
SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA 

VIỆT NAM
BẢN TIN KIM LOẠI NGÀY 29/07/2020

BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG NGÀY 28/07/2020

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

Trang 1/4

THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH NGÀY 28/07/2020

Mã HĐ Cao Thấp Đóng cửa Δ Δ% KLGD

SIEU20 26.275 22.460 24.300 -0.201 -0.82% 188,891

SIEZ20 26.515 22.705 24.551 -0.196 -0.79% 12,823

PLEV20 1,002.0 940.0 986.2 +19.6 +2.03% 17,668

PLEF21 1,007.0 946.3 992.6 +19.6 +2.01% 245

CPEU20 2.9400 2.8790 2.9175 +0.0200 +0.69% 59,865

CPEZ20 2.9580 2.8990 2.9365 +0.0200 +0.69% 9,032

FEFQ20 106.62 102.60 104.85 +0.62 +0.59% 5,129

FEFU20 103.65 101.00 101.90 +0.51 +0.50% 2,265

Quặng 

sắt

Bạc

Bạch 

kim

Đồng

Đóng cửa Δ%

Dow Jones 26,379.28 -0.77%

S&P500 3,218.44 -0.65%

Nasdaq 10,402.09 -1.27%

FTSE100 6,129.26 +0.40%

Shanghai Composite 3,227.96 +0.71%

Gold Spot 1,959 +0.88%

Dollar Index 93.72 +0.05%

US Dollar/ Brazil Real 5.1533 +0.17%

Dầu WTI (USD/thùng) 41.04 -1.35%

Dầu Brent (USD/thùng) 43.27 -0.32%
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ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 24 GIỜ QUA THÔNG TIN KINH TẾ VĨ MÔ

▪ Kumba Iron Ore, công ty con khai thác quặng sắt của Anglo American tại Nam Phi báo cáo

lãi ròng trong 6 tháng đầu năm giảm 16.4% xuống mức 668.2 triệu USD so với cùng kỳ năm

ngoái, trong khi doanh thu giảm 8% từ 2.09 tỉ USD cùng kỳ năm trước xuống còn 1.91 tỉ USD

trong nửa đầu năm 2020.

▪ Theo Hiệp hội sắt thép Brazil, phía Mỹ hiện đang đe dọa sẽ cắt giảm hạn ngạch nhập khẩu

thép bán thành phẩm từ quốc gia Nam Mỹ trong quý 04/2020, với một lý do chưa được tiết lộ.

Ngoài ra, Hoa Kỳ cũng đang xem xét áp đặt mức thuế 25% cho loại hàng hóa này từ Brazil.

▪ Rio Tinto ngày hôm qua đã công bố sự phát hiện của một mỏ khai thác đồng-bạc-vàng

mới, dự tính sẽ đi vào hoạt động năm 2023. Theo đó, nguồn tài nguyên tại mỏ khai thác Winu

mới này được xác định lên tới 503 triệu tấn đồng 0.45%, cộng với 188 triệu tấn đồng 0.68%.

▪ First Quantum Minerals đã tiếp tục cắt giảm sản lượng dự kiến năm 2020 cho dự án khai

thác đồng Cobre Panama xuống mức 105,000 tấn, sau khi đã thông báo cắt giảm từ mức

300,000 xuống mức 180-200k tấn đồng trước đó, do ảnh hưởng nặng nề của Covid-19.

▪ Các giám sát viên tại mỏ đồng Zaldivar và Centinela hôm qua đã đạt được thỏa thuận làm

việc với doanh nghiệp Antofagasta, qua đó chấm dứt những cuộc đình công đã kéo dài suốt từ

15/07 tại hai dự án này, do những mâu thuẫn về hợp đồng làm việc với công ty chủ quản.

▪ Giá bán nhà mới tại 100 tỉnh thành Trung Quốc

trong nửa đầu năm 2020 đạt trung bình 2,231

USD/mét vuông, tăng mạnh 10.9% so với giai đoạn

cùng kỳ năm 2019.

▪ Sáu bang tại miền nam và miền tây nước Mỹ

chứng kiến số ca tử vong do Covid-19 tăng chóng

mặt trong ngày hôm qua, với số ca nhiễm chạm

mức kỉ luc 400,000 ca tại bang Texas.

▪ Ebay Inc công bố lợi nhuận quý II vượt qua mức

dự đoán trước đó của Wall Street do được hưởng

lợi từ nhu cầu mua hàng online của người dân, khi

các lệnh phong tỏa được thi hành.

▪ Chứng khoán thế giới tiếp tục giảm điểm trong

ngày hôm qua, khi gói kích thích kinh tế của Mỹ

chưa có được sự đồng thuận hoàn toàn từ các nghị

sĩ, qua đó khiến nhu cầu đầu tư vào tài sản trú ẩn

an toàn như vàng và trái phiếu tăng mạnh.
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BẠC BIỂU ĐỒ GIÁ 

BẠCH KIM BIỂU ĐỒ GIÁ 

▪ Giá Bạc giao tháng 09 giảm 0.82% xuống mức

24.300 USD/ounce, do tâm lý chốt lời của các nhà đầu

tư, sau khi chứng kiến mức tăng mạnh hơn 7% ngày

trước đó.

➢ Kháng cự: 26.23; 28.16 ➢Hỗ trợ: 22.415; 20.53

▪ Giá Bạch kim giao tháng 10 tăng mạnh 2.03% lên

mức 986.2 USD/ounce, sau khi doanh nghiệp sản xuất

bạch kim lớn nhất thế giới Anglo American Platinum

công bố sản lượng kim loại nhóm bạch kim trong 06

tháng đầu năm giảm 25% xuống mức 1.619 triệu

ounces.

➢ Kháng cự: 1,012.1; 1,038 ➢Hỗ trợ: 950.13; 914.07
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ĐỒNG BIỂU ĐỒ GIÁ 

QUẶNG SẮT BIỂU ĐỒ GIÁ 

▪ Giá Đồng giao tháng 09 tăng 0.69% lên mức 2.9175

USD/pound, do dữ liệu từ sàn giao dịch kim loại London

cho thấy tồn kho đồng giảm đáng kể, trong khi các hoạt

động công nghiệp cho thấy sự khởi sắc và các biện

pháp kích thích tăng trưởng của chính phủ các nước có

thể làm tăng nhu cầu đồng.

➢ Kháng cự: 2.9453; 2.9732 ➢Hỗ trợ: 2.8843; 2.8512

▪ Giá Quặng sắt giao tháng 08 tăng nhẹ 0.59% lên

mức 104.85 USD/tấn, do nhu cầu mạnh mẽ từ Hoa lục,

khi số liệu từ Hải quan nước này cho thấy quốc gia tỉ

dân đã nhập khẩu tổng cộng 101.7 triệu tấn quặng sắt

trong tháng 06/2020, sản lượng nhập khẩu theo tháng

cao thứ hai trong lịch sử.

➢ Kháng cự: 106.78; 108.71 ➢Hỗ trợ: 102.76; 100.67
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