
 
 
 

 
 

Điểm tin thị trường, ngày 03/12/2019  

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG TIỀN SỐ 

(Số thứ 89) 

1. Thông tin kinh tế và thị trường tài chính nổi bật: 

Thuế quan tiếp tục quay lại áp ảnh thị trường khi Trump phục hồi thuế quan áp lên hàng hóa Brazil, Argentina và tuyên bố đáp 

trả Pháp bằng mức thuế quan 100% lên hàng hóa nhập từ nước này. Bên cạnh đó nhà đầu tư lo sợ trước các gói thuế quan mới của 

Hoa Kỳ sẽ áp lên Trung Quốc khi thỏa thuận thương mại vẫn chưa đạt được và hạn chót đang đến gần khiến thị trường quay đầu 

sau thời gian tăng mạnh mẽ. Theo dõi bản tin tiền số để biết chi tiết. 

 Trump hồi phục thuế quan áp lên Brazil, Argentina, lại tấn công Fed về chính sách tiền tệ. 

 Tổng thống Hoa kỳ nói rằng Trung Quốc muốn thực hiện thỏa thuận thương mại. 

 Hoa Kỳ tuyên bố mức thuế 100% đối với hàng hóa của Pháp đáp lại thuế dịch vụ kỹ thuật số từ phía Pháp. 

 Nhật Bản chuẩn bị gói kích thích kinh tế 120 tỷ USD. 

 Cổ phiếu suy yếu trước trận chiến thương mại, các chỉ số sản xuất yếu ảnh hưởng đến S&P 500. 

 Hoạt động sản suất của nhà máy Canada mở rộng với tốc độ nhanh nhất trong chín tháng. 

 SoftBank phát hành thẻ ghi nợ với ví Blockchain tích hợp. 

 Ngân hàng Trung ương Nam Phi sẽ giới thiệu quy định mới về tiền điện tử. 

 Sàn giao dịch tiền điện tử Binance thêm bốn cặp giao dịch cho đồng rúp Nga.  



 
 
 

 
 

 TIN THẾ GIỚI Mức độ ảnh hưởng 

1 

Trump hồi phục thuế quan áp lên Brazil, Argentina, lại tấn công Fed về chính sách tiền tệ. 

Tổng thống Donald Trump đang khôi phục thuế quan đối với thép và nhôm từ Argentina và Brazil, 

các quốc gia mà ông chỉ trích vì đã hạ giá tiền tệ của họ để gây bất lợi cho nông dân Hoa Kỳ, và 

một lần nữa kêu gọi Cục Dự trữ Liên bang nới lỏng chính sách tiền tệ. 

Bằng cách liên kết chương trình nghị sự thương mại của mình với những lời chỉ trích của Fed trong 

một tweet sáng sớm, ông nói “Hai nước Nam Mỹ đã chỉ đạo một sự mất giá lớn của tiền tệ của họ. 

Điều này không tốt cho nông dân của chúng tôi. Do đó, tôi sẽ khôi phục biểu thuế, có hiệu lực ngay 

lập tức, trên tất cả Thép & Nhôm được vận chuyển vào Hoa Kỳ từ các quốc gia đó .” 

Trump từ lâu đã càu nhàu về sức mạnh của đồng đô la và kêu gọi Fed hành động để làm suy yếu 

đồng bạc xanh. Điều đó đã thúc đẩy lo ngại rằng Hoa Kỳ có thể dẫn thế giới vào một kỷ nguyên của 

vũ khí hóa chính sách tiền tệ. Trong khi một cuộc chiến tiền tệ như vậy chưa xảy ra, thì động thái 

hôm thứ hai đánh dấu lần đầu tiên Trump liên kết việc áp thuế rõ ràng với các chính sách tiền tệ. 

Như vậy, nó biểu thị một giai đoạn tiềm năng mới trong các cuộc chiến thương mại của ông, trong 

đó thị trường ngoại hối là chiến trường và tiền tệ chính là vũ khí. 

Tốt 

2 

Tổng thống Hoa Kỳ nói rằng Trung Quốc muốn thực hiện thỏa thuận thương mại. 

Tổng thống Donald Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng hôm thứ Hai rằng Trung Quốc 

muốn thực hiện một thỏa thuận thương mại với Hoa Kỳ. Theo như trang web tin tức Axios đưa tin 

Trung Tính 



 
 
 

 
 

hôm chủ nhật rằng thỏa thuận đã bị đình trệ vì Trump đã ký vào luật ủng hộ những người biểu tình 

hôm thứ tư tại Hồng Kông  

3 

Hoa Kỳ tuyên bố mức thuế 100% đối với rượu sâm banh, phô mai, túi xách của Pháp đáp lại 

thuế dịch vụ kỹ thuật số từ phía Pháp. 

