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THỊ TRƯỜNG KIM LOẠI NGÀY 23/03/2020 
Thị trường kim loại: Bạc tiếp tục tăng. Đồng, quặng sắt giảm. 

 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 20/03/2020 

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

SIEK20 13.095 12.005 12.385  2.07% 82,818 100,055 

SIEN20 13.140 12.075 12.425  2.06% 7,266 32,466 

CPEK20 2.2365 2.0930 2.1715  0.64% 89,643 104,984 

CPEN20 2.2365 2.0960 2.1715  0.75% 10,441 39,633 

FEFJ20 88.27 83.35 84.71  3.37% 64,928 163,863 

FEFK20 86.60 81.64 82.78  3.58% 40,965 111,713 

Điểm tin 
KLGD và Vị thế mở 

 

 
 
 
 

BẠC 
 

- Giá bạc tiếp tục tăng 2.07%, theo đà tăng của giá vàng 

(0.36%).  

- Giá kim loại quý tăng nhẹ sau một làn sóng kích thích 

tài chính và tiền tệ bởi các ngân hàng trung ương toàn 

cầu chống lại tác động kinh tế của dịch COVID-19. 

- Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã mở khóa cho các ngân 

hàng trung ương ở 9 quốc gia mới tiếp cận USD trong nỗ 

lực ngăn chặn bất ổn kinh tế toàn cầu gây ra bởi sự bùng 

phát dịch bệnh. Fed sẽ cung cấp tới 60 tỷ USD cho mỗi 

ngân hàng trung ương của Australia, Brazil, Hàn Quốc, 

Mexico, Singapore và Thuỵ Điển, và 30 tỷ USD cho mỗi 

ngân hàng trung ương của Đan Mạch, Na Uy và New 

Zealand. 
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ĐỒNG 

 

- Giá đồng trên sàn COMEX quay đầu giảm 0.64%, đi 

ngược đà tăng sàn Thượng Hải (1.05%).  

- Tồn kho đồng tại Thượng Hải giảm 0.7% so với mức 

cao nhất gần 4 năm thiết lập vào tuần trước, xuống mức 

377,247 tấn. Đây là tuần đầu tồn kho đồng Thượng Hai 

giảm từ 10/01. 

- Một quan chức ngành công nghiệp Trung Quốc cho hay, 

các nhà máy chế tạo các sản phẩm từ đồng tại Hồ Bắc 

chưa thể khôi phục hoàn toàn sản xuất, nhưng các nơi 

khác mọi chuyện đã trở lại bình thường. 

- Mirador, mỏ đồng lớn nhất Ecuador sẽ giảm số công 

nhân lao động thường xuyên từ 2,400 xuống 800, nhằm 

hạn chế lây nhiễm virus corona. Mỏ này cũng cấm du 

khách tới tham quan, đình chỉ việc vận chuyển tinh quặng 

đồng vào cảng và tăng số nhân viên y tế của mỏ. 

 

 

 

QUẶNG SẮT 

 

- Giá quặng sắt trên sàn SGX tiếp tục giảm 3.37%, đi 

ngược đà tăng tại sàn Đại Liên (1.67%). Tính cả tuần, giá 

tại Singapore giảm 4.01%.  

- Giá quặng sắt tại Trung Quốc tăng do lạc quan Bắc Kinh 

sẽ tăng cường chi tiêu cho các dự án cơ sở hạ tầng, thúc 

đẩy nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới bị ảnh hưởng bởi đại 

dịch COVID-19. 

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

tăng 1.27%, lên mức 3,505 CNY (493.97 USD)/tấn. 

- Tồn trữ các sản phẩm thép chủ yếu bao gồm thép cây 

và thép cuộn cán nóng bởi các thương nhân tại 35 thành 

phố của Trung Quốc giảm 628,700 tấn tương đương 

2,4%, xuống 25.4 triệu tấn, tính trong giai đoạn từ 13-

19/03/2020. 
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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 cắt nhau 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: 11.405 – 11.895. 

- Kháng cự: 12.985 – 13.585. 

ĐỒNG 05/2020 

 

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

- Các đường stochastic ngày đi lên 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: 2.0235 - 2.0975. 

- Kháng cự: 2.2410 – 2.3105. 

QUẶNG SẮT 04/2020 

 

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: 80.52 – 82.62. 

- Kháng cự: 87.54 – 90.36. 

 

11.000

14.000

17.000

20.000

24/2 2/3 9/3 16/3 23/3

1.9500

2.2500

2.5500

2.8500

20/2 27/2 5/3 12/3 19/3

78.00

83.00

88.00

93.00

21/2 28/2 6/3 13/3 20/3


