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THỊ TRƯỜNG KIM LOẠI NGÀY 16/03/2020 
Thị trường kim loại: Bạc giảm gần 10%. Đồng tiếp tục giảm. Quặng sắt tăng nhẹ. 

 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 13/03/2020 

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

SIEK20 15.890 14.425 14.500  9.40% 164,973 122,550 

SIEN20 15.910 14.460 14.534  9.39% 7,258 31,869 

CPEK20 2.5320 2.4015 2.4935  0.34% 126,853 126,438 

CPEN20 2.5320 2.4050 2.4670  0.32% 8,665 43,398 

FEFJ20 88.99 85.23 88.30 ▲ 1.32% 44,131 154,667 

FEFK20 87.42 83.90 86.71 ▲ 1.18% 16,626 95,557 

Điểm tin 
KLGD và Vị thế mở 

 

BẠC 

- Giá bạc tiếp tục giảm 9.4%, theo đà giảm của giá vàng 

(4.63%). Giá giảm mạnh do các nhà đầu tư bán tháo giữa 

bối cảnh phố Wall phục hồi mạnh trở lại, khiến dòng tiền 

rời bỏ kim loại quý. Tính cả tuần, bạc mất 9.31% giá trị. 

- Làn sóng bán tháo ở châu Á tiếp tục leo thang, trong 

bối cảnh các nhà đầu tư lo sợ các gói kích thích tài khoá 

và tiền tệ khẩn cấp sẽ là không đủ để ngăn chặn một 

cuộc suy thoái. Chứng khoán Nhật Bản có lúc đã giảm 

đến 10% trong khi chứng khoán Hàn Quốc mất hơn 8%. 

Đà lao dốc khiến công cụ ngắt mạch tự động được kích 

hoạt ở các thị trường Thái Lan, Indonesia, Ấn Độ và Hàn 

Quốc. 

- Trong khi đó, ngân hàng trung ương Nhật Bản theo 

chân Fed bơm thanh khoản vào thị trường, đồng thời sau 

đó thông báo mua 1.9 tỷ USD trái phiếu trong 1 động thái 

chưa từng có tiền lệ. 
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ĐỒNG 

- Giá đồng trên sàn COMEX tiếp tục giảm 0.34%, theo đà 

giảm trên sàn Thượng Hải (0.51%).  

- Tồn kho đồng tại Thượng Hải tăng 34,959 tấn so với 

tuần trước, đạt 380,065 tấn vào thứ sáu. Đây là lượng 

tồn kho lớn nhất từ 25/03/2016. Tính theo tuần, lượng 

tồn kho đã tăng liên tục từ 10/01. 

- Theo công ty nghiên cứu Trung Quốc Antaike, con số 

kỷ lục trên đến từ việc sản lượng đồng tháng 2 ở nước 

này không thay đổi nhiều so với tháng 1, ở mức 656,000 

tấn – cao hơn nhiều so với dự kiến – trong bối cảnh các 

ngành tiêu thụ đồng dần hoạt động trở lại.  

- Hơn 58% các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng ở Trung 

Quốc – đã hoạt động trở lại vào tuần trước nhưng vẫn 

phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân viên, Bộ Nhà ở, 

Xây dựng Thành thị và Nông thôn cho biết. 

 

QUẶNG SẮT 

- Giá quặng sắt trên sàn SGX tiếp tục tăng 1.32%, theo 

đà tăng tại sàn Đại Liên (0.08%).  

- Giá quặng sắt trên cả hai thị trường Trung Quốc và 

Singapore đều giảm vào đầu phiên, nhưng đảo chiều 

tăng lúc cuối phiên do dự báo các ngân hàng trung ương 

sẽ có nhiều biện pháp hơn nữa để hỗ trợ nền kinh tế toàn 

cầu đang bị tổn thương vì dịch COVID-19. 

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

0.2%, lên mức 3,511 CNY (444.48 USD)/tấn. 

- Các chuyên gia của ING dự kiến Ngân hàng Nhân dân 

Trung Quốc (PBoC) sẽ cắt giảm lãi suất cho vay thêm 10 

điểm cơ bản vào tuần tới. 
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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 đã đi xuống vùng quá 

bán. 

- Giá đóng cửa dưới đường MA18 và MA40 là dấu 

hiệu thị trường tiêu cực trong trung và dài hạn. 

- Hỗ trợ: 13.475 – 13.985. 

- Kháng cự: 15.450 – 16.405. 

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: 2.3355 - 2. 3395. 

- Kháng cự: 2.5300 – 2.5965. 

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: 83.75 – 86.02. 

- Kháng cự: 89.78 – 91.27. 
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