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Thị trường tiền tệ

Thị trường chứng khoán
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Bản tin

Tỷ giá Giá trị %∆

Dollar Index 89.49 -0.42%

EUR/USD 1.2299 0.42%

GBP/USD 1.3627 0.43%

AUD/USD 0.7763 1.30%

NZD/USD 0.7254 1.13%

USD/JPY 102.68 -0.41%

USD/CAD 1.2677 -0.78%

USD/CHF 0.8783 -0.34%

USD/CNY 6.4561 -0.09%

USD/BRL 5.2856 -0.21%

Chỉ số Giá trị %∆

Dow Jones 30,391.60 0.55%

S&P 500 3,726.86 0.71%

Nasdaq 12,818.96 0.95%

FTSE 100 6,612.25 0.61%

CAC 40 5,564.60 -0.44%

DAX 13,651.22 -0.55%

Shanghai 3,528.68 0.73%

Nikkei 225 27,158.63 -0.37%

KOSPI 2,990.57 1.57%

VNIndex 1,132.55 1.08%

Tổng thống Donald Trump đang cố gắng nhất có thể để gây áp lực lên phó 
Tổng thống Mike Pence, người sẽ thực hiện kiểm phiếu, nhằm đảo ngược 
tình hình kết quả bầu cử. Việc xác nhận phiếu bầu tại một phiên họp 
chung của Quốc hội thường là một dịp nghỉ lễ do phó tổng thống chủ trì, 
và vai trò của ông Pence cần ông tuyên bố rằng ứng viên Joe Biden là 
người chiến thắng trong cuộc đua tranh cử diễn ra vào tháng 11. Tuy 
nhiên, vào thứ Ba, ông Trump đã gợi ý một cách không chính đáng rằng 
ông Pence có thể lợi dụng cơ hội này để vô hiệu hóa kết quả. Không 
những thế, ông Trump cũng cố gắng gây áp lực lên một số quan chức 
Đảng Cộng hòa khác để hỗ trợ những nỗ lực của ông nhằm lật ngược tình 
thế.

Tuy nhiên, các chuyên gia luật bầu cử đã bác bỏ tuyên bố của ông Trump 
rằng ông Pence có thể ngăn chặn được sự xác nhận thắng cử, và đồng 
thời lưu ý rằng mọi phản đối sẽ bị thất bại nếu như hành động đó bị chặn 
bởi một trong hai phòng của Quốc hội.

Chứng khoán Mỹ có ngày tăng điểm sau khi Phố Wall bán tháo vào ngày 
giao dịch đầu tiên của năm mới, khi các nhà đầu tư chú ý đến cuộc bầu cử 
Thượng Viện sắp diễn ra ở Georgia, điều mà có thể quyết định đến hướng 
đi của Đồng Đô-la Mỹ, gói kích thích tài khóa và chính sách thuế của Mỹ. 
Chỉ số S&P500 đóng cửa cao hơn 0.7%, trong khi nhóm công nghệ trên 
sàn Nasdaq tăng 1% - một ngày sau khi phố Wall trải qua ngày giao dịch 
tồi tệ nhất kể từ tháng 10. Trong khi đó, chứng khoán Châu Á cũng tăng 
điểm. Tại Nhật, chỉ số Topix tăng 0.3%, chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 1% 
còn chỉ số S&P/ASX 200 của Úc giảm 0.4%.

Đối với tình hình dịch bệnh. Nhiều nước Châu Âu đang ban bố lệnh đóng 
cửa mới, khi làn sóng dịch bệnh đang có dấu hiệu bùng nổ. Ở Đức, chính 
phủ nước này đang mở rộng lệnh đóng cửa cho đến cuối tháng 1 và gặp 
nhiều khó khăn trong việc kiểm soát làn sóng thứ hai. Tại Mỹ, hai bang 
California, Texas công bố số liệu kinh hoàng về số ca nhiễm bệnh và số ca 
tử vong.
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Bloomberg Commodity Index

Reuters CRB Commodity Index
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Bảng giá Kim loại

Hợp đồng Mã Mở cửa Cao Thấp TT %∆ KL FND

Đồng 03/2021 CPEH21 3.5560 3.6630 3.5560 3.6395 2.39% 64,779 27/03/2021

Đồng 05/2021 CPEK21 3.5685 3.6680 3.5670 3.6460 2.37% 8,141 24/05/2021

Bạc 03/2021 SIEH21 27.355 27.850 27.150 27.640 1.01% 66,177 27/03/2021

Bạc 05/2021 SIEK21 27.390 27.915 27.235 27.711 1.01% 1,210 25/05/2021

Bạch kim 01/2021 PLEF21 1074.8 1115.3 1066.2 1114.7 4.57% 225 25/01/2021

Bạch kim 04/2021 PLEJ21 1077.5 1125.4 1068.1 1119.6 4.49% 15,473 26/04/2024

Bản tin

Tổng số ca đang nhiễm COVID

23,411,350

04/01/2021
17:00 US OPEC Meeting
23:00 US Commodity US: Export Inspections

05/01/2021

3:00 US Commodity US: Grain Crushings

14:00 EU Retail Sales (YoY)(Dec)

