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  THỊ TRƯỜNG KIM LOẠI NGÀY 11/03/2020 
Thị trường kim loại: Bạc tiếp tục giảm. Đồng, quặng sắt phục hồi. 

 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 10/03/2020 

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

SIEK20 17.200 16.790 16.955  0.58% 72,790 131,533 

SIEN20 17.245 16.840 16.998  0.56% 4,875 33,301 

CPEK20 2.5655 2.4820 2.5215 ▲ 0.44% 93,719 133,481 

CPEN20 2.5650 2.4890 2.5240 ▲ 0.48% 9,995 39,624 

FEFJ20 89.00 83.80 88.78 ▲ 4.43% 36,318 152,519 

FEFK20 87.55 81.94 87.36 ▲ 4.17% 14,670 88,365 

Điểm tin 
KLGD và Vị thế mở 

 

 
 
 

BẠC 

 

- Giá bạc tiếp tục giảm 0.58%, theo đà giảm của giá vàng 

(0.92%).  

- Giá vàng tiếp tục giảm mạnh từ đỉnh 7 năm do áp lực 

chốt lời. Cùng lúc, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên 

bố sẽ hỗ trợ “đáng kể” cho nền kinh tế. Tuy nhiên, nỗi lo 

ngại về dịch bệnh COVID-19 vẫn ở mức cao trên thế giới 

kéo giá trở lại. 

- Chỉ số chứng khoán công nghiệp Dow Jones tăng mạnh 

trở lại. Chứng khoán các nước khác cũng tăng mạnh và 

đây là yếu tố kìm hãm sự gia tăng của kim loại quý, ít 

nhất là trong ngắn hạn. 

- Giới đầu tư cũng được hỗ trợ bởi thông tin Chủ tịch 

Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến thăm Vũ Hán, tâm 

điểm của dịch COVID-19. Thông tin này làm dấy lên hy 

vọng rằng Trung Quốc đang trên đà phục hồi kinh tế khi 

số ca nhiễm mới tiếp tục giảm. 
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ĐỒNG 

- Giá đồng trên sàn COMEX quay đầu tăng 0.44%, theo 

đà tăng trên sàn Thượng Hải (1.57%). Giá tăng trở lại từ 

mức thấp nhất 3 năm, khi thị trường kỳ vọng Trung Quốc 

sớm khôi phục sản xuất. 

- Theo một nhà phân tích của công ty tư vấn CRU Group, 

ngành công nghiệp chế tạo bán dẫn đang phục hồi chậm. 

Các nhà máy này xử lý đồng làm thanh dây hoặc ống để 

sử dụng trong hạ nguồn. Cũng theo ông này, công suất 

hoạt động của các nhà máy chế biến đồng tại Trung Quốc 

đã đạt 60%, tăng so với con số 40-50% của tuần trước – 

khi nhiều công nhân trở lại làm việc. 

 

 
 
 
 
 
 

QUẶNG SẮT 

 

- Giá quặng sắt trên sàn SGX quay đầu tăng mạnh 

4.43%, theo đà tăng tại sàn Đại Liên (3.48%).  

- Giá quặng sắt tại Trung Quốc và Singapore đảo chiều 

sau khi Trung Quốc công bố số liệu tích cực về dịch bệnh. 

Thông tin này làm dấy lên hy vọng nhu cầu quặng sắt sẽ 

cải thiện trong tương lai không xa, trong bối cảnh lượng 

tồn trữ giảm xuống. 

- Giá thép cây Thượng Hải kỳ hạn tháng 05/2020 tăng 

1.88%, về mức 3,464 CNY (497.43 USD)/tấn. 

- Lượng quặng lưu kho tại các cảng Trung Quốc tiếp tục 

giảm, so với đầu năm hiện thấp hơn 3.4%, chỉ còn 126.25 

triệu tấn tính tới 06/03/2020, theo số liệu của SteelHome. 

Nguyên nhân do các nhà máy thép ở nước này trở lại 

hoạt động sau thời gian bị gián đoạn bởi dịch bệnh. 
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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 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: 16.355 – 16.570. 

- Kháng cự: 17.175 – 17.390. 

ĐỒNG 05/2020 

 

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: 2.4395 - 2. 4805. 

- Kháng cự: 2.5640 – 2.6065. 

QUẶNG SẮT 04/2020 

 

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

- Các đường stochastic ngày đi lên trong vùng 

trung tính. 

- Giá đóng cửa trên đường MA18 và MA40 là dấu 

hiệu thị trường tích cực trong trung và dài hạn. 

- Hỗ trợ: 81.99 – 85.39. 

- Kháng cự: 90.59 – 92.39. 
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