
 
 
 

 
 

Điểm tin thị trường, ngày 23/06/2020  

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG TIỀN SỐ 

(Số thứ 173) 

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

Nhà đầu tư tiếp tục đặt niềm hy vọng vào nhóm ngành công nghệ với khả năng miễn nhiễm với ảnh hưởng của COVID-19 trước số 

lượng ca nhiễm mới ngày một tăng cao, cùng với làn sóng lay lan thứ hai ở các nước đã thành công trong việc khống chế đại dịch 

trước đó. Theo dõi bản tin tiền số để biết chi tiết. 

• Delta Air Lines nối lại các chuyến bay giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. 

• Niềm tin của người tiêu dùng khu vực đồng Euro tăng vọt khi cách ly xã hội bị dỡ bỏ. 

• Tòa Án Tối Cao Hoa Kỳ bác bỏ kháng cáo đối với thuế thép của Trump. 

• Nokia cắt giảm một phần ba công việc tại công ty con Alcatel-Lucent ở Pháp. 

• Việc in tiền của ECB không nên trở thành "không ràng buộc". 

• Số người thất nghiệp tăng gấp ba ở thiên đường du lịch Algarve của Bồ Đào Nha. 

• Các doanh nghiệp vừa và nhỏ cảm thấy bị ảnh hưởng nặng nề vì cách ly xã hội. 

• Chỉ số chứng khoán kết thúc ở mức cao hơn khi các nhà đầu tư tiếp tục đặt cược vào nhóm ngành công nghệ. 

• Công ty khai thác tiền điện tử Trung Quốc Ebang sẽ niêm yết trên sàn Nasdaq trong tuần này. 

• Hoàn thành phát triển kiến trúc phụ trợ của Yuan kỹ thuật số.  



 
 
 

 
 

 TIN THẾ GIỚI Mức độ ảnh hưởng 

1 

Delta Air Lines nối lại các chuyến bay giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. 

Hôm thứ hai Delta Air Lines Inc cho biết họ sẽ nối lại các chuyến bay giữa Seattle và Thượng Hải 

vào ngày 25 tháng 6, khiến hãng trở thành hãng hàng không đầu tiên của Hoa Kỳ khởi động lại hoạt 

động giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc sau khi các chuyến bay bị đình chỉ vào tháng 2 do COVID- 19. 

Các chuyến bay sẽ hoạt động hai lần một tuần vào tháng sáu và một lần một tuần bắt đầu từ tháng 

bảy từ Seattle và Detroit. Tuần trước, Bộ Giao Thông Vận Tải Hoa Kỳ cho biết Hoa Kỳ và Trung 

Quốc sẽ cho phép bốn chuyến bay hàng tuần giữa hai nước, giảm bớt sự hạn chế trong việc đi lại 

giữa đại dịch virus corona. Tuy nhiên, hôm thứ sáu Hoa Kỳ đã từ chối yêu cầu của các hãng hàng 

không Trung Quốc về các chuyến bay hàng tuần bổ sung giữa hai nước, nhưng cho biết quyết định 

này không có nghĩa là leo thang căng thẳng về các hạn chế đi lại. 

Trung tính 

2 

Niềm tin của người tiêu dùng khu vực đồng Euro tăng vọt khi cách ly xã hội bị dỡ bỏ. 

Niềm tin của người tiêu dùng khu vực đồng Euro đã tăng vọt hơn dự kiến vào tháng 6, theo như một 

ước tính chớp nhoáng từ Ủy Ban Châu Âu cho thấy hôm thứ hai, khi các chính phủ dần dần nới 

lỏng các hạn chế cách ly trong tháng 3 chống lại đại dịch COVID-19. Chỉ số niềm tin tiêu dùng theo 

ước tính chớp nhoáng của Ủy Ban Châu Âu cho 19 quốc gia chia sẻ đồng euro đã cải thiện 4,1 điểm 

lên -14,7 trong tháng 6. Trong khi các nhà kinh tế tham gia cuộc thăm dò ý kiến của Reuters đã dự 

kiến sẽ cải thiện đến -15,0 vào tháng sáu.  

Xấu 



 
 
 

 
 

3 

Tòa Án Tối Cao Hoa Kỳ bác bỏ kháng cáo đối với thuế thép của Trump. 

Tòa Án Tối Cao Hoa Kỳ hôm thứ hai đã từ chối một kháng cáo đối với thuế quan của tổng thống 

Donald Trump đối với thép nhập khẩu, do một nhóm các công ty thuộc ngành công nghiệp lập luận 

rằng một phần quan trọng của luật pháp được ông áp dụng đã vi phạm Hiến Pháp Hoa Kỳ. 

