
 
 
 

 
 

Điểm tin thị trường, ngày 12/03/2020  

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG TIỀN SỐ 

(Số thứ 129) 

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

Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ ngập trong sắc đỏ sau tuyên bố của WHO, hàng loạt ngân hàng trung ương thông báo các gói cứu 

trợ khẩn cấp nhằm chống lại ảnh hưởng của virus coronas với nền kinh tế thế giới. Tuy vậy Goldman Sachs cho rằng ảnh hưởng 

của virus tồi tệ hơn mong đợi của thị trường. Theo dõi bản tin tiền số để biết chi tiết. 

 Anh công bố quỹ phản ứng khẩn cấp năm tỷ bảng đối phó virus corona. 

 Các nguồn tin cho biết BOJ có khả năng nới lỏng chính sách tiền tệ để củng cố tâm lý nhà đầu tư. 

 Chi phí thực phẩm tăng làm tăng giá chỉ số giá tiêu dùng của Hoa Kỳ vào tháng hai. 

 Châu Âu bắt đầu chiến dịch giải quyết ảnh hưởng của virus corona với các cựu lãnh đạo giải cứu khủng hoảng năm 2008. 

 Giám đốc Goldman cho biết cuộc tấn công virus có thể tồi tệ hơn mong đợi của thị trường. 

 WTO cho biết tăng trưởng thương mại dịch vụ chậm lại trước virus corona. 

 Hoa Kỳ kêu gọi các bang 'mạnh mẽ' hơn để chống lại virus corona. 

 Boeing chìm trong sắc đỏ sau báo cáo rút kế hoạch vay 13,8 tỷ đô la. 

 Các tiểu bang Hoa Kỳ vật lộn với xét nghiệm virus corona bất chấp sự hỗ trợ của chính quyền liên bang. 

 Giới ngân hàng họp với Trump và cho biết sẵn sàng giúp đỡ nền kinh tế. 



 
 
 

 
 

 TIN THẾ GIỚI Mức độ ảnh hưởng 

1 

Anh công bố quỹ phản ứng khẩn cấp năm tỷ bảng đối phó virus corona. 

Bộ trưởng tài chính Rishi Sunak cho biết hôm thứ tư rằng ông sẽ dành ra 5 tỷ bảng Anh (6,5 tỷ đô 

la) để giúp Dịch Vụ Y Tế Quốc Gia (NHS) của Anh và các dịch vụ công cộng khác giải quyết sự 

bùng phát của virus corona. Trong báo cáo ngân sách hàng năm đầu tiên trước quốc hội, Sunak nói 

rằng ông sẽ "phản ứng nhiều hơn nếu cần thiết". Vào tháng 9, chính phủ cho biết sẽ tăng chi tiêu 

cho NHS ở Anh nhiều hơn 3% so với lạm phát trong giai đoạn 2020/21 lên 129,9 tỷ bảng, không 

bao gồm đầu tư dài hạn. Chính phủ cũng cho biết chi tiêu NHS hàng năm trong 2023/24 sẽ cao hơn 

33,9 tỷ bảng so với năm 2018/19. 

Tốt 

2 

Các nguồn tin cho biết BOJ có khả năng nới lỏng chính sách tiền tệ để củng cố tâm lý nhà đầu 

tư. 

Các nguồn tin quen thuộc với cách suy nghĩ của ngân hàng trung ương nói với Reuters rằng ngân 

hàng Nhật Bản dự kiến sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ vào tuần tới trong nỗ lực hạn chế tác động của 

sự bùng phát virus corona và biến động thị trường gần đây đối với tâm lý kinh doanh. Các nguồn tin 

cho biết , mặc dù chưa có sự đồng thuận nào về những bước mà BOJ nên thực hiện, việc tăng quy 

mô mua hàng của quỹ ETF là một trong những lựa chọn khả dĩ nhất. "Không thể chống lại virus 

corona bằng chính sách tiền tệ. Nhưng nó có thể đóng một vai trò quan trọng trong gia tăng niềm tin 

Tốt 



 
 
 

 
 

cộng đồng, điều mà BOJ có thể cần phải làm trong tuần tới", một nguồn tin cho biết với điều kiện 

giấu tên.  

3 

Chi phí thực phẩm tăng làm tăng giá chỉ số giá tiêu dùng của Hoa Kỳ vào tháng hai. 

