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THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH NGÀY 04/06/2020

Mã HĐ Cao Thấp Đóng cửa Δ Δ% KLGD

SIEN20 18.130 17.785 18.061 +0.103 +0.57% 72,244

SIEU20 18.270 17.920 18.206 +0.116 +0.64% 5,998

PLEN20 871.6 845.1 865.0 +4.5 +0.52% 10,239

PLEV20 874.7 846.7 868.0 +6.6 +0.77% 1,417

CPEN20 2.5030 2.4550 2.4895 +0.0020 +0.08% 55,567

CPEU20 2.5140 2.4675 2.5010 +0.0020 +0.08% 7,996

FEFM20 101.30 98.50 98.56 -2.31 -2.29% 1,425

FEFN20 99.38 95.12 95.63 -2.68 -2.73% 5,172

Quặng 

sắt

Bạc

Bạch 

kim

Đồng

Đóng cửa Δ%

Dow Jones 26,281.82 +0.05%

S&P500 3,112.35 -0.34%

Nasdaq 9,615.81 -0.69%

FTSE100 6,341.44 -0.64%

Shanghai Composite 2,919.25 -0.14%

Gold Spot 1,711 +0.77%

Dollar Index 96.68 -0.62%

US Dollar/ Brazil Real 5.1190 +1.12%

Dầu WTI (USD/thùng) 37.41 +0.32%

Dầu Brent (USD/thùng) 39.99 +0.50%
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ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 24 GIỜ QUA THÔNG TIN KINH TẾ VĨ MÔ

▪ Một khoản vay trị giá 6 tỉ euro đã được ngân hàng Intesa Sanpaolo trao cho doanh nghiệp

sản xuất ô tô Fiat Chrysler nhằm bảo vệ nền kinh tế Italy. Việc hỗ trợ kinh tế cho lĩnh vực

chiếm 6% tỉ trọng GDP của Italy này là hoàn toàn cần thiết, khi các điều khoản của khoản vay

nhấn mạnh rằng Fiat sẽ phải dùng số tiền này để trả lương cho nhân viên và các nhà cung

cấp, cũng như các khoản đầu tư tài chính trong nước. Sự kiện này sẽ ảnh hưởng đến giá

thành xe hơi tại Ý và châu Âu, cũng như giá của Bạch kim, khi kim loại này là thành phần

chính trong sản xuất bộ lọc khí thải xe ô tô.

▪ Theo Worldsteel, nhu cầu thép toàn cầu sẽ giảm 6.4% so với cùng kỳ năm ngoái do đại

dịch Covid-19. Theo đó, nhu cầu thép được dự đoán sẽ giảm chỉ còn 1.65 tỉ tấn trong năm

nay, nhưng con số này sẽ đạt mức 1.72 tỉ tấn vào năm 2021. Sự sụt giảm trong nhu cầu thép

năm 2020 đã được hỗ trợ bởi Trung Quốc với sự phục hồi nhanh chóng của quốc gia này và

với việc các quốc gia đang nới lỏng lệnh phong tỏa, thị trường thép toàn cầu sẽ nhận được

những tín hiệu tích cực trong tương lai.

▪ Trung Quốc công bố gói hỗ trợ kinh tế mới trị giá 700 tỉ USD, với kỳ vọng vào “cơ sở hạ

tầng mới” và “đô thị hóa mới”. Theo đó, gói hỗ trợ này sẽ chú trọng tân trang các nhà ở đô thị

cũ, cầu đường và các tiện ích địa phương như lưới điện trạm sạc và trung tâm dữ liệu. Với

nhu cầu nâng cấp cơ sở hạ tầng như vậy, Bắc Kinh sẽ cần một nguồn cung khổng lồ về kim

loại đồng để đáp ứng tham vọng của họ trong tương lai.

▪ Bộ trưởng bộ lao động Hoa Kỳ phát biểu trong

buổi họp báo hôm qua rằng tỉ lệ thất nghiệp tại quốc

gia này được kì vọng sẽ giảm xuống dưới 10% vào

cuối năm, khi hầu hết các lao động bị ảnh hưởng

bởi lệnh phong tỏa Covid-19 đã quay trở lại làm

việc.

▪ Chi tiêu hộ gia đình đã giảm với tốc độ chóng

mặt tại Nhật Bản khi các lệnh phong tỏa do đại dịch

Covid-19 ngừng toàn bộ các hoạt động du lịch và ăn

uống ở quốc gia này, đồng thời tỉ lệ thất nghiệp gia

tăng cũng làm ảnh hưởng đến tâm lý người tiêu

dùng.

▪ Theo Reuters, Bắc Kinh sẽ nới lỏng lệnh phong

tỏa do đại dịch corona để cho phép các hãng hàng

không nước ngoài bay vào nội địa Trung Quốc, sau

khi Hoa Kỳ tuyên bố cấm các chuyến bay từ Trung

Quốc như là một hành động đáp trả lệnh cấm bay

của Hoa lục lên ngành hàng không Mỹ.
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BẠC BIỂU ĐỒ GIÁ 

BẠCH KIM BIỂU ĐỒ GIÁ 

▪ Giá Bạc kỳ hạn tháng 07 tăng 0.57% lên mức

18.061 USD/ounce, cùng chiều với giá vàng, nguyên

nhân do cầu bắt đáy tăng mạnh sau hai phiên trước liên

tiếp sụt giảm.

➢ Kháng cự: 18.199; 18.337 ➢Hỗ trợ: 17.854; 17.647

▪ Giá Bạch kim giao tháng 06 trên sàn NYMEX tăng

nhẹ 0.52%, kết phiên ở mức 865.0 USD/ounce.

➢ Kháng cự: 876.03; 887.07 ➢Hỗ trợ: 849.53; 834.07
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ĐỒNG BIỂU ĐỒ GIÁ 

QUẶNG SẮT BIỂU ĐỒ GIÁ 

▪ Giá Đồng tháng 07 tăng nhẹ, kết thúc phiên hôm

qua với mức giá 2.4895 USD/pound.

➢ Kháng cự: 2.51; 2.5305 ➢Hỗ trợ: 2.462; 2.4345

▪ Giá Quặng sắt kỳ hạn tháng 06 trên sàn Singapore

giảm mạnh 2.29%.

➢ Kháng cự: 100.41; 102.25 ➢ Hỗ trợ: 97.61; 96.65
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