14:00 EU Retail Sales (MoM)(Dec)

15:55 EU Unemployment Rate s.a.(Dec)

15:55 EU Unemployment Change(Dec)

06/01/2021

8:45 CN Caixin Services PMI(Dec)

17:00 EU Retail Sales (YoY)(Nov)

17:00 EU Retail Sales (MoM)(Nov)

22:00 US Factory Orders (MoM)(Nov)
22:30 US Energy US: EIA Petroleum Status Report

07/01/2021

2:00 US FOMC Minutes

N/A CN Exports (YoY)(Dec)

N/A CN Imports (YoY)(Dec)
22:30 US Energy US: EIA Natural Gas Report

08/01/2021
17:00 EU Unemployment Rate(Nov)

20:30 US Nonfarm Payrolls(Dec)

20:30 US Unemployment Rate(Dec)

Ngày Thời gian Quốc gia Tác động Sự Kiện
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Kháng cự/Hỗ trợ

TRANG 4

Đồng 03/2021 (CPEH21)

Điểm tin

Phân tích kỹ thuật

● Phiên ngày 05/01, hợp đồng Đồng CPEH21 chứng kiến sự tăng điểm bứt 
phá. Cuối phiên, giá đóng cửa tại mức 3.6395 tăng (+2.39%) so với đóng 
cửa phiên ngày trước đó.

● Phiên hôm qua chứng kiến giá tăng mạnh trở lại, khối lượng tăng cao, 
giá vượt lên trên hai đường trung bình động 10 và 20 phiên trên biểu đồ 
ngày.

● Chỉ báo Stochastic cho tín hiệu tăng điểm trở lại, thêm vào đó, dải 
Bollinger Bands đang có dấu hiệu mở rộng bands báo hiệu xu hướng 
tăng. Chúng tôi kỳ vọng đà tăng đang dần quay trở lại và kỳ vọng giá có 
thể hướng tới vùng giá 3.87. Các nhà đầu tư nên tập trung tham gia phe 
mua vào thời điểm hiện tại.

Kháng cự 3.6200 3.8700

Hỗ trợ 3.4400 3.5000

Đồng

Bạc

Bản tin

● Phe bò có thêm nhiều yếu tố ủng hộ, tuy nhiên, nhiều kỳ vọng về những 
biến động mạnh và khó lường đang nằm ở phía trước.

● Với việc tạo một đỉnh giá cao mới, rõ ràng là các giao dịch Đồng vẫn 
đang giữ quan điểm về nhu cầu Đồng được thúc đẩy tích cực bởi Trung 
Quốc.

● Tuy nhiên, cũng cần chú ý bức tranh tổng thể, việc tăng điểm của giá cả 
hàng hóa vật chất trên diện rộng vào ngày thứ Ba đã thúc đẩy việc mua 
Đồng tích cực từ các quỹ phòng hộ và quỹ đầu cơ.

● Bên cạnh đó, chỉ số ISM đã tăng mạnh vào ngày hôm qua, điều này 
cũng làm dấy lên quan điểm lạm phát ở một góc nhìn khác.
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Đồng

Bạc

Bạc 03/2021 (SIEH21)

Điểm tin

Kháng cự 28.000 29.780

Hỗ trợ 23.700 25.850

Bản tin

● Sự suy giảm giá trị của Đồng Đô-la Mỹ, những bất ổn trong kinh tế chính 
trị đang là một bước đệm xu hướng tăng giá. Tuy nhiên, trong trường 
hợp chính phủ Mỹ bị chia rẽ, điều này có thể giảm tỷ lệ đặt cược cho 
một gói kích thích bổ sung tức thời ở Mỹ, và xa hơn nữa, có thể làm rấy 
lên lo ngại về nỗi lo giảm phát và có thể gây áp lực lên giá kim loại quý 
như vàng và bạc. Mặc khác, sự suy yếu mới của Đồng đô la cùng với giá 
năng lượng tăng mạnh rõ ràng đang cho thấy câu chuyện muốn nhắc 
tới là lạm phát thay vì giảm phát.

● Trong trường hợp đảng Dân chủ giành được quyền kiểm soát Thượng 
viện Mỹ, điều đó sẽ làm tăng tỷ lệ chi tiêu cho kích thích và cơ sở hạ 
tầng, tăng nợ của Mỹ và những lo ngại về tài chính. 

Phân tích kỹ thuật

● Phiên ngày 05/01, hợp đồng Bạc SIEH21 tiếp tục đà tăng điểm ổn định. 
Cuối phiên, giá đóng cửa tại mức 27.640 tăng (+1.01%) so với đóng cửa 
phiên ngày trước đó.

● Giá tiếp tục bám sát dải trên dải Bollinger Bands, chỉ báo Stochastic vẫn 
duy trì xu hướng tăng điểm khá ổn định.

● Chúng tôi cho rằng, Bạc vẫn đang duy trì xu hướng tăng khá tốt, và kỳ 
vọng, giá có thể dễ dàng vượt vùng kháng cự 28.000 và hướng tới vùng 
đỉnh cũ 29.780
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