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THỊ TRƯỜNG KIM LOẠI NGÀY 03/04/2020 
Thị trường kim loại: Đồng loạt tăng giá. 

 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 02/04/2020 

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

SIEK20 14.720 13.990 14.654  4.79% 54,988 77,336 

SIEN20 14.745 14.030 14.686  4.72% 5,215 37,489 

CPEK20 2.2360 2.1505 2.2185  2.02% 62,097 86,509 

CPEN20 2.2390 2.1570 2.2235  1.97% 7,878 45,621 

FEFJ20 82.45 78.20 81.87  1.60% 16,681 161,924 

FEFK20 80.30 75.66 79.65  1.36% 30,092 144,473 

Điểm tin 
KLGD và Vị thế mở 

 

 
 
 
 

BẠC 
 

- Giá bạc quay đầu tăng 4.79%, theo đà tăng của giá 

vàng (2.91%).  

- Giá kim loại quý tăng mạnh do số đơn xin trợ cấp thất 

nghiệp ở Mỹ tăng lên mức cao kỷ lục (6.65 triệu) sau khi 

dịch bệnh lây lan nhanh chóng gây tổn thất cho nền kinh 

tế nước này. 

- Theo Reuters, thị trường bạc năm 2020 được dự báo 

sẽ là năm thứ 3 liên tiếp cung thấp hơn cầu, khi các nhà 

đầu tư bị hấp dẫn bởi mức giá thấp nhất trong vòng một 

thập kỷ, mặc dù nhu cầu đối với kim loại quý này trong 

các ngành công nghiệp và trang sức dự báo sẽ đều giảm. 

- Hoạt động chế tạo của Mỹ trong tháng Ba vừa qua sụt 

giảm ít hơn dự đoán, nhưng tình trạng gián đoạn do dịch 

COVID-19 đã đẩy số đơn hàng mới của các nhà máy 

xuống mức thấp nhất trong 11 năm, qua đó củng cố nhận 

định của giới chuyên gia rằng kinh tế Mỹ đang trong tình 

trạng suy thoái. 
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ĐỒNG 

 

- Giá đồng trên sàn COMEX quay đầu tăng 2.02%, đi 

ngược xu hướng giảm trên sàn Thượng Hải (0.33%).  

- Công ty khai thác Nittetsu (Nhật Bản) có kế hoạch sản 

xuất 24,776 tấn đồng tinh chế trong giai đoạn tháng 4-9 

của năm tài chính 2020/21, không thay đổi so với cùng 

kỳ 1 năm trước đó. 

- Công ty tư vấn và phân tích dữ liệu GlobalData dự đoán, 

tốc độ tăng trưởng sản lượng đồng toàn cầu năm 2020 

chỉ đạt 1.9%, với tổng sản lượng 21 triệu tấn; so với tốc 

độ dự báo trước đó là 3.4% và 4.1%. Đà tăng sụt giảm 

chủ yếu do như cầu giảm, khi chính phủ các nước thực 

hiện chính sách phong toả nhằm hạn chế lây lan dịch 

bệnh. 

 

 

 

 

QUẶNG SẮT 

 

- Giá quặng sắt trên sàn SGX tăng 1.36%, đi ngược đà 

giảm tại sàn Đại Liên (0.27%).  

- Công ty phân tích số liệu sắt thép Tivlon Technologies 

(Singapore) cho biết, xuất khẩu thép từ các điểm tập kết 

chính đã giảm 4-7% trong 2 tuần qua, và dự báo sẽ còn 

tiếp tục giảm thêm nữa do chính sách cách ly xã hội trên 

toàn cầu để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. 

- Cơ quan khai khoáng quốc gia Brazil (ANM) thông báo, 

họ sẽ dừng hoạt động 47 đập chứa chất thải khai khoáng 

tại nước này, trong đó có 25 đập thuộc Vale SA – hãng 

khai thác quặng sắt lớn nhất thế giới – do không đảm bảo 

được an toàn của đập. Đầu năm 2019, 47 người thiệt 

mạng sau một vụ vỡ đập mà Vale SA quản lý.  
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Xu hướng giá và phân tích kỹ thuật 

BẠC 05/2020 

 

Xu hướng giá: tiêu cực trong dài hạn. 

- Các đường stochastic ngày đi lên trong vùng 

trung tính. 

- Giá đóng cửa dưới đường MA40 là dấu hiệu thị 

trường tiêu cực trong dài hạn. 

- Hỗ trợ: 13.725 – 14.190. 

- Kháng cự: 14.920 – 15.185. 

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: 2.1160 - 2.1675. 

- Kháng cự: 2.2530 – 2.2870. 

QUẶNG SẮT 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: 73.90 – 76.77. 

- Kháng cự: 81.41 – 83.18. 
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