Các thẩm phán đã từ chối nghe lời kháng cáo của Viện Thép Quốc Tế Hoa Kỳ về phán quyết tháng 

hai của Tòa Thượng Thẩm Liên Bang trước đó có lợi cho phía chính quyền. Viện này là một nhóm 

công ty thương mại tự do đại diện cho các nhà nhập khẩu thép và người sử dụng thép nhập khẩu. 

Viện này đã khởi kiện vào tháng 6 năm 2018, cho rằng mục 232 của Đạo Luật Mở Rộng Thương 

Mại năm 1962, cho phép các tổng thống áp dụng thuế quan dựa trên những lo ngại về an ninh quốc 

gia, là vi hiến vì nó ủy quyền quá nhiều cho tổng thống. 

Trump áp thuế 25% đối với thép nhập khẩu và 10% thuế đối với nhôm nhập khẩu vào tháng 3 năm 

2018 dựa trên cơ sở an ninh quốc gia. Miễn giảm đã được cấp cho một số quốc gia, bao gồm 

Canada và Mexico. 

Tốt 

4 

Nokia cắt giảm một phần ba công việc tại công ty con Alcatel-Lucent ở Pháp. 

Nhà sản xuất thiết bị viễn thông Phần Lan Nokia Oyj có kế hoạch cắt giảm 1.233 việc làm tại công 

ty con của Pháp là Alcatel-Lucent International, tương đương với một phần ba lực lượng lao động 

của đơn vị, theo như thông tin từ nhóm cho biết vào hôm thứ hai, xác nhận một báo cáo trước đó 

của Reuters . 

Tốt 



 
 
 

 
 

5 

Việc in tiền của ECB không nên trở thành "không ràng buộc". 

Nhà hoạch định chính sách ECB, ông Jens Weidmann cho biết hôm thứ hai, việc ngân hàng trung 

ương Châu Âu mua trái phiếu chính phủ không nên trở thành một hình thức "không ràng buộc", 

giúp đỡ vĩnh viễn cho các chính phủ mắc nợ. Người đứng đầu ngân hàng Deutsche Bundesbank đã 

bảo vệ các giao dịch mua "linh hoạt" của ECB, vốn tập trung vào nợ từ nước Ý đang gặp khó khăn, 

nhưng nói rằng những điều này chỉ là tạm thời. 

"”Linh hoạt” không có nghĩa là “không ràng buộc”" ông Weidmann nói trong một thông điệp được 

ghi lại. "Một lần nữa, điều quan trọng đối với tôi là chính sách tiền tệ không đặt ra những khuyến 

khích sai lầm cho tài chính công." 

Ông cảnh báo chính sách cực kỳ dễ dàng của ECB sẽ cần phải được thắt chặt khi triển vọng kinh tế 

cho phép ngăn chặn ngân hàng trung ương khỏi "vướng vào yếu tố chính trị" và quá tải. 

"Các nhà hoạch định chính sách không được cho rằng chúng tôi sẽ giữ chi phí tài chính của các 

chính phủ ở mức thấp mãi mãi hoặc giải quyết bất kỳ sự khác biệt nào về rủi ro chủ quyền" ông 

Weidmann nói thêm.  

Trung tính 

6 

Số người thất nghiệp tăng gấp ba ở thiên đường du lịch Algarve của Bồ Đào Nha. 

Vùng Algarve phụ thuộc vào du lịch của Bồ Đào Nha đã chứng kiến số lượng người thất nghiệp 

tăng gấp ba vào tháng 5 so với một năm trước khi cuộc khủng hoảng virus corona khiến du khách 

nước ngoài tránh xa, xóa sạch hàng ngàn việc làm thời vụ, theo như dữ liệu cho thấy hôm thứ hai. 

Tốt 



 
 
 

 
 

Nhìn chung ở Bồ Đào Nha, tổng số những người không có việc làm đã tăng 34% so với một năm 

trước đó lên gần 409.000 người, như dữ liệu tiết lộ từ Viện Việc Làm và Dạy Nghề.  

7 

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ cảm thấy bị ảnh hưởng nặng nề vì cách ly xã hội. 

Một cuộc khảo sát của Trung Tâm Thương Mại Quốc Tế (ITC) cho thấy hôm thứ hai, các doanh 

nghiệp vừa và nhỏ trên khắp thế giới đang bị ảnh hưởng nặng nề nhất do tác động của COVID-19 

và khoảng 1/5 cho biết họ có nguy cơ ngừng hoạt động vĩnh viễn trong vòng ba tháng,. 

"Việc cách ly xã hội đã khiến phần lớn doanh thu giảm mạnh và sự sống còn của nhiều người đang 

bị đe dọa", báo cáo dài 176 trang do ITC công bố có trụ sở tại Geneva, ITC là một cơ quan chung 

của Liên Hợp Quốc và Tổ Chức Thương Mại Thế Giới. 