Giá tiêu dùng của Mỹ bất ngờ tăng trong tháng 2 nhưng có khả năng giảm trong những tháng tới vì 

dịch virus corona làm giảm nhu cầu đối với một số hàng hóa và dịch vụ, vượt xa mức tăng giá liên 

quan đến sự thiếu hụt do gián đoạn chuỗi cung ứng. Báo cáo từ Bộ Lao Động hôm thứ tư cũng cho 

thấy sự gia tăng ổn định trong lạm phát cơ bản vào tháng trước. Bộ Lao động cho biết chỉ số giá tiêu 

dùng của họ đã tăng 0,1% trong tháng trước, phù hợp với mức tăng của tháng 1, do chi phí thức ăn 

và chỗ ở tăng bù đắp cho giá xăng rẻ hơn. Trong 12 tháng tính đến tháng 2, CPI đã tăng 2,3%. Đó là 

mức tăng 2,5% trong tháng 1, đây là mức tăng lớn nhất trong năm kể từ tháng 10 năm 2018. Các 

nhà kinh tế tham gia khảo sát của Reuters đã dự báo CPI sẽ không thay đổi trong tháng 2 và tăng 

2,2% so với năm trước. Không bao gồm các thành phần năng lượng và thực phẩm dễ bay hơi, CPI 

cơ bản đã tăng 0,2% trong tháng hai, phù hợp với mức tăng trong tháng một. Chỉ số CPI cốt lõi tăng 

0,2229% vào tháng trước. Lạm phát dưới tháng hai đã được thúc đẩy bởi giá cả tăng cho hàng may 

mặc, chăm sóc cá nhân, chăm sóc sức khỏe, xe hơi và xe tải đã qua sử dụng, và giáo dục. Giá vé 

máy bay và giải trí giảm. Trong 12 tháng tính đến tháng 2, CPI cốt lõi tăng 2,4%, sau khi tăng 2,3% 

trong bốn tháng liên tiếp. Fed theo dõi chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) cốt lõi cho mục 

Trung Tính 



 
 
 

 
 

tiêu lạm phát 2%. Chỉ số giá PCE cốt lõi tăng 1,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Dữ liệu giá PCE của 

tháng hai sẽ được công bố vào cuối tháng này.  

4 

Châu Âu bắt đầu chiến dịch giải quyết ảnh hưởng của virus corona với các cựu lãnh đạo giải 

cứu khủng hoảng năm 2008. 

Các nhà hoạch định chính sách Châu Âu đã bắt đầu một chiến dịch mới để bảo vệ các nền kinh tế 

khỏi virus corona khi hai ngân hàng trung ương chính được giao hoặc cam kết hành động đa hướng 

để tránh khủng hoảng kiểu 2008, và Thủ tướng Đức Angela Merkel hứa sẽ làm bất cứ điều gì cần 

thiết. Thống đốc Ngân Hàng Anh Mark Carney và chủ tịch Ngân Hàng Trung Ương Châu Âu 

Christine Lagarde đều cho rằng hành động đúng đắn hiện có thể đảm bảo tác động của căn bệnh này 

chỉ là tạm thời. Carney đã thực hiện cắt giảm lãi suất khẩn cấp, viện trợ cho các khoản vay và các 

quy đinh về vốn trở nên dễ dàng hơn cho các ngân hàng, trong một động thái phối hợp với Kho Bạc 

Anh Quốc có thể là một chứng minh về trộn lẫn hành động tài chính và tiền tệ. Merkel - người cũng 

bị lôi kéo vào cuộc khủng hoảng năm 2008 - hứa sẽ chi tiêu cho các biện pháp y tế, trên cơ sở cam 

kết cung cấp cho các công ty gặp khó khăn về thanh khoản và gia hạn trả lương cho người lao động. 

Các hành động cho thấy cách các cựu lãnh đạo giải cứu khủng hoảng năm 2008 còn lại vẫn còn ở vị 

trí lãnh đạo cấp cao, có thể cung cấp sự lãnh đạo cho các đồng nghiệp quốc tế. Carney là thống đốc 

Ngân hàng Canada vào thời điểm đó, và Lagarde là bộ trưởng tài chính Pháp.  

Tốt 
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Giám đốc Goldman Sachs cho biết cuộc tấn công virus có thể tồi tệ hơn mong đợi của thị 

trường. 

