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THỊ TRƯỜNG KIM LOẠI NGÀY 07/04/2020 
Thị trường kim loại: Có dấu hiệu phục hồi trở lại. 

 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 06/04/2020 

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

SIEK20 15.405 14.355 15.169 � 4.66% 51,848 76,182 

SIEN20 15.430 14.400 15.208 � 4.72% 8,266 38,286 

CPEK20 2.2290 2.1820 2.2175 � 1.14% 42,739 85,764 

CPEN20 2.2325 2.1840 2.2220 � 1.16% 9,603 48,482 

FEFJ20 82.50 82.25 82.45 � 0.30% 2,005 157,491 

FEFK20 79.99 79.05 79.87 � 0.31% 4,469 143,495 

Điểm tin 
KLGD và Vị thế mở 

 

 
 
 
 

BẠC 
 

- Giá bạc tăng 4.66%, thuận theo đà tăng của giá vàng 

(2.90%). Giá lên mức cao nhất hơn 3 tuần do kỳ vọng 

các biện pháp kích thích toàn cầu sẽ chống lại tác động 

kinh tế gây ra bởi đại dịch virus corona. 

- Đồng USD giảm so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt 

khác song tăng so với đồng JPY, khi tỉ lệ tử vong do virus 

corona tại châu Âu chậm lại trong khi tử vong tại Nhật 

Bản và các nơi khác ở châu Á tăng tốc. 

- Chính phủ và các ngân hàng trung ương trên thế giới 

đã đưa ra các biện pháp kích thích tài chính và tiền tệ 

chưa từng có và các hỗ trợ khác để vực dậy nền kinh tế 

bị ảnh hưởng bởi đại dịch virus corona. 

- Kết thúc phiên 6/4, chứng khoán Mỹ ghi nhận diễn biến 

tích cực sau đà giảm mạnh hồi tuần trước, khi số ca 

nhiễm Covid-19 mới ở Mỹ có dấu hiệu tăng chậm lại. 
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ĐỒNG 

- Giá đồng trên sàn COMEX tăng 1.14%, khi số người tử 

vong do virus corona tại một số nước châu Âu giảm và 

tồn trữ đồng giảm, song lo ngại suy thoái kinh tế tiếp tục 

gây áp lực giá. 

- Giá đồng trên sàn London tăng 1.1% lên 4.891 USD/tấn. 

Trong tuần trước, giá đồng tăng 1% do số liệu nhà máy 

tích cực tại nước tiêu thụ hàng đầu – Trung Quốc – rời 

khỏi chuỗi giảm 6 tuần liên tiếp.  

- Tồn trữ đồng tại London giảm 1,050 tấn xuống 217,475 

tấn, giảm từ mức cao nhất năm 2020 (220,325 tấn) trong 

ngày 17/3/2020. Đồng thời, tồn trữ đồng tại Thượng Hải 

trong tuần tính đến ngày 3/4/2020 giảm tuần thứ 3 liên 

tiếp xuống 332.435 tấn, giảm 13% so với mức cao nhất 

gần 4 năm hồi giữa tháng 3/2020. 

- Ngoài ra, giá đồng còn được hỗ trợ bởi công ty sản xuất 

đồng Antofagasta cho biết sẽ đình chỉ hoạt động tại dự 

án Los Pelambres Expansion, Chile trong 4 tháng do 

virus corona. Các công ty khác tại Chile – nguồn khai thác 

đồng lớn nhất thế giới – cũng xem xét cắt giảm sản 

lượng, khi nước này đưa ra các biện pháp nghiêm ngặt 

để chống lại đại dịch. 

 

QUẶNG SẮT 

- Giá quặng sắt trên sàn SGX tăng 0.30%, phục hồi sau 

phiên giảm trước đó.  

- Số liệu từ Hiệp hội Sắt và Thép Trung Quốc (CISA), chỉ 

số quặng sắt (CIOPI) của nước này đạt 307.22 điểm hôm 

3/4/2020, tăng 0.72% tương đương 2.19 điểm so với chỉ 

số trước đó hôm 2/4/2020. 

- Trong số đó, chỉ số giá quặng sắt thị trường nội địa đạt 

318.95 điểm, giảm 0.17% tương đương 0.53 điểm so với 

chỉ số giá trước đó, chỉ số giá quặng sắt nhập khẩu đạt 

305 điểm, tăng 0.89% tương đương 2.7 điểm so với chỉ 

số trước đó. 
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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: 13.925 – 14.550. 

- Kháng cự: 15.600 – 16.025. 

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: 2.1625 - 2.1900. 

- Kháng cự: 2.2370 – 2.2565. 

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: 78.70 – 79.28. 

- Kháng cự: 80.22 – 80.58. 
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