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THỊ TRƯỜNG KIM LOẠI NGÀY 18/03/2020 
Thị trường kim loại: Bạc, Đồng giảm mạnh liên tiếp. Quặng sắt quay đầu tăng. 

 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 17/03/2020 

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

SIEK20 13.230 12.110 12.495    2.50% 101,765 110,443 

SIEN20 13.250 12.150 12.527    2.48% 12,266 32,573 

CPEK20 2.4255 2.3020 2.3135    3.30% 101,308 120,487 

CPEN20 2.4280 2.3065 2.3175    3.26% 9,672 42,440 

FEFJ20 88.67 85.19 87.85 ▲   0.46% 31,879 153,305 

FEFK20 86.92 83.50 86.15 ▲   0.22% 16,697 105,245 

Điểm tin 
KLGD và Vị thế mở 

 

BẠC 

- Giá bạc tiếp tục giảm 2.50%, mặc dù giá vàng đã tăng 

nhẹ trở lại (0.7%). Tính tới thời điểm hiện tại, giá đã giảm 

8 phiên liên tiếp (hơn 30%). Giá giảm liên tiếp do hoạt 

động mua vào kiếm lời, khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ thúc 

đẩy cho vay làm giảm bớt mối lo ngại về tính thanh khoản 

trên thị trường. 

- Nguồn tin thân cận tiết lộ với CNBC, chính quyền Tổng 

thống Trump đang cân nhắc gói kích thích tài chính trị giá 

hơn 1 nghìn tỷ USD. Bộ trưởng Tài chính Steven 

Mnuchin nói với các phóng viên rằng chính phủ đang xem 

xét trực tiếp gửi séc cho người dân trong hai tuần tới. 

Ông cho biết: "Người Mỹ cần tiền mặt ngay bây giờ."  

- Tại Trung Quốc, dữ liệu kinh tế công bố hôm thứ Hai 

cho thấy tình hình vẫn chưa được cải thiện khi sản xuất 

công nghiệp tháng 2 của nước này giảm 13.5%; Doanh 

số bán lẻ giảm 20.5%. 

- Theo số liệu được công bố mới đây, khoảng 5 triệu 

người ở Trung Quốc đã mất việc trong thời điểm virus 

corona bùng phát ở 2 tháng đầu năm nay. Tỷ lệ thất 

nghiệp tại thành thị của Trung Quốc đã tăng lên mức cao 

kỷ lục trong tháng 2, lên mức 6.2%, theo số liệu từ Cục 

Thống kê Quốc gia. Trong khi con số này trong tháng 1 

là 5.3% và tháng 12/2019 là 5.2%. 
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ĐỒNG 

- Giá đồng trên sàn COMEX tiếp tục giảm 3.30%, theo đà 

giảm trên sàn Thượng Hải (1.67%). Đây đã là phiên giảm 

thứ 5 liên tiếp, đưa giá Đồng về mức thấp nhất trong vòng 

40 tháng qua. 

- Giá đồng giảm do nhu cầu chậm lại làm gia tăng một 

khối lượng lớn nguồn cung dư thừa. 

- Giá đồng trên sàn London giảm 2.8% xuống 5,144 

USD/tấn, trong phiên có lúc chạm 5,127 USD/tấn, thấp 

nhất kể từ tháng 11/2016. Như vậy, tính đến nay giá đồng 

giảm 20% kể từ giữa tháng 1/2020. 

- Công việc tại mỏ khai thác đồng vàng Tolgoi Rio Tinto 

Ltd tại Mông Cổ chậm lại do các biện pháp của chính phủ 

chống lại virus corona. 

 

QUẶNG SẮT 

- Giá quặng sắt trên sàn SGX đã tăng trở lại 0.46%, trong 

khi giá trên sàn Đại Liên không thay đổi.  

- Ngân hàng trung ương Trung Quốc ngày 13/3/2020 cắt 

giảm lượng tiền mặt mà các ngân hàng phải nắm giữ lần 

thứ 2 trong năm nay, giải phóng 79 tỉ USD nhằm hỗ trợ 

nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi virus corona. 

- Công ty khai thác quặng sắt Vale SA cho biết có thể áp 

dụng các biện pháp dự phòng hoặc đình chỉ hoạt động 

do lo ngại virus corona. 

- Dự trữ thép tại Trung Quốc trong tuần trước đạt mức 

cao kỷ lục 38.91 triệu tấn, mặc dù mức tăng hàng tuần 

chậm nhất kể từ ngày 20/12/2019, tồn trữ tại các nhà máy 

thép giảm 600.000 tấn xuống 12.9 triệu tấn, công ty tư 

vấn Mysteel cho biết. 

- Tháng 1 và tháng 2/2020, sản lượng công nghiệp 

Trung Quốc giảm 13.5% so với 1 năm trước, so với 

con số dự báo giảm 3% được đưa ra trước đó. Đây là 

lần đầu tiên trong vòng 3 thập niên, sản lượng công 

nghiệp của Trung Quốc sụt giảm. 
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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: 11.495 – 11.995. 

- Kháng cự: 13.115 – 13.735. 

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: 2.2235 - 2.2685. 

- Kháng cự: 2.3920 – 2.4705. 

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: 83.76 – 85.80. 

- Kháng cự: 89.28 – 90.72. 
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