Tập đoàn Goldman Sachs, công ty quản lý tài sản đã dự đoán chính xác năm ngoái đợt tăng giá của 

các cổ phiếu cho biết thị trường chứng khoán quá tự mãn về thiệt hại có thể có từ virus corona và có 

thể phải đối mặt với sự sụt giảm nhiều hơn. Công ty quản lý quỹ trị giá 1 nghìn tỷ USD là công ty 

mới nhất trong số các công ty đầu tư và chiến lược gia lớn có đánh giá thận trọng với các tài sản rủi 

ro trước sự bất ổn ngày càng tăng. Trong khi sự kết hợp giữa nỗi sợ virus corona và cuộc chiến giá 

dầu đã xóa sạch tới 11 nghìn tỷ đô la của Chỉ Số Thế Giới Toàn Cầu MSCI, cổ phiếu đang giảm từ 

mức cao kỷ lục và định giá cổ phiếu của Hoa Kỳ vẫn ở trên mức trung bình lịch sử. Điều này đang 

làm cho một số người tham gia thị trường lo lắng rằng có thể sẽ mất nhiều hơn. 

“Về cơ bản, chúng ta đã nhận được một cú sốc về lợi nhuận và chúng ta bước vào thời kỳ này khi 

định giá cố phiếu đã khá cao” Bunglawala nói. “Nếu virus này tiếp tục lan rộng và các biện pháp 

ngăn chặn được kéo dài và mở rộng hơn nữa, thì rõ ràng đó sẽ có nhiều tác động đến tăng trưởng và 

thu nhập toàn cầu.” 

Tốt 
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WTO cho biết tăng trưởng thương mại dịch vụ chậm lại trước virus corona. 

Vào hôm thứ tư ,Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cho biết, tăng trưởng thương mại dịch vụ 

toàn cầu đã suy yếu vào đầu năm 2020 khi virus corona tấn công nền kinh tế toàn cầu, đáng chú ý là 

du lịch hàng không và vận tải hàng hóa. Cơ quan thương mại có trụ sở tại Geneva cho biết chỉ số 

Tốt 



 
 
 

 
 

thương mại dịch vụ đã giảm xuống 96,8 so với chỉ số 98,4 được báo cáo vào tháng 9. Chỉ số dưới 

100 cho thấy tăng trưởng thương mại dưới xu hướng trung hạn. WTO cho biết con số mới đã không 

hoàn toàn tính đến tác động kinh tế của virus corona và có thể giảm hơn nữa trong những tháng tới. 

Sự sụt giảm lớn nhất là về vận tải hành khách và vận chuyển, với các dịch vụ tài chính và CNTT 

cũng nằm dưới xu hướng chung, tuy vậy ngành xây dựng không bị ảnh hưởng nhiều. 

WTO cho biết tăng trưởng thương mại dịch vụ thế giới liên tục giảm trong năm 2019 xuống 2,8% 

trong quý thứ ba từ mức 4,7% trong lần đầu tiên. Vào tháng trước WTO cũng cho biết rằng thương 

mại hàng hóa toàn cầu đã giảm 0,2% so với cùng kỳ trong quý thứ ba. 

7 

Hoa Kỳ kêu gọi các bang “mạnh mẽ” hơn để chống lại virus corona. 

Chính quyền Trump hôm thứ tư có kế hoạch thúc giục các tiểu bang và địa phương của Hoa Kỳ 

thực hiện các bước mạnh mẽ hơn để chống lại virus corona, Bộ trưởng Y tế Alex Azar nói, khi 

thống đốc của ít nhất một bang chỉ trích chính phủ liên bang xử lý vụ dịch. Azar nói với Fox News 

trong một cuộc phỏng vấn: "Bạn sẽ được nghe từ CDC hôm nay và Nhà Trắng sẽ đưa ra khuyến 

nghị cho các cộng đồng địa phương về các bước tích cực mà chúng tôi nghĩ rằng họ nên thực hiện". 

Ông không nói chi tiết những gì được khuyến nghị. Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence đã nói với 

các phóng viên vào thứ ba rằng các khuyến nghị của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch 

bệnh sẽ nhắm vào các cộng đồng khi thấy sự lây lan khủng khiếp của căn bệnh này. 

Tốt 

8 Boeing chìm trong sắc đỏ sau báo cáo rút kế hoạch vay 13,8 tỷ đô la. Tốt 



 
 
 

 
 

Cổ phiếu Boeing đã sụt giảm 8,9% trong giao dịch buổi sáng hôm thứ tư sau một báo cáo rằng họ 

có kế hoạch rút toàn bộ 13,8 tỷ đô la tiền vay trong thỏa thuận gần đây. Công ty đã phải đối mặt với 

các vấn đề tài chính sau khi chiếc máy bay phản lực 737 Max của mình sau hai vụ tai nạn nghiêm 

trọng. 

