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  THỊ TRƯỜNG KIM LOẠI NGÀY 09/03/2020 
Thị trường kim loại: Đồng loạt giảm giá. 

 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 06/03/2020 

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

SIEK20 17.575 17.015 17.263  0.75% 92,441 141,675 

SIEN20 17.620 17.070 17.315  0.76% 5,577 31,678 

CPEK20 2.5770 2.5320 2.5605  0.49% 98,815 141,206 

CPEN20 2.5790 2.5360 2.5605  0.58% 23,869 41,386 

FEFJ20 89.35 86.67 87.07  2.17% 26,183 153,123 

FEFK20 87.75 85.39 85.82  2.28% 11,603 85,215 

Điểm tin 
KLGD và Vị thế mở 

 

 
 
 

BẠC 

 

- Giá bạc quay đầu giảm 0.75%, đi ngược đà tăng của 

giá vàng (0.26%).  

- Sự lây lan nhanh chóng của dịch COVID-19 gây thiệt 

hại cho các thị trường chứng khoán. Chỉ số Dow Jones 

trong phiên có lúc về sát mức 25,000 điểm. Các thị 

trường khác như Nikkei 225 (Nhật Bản), Hang Seng 

(Hong Kong) cũng trong trạng thái đỏ sản. 

- Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết, sự bùng phát của 

virus năm 2020 khiến sản lượng toàn cầu tăng với tốc độ 

chậm nhất kể từ khủng hoảng tài chính năm 2008 – 2009. 

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

xuống 0.74%, mức thấp kỷ lục.  
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ĐỒNG 

- Giá đồng trên sàn COMEX tiếp tục giảm 0.49%, theo đà 

giảm trên sàn Thượng Hải (0.84%).  

- Cùng với các kim loại công nghiệp khác, giá đồng giảm 

do dịch COVID-19 tiếp tục mở rộng bên ngoài Trung 

Quốc, đang đe dọa tăng trưởng kinh tế và tiêu thụ kim 

loại. 

- Dữ liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho biết, nhập 

khẩu đồng thô từ nước này 2 tháng đầu năm tăng 7.2% 

so với cùng kỳ năm ngoái. Nhập khẩu đồng tinh luyện và 

bán thành phẩm cũng đạt 846,107 tấn, tăng so với mức 

789,358 tấn của 2 tháng đầu năm 2019. Nhập khẩu tinh 

quặng đồng, hoặc quặng đồng xử lý một phần giảm 1.2% 

so với cùng kỳ 2019, xuống còn 3.77 triệu tấn.  

 
 
 
 
 
 

QUẶNG SẮT 

 

- Giá quặng sắt trên sàn SGX quay đầu giảm 2.17%, theo 

đà giảm tại sàn Đại Liên (0.98%).  

- Giá quặng sắt tại Trung Quốc và Singapore giảm do lo 

sợ về suy thoái kinh tế sâu hơn do sự bùng phát của virus 

corona, nhưng nhà đầu tư hy vọng thêm các chính sách 

hỗ trợ doanh nghiệp đã thúc đẩy giá tăng tính trong cả 

tuần. 

- Giá thép cây Thượng Hải kỳ hạn tháng 05/2020 giảm 

0.75%, về mức 3,449 CNY (497.83 USD)/tấn 

- Một số nhà máy tại Đường Sơn, thành phố sản xuất 

thép hàng đầu Trung Quốc có kế hoạch dừng thêm nhiều 

cơ sở trong tháng này để tuân thủ các hạn chế sản xuất 

chống ô nhiễm.  
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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: 16.725 – 16.995. 

- Kháng cự: 17.555 – 17.845. 

ĐỒNG 05/2020 

 

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

- Các đường stochastic ngày đi ngang 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: 2.5515 - 2. 5360. 

- Kháng cự: 2.5810 – 2.6015. 

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: 85.02 – 86.04. 

- Kháng cự: 88.72 – 90.38. 
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