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Tỷ giá Giá trị %∆

Dollar Index 92.55 -0.22%

EUR/USD 1.1860 0.24%

GBP/USD 1.3222 0.27%

AUD/USD 0.7319 0.70%

NZD/USD 0.6907 0.92%

USD/JPY 104.54 -0.08%

USD/CAD 1.3075 -0.43%

USD/CHF 0.9125 -0.01%

USD/CNY 6.5848 -0.29%

USD/BRL 5.4165 -0.75%

Chỉ số Giá trị %∆

Dow Jones 29,952.22 1.60%

S&P 500 3,626.91 1.16%

Nasdaq 11,924.13 0.80%

FTSE 100 6,421.29 1.66%

CAC 40 5,471.48 1.70%

DAX 13,138.61 0.47%

Shanghai 3,346.97 1.11%

Nikkei 225 25,906.93 2.05%

KOSPI 2,543.03 1.97%

VNIndex 950.79 -1.60%

Tối ngày hôm qua, Moderna cho biết vắc-xin Covid-19 của họ có hiệu quả 
hơn 94% trong một thử nghiệm giai đoạn cuối. Thông báo đầy hứa hẹn 
khiến công ty công nghệ sinh học có trụ sở tại Massachusetts trở thành 
nhà sản xuất thuốc thứ hai cho biết họ có một loại vắc-xin hiệu quả tiềm 
năng. Kết quả thử nghiệm tương tự vào tuần trước của Pfizer và BioNTech 
đã thúc đẩy các nhà đầu tư rót tiền vào những cổ phiếu chịu ảnh hưởng 
bởi việc nền kinh tế mở cửa trở lại. 2 công ty cho biết ứng cử viên vắc-xin 
của họ có hiệu quả hơn 90% trong việc ngăn chặn Covid-19 trong số 
những tình nguyện viên tham gia thử nghiệm. Đồng thời giảm bớt dòng 
tiền vào những tài sản trú ẩn như vàng, bạc. 

Theo báo cáo được công bố sáng ngày 17/11, GDP quý III của Nhật Bản 
tăng trưởng 21,4% so với quý trước, mạnh nhất kể từ năm 1968. Sau khi 
lao dốc kỷ lục vì đại dịch Covid-19, nền kinh tế Nhật Bản đã hồi phục 
mạnh mẽ hơn dự đoán nhờ hoạt động kinh doanh mở cửa trở lại, thương 
mại bứt tốc và các biện pháp kích thích của chính phủ giúp chi tiêu tiêu 
dùng nhảy vọt. Sự hồi phục chủ yếu được dẫn dắt bởi hoạt động thương 
mại với Mỹ và Trung Quốc được cải thiện, ngành ô tô khởi sắc và chi tiêu 
của các hộ gia đình tăng lên do chính phủ quyết định mở cửa nền kinh tế 
trở lại sau 5 tuần áp dụng tình trạng khẩn cấp. Chính phủ Nhật cũng có 
chính sách kích cầu du lịch nội địa.

Trong một diễn biến khác, chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump đã 
nộp đơn kiện tại 5 bang chiến trường, với nhiều luật sư địa phương ủng 
hộ. Tuy nhiên, tính đến nay một số công ty luật đại diện cho chiến dịch 
pháp lý của Tổng thống Trump để ông có thể tiếp tục ở lại Nhà Trắng 
đang rút khỏi các vụ kiện cáo hoặc làm rõ về vai trò của họ trước công 
chúng khi mà áp lực buộc họ rút lui đang tăng lên.
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Hợp đồng Mã Mở cửa Cao Thấp TT %∆ KL FND

Đồng 12/2020 CPEZ20 3.1790 3.2625 3.1790 3.2220 1.38% 103,265 30/11/2020

Đồng 03/2021 CPEH21 3.1785 3.2695 3.1785 3.2295 1.40% 28,093 26/02/2021

Bạc 12/2020 SIEZ20 24.800 25.155 24.255 24.802 0.11% 81,275 29/12/2020

Bạc 03/2021 SIEH21 24.900 25.285 24.390 24.917 0.04% 11,859 29/03/2021

Bạch kim 01/2021 PLEF21 894.5 931.9 890.0 927.5 3.52% 16,554 28/10/2020

Bạch kim 04/2021 PLEJ21 898.8 935.2 894.5 931.3 3.48% 451 27/01/2021

Bản tin
Kim Loại

Tổng số ca đang nhiễm COVID

15,525,077

Ngày Thời gian Quốc gia Tác động Sự Kiện

11/17/2020
3:00 US Commodity US: Crop Progress

21:15 US Industrial Production (MoM)(Oct)

11/18/2020

17:00 EU Consumer Price Index (MoM)(Oct)

17:00 EU Consumer Price Index - Core (YoY)(Oct)