Cố vấn kinh tế trưởng của Allianz ông Allamedz Mohamed El-Erian đã tweet, “Động thái này làm 

nổi bật các vòng lặp ảnh hưởng mà tôi lo lắng – kinh doanh làm ảnh hưởng tài chính, sau đó làm 

ảnh hưởng nền kinh tế”. Cho đến nay cổ phiếu Boing đã giảm khoảng 35%. Giá cổ phiếu Boeing đã 

đóng cửa dưới 200 đô la lần đầu tiên kể từ tháng 7 năm 2017. 

9 

Các tiểu bang Hoa Kỳ vật lộn với xét nghiệm virus corona bất chấp sự hỗ trợ của chính quyền 

liên bang. 

New York và Washington, các tiểu bang Hoa Kỳ bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi sự bùng phát của 

virus corona, đang vật lộn với kết quả xét nghiệm virus. Các quan chức địa phương ước tính có thể 

mất nhiều tuần hơn để đạt đến đỉnh số ca xét nghiệm sẽ phải làm. Theo dữ liệu từ Đại học Johns 

Hopkins, có 1.039 người được xác nhận nhiễm virut ở Hoa Kỳ và 29 người đã chết, các chuyên gia 

ước tính số trường hợp thực sự có thể còn lớn hơn nhiều. Trong khi đó một lỗ hổng không xác định 

trong các bộ dụng cụ thử nghiệm được phân phối bởi chính phủ liên bang vào tháng 2, đã đưa ra 

một số kết quả sai, đã khiến quốc gia này vật lộn để quay trở lại trong việc kiềm chế ổ dịch vốn đã 

lây nhiễm hơn 121.000 người trên toàn thế giới. 

Tốt 
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Giới ngân hàng họp với Trump và cho biết sẵn sàng giúp đỡ nền kinh tế. 

Các giám đốc điều hành ngân hàng hàng đầu của Hoa Kỳ trong cuộc họp với Tổng thống Donald 

Trump tại Nhà Trắng cho biết các ngân hàng có vốn hóa mạnh mẽ và được chuẩn bị để giúp các 

doanh nghiệp nhỏ và người tiêu dùng Mỹ vượt qua sự bùng phát của virus corona. Các giám đốc 

điều hành của Bank of America, Goldman Sachs, Citi, JPMorgan Chase và các ngân hàng khác cho 

biết ngân hàng đang trong tình trạng tốt, không có khủng hoảng tài chính và các ngân hàng có khả 

năng cung cấp thanh khoản về tiền tệ. Trump cho biết ông sẽ thảo luận về các hạn chế du lịch tới 

châu Âu sau đó vào thứ tư. 

Tốt 
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Các chỉ số chứng khoán lại chìm ngập trong thị trường con gấu khi tiếp tục bị bán tháo vì 

virus. 

Chỉ số Dow Jones đóng cửa trong sắc đỏ hôm thứ tư, được dẫn đầu bởi sự sụt giảm của nhóm ngành 

năng lượng và công nghiệp, do số ca nhiễm virus corona tiếp tục gia tăng trên toàn thế giới, đe dọa 

và đẩy nền kinh tế toàn cầu vào suy thoái. Tổ chức Y Tế Thế Giới tuyên bố virus corona là đại dịch 

toàn cầu, khiến thị trường trở nên điên loạn. S&P 500 giảm 4,9%, mặc dù đã giảm mạnh trong 

ngày, nhưng đã xoay sở để đóng cửa trên mức cao hơn nhờ một số giao dịch mua muộn cuối ngày. 

Nasdaq Composite mất 4,7%. Chỉ số Dow Jones giảm 5,86%, tương đương 1465 điểm, hiện đã thấp 

hơn 20% so với mức cao gần đây nhất, tạo thành thị trường gấu. 

Tốt 

 



 
 
 

 
 

  TIN CRYPTOCURRENCIES Mức độ ảnh hưởng 

1 

Cơ quan giám sát thuế Úc liên hệ với những người nắm giữ tiền điện tử để nhắc nhở họ đóng 

thuế. 

