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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG KIM LOẠI  

NGÀY 16/10/2019 

Thị trường kim loại: Bạc, đồng cùng giảm giá 

Điểm tin 

- Giá bạc giảm 1.84%, theo đà giảm của giá vàng (0.94%). 

trong bối cảnh thị trường thiếu thông tin hỗ trợ giá.  

- Tại cuộc họp thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao 

Trung Quốc xác nhận nước này và Mỹ đang có chung 

nhận định về tình trạng thương mại giữa hai nước. Ngoài 

ra, hai bên đều nhất trí về vấn đề đạt được thoả thuận kinh 

tế và thương mại. 

- Fed sẽ nhóm họp vào cuối tháng 10 để quyết định xem 

có tiếp tục cắt giảm lãi suất hay không. 

- Giá đồng trên sàn COMEX quay đầu giảm 0.76%, khi nhà 

đầu tư lo ngại về tăng trưởng kinh tế sau khi số liệu của 

Trung Quốc yếu. 

- Codelco, nhà sản xuất đồng lớn nhất thế giới cho biết họ 

đang đánh giá việc đóng cửa nhà máy luyện đồng 

Ventanas tại khu vực ven biển Chile bị ô nhiễm. 

 

 
 
 

Chỉ báo Số liệu 

Dow Jones 27,024.80 ↑ 237.44 (0.89%) 

S&P 500 2,995.68 ↑ 29.53 (1.00%) 

Shanghai Composite 2,991.05 ↓ 16.83 (0.56%) 

USD/VND 
(Vietcombank) 

Mua vào Bán ra 

23,140 23,260 

Giá vàng SJC 
Mua vào Bán ra 

41,500 41,790 

 
 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 15/10/2019 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Chốt 

phiên 
+/- KLGD 

CPEZ19 2.6415 2.6060 2.6140 0.76% 53,673 

CPEH20 2.6485 2.6150 2.6225 0.76% 5,896 

SIEZ19 17.765 17.370 17.384 1.84% 70,686 

SIEH20 17.900 17.515 17.520 1.83% 629 
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Xu hướng giá và phân tích kỹ thuật 

Đồng: Kỳ hạn 12/2019 Bạc: Kỳ hạn 12/2019 

  

Xu hướng giá: tích cực trong trung và dài hạn 

- Các đường stochastic đi xuống từ vùng quá mua là nhân 

tố hỗ trợ thị trường quay đầu giảm 

- Giá đóng cửa trên MA18 và MA40 là dấu hiệu thị trường 

tiêu cực trong trung và dài hạn. 

Xu hướng giá: tiêu cực trong trung và dài hạn 

- Các đường momentum đi xuống từ vùng trung tính là nhân 

tố đẩy nhanh tốc độ giảm giá, đặc biệt khi các mức kháng 

cự bị phá vỡ.  

- Giá đóng cửa dưới MA18 và MA40 là dấu hiệu thị trường 

tiêu cực trong trung và dài hạn.  

Phân tích kỹ thuật: 

- Đỉnh tiếp theo của thị trường dự kiến là 2.6560. 

- Thị trường chạm mức hỗ trợ đầu tiên trong phiên ở mức 

2.5995. Mức hỗ trợ tiếp theo là 2.5850. 

- Vùng kháng cự tiếp theo trong khoảng 2.6350 – 2.6560. 

Phân tích kỹ thuật: 

- Đáy tiếp theo của thị trường dự kiến là 17.110. 

- Thị trường chạm mức hỗ trợ đầu tiên trong phiên ở mức 

17.250. Mức hỗ trợ tiếp theo là 17.110. 

- Vùng kháng cự tiếp theo trong khoảng 17.645 – 17.900. 

 

Bản tin này do Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam tổng hợp từ các nguồn tin quốc tế. Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam không chịu trách nhiệm về các 

quyết định đầu tư liên quan tới thông tin từ bản tin này của quý độc giả. Việc sao chép các thông tin này cần có sự đồng ý của Sở Giao Dịch Hàng Hóa 

Việt Nam và có dẫn chiếu nguồn thông tin. Chi tiết xin liên hệ: info@mxv.vn. 
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