Trong cuộc khảo sát tác động kinh doanh toàn cầu của hàng ngàn công ty tại 132 quốc gia trong 

khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6, gần hai phần ba các công ty siêu nhỏ và nhỏ cho biết họ 

"bị ảnh hưởng mạnh mẽ" bởi tác động của việc cách ly xã hội so với 43% của các công ty lớn. 

Những phát hiện có thể tác động đến việc làm toàn cầu vì các doanh nghiệp nhỏ là những người sử 

dụng lao động lớn nhất. 

Tốt 

8 
Chỉ số chứng khoán kết thúc ở mức cao hơn khi các nhà đầu tư tiếp tục đặt cược vào nhóm 

ngành công nghệ. 
Xấu 



 
 
 

 
 

Các chỉ số chứng khoán tiếp tục được hỗ trợ bởi nhóm công nghệ khi các nhà đầu tư tiếp tục đặt 

niềm tin vào tăng trưởng của nhóm cổ phiếu công nghệ trong bối cảnh số ca lây nhiễm Covid-19 

đang tiếp tục gia tăng. 

Chỉ số Dow Jones tăng 0,59%, tương đương 151 điểm, S&P 500 tăng 0,66%, trong khi Nasdaq 

Composite tăng 1,11%, đóng cửa ở mức cao kỷ lục khác. 

Trước số ca nhiễm virus corona trên toàn thế giới, các nhà đầu tư tiếp tục đặt cược rằng các cổ 

phiếu công nghệ vốn hóa lớn sẽ tốt hơn để vượt qua mọi sự gián đoạn tiềm tàng đối với việc mở cửa 

kinh tế và phục hồi nền kinh tế. 

 

  TIN CRYPTOCURRENCIES Mức độ ảnh hưởng 

1 

Công ty khai thác tiền điện tử Trung Quốc Ebang sẽ niêm yết trên sàn Nasdaq trong tuần 

này. 

Công ty khai thác Bitcoin Trung Quốc Ebang sẽ được niêm yết trên sàn Nasdaq Global Market 

bằng mã EBON vào cuối tuần này, trở thành công ty khai thác tiền điện tử thứ hai ra mắt công 

chúng tại Hoa Kỳ. Theo báo cáo từ trang tin tức tiền điện tử Trung Quốc Blockbeats, Ebang sẽ 

được niêm yết chính thức vào thứ sáu, ngày 26 tháng sáu.  

Tốt 

2 Hoàn thành phát triển kiến trúc phụ trợ của Yuan kỹ thuật số. Tốt 



 
 
 

 
 

Cựu phó chủ tịch của Ngân Hàng Nhân Dân Trung Quốc, ông Wang Zhongmin, tuyên bố rằng 

Trung Quốc đã hoàn thành việc phát triển kiến trúc phụ trợ của tiền tệ kỹ thuật số ngân hàng trung 

ương Trung Quốc (CBDC). Wang đã đưa ra thông báo trong diễn đàn Fintech trực tuyến năm 2020 

do Viện Nghiên Cứu Tencent Fintech và diễn đàn Fintech 50 tổ chức tại Bắc Kinh.  

3 

Người dân Úc đã mất hơn 14 triệu đô la cho các vụ lừa đảo tiền điện tử vào năm 2019. 

Người dân Úc đã nộp 1.810 báo cáo về các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử vào năm 2019, với 

thiệt hại tổng cộng hơn 21,6 triệu đô la Úc (14,9 triệu đô la Mỹ).  Theo một nghiên cứu của 

Scamwatch, một chi nhánh của Ủy Ban Cạnh Tranh và Người Tiêu Dùng Úc, những người Úc trẻ 

tuổi từ 25 đến 34 là những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử.  

Xấu 

 

  



 
 
 

 
 

 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 

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 

Tốt 

  

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


 
 
 

 
 

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 
9,698.80 9,298.10 4.31%   

Ethereum 
243.53 227.80 6.91%   

Brent Oil Futures 
43 42.23 1.82%  

Crude Oil WTI Futures 
41.02 39.85 2.94%  

Gold 
1,766.50 1,762.45 0.23%  

Dow Jones 
26,023.45 25,871.46 0.59%  

USD index 
96.998 97.577 -0.59%  

  

  



 
 
 

 
 

3. Nhận định xu hướng về thị trường CRYPTOCURRENCIES 

BTC 

 



 
 
 

 
 

vùng HT1 (dài hạn) $3,700-$4,000 vùng KC1 (dài hạn)  $10,000-$12,000 

vùng HT2 (tuần) $5,000-$5,400 vùng KC2 (tuần) $9,500-$10,000 

vùng HT3 (ngày) $6,100-$6,800 vùng KC3 (ngày) $8,800-$9,500 

vùng HT4 (ngắn hạn) $7,200-$7,700 vùng KC4 (ngắn hạn) $8,000-$8,500 

 

