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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG KIM LOẠI  

NGÀY 02/12/2019 
Thị trường kim loại: Bạc quay đầu tăng; đồng, quặng sắt giảm 
 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 29/11/2019 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Chốt 

phiên 
+/- KLGD 

SIEH20 17.125 16.935 17.106 0.30% 69,515 

SIEK20 17.210 17.015 17.193 0.30% 1,170 

CPEH20 2.7005 2.6535 2.6615 1.28% 73,688 

CPEK20 2.7090 2.6630 2.6710 1.26% 5,000 

FEFZ19 87.90 85.44 86.20 0.48% 14,873 

FEFF20 85.44 84.30 84.56 0.54% 15,796 

 

Chỉ báo Vĩ mô 

Chỉ báo Số liệu 

Dow Jones 28,051.41 ↓ 112.59 (0.40%) 

S&P 500 3,140.98 ↓ 12.65 (0.40%) 

Shanghai Composite 2,871.98 ↓ 17.71 (0.61%) 

USD/VND 

(Vietcombank) 

Mua vào Mua vào 

23,125 23,245 

Giá vàng SJC 
Mua vào Mua vào 

41,240 41,490 

  

Điểm tin KLGD và Vị thế mở 

 

BẠC 

- Giá bạc quay đầu tăng 0.3%, theo đà tăng của giá vàng (0.81%). 

Giá tăng trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Trung bị ảnh hưởng sau khi 

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký dự luật liên quan đến Hong Kong. 

- Theo Bloomberg, nếu thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 không 

được thông qua trước ngày 15-12, ông Trump sẽ phải cân nhắc 

việc thực hiện lời đe dọa áp 15% thuế quan bổ sung đối với khoảng 

160 tỉ USD hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. 
 

ĐỒNG 

- Quan hệ thương mại Mỹ - Trung mờ mịt cũng khiến giá đồng trên 

sàn COMEX tiếp tục giảm 1.28%, theo đà giảm của sàn Thượng 

Hải (0.23%). 

- Codelco, nhà sản xuất đồng lớn nhất thế giới thuộc sở hữu của 

nhà nước Chile trong báo cáo vào thứ Sáu đã cho biết: doanh 

nghiệp này giảm 57% thu nhập trước thuế đến tháng 9 do mưa 

lớn, cuộc đình công lớn tại mỏ đồng trữ lượng hàng đầu 

Chuquicamata ở phía bắc Chile và giá kim loại có xu hướng giảm. 
 

QUẶNG 

SẮT 

- Giá quặng sắt tại sàn SGX quay đầu giảm 0.48%, đi ngược đà 

tăng của quặng sắt Đại Liên (0.23%). Giá thép cây Thượng Hải 

quay đầu tăng 0.86%, lên 3,618 CNY (514.84 USD)/tấn. 

- Quặng sắt tại Trung Quốc tăng giá nhẹ, do dự trữ sản phẩm thép 

của các thương nhân Trung Quốc tuần kết thúc ngày 28/11 giảm 

220,000 so với tuần trước đó xuống 7.56 triệu tấn, mức thấp nhất 

từ tháng 1/2009. Đây là tuần thứ 8 liên tiếp nước này giảm dự trữ 

thép. Dự trữ thép cây ở Trung Quốc tuần qua cũng giảm 1.39%. 
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Xu hướng giá và phân tích kỹ thuật 

BẠC 

03/2020 

 

Xu hướng giá: tiêu cực trong trung và dài hạn 

- Các đường stochastic ngày đi lên từ vùng trung 

tính là nhân tố hỗ trợ giá tăng, đặc biệt khi các 

mức kháng cự bị phá vỡ. 

- Giá đóng cửa dưới MA18 và MA40 là dấu hiệu 

thị trường tiêu cực trong trung và dài hạn. 

- Hỗ trợ: 16.865 – 16.985. 

- Kháng cự: 17.175 – 17.245. 

ĐỒNG 

03/2020 

 

Xu hướng giá: tích cực trong dài hạn 

- Các đường stochastic ngày đi xuống từ vùng 

trung tính là nhân tố hỗ trợ giá giảm, đặc biệt khi 

các mức hỗ trợ bị phá vỡ. 

- Giá đóng cửa trên MA40 là dấu hiệu thị trường 

tích cực trong dài hạn. 

- Hỗ trợ: 2.6250 – 2.6430. 

- Kháng cự: 2.6900 – 2.7190. 

QUẶNG 

SẮT 

01/2020 

 

Xu hướng giá: tích cực trong trung và dài hạn 

- Các đường stochastic ngày đi xuống từ vùng 

trung tính là nhân tố hỗ trợ giá giảm, đặc biệt khi 

các mức hỗ trợ bị phá vỡ. 

- Giá đóng cửa trên MA18 và MA40 là dấu hiệu 

thị trường tích cực trong trung và dài hạn. 

- Hỗ trợ: 84.05 – 85.13. 

- Kháng cự: 87.59 – 88.97. 

 

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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