Chính phủ Hoa Kỳ hôm thứ hai cho biết họ có thể tăng thuế trừng phạt lên tới 100% đối với 2,4 tỷ 

USD nhập khẩu rượu sâm banh, túi xách, phô mai và các sản phẩm khác của Pháp, sau khi kết luận 

rằng thuế dịch vụ kỹ thuật số mới của Pháp sẽ gây hại cho các công ty công nghệ của Mỹ. Văn 

phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ cho biết cuộc điều tra "Mục 301" của họ cho thấy thuế của 

Pháp "không phù hợp với các nguyên tắc phổ biến của chính sách thuế quốc tế và gây gánh nặng bất 

thường cho các công ty Mỹ", bao gồm Alphabet của Google, Facebook Inc, Apple Inc và 

Amazon.com Inc. Đại diện thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer cho biết chính phủ Hoa Kỳ cũng 

đang tìm hiểu xem có nên mở các cuộc điều tra tương tự về thuế dịch vụ kỹ thuật số của Áo, Ý và 

Thổ Nhĩ Kỳ hay không. 

Tốt 

4 

Nhật Bản chuẩn bị gói kích thích kinh tế 120 tỷ USD. 

Hai quan chức chính phủ giấu tên có kiến thức trực tiếp về vấn đề này cho biết chính phủ Nhật Bản 

đang tìm cách hoàn thiện gói kích thích kinh tế với tổng trị giá 120 tỷ USD để hỗ trợ nền kinh tế và 

xây dựng cơ sở hạ tầng để đối phó với các thảm họa tự nhiên. 

Trung Tính 



 
 
 

 
 

Bao phủ cả khu vực tư nhân và các khoản chi khác, gói kích thích sẽ lên tới khoảng 25 nghìn tỷ yên 

(230 tỷ USD), theo như nguồn tin chia sẻ với Reuters tuy nhiên họ từ chối xác nhận chính xác vì gói 

này chưa được hoàn thiện. 

Đài truyền hình công cộng NHK cho biết con số 13 nghìn tỷ yên (120 tỷ USD) bao gồm việc sử 

dụng 3 nghìn tỷ yên từ các chương trình đầu tư tài chính và cho vay. NHK cho biết biết thêm một 

quyết định cuối cùng về gói có thể được đưa ra sớm nhất là vào thứ năm. 

5 

Cổ phiếu suy yếu trước trận chiến thương mại, các chỉ số sản xuất yếu ảnh hưởng đến S&P 

500. 

Các cổ phiếu đã bắt đầu tháng cuối cùng của năm 2019 với đợt bán tháo thứ hai trong phiên ngày 

thứ hai khi những lo ngại gia tăng về các cuộc chiến thương mại của Hoa Kỳ với tất cả các nền kinh 

tế khác và các báo cáo mới cho thấy dữ liệu sản xuất và xây dựng đang suy yếu. 

Các cuộc đấu tranh thương mại bao gồm mối đe dọa về thuế quan mới đối với hàng nhập khẩu của 

Trung Quốc nếu một thỏa thuận thương mại không xảy ra vào ngày 15 tháng 12 và khả năng áp 

dụng thuế quan mới đối với hàng nhập khẩu từ Anh, Pháp, Đức và Tây Ban Nha. Các mục tiêu sẽ 

bao gồm máy bay Airbus. Ngoài ra, Chính quyền Trump đã bổ sung thuế quan mới đối với thép của 

Brazil và Argentina. 

Chỉ số S&P 500 giảm 0,86% về 3,113.87 điểm, chỉ số Dow Jones giảm 0,96% tương đương với 

giảm 268.37 điểm và chỉ số Nasdaq Composite và Nasdaq 100 đều giảm 1,1% mỗi chỉ số.  

Tốt 



 
 
 

 
 

Giá dầu thay đổi nhẹ trước cuộc họp vào thứ Năm của OPEC và dự kiến sẽ gia hạn cắt giảm sản 

lượng vào năm 2020. Hợp đồng tương lai dầu thô ngọt nhẹ Texas tăng 23 cent lên 56.05 USD / 

thùng. Hợp đồng tương lai dầu thô Brent, đã giảm 19 xu xuống đến 60.88 USD / thùng. 

