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  THỊ TRƯỜNG KIM LOẠI NGÀY 03/03/2020 
Thị trường kim loại: Phục hổi mạnh mẽ sau tuần khủng hoảng 

 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 02/03/2020 

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

SIEK20 17.060 16.445 16.739 ▲1.71% 100,344 148,228 

SIEN20 17.120 16.545 16.804 ▲1.69% 3,444 29,291 

CPEK20 2.6130 2.5010 2.5950 ▲2.17% 106,801 145,586 

CPEN20 2.6170 2.5095 2.5990 ▲2.14% 10,875 42,629 

FEFH20 87.51 80.62 87.13 ▲5.91% 35,977 165,907 

FEFJ20 86.62 80.37 86.02 ▲5.64% 49,548 158,681 

Điểm tin 
KLGD và Vị thế mở 

 

BẠC 

- Giá bạc quay đầu tăng 1.71%, theo đà tăng trở lại của 

giá vàng. Giá phục hồi sau khi sụt giảm 1 ngày lớn nhất 

trong gần 7 năm, do khả năng Cục dự trữ Liên bang Mỹ 

và các ngân hàng trung ương khác nới lỏng chính để 

giảm tác động tới nền kinh tế từ sự bùng phát virus 

corona. 

- Ngân hàng Commerzbank cho biết sự sụt giảm giá 

mạnh vào cuối tuần trước là quá mức. Tình hình virus 

corona vẫn còn gây ra bất an trên các thị trường nên giá 

kim loại quý vẫn đang tăng. 
 

ĐỒNG 

- Giá đồng trên sàn COMEX tăng mạnh trở lại 2.17%, 

tương tự với giá trên sàn LME (1.58%). Giá phục hồi 

trong phiên do hy vọng các ngân hàng trung ương toàn 

cầu sẽ bơm thêm kích thích vào nền kinh tế đang yếu 

kém bởi sự bùng phát của virus corona. 

- Giá đồng giao sau 3 tháng trên sàn giao dịch Kim loại 

London (LME) đóng cửa tăng 1.2% lên 5,700 USD/tấn 

sau khi giảm xuống mức thấp 5,533 USD/tấn trong ngày 

28/2. Đồng đã giảm 10% kể từ khi chạm mức đỉnh 8 

tháng vào giữa tháng 1 tại 6,343 USD/tấn. 
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QUẶNG SẮT 

- Giá quặng sắt trên sàn SGX tăng mạnh 5.91%, theo đà 

tăng tại sàn Đại Liên (5.8%) sau 4 phiên giảm liên tiếp. 

Giá quặng sắt của Trung Quốc tăng trong phiên qua do 

dự trữ đang giảm tại các cảng cho thấy nhu cầu nguyên 

liệu thô này của các nhà máy thép đang cải thiện, trong 

khi kỳ vọng Bắc Kinh sẽ tung ra thêm các biện pháp hỗ 

trợ kinh tế đã tê liệt.  

- Hoạt động sản xuất và xây dựng tại Trung Quốc đang 

dần khôi phục sau đợt nghỉ Tết kéo dài, các nhà máy 

dừng hoạt động và đi lại hạn chế nhằm ngăn sự bùng 

phát của virus corona.  

Xu hướng giá và phân tích kỹ thuật 

BẠC 05/2020 

 

Xu hướng giá: tiêu cực trong trung và 

dài hạn. 

- Các đường stochastic ngày đã đi xuống 

vùng quá bán. 

- Giá đóng cửa dưới đường MA18 và MA40 

là dấu hiệu thị trường tiêu cực trong trung 

và dài hạn. 

- Hỗ trợ: 16.135 – 16.435. 

- Kháng cự: 17.050 – 17.365. 

ĐỒNG 05/2020 

 

Xu hướng giá: tiêu cực trong dài hạn. 

- Các đường stochastic ngày đang đi xuống 

trong vùng trung tính. 

- Giá đóng cửa dưới đường MA40 là dấu 

hiệu thị trường tiêu cực trong dài hạn. 

- Hỗ trợ: 2.4580 - 2.5260. 

- Kháng cự: 2.6380 – 2.6820. 
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QUẶNG SẮT 03/2020 

 

Xu hướng giá: tích cực trong trung và 

dài hạn. 

- Các đường stochastic ngày đang đi lên từ 

vùng trung tính. 

- Giá đóng cửa trên đường MA18 và MA40 

là dấu hiệu thị trường tiêu cực trong trung 

và dài hạn. 

- Hỗ trợ: 78.20 – 82.66. 

- Kháng cự: 89.55 – 91.98. 
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