Trích dẫn một đại diện giấu tên của Cơ Quan Thuế Úc (ATO), news.com.au đã báo cáo về chiến 

dịch sắp tới vào ngày 11 tháng 3 sẽ diễn ra rrong những tuần tới, hàng trăm ngàn nhà đầu tư tiền 

điện tử của Úc sẽ nhận được một lời nhắc nhở về nghĩa vụ thuế của họ từ phía chính quyền. 

Tốt 

2 

Công ty cho vay Blockchain báo cáo khoản vay gia tăng đột biến 300% khi Fed cắt giảm lãi 

suất. 

Một công ty cho vay blockchain đã thấy giá trị của tổng số khoản vay tăng lên 1 tỷ đô la kể từ khi 

Cục Dự trữ Liên Bang Hoa Kỳ tuyên bố cắt giảm lãi suất kích thích khẩn cấp vào tuần trước. Trong 

một thông báo vào ngày 10 tháng 3, Công Figure Technologies - tự xưng là fintech đầu tiên trong 

ngành mang lại khoản vay dựa trên nền tản blockchain - cho biết các khoản  cho vay với công ty đã 

tăng 300% kể từ khi Fed hành động.  

Tốt 

3 

Chính phủ Anh thêm Blockchain trong đàm phán Hiệp Định Thương Mại Tự Do với Hoa Kỳ. 

Bộ Thương Mại Quốc Tế Vương quốc Anh mới đây đã công bố chương trình nghị sự đàm phán 

Hiệp Định Thương Mại Tự do (FTA) với Hoa Kỳ. Được liệt kê trong khối tài liệu đồ sộ, blockchain 

được xác định là một lĩnh vực mà các doanh nghiệp và quốc gia sẽ được hưởng lợi từ FTA. Tài liệu 

Tốt 



 
 
 

 
 

nêu rõ lập trường của chính phủ Anh Quốc sắp tham gia đàm phán về FTA thời hậu Brexit với Hoa 

Kỳ 

4 

Dự án DeFi được hỗ trợ bởi Polychain và DragonFly Capital sẽ ngừng hoạt động. 

Dự án tài chính phi tập trung Paradigm Labs - được hỗ trợ bởi các nhà đầu tư tiền điện tử kỳ cựu 

Polychain Capital, Dragonfly Capital và Chapter One Ventures - sẽ ngừng hoạt động. Trong một 

thông báo vào ngày hôm qua, 10 tháng 3, Giám đốc điều hành và đồng sáng lập Liam Kovatch nói 

rằng việc đóng cửa là do Paradigm's không thành công trong việc tạo ra một vị trí khả thi trong thị 

trường DEX (trao đổi phi tập trung) và các yếu tố cả bên trong và bên ngoài của nhóm thực hiện dự 

án. 

Xấu 

5 

Những người tham dự hội nghị Ethereum được khuyến khích kiểm tra virus corona. 

Vào ngày 11 tháng 3, người đồng sáng lập của nhà cung cấp dịch vụ đăng nhập phi tập trung 

TorusLabs, Zhen Yu Yong (Zen), đã tweet rằng anh ta đã được chẩn đoán nhiễm virus corona 

COVID-2019. Zen kêu gọi những người có thể đã liên hệ với anh ta trong cuộc thi hackathon 

ETHLondon được tổ chức từ ngày 28 tháng 2 đến ngày 1 tháng 3, hoặc Hội nghị Cộng đồng 

Ethereum (ECC) được tổ chức từ ngày 3 đến ngày 3 tháng 3 tại Paris, thực hiện các biện pháp 

phòng ngừa và/hoặc nên xét nghiệm." 

Trung tính 

 

  



 
 
 

 
 

 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 
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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 7,957.03 7,913.80 0.55%   

Ethereum 194.62 201.13 -3.24%   

Brent Oil Futures 35.84 37.22 -3.71%   

Crude Oil WTI Futures 33.31 34.36 -3.06%   

Gold 1,641.00 1,660.30 -1.16%   

Dow Jones 23,551.02 25,018.16 -5.86%  

USD index 96.55 96.389 0.17%   

 

  



 
 
 

 
 

3. Nhận định xu hướng về thị trường CRYPTOCURRENCIES 

BTC 

 



 
 
 

 
 

vùng HT1 (dài hạn) $6,000-6,700 vùng KC1 (dài hạn)  $13,500-$17,200 

vùng HT2 (tuần) $6,800-7,200 vùng KC2 (tuần) $12,000-$13,500 

vùng HT3 (ngày) $7,300-7,700 vùng KC3 (ngày) $10,000-$12,000 

vùng HT4 (ngắn hạn) $8,000-$8,500 vùng KC4 (ngắn hạn) $9,000-$9,500 

 