Giá vàng tăng nhẹ 45 cent lên mức 1,468.45 đô la một ounce. 

6 

Hoạt động sản suất của nhà máy Canada mở rộng với tốc độ nhanh nhất trong chín tháng. 

Hoạt động sản xuất của Canada đã mở rộng vào tháng 11 trong tháng thứ ba liên tiếp khi sản lượng 

tăng với tốc độ nhanh hơn và các đơn đặt hàng mới tiếp tục tăng, theo như dữ liệu cho thấy vào thứ 

hai. Chỉ số PMI, thước đo các điều kiện kinh doanh sản xuất, đã tăng lên mức 51,4 vốn đã được 

điều chỉnh theo mùa trong tháng 11, mức cao nhất kể từ tháng 2, tăng từ 51,2 vào tháng 10. Chỉ số 

PMI trên 50 cho thấy sự tăng trưởng trong lĩnh vực này.  

Tuy vậy thước đo của sản lượng trong tương lai giảm xuống còn 62,3, phù hợp với mức tháng 8 là 

mức thấp nhất kể từ tháng 2 năm 2016. Dữ liệu vào thứ sáu cũng cho thấy tăng trưởng kinh tế của 

Canada đã chậm lại với tốc độ hàng năm là 1,3% trong quý thứ ba do xuất khẩu thấp hơn. 

Ngân hàng Canada đã bày tỏ lo ngại về sự không chắc chắn trong thương mại toàn cầu, nhưng ngân 

hàng trung ương dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 1,75% trong một thông báo chính 

sách vào thứ tư này. 

Trung tính 

  



 
 
 

 
 

  TIN CRYPTOCURRENCIES Mức độ ảnh hưởng 

1 

SoftBank phát hành thẻ ghi nợ với ví Blockchain tích hợp. 

Công ty cổ phần Nhật Bản SoftBank đã giới thiệu một thẻ ghi nợ mới có ví tiền điện tử tích hợp. 

Theo thông cáo báo chí vào ngày 1 tháng 12, SoftBank đã phát triển một thẻ ghi nợ có ví 

blockchain tích hợp với sự hợp tác của nhà phát triển thẻ ví có trụ sở tại Hoa Kỳ. Sản phẩm mới 

được gọi là thẻ ví SBC và có thể được sử dụng làm thẻ ghi nợ truyền thống hoặc ví blockchain.  

Tốt 

2 

Ngân hàng Trung ương Nam Phi sẽ giới thiệu Quy định về tiền điện tử mới. 

 Ngân hàng Dự trữ Nam Phi (SARB) - ngân hàng trung ương của đất nước - sẽ áp đặt các quy 

định mới cho việc sử dụng các loại tiền kỹ thuật số trong nỗ lực ngăn chặn người dùng trốn tránh 

việc kiểm soát tiền tệ. 

Như thông tin địa phương Business Report đã báo cáo vào ngày 2 tháng 12, Phó thống đốc 

SARB, Kuben Naidoo, nói rằng các quy tắc mới sẽ được thực hiện trong quý đầu tiên của năm 

2020, sau một loạt các cuộc tham vấn kéo dài năm năm về vấn đề này. 

Tốt 

3 

Sàn giao dịch tiền điện tử Binance thêm bốn cặp giao dịch cho đồng rúp Nga. 

Theo một thông báo vào ngày 2/12, Binance trao đổi tiền điện tử lớn đã liệt kê bốn cặp giao dịch 

rúp của Nga. 

Các cặp giao dịch đầu tiên có đồng rúp bao gồm Binance Coin (BNB), Bitcoin (BTC), Ether 

(ETH) và XRP. Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao nhận xét về sự phát triển trong 

Tốt 



 
 
 

 
 

một tweet được gửi cùng ngày. Zhao trước đây đã ca ngợi vị trí của Nga là một cơ quan tài phán 

quan trọng đối với ngành công nghiệp tiền điện tử và blockchain, công nhận sự giàu có của tài 

năng khoa học máy tính ở Nga và cho đến nay gọi Tổng thống Vladimir Putin là người có ảnh 

hưởng nhất trong ngành công nghiệp blockchain. 

4 

Thị trường Bitcoin P2P Paxful vừa thiết lập kỷ lục để vượt qua LocalBitcoin về khối lượng 

giao dịch. 

