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ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 24 GIỜ QUA THÔNG TIN KINH TẾ VĨ MÔ
§ Báo cáo sản lượng công bố hôm 17/04 của hãng khai khoáng Vale (Brazil) 
cho biết, trong quý I/2020, sản lượng đồng của hãng đạt 94.5 nghìn tấn, tăng 
0.7% so với cùng kỳ năm trước. Cả sản lượng đồng tinh chế và sản lượng 
quặng đồng tại các mỏ Sossego và Salobo của Brazil đều tăng so với cùng kỳ 
năm trước. Doanh số bán đồng quý I/2020 của hãng đạt 89.2 nghìn tấn, giảm 
1.3% so với cùng kỳ năm trước. Diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 khiến 
hãng hạ dự báo sản lượng đồng năm 2020 xuống còn 360-380 nghìn tấn, giảm 
20-40 nghìn tấn so với dự báo trước đó.  

§ Hãng khai khoáng Rio Tinto hạ dự báo sản lượng quặng đồng năm nay của 
hãng xuống còn 475-520 nghìn tấn, và sản lượng đồng tinh chế xuống còn 165-
205 nghìn tấn, do đại dịch Covid-19 và trận động đất hồi tháng trước tại mỏ 
Kennecott, bang Utah, Hoa Kỳ ảnh hưởng tới hoạt động khai thác. Hiện Rio Tinto 
chiếm tới 30% sản lượng khai thác tại mỏ Escondida, Chile. Năm ngoái sản 
lượng khai thác của mỏ này đạt tới 1.19 triệu tấn, tương đương 5% nguồn cung 
toàn cầu. 

§ Trung Quốc tuyên bố hạ 20 điểm cơ bản lãi suất cho vay ưu 
đãi tham chiếu kỳ hạn 1 năm, xuống mức 3.85%/năm. Cùng 
với đó, lãi suất cho vay ưu đãi kỳ hạn 5 năm cũng giảm 10 
điểm phần trăm xuống mức 4.65%. 

§ Số liệu thống kê chính thức của Trung Quốc cho biết, tăng 
trưởng quý I/2020 của nước này giảm 6.8% so với cùng kỳ 
năm trước. Đây cũng là lần đầu tiên ít nhất kể từ năm 1992 
Trung Quốc tăng trưởng âm trong quý I. 

§ Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết gói cứu trợ dành cho 
doanh nghiệp nhỏ có thể sẽ được chuyển vào thứ Hai.

§ Hãng tư vấn McKinsey dự báo tỷ lệ thất nghiệp tại châu Âu 
sẽ tăng gấp đôi trong những tháng tới, với lượng người thất 
nghiệp có thể lên tới 59 triệu người
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BẠC BIỂU ĐỒ GIÁ 

BẠCH KIM BIỂU ĐỒ GIÁ 

§ Giá Bạc kỳ hạn tháng 05 giảm 2.09% theo đà giảm 
chung của nhóm kim loại quý khi nhà đầu tư chốt lời 
cùng một số thông tin tích cực từ kinh tế Mỹ và Trung 
Quốc

 Kháng cự: 15.665; 16.035     Hỗ trợ: 15.060; 14.825

§ Giá Bạch kim kỳ hạn tháng 07 giảm 1.01% theo đà 
giảm của giá vàng cuối tuần trước. 

 Kháng cự: 789; 795  Hỗ trợ: 780.1; 777.2
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ĐỒNG BIỂU ĐỒ GIÁ 

QUẶNG SẮT BIỂU ĐỒ GIÁ 

§ Giá Đồng kỳ hạn tháng 05 tăng 2.34% khi kinh tế 
Trung Quốc có tín hiệu phục hồi sau khi dỡ bỏ lệnh 
phong tỏa. 

 Kháng cự: 2.3645; 2.3845    Hỗ trợ: 2.3180; 2.2915

§ Giá Quặng sắt kỳ hạn tháng 05 tăng 0.72% do áp 
lực từ các yếu tố kinh tế vĩ mô chung của nhóm kim loại 
công nghiệp.

 Kháng cự: 83.13; 83.76  Hỗ trợ: 81.93; 81.36