- Mặc dù có đợt hồi nhẹ từ quanh $9,200 về $9,700 tuy nhiên giá BTC vẫn đang yếu dần và vẫn trong biên độ dao động đi ngang 

$8,800-10,000. Hiện BTC vẫn chưa có dấu hiệu tích cực trong ngắn hạn. Các chỉ số kỹ thuật vẫn đang thiên về tiêu cực nhiều hơn, 

với hai kịch bản có thể xảy ra: nếu giá BTC khó vượt khỏi vùng $10,000-11,000 nên khả năng giá BTC sẽ thử thách lại thị trường khi 

giá về lại quanh vùng $6,000-7,700 là có thể xảy ra với xác suất khá cao. Khi thử thách thành công thì BTC mới có cơ hội vượt thành 

công vùng $10,000. Trường hợp còn lại nếu không có bất ngờ xảy ra thì trong thời gian tới BTC vẫn nghiên về xu hướng dao động đi 

ngang trong biên độ $8.800-10,000 và sẽ có thể phá vỡ vùng HT $8,800. 

- Nếu BTC giữ vững trên các ngưỡng HT đã mất trước đây, thì xu hướng trong trung hạn sẽ chính thức thay đổi. Trong dài hạn xu 

hướng vẫn không thay đổi. 

Khuyến nghị đầu tư: 

- Nhà đầu tư ngắn hạn có thể dời vị trí đóng vị thế đã mua lên quanh vùng giá $9,000-10,000. Nhà đầu tư dài hạn có thể cân nhắc mở 

thêm vị thế khi giá di chuyển về quanh vùng $6,000-7,700 , $4,000-4,5000, $3,800 và $1,900.   



 
 
 

 
 

ETH  

 



 
 
 

 
 

vùng HT1 (dài hạn) $90 vùng KC1 (dài hạn)  $255-290 

vùng HT2 (tuần) $100-120 vùng KC2 (tuần) $220-255 

vùng HT3 (ngày) $135-146 vùng KC3 (ngày) $200-220 

vùng HT4 (ngắn hạn) $164-180 vùng KC4 (ngắn hạn)  $194-200 

 

- Mặc dù được hỗ trợ bất ngờ từ thị trường với khối lượng giao dịch tăng đột biến so với những ngày trước, ETH vẫn thiên về suy yếu. 

Nếu giá ETH tiếp tục không thể vượt qua vùng $255 và suy giảm thì xu hướng kế tiếp sẽ là giảm về lại quanh vùng $220 hoặc vùng 

$164-180 hoặc $146-164 nếu lực bán mạnh hơn. Sau khi thử thách thành công vùng HT này ETH sẽ có cơ hội phục hồi và vượt thành 

công $255 và vùng giá kế tiếp được kỳ vọng sẽ là $290-300. Thị trường hiện tại vẫn thiên về xu hướng đi ngang và suy yếu dần, nếu 

không có bất ngờ về khối lượng giao dịch thì xác suất vượt KC là tương đối thấp nếu không có sự thay đổi đột ngột về khối lượng 

giao dịch.  

- Nếu ETH giữ vững trên ngưỡng HT trước đó thì sẽ xác nhận thay đổi xu hướng trong trung hạn. Xu hướng trong dài hạn hiện vẫn 

không thay đổi. 

Khuyến nghị đầu tư: 

- Nhà đầu tư ngắn hạn có thể đóng vị thế đã mua ở quanh $240-255 và cân nhắc mua lại khi giá chạm vào vùng $164-180 một lần nữa. 

Nhà đầu tư dài hạn có thể đặt mua tiếp ở vùng quanh $146-164, $122, $84 hoặc $40 nếu giá ETH tiếp tục suy yếu.  



 
 
 

 
 

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 có thể đặt sẵn các vị thế ở các vùng dự kiến như phân tích phía trên. 

- Với đợt suy giảm mạnh gần đây giá BTC khó mà có thể hồi phục ngay lặp tức. Việc hồi phục này đòi hỏi phải có một thời gian tích 

lũy đi ngang hoặc sẽ có thể một đợt suy giảm nữa như một thử thách mức độ sẵn sàng mua vào của các nhà đầu tư. Nhà đầu tư không 

thích lướt sóng có thể giảm bớt tỷ trọng trong những đợt hồi ngắn hạn sắp tới. Nhà đầu tư lâu dài có thể cân nhắc gia tăng vi thế khi 

giá tiếp tục giảm về các vùng giá dự kiến.  



 
 
 

 
 

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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https://www.youtube.com/channel/UCMR_QEUHAOUteFFaeLAKgdQ
https://www.reddit.com/user/izichainnetwork/
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https://t.me/izichainiran
https://t.me/izichainturkey
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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