Thị trường Bitcoin ngang hàng (P2P) Paxful gần đây đã đạt mức cao nhất mọi thời đại về khối 

lượng giao dịch hàng tuần. Kể từ ngày 2 tháng 12, dữ liệu của CoinDance tiết lộ rằng trong tuần 

vào ngày 23 tháng 11, Paxful đã thấy gần 30 triệu đô la giao dịch Bitcoin và đang tiếp tục xu 

hướng tăng ổn định kể từ khi nền tảng bắt đầu. 

Paxful là một nền tảng giao dịch P2P không giới hạn, kết nối người dùng mua và bán Bitcoin 

bằng thẻ quà tặng, Paypal, chuyển khoản ngân hàng trong nước và các phương thức thanh toán 

khác. Là một dịch vụ phi tập trung và không giam giữ tài sản, Paxful hỗ trợ các giao dịch Bitcoin 

bằng 70 loại tiền tệ pháp định của các quốc gia khác nhau và đã thấy 20-25 triệu đô la giao dịch 

(hàng tuần) trong suốt phần lớn năm 2019. 

Tốt 

5 

Cựu Chủ tịch CFTC tiếp tục tập trung vào tiền điện tử và chuỗi khối tại công ty luật mới. 

Cựu chủ tịch Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC) Chris Giancarlo được thuê 

làm cố vấn cao cấp tại công ty luật Willkie Farr & Gallagher có trụ sở tại New York. 

Tốt 



 
 
 

 
 

Vào ngày 2 tháng 12, Reuters đã báo cáo rằng Giancarlo trong vai trò mới của mình tại Willkie 

Farr & Gallagher sẽ tiếp tục tập trung vào đổi mới kỹ thuật số trong các lĩnh vực như tiền điện tử 

và blockchain. Giancarlo trở thành người ủng hộ nổi tiếng hàng đầu cho các công nghệ tiên tiến 

như blockchain và trên Twitter ông nói rằng các chính phủ phải số hóa đồng đô la và sẽ mất 

quyền lực từ các ngân hàng trung ương. 

 

 TIN IZI Mức độ ảnh hưởng 

1 

Tóm tắt các sự kiện quan trọng: 

1. Hoãn kế hoạch mở deposit trên Coineal.com vào ngày 10 tháng 10 năm 2019. 

2. Đóng đồng bộ hóa số dư của Airdrop và Bounty Global từ ngày 20 tháng 7 năm 2019 đến tháng 

11 năm 2019, mỗi tháng thanh toán 20%. 

3. Chương trình Airdrop V2 tại: https://t.me/IZIChainNetworkAirdropV2Bot 

4. Cập nhật chức năng "Chuyển IZI giữa các tài khoản trong nội bộ hệ thống" trên trang web 

https://www.izichain.io 

5. Tạm hoãn deposit trên coineal và sẽ có thông báo sau đó. 

6. IZIChain ra mắt dịch vụ Market Marker, một phần của hệ sinh thái của IZIChain. 

Chi tiết xem thêm tại: https://izichain.io/marketmarkeren.html 

Tốt 

https://t.me/IZIChainNetworkAirdropV2Bot
https://www.izichain.io/
https://izichain.io/marketmarkeren.html


 
 
 

 
 

7. IZIChain chính thức ra mắt chức năng Crypto Swap, một phần của hệ sinh thái của IZIChain, 

giúp dễ dàng trao đổi với hơn 150 loại tiền tệ. 

Chi tiết: https://izichain.io/swap-crypto 

2 

Với tư cách là đối tác truyền thông, IZIChain xin được giới thiệu sự kiện "Xu hướng tiền điện 

tử 2020" một trong những sự kiện Blockchain lớn nhất sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 12 năm 

2019 tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 8/12. 

Chi tiết xem thêm tại: https://www.hb-wallet.com/cryptotrends2020 

Tốt 

 

  

https://izichain.io/swap-crypto
https://www.hb-wallet.com/cryptotrends2020


 
 
 

 
 

2. Bảng so sánh, tóm tắt các sản phẩm quan trọng: 

Bảng so sánh tóm tắt các sản phẩm quan trọng (ĐVT: USD) 

Tên sản phẩm Giá hiện tại Giá hôm trước Thay đổi Ghi chú 

Bitcoin 7,350.30 7,450.10 -1.34%   

Ethereum 149.69 151.84 -1.42%   

Brent Oil Futures 60.88 61.07 -0.31%   

Crude Oil WTI Futures 56.05 55.82 0.41%   

Gold 1,468.45 1,468.00 0.03%   

Dow Jones 27,786.95 28,051.41 -0.94%   

USD index 97.805 98.202 -0.40%   

 

  



 
 
 

 
 