- Sau một tuần đầy sóng gió, BTC đang có dấu hiệu hồi phục nhẹ khi giá liên tục thử thách vùng $7,700 nhưng không thủng qua vùng 

giá HT này. Trong trường hợp tích cực nhất có thể xảy ra trong ngắn hạn, giá BTC có thể sẽ thử thách lại vùng $8,500 một lần nữa 

trước khi giá xác nhận xu hướng trong trung và dài hạn. Hiện vận động giá cho thấy khả năng giá vượt lên trên vùng $8,100 là có thể 

xảy ra, với sự hỗ trợ của khối lượng giao dịch những ngày qua thì xác suất cho khả năng này là khá cao. Tuy vậy xu hướng giá trong 

dài hạn hơn vẫn thiên về vùng HT mới $7,200 để giữ vững xu hướng trong trung hạn nếu vùng giá $7,700-8,000 bị phá vỡ.  

- Hiện trong trung hạn HT đang là vùng $7,700-8,000 và 7,200 có sức hỗ trợ cao hơn. Trong dài hạn xu hướng vẫn không thay đổi. 

Khuyến nghị đầu tư: 

- Nhà đầu tư ngắn hạn sau khi đặt sẵn vùng mua vào ở vùng giá $7,700-8,000 có thể canh bán ra với vị thế mua vào trước đó quanh 

$8,000-8,500. Nhà đầu tư dài hạn có thể cân nhắc đặt sẵn vị thế long ở các vị trí $7,700 và $7,200. 

  



 
 
 

 
 

ETH  

 



 
 
 

 
 

vùng HT1 (dài hạn) $122 vùng KC1 (dài hạn)  $255-290 

vùng HT2 (tuần) $146 vùng KC2 (tuần) $220-255 

vùng HT3 (ngày) $164 vùng KC3 (ngày) $$190-200 

vùng HT4 (ngắn hạn) $180-$190 vùng KC4 (ngắn hạn)  $180-$190 

 

- ETH vừa giảm về quanh vùng $180 và đang cho thấy dấu hiệu phục hồi nhẹ, giá có thể chinh phục lại vùng $190-220 một lần nữa 

trong ngắn hạn. Trong xu hướng suy giảm trong ngắn hạn việc giá chinh phục thành công vùng $220 là khó xảy ra nếu không có sự 

hỗ trợ từ khối lượng giao dịch tăng vọt. Với vận động giá như hiện tại sẽ phải mất nhiều thời gian để ETH quay trở lại xu hướng tăng. 

Và trong trường hợp tiêu cực hơn thì việc giá di chuyển đến vùng giá $164 hoặc $146 là có thể xảy ra.  

- Nếu ETH giữ vững mức giá trên vùng $180-220 thì xu hướng trong trung hạn sẽ được giữ vững, nếu không cần phải xét đến kịch bản 

tiêu cực hơn là 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 đặt lệnh sẵn mua quanh vùng $180 và bán quanh vùng $220-255 hoặc mua vào quanh $190-200 và bán 

quanh 220 với rủi ro cao hơn và phù hợp với nhà đầu tư ưu thích lướt sóng mạo hiểm. Nhà đầu tư dài hạn có thể đặt sẵn vị thế mua ở 

các vùng quanh $180 và $164 cho đợt hồi sắp tới.  



 
 
 

 
 

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 long ở các vùng KC bị phá vỡ trước đây vì dòng tiền đang có dấu hiệu quay trở lại đổ dồn vào 

kênh tiền số. 

- Với hỗ trợ từ vùng giá $7,200 BTC đã dẫn dắt thị trường tiền số đi lên chinh phục các mức KC trước đây, kích hoạt dòng tiền đầu tư 

đổ dồn vào kênh thị trường tiền số. Tuy mức tăng mạnh trong thời gian ngắn ẩn chứa rủi ro giảm giá mạnh, thị trường tiền số có thể 

cần đến một kênh tích lũy ngắn hạn trong thời gian tới nhằm giảm thiểu rủi ro này. Đây là cơ hội cho các nhà đầu tư bị bỏ lỡ cơ hội 

trước đây tham gia thị trường chung.  



 
 
 

 
 

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 
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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. 
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