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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG KIM LOẠI  

NGÀY 24/12/2019 
Thị trường kim loại: Bạc tăng mạnh; Đồng, quặng sắt phục hồi nhẹ 
 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 23/12/2019 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Chốt 

phiên 
+/- KLGD 

SIEH20 17.520 17.230 17.499 1.60% 63,218 

SIEK20 17.605 17.320 17.588 1.59% 1,568 

CPEH20 2.8135 2.7940 2.8085 0.09% 41,191 

CPEK20 2.8210 2.8025 2.8175 0.11% 4,909 

FEFF20 91.90 90.21 90.30 0.23% 15,525 

FEFG20 90.24 89.09 89.32 0.30% 11,600 

 

Chỉ báo Vĩ mô 

Chỉ báo Số liệu 

Dow Jones 28,551.53 ↑ 96.44 (0.34%) 

S&P 500 3,224.01 ↑ 2.79 (0.087%) 

Shanghai Composite 2,962.75 ↓ 42.19 (1.40%) 

USD/VND 

(Vietcombank) 

Mua vào Mua vào 

23,110 23,230 

Giá vàng SJC 
Mua vào Mua vào 

41,430 41,680 

  

Điểm tin KLGD và Vị thế mở 

 

BẠC 

- Giá bạc tăng 1.6%, theo đà tăng của giá vàng (0.53%). Kim loại 

quý tăng giá mạnh do chứng khoán khu vực châu Á hầu hết giảm 

điểm trước kỳ nghĩ lễ Giáng sinh. 

- Trung Quốc sẽ cắt giảm thuế quan cho 850 mặt hàng, bao gồm 

thịt lợn đông lạnh, các loại thuốc điều trị tiểu đường… từ 1/1/2020. 

- Truyền thông Triều Tiên nói về một “món quà Giáng sinh”, úp mở 

về một vụ phóng thử tên lửa có thể gây ảnh hưởng quan hệ của 

nước này với Mỹ.  

ĐỒNG 

- Giá đồng trên sàn COMEX tăng nhẹ 0.09%, đi ngược đà giảm tại 

Thượng Hải (0.43%).  

- Theo Citic Futures, giá đồng có thể tăng trong tuần này do nhu cầu 

về ống đồng ở Trung Quốc đã tăng nhẹ, còn các doanh nghiệp sản 

xuất thanh đồng đã tăng công suất vận hành 

- Sản lượng công nghiệp Trung Quốc dự kiến tăng 5.6% trong năm 

2019, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin nước này cho biết.  

QUẶNG 

SẮT 

- Giá quặng sắt trên sàn SGX quay đầu tăng 0.23%, theo đà tăng 

của sàn Đại Liên (0.23%). Giá tăng sau khi các thành phố sản xuất 

thép ở Bắc Trung Quốc đưa ra cảnh báo ô nhiễm, ảnh hưởng đến 

chất lượng không khí khu vực này. 

- Giá cũng được hỗ trợ khi Bắc Kinh tăng cường nhập khẩu thép, 

thúc đẩy nền kinh tế chậm lại trong bối cảnh cuộc chiến thương mại 

với Mỹ đã kéo dài. 
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Xu hướng giá và phân tích kỹ thuật 

BẠC 

03/2020 

 

Xu hướng giá: tích cực trong trung và dài 

hạn  

- Các đường stochastic ngày đã đi lên vùng quá 

mua. 

- Giá đóng cửa trên MA18 và MA40 là dấu hiệu 

thị trường tích cực trong trung và dài hạn. 

- Hỗ trợ: 17.125 – 17.315. 

- Kháng cự: 17.605 – 17.705. 

ĐỒNG 

03/2020 

 

Xu hướng giá: tích cực trong trung và dài 

hạn 

- Các đường stochastic ngày đang ở trong vùng 

quá mua. 

- Giá đóng cửa trên MA18 và MA40 là dấu hiệu 

thị trường tích cực trong trung và dài hạn. 

- Hỗ trợ: 2.7860 – 2.7970. 

- Kháng cự: 2.8165 – 2.8250. 

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 dấu hiệu giá giảm, đặc biệt khi giá 

chọc thủng các mức hỗ trợ. 

- Giá đóng cửa trên MA18 và MA40 là dấu hiệu 

thị trường tích cực trong trung và dài hạn. 

- Hỗ trợ: 89.11 – 89.71. 

- Kháng cự: 91.40 – 92.49. 

 

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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