3. Nhận định xu hướng về thị trường CRYPTOCURRENCIES 

BTC 

 



 
 
 

 
 

vùng HT1 (dài hạn) $5,000-5,400 vùng KC1 (dài hạn)  $12,000-$13,500 

vùng HT2 (tuần) $6,000-6,700 vùng KC2 (tuần) $10,000-$12,000 

vùng HT3 (ngày) $6,800-7,200 vùng KC3 (ngày) $9,000-$9,500 

vùng HT4 (ngắn hạn) $7,300-7,700 vùng KC4 (ngắn hạn) $8,000-$8,500 

 

- Sau một tuần tăng liên tục BTC vừa có đợt giảm nhẹ kiểm tra lại vùng $7,200 một lần nữa và tiếp tục di chuyển về vùng $8,000. Với 

mục tiêu đầu tiên là vùng $7,500 và nếu BTC có thể giữ vững trên vùng này thì đích đến kế tiếp là $8,000. 

- Với khối lượng lớn giao dịch trước đó quanh vùng $8,000 báo hiệu tương lai không mấy sáng sủa của BTC, nếu giá đi vào vùng này 

sẽ gặp ngay một lượng bán ra từ nhà đầu tư nhằm giảm thiểu hoặc bảo toàn vốn của mình. Điều này sẽ khiến giá BTC tiếp tục di 

chuyển theo xu hướng chính về kiểm tra lại vùng $6,000-6,600 một lần nữa. 

- Xét trong trung hạn hiện chưa có dấu hiệu đảo chiều xu hướng. Trong xu hướng ngắn hạn BTC có thể dao động quanh vùng $7,300-

8,000. 

Khuyến nghị đầu tư: 

- Nhà đầu tư ngắn hạn có thể lướt sóng trong biên độ mua vào vùng $7,300 và bán ra ở vùng giá quanh $7,700-8,000. Nhà đầu tư dài 

hạn nên cân nhắc cơ cấu lại danh mục khi giá BTC có thể tăng cao trong ngắn hạn. 



 
 
 

 
 

ETH 

 



 
 
 

 
 

vùng HT1 (dài hạn) $84 vùng KC1 (dài hạn)  $220-255 

vùng HT2 (tuần) $104 vùng KC2 (tuần) $180-$190 

vùng HT3 (ngày) $122 vùng KC3 (ngày) $175 

vùng HT4 (ngắn hạn) $146 vùng KC4 (ngắn hạn)  $164 

 

- Với một tuần hồi phục yếu ớt thật không mấy khó nhận ra ETH sẽ tiếp tục quay đầu về vùng $146, nếu không có những yếu tố tiêu 

cực từ thị trường chung thì ETH sẽ dao động quanh vùng $146-164 trong thời gian tới do vẫn đang trong vùng giằng co giữa bên mua 

và bên bán. Bên mua thì chưa giải ngân mạnh bên bán thì đang chần chờ giá phá vỡ ngưỡng HT. 

- Nếu phân tích kênh trung hạn vùng $122 sẽ là đích đến mà thị trường đang hướng đến, vì ngưỡng HT $146 sẽ bị suy yếu nhiều nếu 

thị trường kiểm tra lại vùng HT này nhiều lần trong thời gian tới. Xét trong ngắn hạn ETH có thể tiếp tục dao động quanh vùng $146-

160. 

Khuyến nghị đầu tư: 

- Nhà đầu tư ngắn hạn có thể lướt sóng trong biên độ mua quanh vùng $146 và bán quanh vùng $160-164. Nhà đầu tư dài hạn không 

nên quan sát thị trường tạo thành công đáy trong trung hạn.  



 
 
 

 
 

4. Một số khuyến nghị đầu tư chung cho thị trường cryptocurrencies: 

- NĐT ngắn hạn có thể đầu tư tại các vùng HT KC như phân tích phía trên. 

- NĐT dài hạn nên tiếp tục quan sát sự quay trở lại của dòng tiền trong xu hướng trung và dài hạn. 

- Hiện xu hướng của thị trường tiền số là tiếp diễn kênh giảm giá trong trung và dài hạn chưa có dấu hiệu về việc tăng giá bền vững 

trong dài hạn. Trong xu hướng này sẽ có các đợt tăng giá nhỏ lẻ trong xu hướng ngắn khấy động thị trường, đây là cơ hội cho cả nhà 

đầu tư ngắn hạn kiếm lời và nhà đầu tư dài hạn cơ cấu lại danh mục. 

