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THỊ TRƯỜNG KIM LOẠI NGÀY 30/03/2020 
Thị trường kim loại: Tiếp tục giảm nhẹ. 

 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 27/03/2020 

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

SIEK20 14.840 14.345 14.534  0.97% 55,031 85,675 

SIEN20 14.800 14.365 14.583  0.69% 7,214 32,513 

CPEK20 2.2035 2.1580 2.1720  0.28% 55,551 89,779 

CPEN20 2.2080 2.1620 2.1765  0.30% 10,636 39,775 

FEFJ20 84.32 82.80 83.09  0.98% 27,073 153,464 

FEFK20 83.00 81.10 81.41  0.99% 14,982 130,755 

Điểm tin 
KLGD và Vị thế mở 

 

 
 
 
 

BẠC 
 

- Giá bạc tiếp tục giảm 0.97%, theo xu hướng giảm của 

giá vàng (0.37%). Tính cả tuần, bạc tăng 17.35% giá trị. 

- Chiến lược gia trưởng Stephen Innes của công ty dịch 

vụ tài chính AxiCorp cho biết, tình hình hiện tại vẫn thuận 

lợi cho giá vàng. Về dài hạn, giá vàng được dự báo tiếp 

tục tăng cao. 

- Theo Financial Times, nguồn cung vàng miếng toàn cầu 

đang gia tăng tình trạng thiếu hụt, do sự bùng phát dịch 

Covid-19. Cùng lúc đó, các nhà đầu tư bán lẻ ở châu Âu 

và Mỹ tiến hành mua vàng, bạc trong hai tuần qua nhằm 

bảo vệ tài sản của họ khỏi sự sụt giảm trước đà đi xuống 

của giá cổ phiếu toàn cầu và nhiều loại tiền tệ. 

- Trong khi đó, các nhà máy tinh chế vàng lớn nhất châu 

Âu lại đang phải vật lộn trước các quy định đóng cửa tại 

khu vực. Valcambi, Pamp và Argor-Heraeus đều có trụ 

sở tại khu vực Ticino của Thuỵ Sỹ, gần biên giới với Italy, 

nước đang trong tâm dịch Covid-19 ở châu Âu. 
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ĐỒNG 

 

- Giá đồng trên sàn COMEX giảm 0.28%, theo đà giảm 

trên sàn Thượng Hải (0.1%).  

- Đồng giao sau 3 tháng trên sàn giao dịch kim loại 

London (LME) chốt phiên giảm 0.2% xuống 4,795 

USD/tấn. 

- Giá đồng ổn định ở mức gần 4 năm, khi cả cung và cầu 

đồng loạt giảm trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát. 

- Công ty khai thác đồng quốc doanh Chile, Codelco cho 

biết, sản lượng doanh nghiệp này năm 2019 giảm 5.3% 

so với năm 2018, còn 1.59 triệu tấn.  

 

 

 

 

QUẶNG SẮT 

 

- Giá quặng sắt trên sàn SGX giảm 0.98%, đi ngược đà 

tăng tại sàn Đại Liên (0.88%).  

- Bất chấp nguồn cung gián đoạn, hàng tồn kho tại các 

cảng Trung Quốc tiếp tục tăng, đạt mức cao nhất trong 

sáu tháng là 148.6 triệu tấn vào ngày 22/3, theo 

SteelHome. 

- Dù hạn chế sản xuất, sản lượng thép của Trung Quốc 

trong tháng 02 vẫn tăng 9.2% so với cùng kỳ 2018, sau 

khi tăng 4.3% trong tháng 01, theo số liệu từ Hiệp hội 

thép thế giới. 

- Các đại gia quặng sắt Australia (Rio Tinto, BHP Group 

và FortesTHER) yêu cầu các công nhân ở lại mỏ trong 

tối thiểu 2 tuần, nhằm tránh lây lan dịch bệnh về gia đình. 

Riêng FortesTHER chia công nhân làm việc 2 tuần liên 

tục rồi nghỉ và đổi cho tốp khác. Các biện pháp này dự 

kiến sẽ kéo dài 3-6 tháng. 
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Xu hướng giá và phân tích kỹ thuật 

BẠC 05/2020 

 

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

- Các đường stochastic ngày đi lên 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: 14.080 – 14.305. 

- Kháng cự: 14.800 – 15.070. 

ĐỒNG 05/2020 

 

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

- Các đường stochastic ngày đi lên 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: 2.1325 - 2.1520. 

- Kháng cự: 2.1975 – 2.2235. 

QUẶNG SẮT 04/2020 

 

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

- Các đường stochastic ngày đi lên 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: 81.88 – 82.49. 

- Kháng cự: 84.01 – 84.92. 
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