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THỊ TRƯỜNG KIM LOẠI NGÀY 27/03/2020 
Thị trường kim loại: Đồng loạt quay đầu giảm. 

 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 26/03/2020 

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

SIEK20 14.980 14.400 14.676  1.32% 50,326 90,943 

SIEN20 14.975 14.395 14.685  1.14% 4,149 31,786 

CPEK20 2.2155 2.1590 2.1780  1.18% 60,742 90,889 

CPEN20 2.2185 2.1640 2.1830  1.11% 8,668 38,604 

FEFJ20 85.17 83.05 83.91  0.97% 22,776 151,790 

FEFK20 83.88 81.36 82.22  0.99% 15,021 124,851 

Điểm tin 
KLGD và Vị thế mở 

 

 
 
 
 

BẠC 
 

- Giá bạc giảm 1.32%, đi ngược đà tăng của giá vàng 

(1.09%).  

- Giá vàng tăng trong phiên, sau khi số liệu cho thấy số 

đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ tăng vọt lên mức kỷ 

lục (3.283 triệu đơn) do một nửa dân nước Mỹ bị hạn chế 

đi lại. Hiện Mỹ đã trở thành quốc gia nhiều ca nhiễm virus 

nhất thế giới.  

- Ngân hàng trung ương Anh (BoE) quyết định duy trì lãi 

suất cơ bản ở mức thấp kỷ lục 0.1%, nhằm hỗ trợ nền 

kinh tế giảm thiểu tác động của dịch COVID-19. BoE 

cũng nhất trí duy trì quy mô chương trình nới lỏng định 

lượng (QE) trị giá 645 tỉ bảng (khoảng 772 tỉ USD) sau 

khi mua thêm 200 tỉ bảng trái phiếu chính phủ trong tuần 

trước. 
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ĐỒNG 

 

- Giá đồng trên sàn COMEX giảm 1.18%, đi ngược đà 

tăng trên sàn Thượng Hải (0.44%).  

- Đồng giao sau 3 tháng trên sàn giao dịch kim loại 

London (LME) chốt phiên giảm 1% xuống 4,805 USD/tấn. 

- Giá đồng giảm do các thị trường không ổn định và đại 

dịch COVID-19 ảnh hưởng tới nhu cầu kim loại làm giảm 

ảnh hưởng gói kích thích kinh tế khổng lồ của Mỹ. 

- Theo Tổng cục Hải quan Trung Quốc, nhập khẩu đồng 

đã tinh luyện của nước này trong hai tháng đầu năm 2020 

tăng 7.9% so với cùng kỳ 2019, lên 585,001 tấn. 

- Các cảng xuất khẩu của Nam Phi sẽ đóng cửa xuất khẩu 

khoáng sản từ nửa đêm, khi lệnh phong toả kéo dài 21 

ngày trên toàn quốc, làm gián đoạn nguồn cung cấp đồng 

và coban từ Congo và Zambia. 

 

 

 

 

QUẶNG SẮT 

 

- Giá quặng sắt trên sàn SGX giảm 0.97%, đi ngược đà 

tăng tại sàn Đại Liên (0.38%).  

- Giá quặng sắt tại Trung Quốc do lo ngại nguồn cung do 

các biện pháp kiềm chế đại dịch trên khắp thế giới, nhưng 

triển vọng nhu cầu không chắc chắn đối với nguyên liệu 

thô sản xuất thép và sản phẩm thép đã hạn chế đà tăng. 

- Công ty khai thác quặng sắt Vale SA của Brazil đã dừng 

hoạt động tại một cơ sở phân phối ở Malaysia. 

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

0.39%, xuống mức 3,351 CNY (473.38 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 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: 14.105 – 14.390. 

- Kháng cự: 14.970 – 15.265. 

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: 2.1275 - 2.1530. 

- Kháng cự: 2.2095 – 2.2405. 

QUẶNG SẮT 04/2020 

 

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: 81.92 – 82.92. 

- Kháng cự: 85.04 – 86.16. 
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