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  THỊ TRƯỜNG KIM LOẠI NGÀY 25/02/2020 
Thị trường kim loại: Bạc tiếp tục tăng mạnh, Đồng và Quặng sắt giảm 

 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 24/02/2020 

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

SIEH20 18.920 18.510 18.876 ▲1.87% 138,703 68,779 

SIEK20 19.005 18.595 18.960 ▲1.86% 67,171 127,678 

CPEH20 2.5920 2.5585 2.5770 ▼1.19% 98,806 45,995 

CPEK20 2.6000 2.5655 2.5835 ▼1.24% 62,556 129,576 

FEFH20 91.51 87.90 89.06 ▼0.89% 31,949 155,610 

FEFJ20 90.70 86.84 88.33 ▼0.86% 22,634 137,813 

Điểm tin 
KLGD và Vị thế mở 

 

BẠC 

- Giá bạc tăng 1.87%, theo đà tăng của giá vàng (2.80%). 

- Bạc lên mức cao nhất trong 6 tháng do các nhà đầu tư 

lo ngại về tăng trưởng kinh tế toàn cầu khi virus corona 

lây lan mạnh ngoài Trung Quốc. 

- Các nhà đầu tư xem kim loại quý và các tài sản khác 

như trái phiếu chính phủ và đồng USD là tài sản trú ẩn 

an toàn trong thời kỳ bất ổn. 

 

ĐỒNG 

- Giá đồng trên sàn COMEX quay đầu giảm mạnh 1.19%, 

theo đà giảm trên sàn London (1.30%). Dự trữ Đồng trên 

sàn Thượng Hải tăng tuần thứ 4 liên tiếp và đạt mức cao 

nhất kể từ tháng 4 năm 2018. 

- Hội đồng Xúc tiến Thương mại Quốc tế Trung Quốc cho 

biết, 3.325 chứng nhận bất khả kháng được cấp để bảo 

vệ các công ty khỏi thiệt hại pháp lý xuất phát từ sự bùng 

phát virus corona tính đến ngày 21/2/2020, tổng giá trị 

hợp đồng khoảng 270 tỉ CNY. 
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QUẶNG SẮT 

- Giá quặng sắt trên sàn SGX bất ngờ giảm 0.89%, đi 

ngược lại đà tăng trên sàn Đại Liên (0.60%).  

- Giá tại Trung Quốc đã tăng 10 phiên liên tiếp - chuỗi 

tăng dài nhất kể từ tháng 6/2016, do kỳ vọng Bắc Kinh sẽ 

đưa ra nhiều biện pháp hỗ trợ nền kinh tế yếu kém bởi 

tác động của virus corona bùng phát. 

- Ngoài ra, giá quặng sắt còn được hỗ trợ bởi dự trữ tại 

các cảng của Trung Quốc tính đến ngày 21/2/2020 giảm 

xuống 128,6 triệu tấn, so với 130,65 triệu tấn tuần trước 

đó, tuần giảm thứ 2 liên tiếp. 
 

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 đang nằm 

trong vùng quá mua. 

- Giá đóng cửa trên đường MA18 và MA40 

là dấu hiệu thị trường tích cực trong trung 

và dài hạn. 

- Hỗ trợ: 18.360 – 18.615. 

- Kháng cự: 19.025 – 19.180. 

ĐỒNG 03/2020 

 

Xu hướng giá: tích cực trong trung hạn. 

- Các đường stochastic ngày đang quay 

đầu ngay dưới vùng quá mua 

- Giá đóng cửa trên đường MA18 là dấu 

hiệu thị trường tích cực trong trung hạn. 

- Hỗ trợ: 2.5425 - 2.5595. 

- Kháng cự: 2.5930 – 2.6095. 

560,000

590,000

620,000

650,000

680,000

710,000

30,000

45,000

60,000

75,000

90,000

105,000

18/2 19/2 20/2 21/2 24/2

17.200

17.700

18.200

18.700

19.200

24/1 31/1 7/2 14/2 24/2

2.45

2.52

2.59

2.66

2.73

24/1 31/1 7/2 14/2 24/2



Bản tin Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) 

 

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. 

Trang 3 / 3 

 

QUẶNG SẮT 03/2020 

 

Xu hướng giá: tích cực trong trung và dài 

hạn. 

- Các đường stochastic ngày đang nằm 

trong vùng quá mua. 

- Giá đóng cửa trên đường MA18 và MA40 

là dấu hiệu thị trường tích cực trong trung 

và dài hạn. 

- Hỗ trợ: 85.88 – 87.47. 

- Kháng cự: 91.08 – 93.10. 

 

75

80

85

90

95

27/1 3/2 10/2 17/2 24/2


