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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG KIM LOẠI  

NGÀY 14/10/2019 

Thị trường kim loại: Đồng, bạc diễn biến trái chiều 

Điểm tin  

- Giá bạc tăng 0.56% sau khi thị trường đón nhận thông 

tin mới nhất từ cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung 

Quốc đang diễn ra tại Washington, D.C. được đánh giá là 

lạc quan. 

- Trong một phát biểu với báo chí tại Washington, ông 

Trump cho biết, Mỹ và Trung Quốc đang đứng trước cơ 

hội rất tốt để đạt một thỏa thuận. Nhưng, nếu đàm phán 

không tiến triển thì ông sẽ sẵn sàng tăng thuế đối với 250 

tỷ USD hàng hóa Trung Quốc từ 25% lên 30% ngay vào 

ngày 15/10/2019. 

- Giá đồng trên sàn COMEX quay đầu giảm 1.40%, trong 

bối cảnh các nhà đầu tư vẫn thận trọng trước ngày đàm 

phán thương mại cuối cùng. 

- Zijin Mining Group Co Ltd, một trong những công ty khai 

thác vàng lớn nhất Trung Quốc dự kiến sẽ bỏ lỡ mục tiêu 

sản xuất vàng, đồng và kẽm trong năm nay, mặc dù sản 

lượng của cả 3 kim loại đều tăng.  

 
 
 

Chỉ báo Số liệu 

Dow Jones 26,816.59 ↑ 319.92 (1.21%) 

S&P 500 2,970.27 ↑ 32.14 (1.09%) 

Shanghai Composite 2,973.66 ↑ 25.95 (0.88%) 

USD/VND 
(Vietcombank) 

Mua vào Bán ra 

23,140 23,260 

Giá vàng SJC 
Mua vào Bán ra 

41,500 41,820 

 
 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 11/10/2019 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Chốt 

phiên 
+/- KLGD 

CPEZ19 2.5895 2.5525 2.5770 -1.40% 51,316 

CPEH20 2.5960 2.5595 2.5845 -1.37% 10,934 

SIEZ19 17.860 17.305 17.700 +0.56% 91,421 

SIEH20 17.990 17.455 17.835 +0.54% 1,435 
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Xu hướng giá và phân tích kỹ thuật 

Đồng: Kỳ hạn 12/2019 Bạc: Kỳ hạn 12/2019 

  

Xu hướng giá: tích cực trong trung và dài hạn 

- Các đường momentum đi lên từ vùng trung tính là nhân tố 

đẩy nhanh tốc độ tăng giá, đặc biệt khi các mức kháng cự 

bị phá vỡ.  

- Giá đóng cửa trên MA18 và MA40 là dấu hiệu thị trường 

tích cực trong trung và dài hạn. 

Xu hướng giá: tiêu cực trong ngắn hạn 

- Các đường momentum đi lên từ vùng trung tính là nhân tố 

đẩy nhanh tốc độ tăng giá, đặc biệt khi các mức kháng cự 

bị phá vỡ. 

- Giá đóng cửa dưới MA9 là dấu hiệu thị trường tiêu cực 

trong ngắn hạn. 

Phân tích kỹ thuật: 

- Đỉnh tiếp theo của thị trường dự kiến là 2.6100. 

- Thị trường chạm mức hỗ trợ đầu tiên trong phiên ở mức 

2.5565. Mức hỗ trợ tiếp theo là 2.5360. 

- Vùng kháng cự tiếp theo trong khoảng 2.5935 – 2.6100 

Phân tích kỹ thuật: 

- Đỉnh tiếp theo của thị trường dự kiến là 18.097. 

- Thị trường chạm mức hỗ trợ đầu tiên trong phiên ở mức 

17.300. Mức hỗ trợ tiếp theo là 17.138. 

- Vùng kháng cự tiếp theo trong khoảng 17.779 – 18.097. 

 

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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