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THỊ TRƯỜNG KIM LOẠI NGÀY 17/03/2020 
Thị trường kim loại: Bạc lao dốc. Đồng và Quặng sắt cũng giảm mạnh. 

 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 16/03/2020 

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

SIEK20 15.245 11.770 12.816  11.61% 137,341 114,208 

SIEN20 15.150 11.800 12.845  11.62% 11,784 32,057 

CPEK20 2.5155 2.3350 2.3925    2.90% 113,616 122,148 

CPEN20 2.5160 2.3400 2.3955    2.90% 13,639 43,382 

FEFJ20 88.97 86.09 87.45    0.96% 23,155 147,635 

FEFK20 87.30 84.55 85.96    0.86% 10,823 99,332 

Điểm tin 
KLGD và Vị thế mở 

 

BẠC 

- Giá bạc tiếp tục giảm sâu tới 11.61%, theo đà giảm của 

giá vàng (hơn 2%). Giá giảm mạnh do các nhà đầu tư 

quay lưng lại với vàng sau khi Mỹ cắt giảm lãi suất khẩn 

cấp lần thứ 2, đã không làm giảm mối lo ngại về đại dịch 

virus corona trên thị trường toàn cầu. Như vậy, Bạc đã 

có phiên giảm thứ 7 liên tiếp. 

- Fed đã có động thái mạnh mẽ để cứu nền kinh tế Mỹ 

khỏi những tác động của dịch bệnh Covid-19: hạ lãi suất 

cơ bản thêm 1 điểm phần trăm, xuống gần mức 0 và hứa 

hẹn sẽ tăng lượng trái phiếu nắm giữ thêm ít nhất 700 tỷ 

USD.  

- Sự sụt giá mạnh của các kim loại quý cho thấy sự gia 

tăng lo ngại của giới đầu tư trước làn sóng các biện pháp 

kích thích khẩn cấp của các ngân hàng trung ương là 

chưa đủ để cải thiện triển vọng kinh tế đang xấu đi nhanh 

chóng. 
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- Giá đồng trên sàn COMEX giảm 2.90%, theo đà giảm 

trên sàn Thượng Hải (0.1%). Giá đã đạt ngưỡng thấp 

nhất 40 tháng, kể từ tháng 11/2016. 

- Giá đồng giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 

11/2016 do lo ngại châu Âu và Mỹ đóng cửa, để ngăn 

chặn virus corona sẽ làm xói mòn nhu cầu kim loại. 

- Giá đồng giao sau 3 tháng trên sàn London giảm 3.1% 

xuống 5,290.5 USD/tấn, thấp nhất kể từ tháng 11/2016.  

- Tính đến nay, giá đồng đã giảm 17% kể từ mức cao 

nhất 8 tháng (6,343 USD/tấn) hồi giữa tháng 1/2020. 

- Nhu cầu kim loại của Trung Quốc – nơi các trường hợp 

nhiễm virus corona mới giảm mạnh – chiếm khoảng 50% 

và chính phủ nước này dự kiến sẽ triển khai chi tiêu kích 

thích nền kinh tế. Trong khi, sản lượng công nghiệp của 

Trung Quốc – nước tiêu thụ đồng lớn nhất thế giới – giảm 

mạnh nhất trong 30 năm trong 2 tháng đầu năm 2020. 

 

QUẶNG SẮT 

- Giá quặng sắt trên sàn SGX cũng quay đầu giảm 

0.96%, mặc cho giá tăng mạnh trên sàn Đại Liên (1.06%).  

- Sản lượng công nghiệp tại Trung Quốc trong 2 tháng 

đầu năm 2020 giảm 13.5% so với cùng kỳ năm ngoái - 

thấp nhất kể từ tháng 1/1990, bị ảnh hưởng bởi virus 

corona bùng phát. 

- Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây tăng 1.2% lên 3,553 

CNY (507.56 USD)/tấn, trong đầu phiên giao dịch đạt 

3.584 CNY/tấn, cao nhất kể từ ngày 21/1/2020. Đồng 

thời, giá thép cuộn cán nóng tăng 0.6% lên 3,506 

CNY/tấn, trong phiên có lúc đạt 3,551 CNY/tấn, cao nhất 

kể từ ngày 23/1/2020. Giá thép không gỉ tăng 0.9%. 

- Giá thép tăng bất chấp tồn trữ thép tại Trung Quốc trong 

tuần trước đạt mức cao kỷ lục 38.91 triệu tấn, song có 

mức tăng hàng tuần chậm nhất kể từ ngày 20/12/2019. 
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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 đã đi xuống vùng quá 

bán. 

- Giá đóng cửa dưới đường MA18 và MA40 là dấu 

hiệu thị trường tiêu cực trong trung và dài hạn. 

- Hỗ trợ: 9.805 – 11.310. 

- Kháng cự: 14.785 – 16.755. 

ĐỒNG 05/2020 

 

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

- Các đường stochastic ngày 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: 2.2335 - 2.3135. 

- Kháng cự: 2.4935 – 2.5950. 

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: 84.62 – 86.04. 

- Kháng cự: 88.92 – 90.38. 
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