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THỊ TRƯỜNG KIM LOẠI NGÀY 13/03/2020 
Thị trường kim loại: Bạc, Đồng tiếp tục giảm mạnh; Quặng sắt có dấu hiệu hồi phục. 

 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 12/03/2020 

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

SIEK20 16.910 15.505 16.005  4.60% 138,407 124,774 

SIEN20 16.945 15.535 16.041  4.62% 6,005 32,416 

CPEK20 2.4845 2.4280 2.4725  1.18% 115,542 128,638 

CPEN20 2.4900 2.4315 2.4750  1.14% 11,575 42,380 

FEFJ20 88.12 85.92 87.15 ▲ 0.31% 22,684 153,832 

FEFK20 86.60 84.56 85.70 ▲ 0.39% 11,237 92,290 

Điểm tin 
KLGD và Vị thế mở 

 

BẠC 

- Giá bạc tiếp tục giảm rất mạnh hơn 4%, theo đà giảm 

của giá vàng (3.20%). Giá giảm mạnh trong phiên vừa 

qua do hoạt động bán tháo bởi lo ngại dịch bệnh do virus 

corona lây lan rộng rãi sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới 

nhóm kim loại quý, buộc nhà đầu tư phải bán gấp ngay 

lúc này để vớt vát chút lợi nhuận. 

- Dow Jones giảm 2,352.60 điểm, tương đương 9.99%, 

còn 21,200.62 điểm. Chỉ số này đã giảm mạnh nhất kể 

từ ngày "thứ Hai đen tối" năm 1987, mất tới hơn 22%. 

S&P 500 giảm mạnh 9.5% xuống 2,480.64 điểm, cùng 

Dow Jones rơi vào thị trường giá xuống, cũng có phiên 

tồi tệ nhất kể từ năm 1987. 
 

ĐỒNG 

- Giá đồng trên sàn COMEX tiếp tục giảm 1.18%, theo xu 

hướng giảm chung của cả sàn LME và Thượng Hải. Giá  

giảm xuống mức thấp nhất trong vòng hơn 3 năm sau 

lệnh giới hạn đi lại của Mỹ đối với hành khách đến từ 

Châu Âu. 

- Đồng kỳ hạn giao sau 3 tháng trên sàn LME (tham chiếu 

cho toàn thị trường đồng thế giới) giảm 1.6% xuống 

5,440 USD/tấn vào cuối phiên, sau khi có thời điểm chỉ 

còn 5,376,5 USD/ounce, thấp nhất kể từ tháng 11/2016. 
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QUẶNG SẮT 

- Giá quặng sắt trên sàn SGX quay đầu tăng nhẹ 0.31%, 

thuận theo đà tăng trên sàn Đại Liên (0.20%).  

- Giá quặng sắt trên thị trường Trung Quốc tăng trong 

phiên vừa qua do số ca mới nhiễm virus tại nước này sụt 

giảm đáng kể, mặc dù số ca nhiễm ở các nước khác vẫn 

tăng. 

- Số liệu từ Hiệp hội Sắt và Thép Trung Quốc (CISA), chỉ 

số quặng sắt (CIOPI) của nước này đạt 330.04 điểm hôm 

11/3/2020, tăng 0.63% tương đương 2.06 điểm so với chỉ 

số trước đó hôm 10/3/2020.  

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: 14.735 – 15.370. 

- Kháng cự: 16.775 – 17.545. 

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: 2.4050 - 2.4390. 

- Kháng cự: 2.4955 – 2.5180. 
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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: 84.86 – 86.01. 

- Kháng cự: 88.21 – 89.26. 
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