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THỊ TRƯỜNG KIM LOẠI NGÀY 06/04/2020 
Thị trường kim loại: Đồng loạt quay đầu giảm. 

 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 03/04/2020 

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

SIEK20 14.750 14.440 14.494  1.09% 39,039 77,779 

SIEN20 14.765 14.465 14.523  1.11% 4,807 38,167 

CPEK20 2.2315 2.1705 2.1925  1.17% 47,096 86,554 

CPEN20 2.2365 2.1765 2.1965  1.21% 7,224 46,953 

FEFJ20 82.80 79.81 82.20  0.40% 14,748 157,893 

FEFK20 80.60 77.19 79.62  0.04% 31,534 144,344 

Điểm tin 
KLGD và Vị thế mở 

 

 
 
 
 

BẠC 
 

- Giá bạc giảm 1.09%, đi ngược đà tăng của giá vàng 

(0.49%). 

- Giá vàng tăng trong phiên cuối tuần, sau khi số người 

Mỹ trong lĩnh vực phi nông nghiệp xin trợ cấp thất nghiệp 

tăng mạnh do dịch Covid-19. Tuy nhiên, đà tăng của giá 

vàng bị kiềm chế khi đồng USD tiếp tục tăng 0.5%. 

- Nền kinh tế Mỹ đã bị mất 701.000 việc làm trong tháng 

3/2020, kết thúc chuỗi 113 tháng số việc làm liên tiếp tăng 

trưởng. Nguyên nhân đến từ những biện pháp khắt khe 

nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2 đã 

ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh và 

các nhà máy. 

- SPDR Gold Trust, quỹ ETF lớn nhất thế giới đã tăng dự 

trữ 0.3% lên 971.97 tấn vào thứ Năm (2/4). 
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ĐỒNG 

 

- Giá đồng trên sàn COMEX giảm 1.17%, đi ngược xu 

hướng tăng trên sàn Thượng Hải (1.56%). Tính cả tuần, 

mặt hàng này tăng 0.94% giá trị. 

- Giá đồng kỳ hạn giao sau 3 tháng trên sàn London giảm 

1% xuống 4,847 USD/tấn, gần mức thấp nhất 4 năm vừa 

thiết lập cách đây 2 tuần (4,371 USD/tấn).  

- Giá đồng giảm trong phiên vừa qua do lo ngại nhu cầu 

sẽ giảm sút trên toàn cầu do đại dịch; bằng chứng là số 

liệu về thị trường việc làm của Mỹ. 

- Theo Reuters, giá đồng thấp và việc các nhà cung cấp 

đồng chủ chốt ngừng hoạt động đã gia tăng lo ngại về 

khả năng gián đoạn nguồn cung đồng. Tuy nhiên, triển 

vọng nhu cầu kim loại công nghiệp vẫn không khả quan 

do số người nhiễm và tử vong vì virus corona tiếp tục 

tăng nhanh trên toàn cầu. 

 

 

QUẶNG SẮT 

 

- Giá quặng sắt trên sàn SGX giảm 0.04%, đi ngược đà 

tăng tại sàn Đại Liên (1.61%).  

- Giá quặng sắt Trung Quốc tăng, sau khi cơ quan khai 

khoáng quốc gia Brazil (ANM) thông báo, họ sẽ dừng 

hoạt động 47 đập chứa chất thải khai khoáng do không 

đảm bảo được an toàn của đập. Đáng chú ý, trong số 

này có 25 đập thuộc Vale SA – hãng khai thác quặng sắt 

lớn nhất thế giới. 

- Reuters cho hay, tồn trữ các sản phẩm thép ở Trung 

Quốc giảm khi kinh tế nước này hồi phục dần sau dịch 

bệnh. Cụ thể, lượng thép dự trữ của các thương gia 

Trung Quốc đã giảm 830,000 tấn xuống 23.5 triệu tấn 

tính tới ngày 2/4. Thông tin này khiến giá thép cây kỳ hạn 

tháng 10/2020 tại sàn Đại Liên tăng 1.2% lên 3,203 CNY 

(451.62 USD)/tấn. 
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Xu hướng giá và phân tích kỹ thuật 

BẠC 05/2020 

 

Xu hướng giá: tiêu cực trong dài hạn. 

- Các đường stochastic ngày đã đi lên vùng quá 

mua 

- Giá đóng cửa dưới đường MA40 là dấu hiệu thị 

trường tiêu cực trong dài hạn. 

- Hỗ trợ: 14.250 – 14.375. 

- Kháng cự: 14.685 – 14.870. 

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: 2.1370 - 2.1650. 

- Kháng cự: 2.2260 – 2.2590. 

QUẶNG SẮT 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: 75.73 – 77.67. 

- Kháng cự: 81.08 – 82.55. 
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