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  THỊ TRƯỜNG KIM LOẠI NGÀY 28/02/2020 
Thị trường kim loại: Tiếp tục giảm giá 

 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 27/02/2020 

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

SIEH20 18.080 17.565 17.658  0.99% 13,497 10,685 

SIEK20 2.5810 2.5220 2.5715  1.00% 116,678 162,321 

CPEH20 2.5810 2.5220 2.5715  0.04% 14,281 11,431 

CPEK20 2.5820 2.5255 2.5715  0.08% 110,214 147,415 

FEFH20 86.07 83.35 83.61  2.68% 32,830 149,340 

FEFJ20 85.30 82.66 82.91  2.70% 26,737 149,713 

Điểm tin 
KLGD và Vị thế mở 

 

BẠC 

- Giá bạc tiếp tục giảm 1%, theo đà giảm của giá vàng 

(0.04%). 

- Theo CNBC, giới chuyên gia dự báo thị trường chứng 

khoán Mỹ sẽ tiếp tục lao dốc sau khi giới chức bang 

California xác nhận đã có 33 người tại tiểu bang bị chẩn 

đoán nhiễm COVID-19.  

- Lợi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ tiếp tục giảm xuống 

mức thấp kỷ lục 1.29%. 
 

ĐỒNG 

- Giá đồng trên sàn COMEX tiếp tục giảm 0.08%, theo đà 

giảm trên sàn Thượng Hải (0.31%). Giá xuống mức thấp 

nhất 3 tuần do lo ngại nhu cầu suy giảm bởi dịch COVID-

19 lây lan ngoài Trung Quốc. 

- Giá đồng cũng chịu áp lực giảm bởi tồn trữ đồng tại 

Thượng Hải đạt mức cao nhất gần 2 năm (298,619 tấn) 

vào cuối tuần trước. 
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QUẶNG SẮT 

- Giá quặng sắt trên sàn SGX tiếp tục giảm mạnh 2.7%, 

theo đà giảm tại sàn Đại Liên (3.12%).  

- Giá giảm trong bối cảnh tồn trữ thép tại Trung Quốc 

tăng mạnh (173% từ đầu năm). Sản lượng thép của nước 

này trong tháng 1/2020 tăng 7,2% so với tháng 1/2019, 

trong khi nhu cầu thép giảm do nghỉ Tết Nguyên đán và 

các hạn chế mà Trung Quốc áp đặt nhằm chống lại dịch 

COVID-19.   

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 đang 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: 17.310 – 17.525. 

- Kháng cự: 18.055 – 18.370. 

ĐỒNG 05/2020 

 

Xu hướng giá: tiêu cực trong trung và 

dài hạn. 

- Các đường stochastic ngày đang 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: 2.5030 - 2. 5375. 

- Kháng cự: 2.5940 – 2.6160. 
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QUẶNG SẮT 04/2020 

 

Xu hướng giá: tiêu cực trong trung và 

dài hạn. 

- Các đường stochastic ngày đang 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: 80.98 – 81.95. 

- Kháng cự: 84.59 – 86.26. 
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