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  THỊ TRƯỜNG KIM LOẠI NGÀY 03/05/2020 
Thị trường kim loại: Đồng loạt tăng giá 

 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 04/03/2020 

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

SIEK20 17.335 17.075 17.246  0.34% 63,771 142,856 

SIEN20 17.395 17.140 17.305  0.32% 4,810 30,724 

CPEK20 2.6000 2.5700 2.5860  0.51% 58,163 141,880 

CPEN20 2.6025 2.5740 2.5880  0.47% 7,320 42,224 

FEFJ20 88.51 84.67 88.23  2.82% 34,192 159,283 

FEFK20 87.40 84.40 87.23  2.49% 18,263 79,229 

Điểm tin 
KLGD và Vị thế mở 

 

 
 
 

BẠC 

 

- Giá bạc tiếp tục tăng 0.34%, đi ngược đà giảm của giá 

vàng (0.09%). Giá tăng nhẹ một ngày sau khi Cục dự trữ 

liên bang Mỹ bất ngờ giảm lãi suất xuống 1.0 -1.25% - 

mức giảm lớn nhất từ 2008. Thị trường đang ở trạng thái 

chốt lời sau phiên thứ Ba tăng điểm mạnh. 

- Giá kim loại quý cũng chịu áp lực sau khi Mỹ công bố 

số liệu việc làm khu vực tư nhân khá tích cực. Có 183 

nghìn việc làm được tạo ra trong tháng 2, cao hơn so với 

dự báo 170 nghìn việc làm. 

- Các thị trường hiện đang chờ đợi báo cáo của Fed, 

được kỳ vọng sẽ đưa ra bức ảnh đầu tiên về các liên hệ 

kinh doanh của ngân hàng trung ương với mức độ dịch 

COVID-19 ảnh hưởng sâu sắc đến nền kinh tế trong 

nước. 

- Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống 

1.02%, mức thấp kỷ lục. 
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ĐỒNG 

- Giá đồng trên sàn COMEX quay đầu tăng 0.51%, đi 

ngược đà giảm trên sàn Thượng Hải (0.79%).  

- Giá tăng khi các nhà đầu tư tin rằng, việc cắt giảm lãi 

suất của Fed là một động thái tích cực, sẽ nới lỏng các 

điều kiện thanh khoản. Tuy nhiên, lo lắng về nhu cầu tại 

nước tiêu dùng hàng đầu Trung Quốc vẫn bao trùm tâm 

lý thị trường. 

- Tồn kho đồng tại sàn giao dịch Thượng Hải ở mức 

310,760 tấn, hơn gấp đôi mức giá vào giữa tháng 1.  

 
 
 
 
 
 

QUẶNG SẮT 

 

- Giá quặng sắt trên sàn SGX quay đầu tăng 2.82%, đi 

ngược đà giảm tại sàn Đại Liên (0.38%).  

- Giá tại Singapore tăng trở lại sau một phiên điều chỉnh, 

do nhà đầu tư lạc quan rằng Trung Quốc sẽ triển khai hỗ 

trợ chính sách nhiều hơn cho các doanh nghiệp để giảm 

thiểu rủi ro kinh tế từ sự bùng phát của dịch COVID-19. 

- Trong khi đó, quặng sắt Đại Liên giảm nhẹ do tồn kho 

thép đang tăng ổn định tại Trung Quốc. Theo số liệu của 

công ty tư vấn SteelHome, tồn kho thép cuộn cán nóng 

ở Trung Quốc đạt mức cao nhất trong 2 năm, khiến nhiều 

nhà máy thép cắt giảm sản xuất. 

- Kết thúc phiên giao dịch, giá thép cây Thượng Hải tăng 

nhẹ 0.35%. 
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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 đang đi lên 

trong vùng trung tính. 

- Giá đóng cửa dưới đường MA18 và MA40 

là dấu hiệu thị trường tiêu cực trong trung 

và dài hạn. 

- Hỗ trợ: 16.960 – 17.100. 

- Kháng cự: 17.365 – 17.480. 

 

 

 

 

ĐỒNG 05/2020 

 

Xu hướng giá: tiêu cực trong dài hạn. 

- Các đường stochastic ngày đang đi lên 

trong vùng trung tính. 

- Giá đóng cửa dưới đường MA40 là dấu 

hiệu thị trường tiêu cực trong dài hạn. 

- Hỗ trợ: 2.5550 - 2. 5710. 

- Kháng cự: 2.6010 – 2.6150. 
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QUẶNG SẮT 04/2020 

 

Xu hướng giá: tích cực trong trung và 

dài hạn. 

- Các đường stochastic ngày đang đi lên 

trong vùng trung tính. 

- Giá đóng cửa trên đường MA18 và MA40 

là dấu hiệu thị trường tích cực trong trung 

và dài hạn. 

- Hỗ trợ: 83.30 – 85.76. 

- Kháng cự: 89.60 – 90.98. 
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