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Giá quặng sắt SGX quay đầu tăng 

- Tại Sở giao dịch Singapore (SGX), giá quặng sắt 62% phiên ngày 28/11/2019 kỳ hạn tháng 01/2020 tăng 1.36% lên 85.02 

USD/tấn. Giá đi ngược đà giảm của sàn Đại Liên (Trung Quốc). 

Điểm tin: Giá sắt thép Bắc Kinh giảm nhẹ bất chấp nỗ lực của 

chính phủ  

- Kết thúc đêm 28/11, giá quặng sắt Đại Liên kỳ hạn tháng 

01/2020 giảm 0.16% xuống 644 CNY (91.59 USD)/tấn.  

- Giá thép cây kỳ hạn tháng 01/2020 trên sàn Thượng Hải kết 

thúc giao dịch phiên 28/11 giảm 0.5% xuống 3,587 CNY (510.17 

USD/tấn). 

- Giá sắt thép tại Trung Quốc giảm nhẹ, bất chấp Bắc Kinh đưa 

ra một loạt các biện pháp kích thích nền kinh tế đang tăng trưởng 

chậm lại, làm gia tăng các dự án xây dựng. 

- Truyền thông Trung Quốc trong tuần cho biết, Bộ Tài chính nước 

này sẽ phát hành trái phiếu đặc biệt vào đầu năm 2020. Trong 

quý I/2019, trái phiếu Trung Quốc đạt mức cao kỷ lục; và việc giá 

trái phiếu 2020 cao tương tự sẽ có tác động lớn đến nhu cầu thép 

xây dựng và giá nguyên liệu sản xuất trong quý I/2020. 

- Theo Reuters, nguồn cung quặng sắt trong tháng 11 và tháng 

12 sẽ tăng mạnh do các công ty khai thác của Australia và Brazil 

luôn xuất khẩu nhiều nhất có thể, trước khi thời tiết ẩm ướt ảnh 

hưởng đến hoạt động khai thác và vận chuyển trong quý I/2020. 

 

  

 

 

Quặng sắt: Kỳ hạn 01/2020 

Xu hướng giá: tích cực trong trung và dài hạn 

- Các đường stochastic ngày đi xuống từ vùng quá mua là 

dấu hiệu thị trường quay đầu giảm. 

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

tích cực trong trung và dài hạn. 

- Hỗ trợ: 83.11 – 84.06. 

- Kháng cự: 85.51 – 86.01. 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 28/11/2019 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Chốt 

phiên 
+/- KLGD 

FEFZ19 86.62 83.11 86.62 1.42% 9,184 

FEFF20 85.05 83.60 85.02 1.36% 11,256 

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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