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  THỊ TRƯỜNG KIM LOẠI NGÀY 06/03/2020 
Thị trường kim loại: Bạc, quặng sắt tiếp tục tăng. Đồng giảm nhẹ. 

 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 05/03/2020 

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

SIEK20 17.465 17.150 17.393  0.85% 52,774 140,165 

SIEN20 17.515 17.200 17.447  0.82% 2,996 31,501 

CPEK20 2.6000 2.5610 2.5730  0.50% 61,878 142,042 

CPEN20 2.6015 2.5645 2.5755  0.48% 6,165 42,131 

FEFJ20 89.60 87.95 89.00  0.87% 37,913 157,557 

FEFK20 88.41 87.10 87.82  0.68% 13,997 82,317 

Điểm tin 
KLGD và Vị thế mở 

 

 
 
 

BẠC 

 

- Giá bạc tiếp tục tăng 0.85%, theo đà tăng của giá vàng 

(1.52%). Giá lên mức cao nhất 1 tuần do dịch COVID-19 

tiếp tục lan ra khắp thế giới, làm gia tăng mối lo ngại về 

tác động của dịch bệnh tới kinh tế toàn cầu và khiến các 

nhà đầu tư tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn. 

- Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết, sự lây lan toàn cầu 

của dịch bệnh đã dập tắt hy vọng tăng trưởng kinh tế 

trong năm nay, trong khi một báo cáo của Fed cho thấy 

những dấu hiệu bệnh dịch bắt đầu gây áp lực lên tâm lý 

kinh doanh của nước này. 

- Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) dự kiến cắt 

giảm lãi suất 10 điểm cơ bản trong tuần tới nhằm cứu 

vãn tình thế 

- Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm tiếp tục giảm 

xuống 0.92%, mức thấp kỷ lục. 
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ĐỒNG 

- Giá đồng trên sàn COMEX quay đầu giảm 0.5%, đi 

ngược đà tăng trên sàn Thượng Hải (0.13%).  

- Đồng tại COMEX giảm do các thị trường chứng khoán 

Mỹ và Châu Âu đỏ sản trở lại, khi số ca nhiễm virus tăng 

vọt tại Mỹ. Tính tới sáng 06/03, đã có ít nhất 210 ca bệnh 

COVID-19 ở Mỹ, tăng 52 ca so với ngày 05/03. Số ca tử 

vong là 14. 

- Trong khi đó, giá tại SHFE quay đầu tăng do thị trường 

dự đoán, sẽ có thêm các biện pháp kích thích từ các ngân 

hàng trung ương và chính phủ để hỗ trợ tăng trưởng kinh 

tế và nhu cầu suy yếu bởi sự lây lan của virus.  

 
 
 
 
 
 

QUẶNG SẮT 

 

- Giá quặng sắt trên sàn SGX tiếp tục tăng 2.82%, theo 

đà tăng tại sàn Đại Liên (2.00%).  

- Giá tại Đại Liên tăng bởi kỳ vọng Trung Quốc tung thêm 

kích thích nhằm hỗ trợ nền kinh tế bị tác động bởi sự 

bùng phát của virus corona, mặc dù đà tăng hạn chế khi 

tồn kho của quốc gia này cao kỷ lục. 

- Giá thép cây Thượng Hải tăng lên 3,475 CNY (499.69 

USD)/tấn, cao nhất từ ngày 23/01 – thời điểm Trung 

Quốc tuyên bố phong toả Vũ Hán. 

- Ngành thép của Trung Quốc đang đặt hy vọng vào việc 

có thêm nhiều chính sách kích thích, bao gồm cắt giảm 

lãi suất ngắn hạn để thúc đẩy sự phục hồi. 
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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: 17.020 – 17.205. 

- Kháng cự: 17.520 – 17.650. 

ĐỒNG 05/2020 

 

Xu hướng giá: tiêu cực trong trung và dài hạn. 

- Các đường stochastic ngày cắt nhau và đi xuống 

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: 2.5390 - 2. 5560. 

- Kháng cự: 2.5950 – 2.6170. 

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: 87.20 – 88.10. 

- Kháng cự: 89.75 – 90.50. 
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