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  THỊ TRƯỜNG KIM LOẠI NGÀY 12/03/2020 
Thị trường kim loại: Đồng loạt giảm mạnh. 

 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 11/03/2020 

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

SIEK20 17.110 16.660 16.776  1.06% 55,248 128,603 

SIEN20 17.145 16.710 16.818  1.06% 3,495 32,971 

CPEK20 2.5420 2.4725 2.5020  0.77% 74,529 128,470 

CPEN20 2.5430 2.4750 2.5035  0.81% 7,124 41,104 

FEFJ20 89.20 86.67 86.88  2.14% 29,986 155,088 

FEFK20 87.65 85.14 85.37  2.28% 15,597 89,433 

Điểm tin 
KLGD và Vị thế mở 

 

BẠC 

- Giá bạc tiếp tục giảm 1.06%, theo đà giảm của giá vàng 

(0.40%). Giá vàng quay đầu giảm vào lúc đóng cửa phiên 

vừa qua, sau khi tăng 1.3% lúc đầu phiên giao dịch, do 

nhà đầu tư bán chốt lời đối với những hợp đồng đã mang 

lại lợi nhuận giữa bối cảnh thị trường chứng khoán bấp 

bênh và dịch Covid-19 lây lan toàn cầu. 

- Chứng khoán Mỹ lao dốc, xóa đi phần lớn những thành 

quả của phiên trước do nhà đầu tư hoài nghi về kế hoạch 

kích thích kinh tế nhằm giảm tác động từ Covid-19 của 

Tổng thống Donald Trump. 
 

ĐỒNG 

- Giá đồng trên sàn COMEX quay đầu giảm 0.77%, trong 

khi giá trên sàn Thượng Hải không biến động gì so với 

phiên trước đó. Giá đi xuống các chương trình kích thích 

kinh tế của các ngân hàng trung ương không đủ để làm 

cho nhà đầu tư yên tâm giữa bối cảnh dịch bệnh lây lan 

trên toàn cầu khả năng sẽ khiến nhu cầu kim loại sụt giảm 

mạnh. 

- Doanh số tiêu thụ ô tô ở Trung Quốc – thị trường ô tô 

lớn nhất thế giới – tháng 2/2020 giảm mạnh do dịch bệnh. 
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QUẶNG SẮT 

- Giá quặng sắt trên sàn SGX giảm mạnh 2.14%, ngược 

với đà tăng tại sàn Đại Liên (0.80%).  

- Giới đầu tư hy vọng nhu cầu sẽ tăng lên sau khi Chính 

phủ Trung Quốc tăng cường các biện pháp kích thích, 

mặc dù lo ngại dịch bệnh virus corona đang lây lan nhanh 

trên toàn cầu. 

- Các yếu tố cơ bản thị trường không đáng khích lệ, tồn 

trữ sản phẩm thép tại Trung Quốc vẫn ở mức cao do nhu 

cầu hạ nguồn chưa hồi phục hoàn toàn. 

 

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 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: 16.400 – 16.585. 

- Kháng cự: 17.035 – 17.300. 

ĐỒNG 05/2020 

 

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

- Các đường stochastic ngày 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: 2.4360 - 2.4690. 

- Kháng cự: 2.5385 – 2.5750. 
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QUẶNG SẮT 04/2020 

 

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

- Các đường stochastic ngày 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: 85.05 – 85.97. 

- Kháng cự: 88.50 – 90.11. 
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