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THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH NGÀY 02/06/2020

Mã HĐ Cao Thấp Đóng cửa Δ Δ% KLGD

SIEN20 18.900 18.115 18.260 -0.567 -3.01% 62,648

SIEU20 19.035 18.245 18.388 -0.563 -2.97% 7,085

PLEN20 908.9 855.1 868.7 -32.4 -3.60% 12,507

PLEV20 909.4 856.0 869.5 -32.1 -3.56% 1,292

CPEN20 2.4975 2.4590 2.4910 +0.0205 +0.83% 81,179

CPEU20 2.5080 2.4700 2.5030 +0.0210 +0.85% 10,839

FEFM20 100.80 98.00 100.55 +0.86 +0.86% 1,764

FEFN20 98.45 95.00 98.12 +0.85 +0.87% 4,768

Quặng 

sắt

Bạc

Bạch 

kim

Đồng

Đóng cửa Δ%

Dow Jones 25,742.65 +1.05%

S&P500 3,080.82 +0.82%

Nasdaq 9,608.38 +0.59%

FTSE100 6,220.14 +0.87%

Shanghai Composite 2,921.40 +0.20%

Gold Spot 1,727 -0.74%

Dollar Index 97.67 -0.16%

US Dollar/ Brazil Real 5.2014 -3.02%

Dầu WTI (USD/thùng) 36.81 +3.87%

Dầu Brent (USD/thùng) 39.57 +3.26%



SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA 

VIỆT NAM
BẢN TIN KIM LOẠI NGÀY 03/06/2020

BẢNG GIÁ TIN TỨC BẠC & BẠCH KIM ĐỒNG & QUẶNG SẮT

Trang 2/4

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 24 GIỜ QUA THÔNG TIN KINH TẾ VĨ MÔ

▪ Tòa án Thương mại quốc tế Canada đã triển khai điều tra về việc nhập khẩu thép tấm

nặng từ 5 quốc gia và vùng lãnh thổ gây ảnh hưởng tiêu cực đến các nhà sản xuất nội địa.

Theo đó, nếu các mặt hàng như thép tấm cuộn cán nóng và thép tấm ít hợp kim chịu lực bị

phát hiện bán phá giá và tổn thất đối với doanh nghiệp nội địa được xác nhận, một mức thuế

mới sẽ được áp lên hàng hóa ngoài lãnh thổ Canada kể từ tháng 12/2020.

▪ Doanh nghiệp khai khoáng đồng Konkola (KCM) tại Zambia vừa qua đã kí thỏa thuận cung

cấp điện tạm thời với công ty quốc doanh Zesco, sau khi hợp đồng cung cấp điện 20 năm với

Tập đoàn Năng lượng Copperbelt (CEC) kết thúc. Theo đó, hợp đồng cung cấp điện giữa CEC

và KCM đã kéo dài đến ngày 31/05 bằng các thỏa thuận chung dù đã hết hạn ngày 31/03, với

điều kiện CEC có thể cắt nguồn điện nếu KCM không chi trả những khoản nợ. Tòa án tối cao

Zambia đã yêu cầu công ty khai thác đồng lớn nhất Zambia này giải thể năm ngoái, khi các

hoạt động của công ty không mang lại hiệu quả trong một thời gian dài.

▪ Kim loại công nghiệp, đặc biệt là đồng đang trải qua giai đoạn hồi phục sau khi chạm đáy ở

thời kỳ khủng hoảng Covid-19, với việc chỉ số giá các hợp đồng kim loại cơ sở tăng 12% so

với thời điểm tháng Ba. Trung Quốc đang cho thấy nhu cầu nhập khẩu tăng mạnh mẽ và các

giao dịch kim loại đang có dấu hiệu gia tăng sau tình trạng sập giá trong giai đoạn ba tháng

đầu của đại dịch Covid-19.

▪ Nền kinh tế Australia được cho là đang trong

thời kỳ suy thoái, sau khi những số liệu chính thức

được đưa ra về GDP của quốc gia châu Úc trong

quý đầu năm 2020 giảm mạnh do đại dịch virus

corona. Cụ thể, theo Cục Thống kê Úc, nền kinh tế

này sụt giảm 0.3% trong quý vừa qua, khiến mức

tăng trưởng hàng năm chỉ còn 1.4%, mức thấp nhất

kể từ khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2009.

▪ Các nhà sản xuất xe hơi Đức đang lạc quan về

triển vọng sản xuất và xuất khẩu sản phẩm của họ

trong tháng Năm. Cụ thể, theo khảo sát của Viện

nghiên cứu kinh tế Ifo, chỉ số kỳ vọng xuất khẩu

tăng từ -65.3 lên mức -9.8 trong khi con số cho kỳ

vọng sản xuất là 22.7, tăng từ mức -41.5.

▪ Google đang đối mặt với một vụ kiện trị giá 5 tỉ

đô vì vi phạm quyền tiêng tư của hàng triệu người,

khi theo dõi người dùng thông qua việc họ sử dụng

chế độ “incognito”.
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BẠC BIỂU ĐỒ GIÁ 

BẠCH KIM BIỂU ĐỒ GIÁ 

▪ Giá Bạc kỳ hạn tháng 07 trên sàn COMEX giảm

mạnh 3.01%, ngược chiều với giá vàng, xuống mức

18.260 USD/ ounce.

➢ Kháng cự: 19.21; 18.735 ➢Hỗ trợ: 17.950; 17.640

▪ Giá Bạch kim tháng 07 trên sàn NYMEX giảm mạnh

3.60%, giá đóng cửa xuống mức 868.7 USD/ounce.

➢ Kháng cự: 932.37 ; 900.03 ➢Hỗ trợ: 846.23; 823.77

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000KLGD Trạng thái mởT.7 - SIEN20

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000KLGD Trạng thái mởT.7 - PLEN20



SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA 

VIỆT NAM
BẢN TIN KIM LOẠI NGÀY 03/06/2020

BẢNG GIÁ TIN TỨC BẠC & BẠCH KIM ĐỒNG & QUẶNG SẮT

Trang 4/4

ĐỒNG BIỂU ĐỒ GIÁ 

QUẶNG SẮT BIỂU ĐỒ GIÁ 

▪ Giá Đồng trên sàn COMEX tăng nhẹ 0.83%, giá

đóng cửa ở mức 2.4910 USD/pound.

➢ Kháng cự: 2.506; 2.521 ➢Hỗ trợ: 2.4675; 2.444

▪ Giá Quặng sắt giao tháng 06 tăng nhẹ 0.86% lên

mức 100.55 USD/tấn, đạt đỉnh giá kể từ tháng 01/2020.

➢ Kháng cự: 101.57; 102.58 ➢ Hỗ trợ: 98.77; 96.98

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000KLGD Trạng thái mởT.7 - CPEN20

0

50,000

100,000

150,000

200,000KLGD Trạng thái mởT.6 - FEFM20


