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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG KIM LOẠI  

NGÀY 11/11/2019 
Thị trường kim loại: Đồng loạt giảm mạnh 
 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 08/11/2019 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Chốt 

phiên 
+/- KLGD 

SIEZ19 17.095 16.660 16.823 1.10% 138,721 

SIEH20 17.235 16.805 16.969 1.10% 18,154 

CPEZ19 2.7215 2.6765 2.6820 1.67% 75,715 

CPEH20 2.7300 2.6855 2.6915 1.64% 25,067 

FEFZ19 80.14 77.24 77.56 3.42% 31,414 

FEFF20 78.23 75.98 75.98 3.14% 12,643 

 

Chỉ báo Vĩ mô 

Chỉ báo Số liệu 

Dow Jones 27,681.24 ↑ 6.44 (0.02%) 

S&P 500 3,093.08 ↑ 7.9 (0.26%) 

Shanghai Composite 2,964.18 ↓ 14.53 (0.49%) 

USD/VND 

(Vietcombank) 

Mua vào Mua vào 

23,140 23,260 

Giá vàng SJC 
Mua vào Mua vào 

41,260 41,560 

  

Điểm tin KLGD và Vị thế mở 

 

BẠC 

- Giá bạc tiếp tục giảm 1.1%, theo đà giảm của giá vàng (0.24%). 

Giá xuống mức thấp nhất trong 3 tháng do sự lạc quan về các 

cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung Quốc làm giảm nhu cầu 

trú ẩn an toàn trong kim loại quý. Thông tin này cũng giúp chỉ số 

USD tăng phiên thứ tư liên tiếp. 

- Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 8/11 nói ông không đồng ý 

đẩy lùi thuế quan đối với hàng hoá Trung Quốc. Thị trường chứng 

khoán Mỹ vẫn tăng điểm, nhưng đà tăng bị chặn sau tuyên bố trên.  

ĐỒNG 

- Giá đồng trên sàn COMEX quay đầu giảm 1.67%, sau khi Uỷ ban 

đồng Chile cho biết sản lượng tại công ty Codelco trong tháng 

9/2019 tăng 7.5% lên 145,300 tấn. 

- Nguồn tin từ Trung Quốc cho hay, nước này đang xem xét lệnh 

cấm thương nhân nhập khẩu đồng phế liệu từ đầu năm tới, như 

một biện pháp cắt giảm ô nhiễm từ các ngành công nghiệp nặng. 

Giá đồng tại Thượng Hải tăng 0.4% sau thông tin trên. 

 

QUẶNG 

SẮT 

- Giá quặng sắt tại sàn SGX giảm mạnh 3.14%, theo đà giảm của 

quặng sắt Đại Liên (1.86%). Giá giảm do dự trữ quặng sắt tại các 

cảng của Trung Quốc tăng, trong khi nhu cầu thép toàn cầu yếu 

trong mùa đông 2019. 

- Nhập khẩu quặng sắt của Trung Quốc trong tháng 10 giảm lần 

đầu tiên trong 4 tháng, do lợi nhuận thấp làm hạ bớt nhu cầu đối 

với nguyên liệu thô tại các nhà máy thép. 
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Xu hướng giá và phân tích kỹ thuật 

BẠC 

12/2019 

 

Xu hướng giá: tiêu cực trong trung và dài hạn 

- Các đường stochastic ngày đi xuống từ vùng 

trung tính là nhân tố hỗ trợ giá giảm, đặc biệt khi 

các mức hỗ trợ bị phá vỡ. 

- Giá đóng cửa dưới MA18 và MA40 là dấu hiệu 

thị trường tiêu cực trong trung và dài hạn. 

- Hỗ trợ: 16.425 – 16.625. 

- Kháng cự: 17.060 – 17.295. 

ĐỒNG 

12/2019 

 

Xu hướng giá: tích cực trong trung và dài hạn 

- Các đường stochastic ngày đi xuống từ vùng 

quá mua là dấu hiệu thị trường quay đầu giảm. 

- Giá đóng cửa trên MA18 và MA40 là dấu hiệu 

thị trường tích cực trong trung và dài hạn. 

- Hỗ trợ: 2.6485 – 2.6650. 

- Kháng cự: 2.7100 – 2.7385. 

 

QUẶNG 

SẮT 

12/2019 

 

Xu hướng giá: tiêu cực trong trung và dài hạn 

- Các đường stochastic ngày đi xuống từ vùng 

trung tính là nhân tố hỗ trợ giá giảm, đặc biệt khi 

các mức hỗ trợ bị phá vỡ. 

- Giá đóng cửa dưới MA18 và MA40 là dấu hiệu 

thị trường tiêu cực trong trung và dài hạn. 

- Hỗ trợ: 75.41 – 76.49. 

- Kháng cự: 79.39 – 81.21. 

 

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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