17:00 EU Consumer Price Index - Core (MoM)(Oct)

20:30 US Building Permits (MoM)(Oct)

20:30 US Housing Starts (MoM)(Oct)

21:30 US Energy US: EIA Petroleum Status Report

11/19/2020

14:00 CN FDI - Foreign Direct Investment (YTD) (YoY)(Oct)

19:30 US Commodity US: Export Sales

20:30 US Continuing Jobless Claims(Nov 6)

20:30 US Initial Jobless Claims(Nov 13)

20:30 US Initial Jobless Claims 4-week average(Nov 13)

21:30 US Energy US: EIA Natural Gas Report

11/20/2020

7:00 EU G20 Meeting

8:30 CN PBoC Interest Rate Decision

22:00 EU Consumer Confidence(Nov) PREL

11/21/2020 7:00 EU G20 Meeting
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Kháng cự/Hỗ trợ
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Đồng 12/2020 (CPEZ20)

Điểm tin

Phân tích kỹ thuật

● Giá của đồng tiếp tục tăng mạnh trong phiên hôm qua và đã chạm vào 
phía trên của dải Bollinger Band. Đây cũng là nơi hội tụ của mốc đỉnh cũ 
là 3.222, do đó đây là ngưỡng kháng cự quan trọng.

● Tuy nhiên chỉ báo Stochastics đang cho thấy xu hướng tăng điểm rõ 
ràng khi đường %K cắt lên đường %D. Cùng với đó khối lượng giao dịch 
của đồng hôm qua là rất ấn tượng. Nên chúng tôi có cơ sở để kỳ vọng 
giá sẽ tiếp tục xu hướng tăng điểm và hướng tới 3.35.

Kháng cự 3.22 3.35

Hỗ trợ 3.025

Đồng

Bạc

Bản tin
Kim Loại

● Trung Quốc tiếp tục là điểm sáng, bù đắp các tiêu cực về tin tức tiêu cực 
của COVID-19. Mặc dù tuần trước đó, rất nhiều hoài nghi về khả năng 
tiêu thụ đồng của Trung Quốc đã được các chuyên gia nhận định. 
Nhưng, số liệu về ngành công nghiệp nặng của Trung Quốc trong ngày 
hôm qua đã dập tan những nghi ngờ đó.

● Tuy nhiên, trong bối cảnh Covid tại Đức và Mỹ đang leo thang, rất nhiều 
vấn đề có thể xảy ra nếu ngành công nghiệp của hai nước này gặp ảnh 
hưởng. Tổng khối lượng mua ròng của đồng đến từ các quỹ đều đang ở 
mức cao và tình trạng chốt lời có thể diễn ra nếu như những lệnh giãn 
cách xã hội được thực hiện ở hai quốc gia này.
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Đồng

Bạc

Bạc 12/2020 (SIEZ20)

Điểm tin

Phân tích kỹ thuật

● Phiên giao dịch hôm qua là một phiên giao dịch giằng co đối với bạc, và 
mặt hàng này đã kết phiên với một cây nến doji rất dài sau khi chạm 
phải ngưỡng kháng cự MA10 và MA20. 

● Chúng tôi vẫn kỳ vọng bạc sẽ giao dịch trong biên độ hẹp của Bollinger 
Band và tiếp tục hướng về ngưỡng kháng cự 25.71 trước khi suy yếu.Kháng cự 25.700

Hỗ trợ 21.810 22.935

Bản tin
Kim Loại

● Giá vàng/bạc đã đứng vững trong phiên vừa qua, sau khi giảm hơn 1% ở 
phiên trước đó. Mặc dù tin tức về vaccine do công ty Moderna được 
công bố chiều hôm qua đã khiến giá bạc giảm mạnh nhưng bạc vẫn hồi 
phục trong bối cảnh dịch Covid lại tiếp tục leo thang tại Đức và Mỹ. Nhìn 
chung, đây là lần thứ 3 trong tháng này một công ty công bố thử 
nghiệm vaccine thành công, tin tức có phần đã trở nên bão hòa.

● Bart Melek, người phụ trách mảng chiến lược hàng hóa của TD 
Securities, cho biết: "Vắc-xin là một tin rất tốt, nhưng vấn đề là sẽ mất 
khá nhiều thời gian để triển khai vắc-xin trên diện rộng, kể cả ở các 
nước phát triển". Theo ông: "Có vắc xin hay không có vắc xin thì chúng 
ta sẽ vẫn tiếp tục gặp khó khăn về kinh tế cho tới quý 3 năm sau, chúng 
ta sẽ cần kích thích tiền tệ mạnh mẽ hơn nữa, và chúng ta rất có thể 
nhận được các kích thích tài chính – yếu tố để đưa lạm phát tiến gần tới 
mục tiêu của các ngân hàng trung ương".

●
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