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THỊ TRƯỜNG KIM LOẠI NGÀY 19/03/2020 
Thị trường kim loại: Bạc thấp nhất 11 năm. Đồng thấp nhất 4 năm. Quặng sắt tăng nhẹ. 

 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 18/03/2020 

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

SIEK20 12.905 11.640 11.772  5.79% 111,347 107,858 

SIEN20 12.915 11.680 11.805  5.76% 8,803 32,586 

CPEK20 2.3415 2.1110 2.1510  7.02% 104,829 119,614 

CPEN20 2.3450 2.1160 2.1555  6.99% 8,739 42,663 

FEFJ20 91.52 87.48 88.62  0.88% 39,679 156,950 

FEFK20 89.71 85.66 86.83  0.79% 21,395 110,020 

Điểm tin 
KLGD và Vị thế mở 

 

BẠC 

- Giá bạc tiếp tục giảm 5.79%, theo đà giảm của giá vàng 

(3.14%). Giá giảm mạnh do các nhà đầu tư quay lưng lại 

với kim loại quý, sau khi các biện pháp kích thích bổ sung 

của Mỹ không làm giảm bớt mối lo ngại tác động kinh tế 

của dịch COVID-19. Trong phiên có thời điểm bạc xuống 

tới 11.640 USD/ounce, thấp nhất từ tháng 01/2009. 

- Fed cũng vừa thông báo một chương trình bổ sung 

thanh khoản với tên "Tín dụng cho các tổ chức tài chính 

lớn PDCF" bắt đầu từ 20/03 kéo dài ít nhất 6 tháng. Đây 

là khoản tín dụng có thế chấp với kỳ hạn từ qua đêm đến 

90 ngày cho 24 ngân hàng lớn nhất tại Mỹ nhằm bổ sung 

thanh khoản để cấp tín dụng cho các doanh nghiệp và hộ 

gia đình. 

- Thứ Tư (18/3), chính quyền của tổng thống Mỹ Donald 

Trump đã yêu cầu Quốc hội phê duyệt 500 tỉ USD thanh 

toán bằng tiền mặt cho người nộp thuế trong hai vòng, 

bắt đầu vào ngày 06/04. 

-  Bộ trưởng Tài chính Mỹ Mnuchin hôm thứ Ba cảnh báo 

tỷ lệ thất nghiệp của nước này có thể lên tới 20%. 

 

 
 
 
 
 
 

 165,000

 173,000

 181,000

 189,000

 40,000

 90,000

 140,000

 190,000

11/3 12/3 13/3 16/3 17/3



Bản tin Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) 

 

Bản tin này do Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam tổng hợp từ các nguồn tin quốc tế. Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam không chịu trách nhiệm về các quyết 

định đầu tư liên quan tới thông tin từ bản tin này của quý độc giả. Việc sao chép các thông tin này cần có sự đồng ý của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam và 

có dẫn chiếu nguồn thông tin. Chi tiết xin liên hệ: info@mxv.vn. 

Trang 2 / 3 

 

ĐỒNG 

- Giá đồng trên sàn COMEX tiếp tục giảm 7.02%, theo đà 

giảm trên sàn Thượng Hải (2.89%).  

- Giá đồng trên sàn London giảm 7.8% xuống 4,840 

USD/tấn, ngày giảm mạnh nhất kể từ tháng 10/2008, 

trong phiên giá đồng có lúc giảm hơn 25% xuống 4,738.5 

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

- Công ty khai thác đồng của Chile Coldelo cho biết, họ 

sẽ cắt giảm hoạt động của mình trong 15 ngày, trong bối 

cảnh chính phủ nước này công bố tình trạng thảm hoạ 

nhằm ngăn sự lây lan của dịch bệnh. 

- Các nghiệp đoàn tại mỏ đồng lớn nhất thế giới 

Escondida (BHP), cho biết họ sẽ yêu cầu chính quyền 

đóng cửa mỏ, trừ khi ban quản lý mỏ bắt đầu thực hiện 

các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn trong mùa dịch. 

 

 

 

 

 

 

 

QUẶNG SẮT 

- Giá quặng sắt trên sàn SGX tiếp tục tăng 0.88%, theo 

đà tăng tại sàn Đại Liên (1.95%). Giá tại Đại Liên đã lên 

mức cao nhất từ ngày 05/08/2019. 

- Giá quặng sắt tăng nhờ chính sách hỗ trợ đối với nền 

kinh tế bị ảnh hưởng bởi đại dịch. 

- Theo bà Helen Lau, nhà phân tích kim loại của công ty 

chứng khoán Argonaut (Hong Kong), hoạt động thương 

mại bằng đường biển ở Trung Quốc sẽ được cải thiện, 

do tất cả các cảng ở nước này đã trở lại hoạt động bình 

thường. 

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

0.39%, lên mức 3,560 CNY (503.42 USD)/tấn. 
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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 xuống trong 

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: 10.840 – 11.305. 

- Kháng cự: 12.570 – 13.370. 

ĐỒNG 05/2020 

 

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

- Các đường stochastic ngày đang đi xuống trong 

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: 1.9705 - 2.0610. 

- Kháng cự: 2.2915 – 2.4315. 

QUẶNG SẮT 04/2020 

 

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

- Các đường stochastic ngày cắt nhau và đi xuống 

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: 85.17 – 86.89. 

- Kháng cự: 90.93 – 93.25. 
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