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THỊ TRƯỜNG KIM LOẠI NGÀY 24/03/2020 
Thị trường kim loại: Bạc bật tăng mạnh mẽ. Đồng, quặng sắt giảm sâu. 

 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 23/03/2020 

Sản phẩm Cao Thấp Chốt phiên +/- KLGD Vị thế mở 

SIEK20 13.330 12.290 13.261  7.07% 72,432 97,681 

SIEN20 13.365 12.345 13.312  7.14% 5,914 33,519 

CPEK20 2.1465 2.0205 2.1005  3.27% 84,096 100,785 

CPEN20 2.1350 2.0240 2.1000  3.29% 7,572 38,343 

FEFJ20 84.83 77.30 78.43  7.41% 46,871 154,895 

FEFK20 82.95 75.61 76.97  7.02% 21,158 111,314 

Điểm tin 
KLGD và Vị thế mở 

 

 
 
 
 

BẠC 
 

- Giá bạc tăng mạnh 7.07%, theo đà tăng của giá vàng 

(4.10%).  

- Giá kim loại quý tăng sau khi Cục dự trữ Liên bang Mỹ 

thực hiện các bước mạnh mẽ để chống lại ảnh hưởng 

của virus corona tới nền kinh tế, chấn an tâm lý của nhà 

đầu tư. 

- Ngân hàng trung ương Mỹ đã công bố loạt biện pháp 

kích thích khổng lồ mới để hỗ trợ kinh tế Mỹ, bao gồm 

mua trái phiếu không giới hạn để duy trì chi phí đi vay ở 

mức thấp và thiết lập các chương trình nhằm đảm bảo 

dòng tín dụng cho nhiều đối tượng. 

- Chỉ số USD đã giảm hơn 1% so với các đồng tiền chủ 

chốt sau thông báo mới nhất của Fed. Các ngân hàng 

trung ương lớn trên thế giới đã tung ra một làn sóng các 

biện pháp tài chính và tiền tệ để ngăn chặn thiệt hại kinh 

tế từ virus. 
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ĐỒNG 

- Giá đồng trên sàn COMEX tiếp tục giảm 3.27%, thuận 

theo đà giảm trên sàn Thượng Hải (4.56%).  

- Giá đồng Thượng Hải giảm xuống mức thấp nhất trong 

gần 11 năm do lo sợ rằng việc phong tỏa chống lại sự lây 

lan của virus corona sẽ khiến kinh tế toàn cầu rơi vào suy 

thoái nghiêm trọng. 

- Sàn giao dịch LME 143 tuổi tạm thời đóng cửa việc giao 

dịch hô giá công khai trong ngày 23/3, lần đầu tiên kể từ 

chiến tranh thế giới thứ 2 để hạn chế sự lây lan của virus 

corona. Việc chuyển đổi sang giao dịch điện tử hoàn toàn 

trên sàn LME diễn ra suôn sẻ nhưng khối lượng giao dịch 

ít. 

- Các nhà phân tích cho biết nhu cầu đồng giảm vì phần 

lớn ngành sản xuất của thế giới bị phá vỡ do sự bùng 

phát của virus corona, dự kiến đồng sẽ dư thừa lên tới 1 

triệu tấn trong năm nay. 

 

QUẶNG SẮT 

- Giá quặng sắt trên sàn SGX giảm rất mạnh 7.41%, 

tương tự với xu hướng giảm trên sàn Đại Liên (4.56%).  

- Giá quặng sắt Đại Liên giảm dẫn tới đợt bán tháo mạnh 

mẽ khác của kim loại đen này ở Trung Quốc, khi các biện 

pháp chặt chẽ hơn để ngăn chặn đại dịch Covid-19 xóa 

đi triển vọng phục hồi kinh tế toàn cầu. 

- Sự lây lan nhanh chóng của virus corona đã gây ra làn 

sóng phong tỏa cộng đồng và dừng các hoạt động kinh 

doanh trên khắp thế giới, làm giảm triển vọng phục hồi 

kinh tế tại Trung Quốc, quốc gia sản xuất và xuất khẩu 

thép hàng đầu thế giới. 

- Theo số liệu của SteelHome, quặng sắt nhập khẩu của 

Trung Quốc dự trữ tại các cảng ở mức 123.75 triệu tấn 

tính tới ngày 20/3/2020, thấp nhất kể từ giữa tháng 

8/2019. 
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Xu hướng giá và phân tích kỹ thuật 

BẠC 05/2020 

 

Xu hướng giá: tích cực trong ngắn hạn. 

- Các đường stochastic ngày cắt nhau trong vùng 

quá bán. 

- Giá đóng cửa trên đường MA09 là dấu hiệu thị 

trường tích cực trong ngắn hạn. 

- Hỗ trợ: 11.920 – 12.590. 

- Kháng cự: 13.630 – 14.000. 

ĐỒNG 05/2020 

 

Xu hướng giá: tiêu cực trong trung và dài hạn. 

- Các đường stochastic ngày đi lên trong vùng quá 

bán. 

- Giá đóng cửa dưới đường MA18 và MA40 là dấu 

hiệu thị trường tiêu cực trong trung và dài hạn. 

- Hỗ trợ: 1.9630 - 2.0320. 

- Kháng cự: 2.1580 – 2.2155. 

QUẶNG SẮT 04/2020 

 

Xu hướng giá: tiêu cực trong trung và dài hạn. 

- Các đường stochastic ngày đi xuống trong vùng 

trung tính. 

- Giá đóng cửa dưới đường MA18 và MA40 là dấu 

hiệu thị trường tiêu cực trong trung và dài hạn. 

- Hỗ trợ: 72.66 – 75.54. 

- Kháng cự: 83.07 – 87.72. 
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