- BTC hiện đang kiểm tra vùng HT trong ngắn hạn. Nhà đầu tư nhỏ lẽ vẫn hy vọng vùng này có thể trụ vững trong thời gian tới. Nếu 

xét trong trung hạn khả năng đánh thủng vùng này vẫn thể xảy ra và khi đó vùng $6,000-6,600 sẽ là vùng HT mới trong trung hạn.  



 
 
 

 
 

LIÊN HỆ:  

Website: https://www.izichain.io 

Bản tin thị trường: https://www.izichain.io/newsletters.html 

Twitter: https://twitter.com/chain_izi 

Facebook: https://www.facebook.com/izichainnetwork/ 

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCMR_QEUHAOUteFFaeLAKgdQ 

Reddit: https://www.reddit.com/user/izichainnetwork/ 

Medium: https://medium.com/@izichainnetwork 

Telegram Channel: https://t.me/izichainnetworkchannel 

Telegram Global: https://t.me/izichainnetwork 

Telegram Network Global: https://t.me/izichainnetworkglobal 

Telegram Vietnam: https://t.me/izichainvietnam 

Telegram Indonesia: https://t.me/izichainindonesia 

Telegram Philippines: https://t.me/izichainphilippine 

Telegram Indian: https://t.me/izichainindia 

Telegram Bangladesh: https://t.me/izichainbangladesh 

Telegram Persian: https://t.me/izichainiran 

Telegram Turkey: https://t.me/izichainturkey 

Telegram Africa: https://t.me/izichainafrica 

Telegram Russian: https://t.me/izichainrussian  
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Kênh giao dịch: 

Coineal: 

http://h5.coineal.com/business.html?s=IZI-USDT 

https://www.coineal.com/trade_center.html 

ZBG: 

https://www.zbg.com/trade/izi_zt 

https://www.zbg.com/trade/izi_usdt 

Kênh thông tin:  

Coinmarketcap: https://coinmarketcap.com/currencies/izichain/ 

Coingecko: https://www.coingecko.com/en/coins/izichain 

Coincodex: https://coincodex.com/crypto/izichain/ 

Livecoinwatch: https://www.livecoinwatch.com/price/IZIChain-IZI 

Whitepaper: https://whitepaper.io/coin/izichain 

Kênh thứ ba dự đoán xu hướng của IZIChain: 

https://walletinvestor.com/forecast/izichain-prediction 

https://digitalcoinprice.com/forecast/izichain 

http://h5.coineal.com/business.html?s=IZI-USDT
https://www.coineal.com/trade_center.html
https://www.zbg.com/trade/izi_zt
https://www.zbg.com/trade/izi_usdt
https://coinmarketcap.com/currencies/izichain/
https://www.coingecko.com/en/coins/izichain
https://coincodex.com/crypto/izichain/
https://www.livecoinwatch.com/price/IZIChain-IZI
https://whitepaper.io/coin/izichain
https://walletinvestor.com/forecast/izichain-prediction
https://digitalcoinprice.com/forecast/izichain


 
 
 

 
 

Kênh kiểm tra giao dịch:  

https://etherscan.io/token/0xdf59c8ba19b4d1437d80836b45f1319d9a429eed 

 

KHUYẾN CÁO:  

- Bản tin này chỉ nhằm cung cấp thông tin và những ý kiến chỉ dành cho mục đích tham khảo. 

- Những quan điểm được đề cập trong bản tin này phản ánh những quan điểm của chuyên viên phân tích dựa trên các thông tin và dữ 

liệu sẵn có; và chuyên viên phân tích đã, đang và sẽ không có bất kỳ sự bồi thường nào trực tiếp và gián tiếp liên quan đế những 

khuyến nghị hoặc quan điểm được đưa ra trong bản tin này. 

- Mọi thông tin trong bản tin này chỉ mang tính chất tham khảo, không có ý định và mục đích cấu thành những lời khuyên tài chính, 

đầu tư, giao dịch hay bất kỳ lời khuyên nào khác. Nó không được phân tích như một sự xúi giục hay một yêu cầu mua hay bán bất kỳ 

những sản phẩm tài chính. Thông tin và những lời bình luận không có ý tán thành hay khuyến nghị cho bất kỳ loại sản phẩm tài chính 

nào hay những phương tiện đầu tư khác. Nhà đầu tư cần cân nhắc và tự chịu trách nhiệm trước quyết định đầu tư của mình. 

 

https://etherscan.io/token/0xdf59c8ba19b4d1437d80836b45f1319d9a429eed

