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THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH NGÀY 06/08/2020

Mã HĐ Cao Thấp Đóng cửa Δ Δ% KLGD

SIEU20 29.200 26.935 28.400 +1.510 +5.62% 212,515

SIEZ20 29.480 27.200 28.679 +1.538 +5.67% 16,562

PLEV20 1,026.4 988.0 1,013.9 +24.8 +2.51% 22,258

PLEF21 1,033.0 999.3 1,020.8 +25.9 +2.60% 255

CPEU20 2.9270 2.8860 2.9105 -0.0065 -0.22% 79,572

CPEZ20 2.9480 2.9090 2.9345 -0.0045 -0.15% 15,116

FEFQ20 119.37 116.90 118.91 +2.91 +2.51% 557

FEFU20 115.65 111.93 115.14 +2.88 +2.57% 7,314

Quặng 

sắt

Bạc

Bạch 

kim

Đồng

Đóng cửa Δ%

Dow Jones 27,386.98 +0.68%

S&P500 3,349.16 +0.64%

Nasdaq 11,108.07 +1.00%

FTSE100 6,026.94 -1.27%

Shanghai Composite 3,386.46 +0.26%

Gold Spot 2,063 +1.17%

Dollar Index 92.77 -0.11%

US Dollar/ Brazil Real 5.3315 +0.78%

Dầu WTI (USD/thùng) 41.95 -0.57%

Dầu Brent (USD/thùng) 45.12 -0.11%
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ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 24 GIỜ QUA THÔNG TIN KINH TẾ VĨ MÔ

▪ Theo Fastmarkets, Cộng hòa Congo đã quyết định bác bỏ quyền gia hạn điều khoản

khước từ đối với các doanh nghiệp khai thác đồng tại nước này cho hoạt động xuất khẩu tinh

quặng đồng kể từ tháng 09/2020. Quốc gia sản xuất đồng số 1 châu Phi này đã nhiều lần ban

hành lệnh cấm xuất khẩu tinh quặng đồng trong quá khứ, nhằm mục đích nắm giữ thị phần lớn

hơn trong chuỗi giá trị sản xuất, bằng cách tăng sản lượng kim loại tinh chế nội địa.

▪ Hãng tư vấn kim loại Antaike dự báo sản lượng nhập khẩu đồng thành phẩm Trung Quốc

trong năm 2020 tăng 13% so với dự báo trước đó, đạt mức 3.5 triệu tấn, do nguồn cung

nguyên liệu thô hạn chế khiến sản lượng trong nước bị thu hẹp.

▪ Công ty khai khoáng quốc doanh Codelco Chile hôm qua tuyên bố sẽ mở cửa trở lại các

mỏ khai thác đồng đã bị tạm ngưng trước đó do dịch bệnh, bắt đầu từ tuần sau. Codelco đã bị

buộc phải tạm ngưng các hoạt động mở rộng mỏ để ngăn ngừa sự lây lan của virus, mặc dù

sản lượng luôn luôn được duy trì trong thời điểm đại dịch.

▪ Doanh số bán lẻ xe hơi Trung Quốc trong giai đoạn 27 – 31/07 ước tính đạt trung bình

94,000 chiếc/ngày, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2019, tuy nhiên giảm 8% so với giai đoạn

cùng kỳ tháng 06/2020. Tính trong thời điểm tháng 07, doanh số bán xe trung bình đạt 45.9k

chiếc/ngày, tăng 6% so với cùng kỳ 2019 nhưng lại giảm 6% so với giai đoạn cùng kỳ tháng 6.

▪ Indonesia áp thuế giá trị gia tăng 10% trên

doanh số bán hàng đối với các công ty công nghệ

như Facebook, Disney, TikTok.

▪ Tỉ lệ việc làm Mỹ trong tháng 07/2020 giảm

mạnh, khi làn sóng Covid – 19 thứ hai đã cho thấy

sự hồi phục kinh tế trong thời điểm này là rất yếu ớt.

▪ Sản lượng sản xuất công nghiệp Malaysia trong

tháng 06/2020 giảm 0.4% so với cùng kỳ. Đây là

mức giảm theo tháng lần thứ tư liên tiếp, bất chấp

sự hồi phục trong hoạt động sản xuất kể từ đại dịch.

▪ Theo số liệu hải quan Trung Quốc, kim ngạch

xuất khẩu nước này tăng 7.2% so với cùng kỳ 2019,

trong khi kim ngạch nhập khẩu giảm 1.4%.

▪ Chính quyền Donald Trump đã chính thức ra

lệnh cấm hoàn toàn các giao dịch với Bytedance và

Tencent, bắt đầu sau 45 ngày tính từ hôm nay.
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BẠC BIỂU ĐỒ GIÁ 

BẠCH KIM BIỂU ĐỒ GIÁ 

▪ Giá Bạc kỳ hạn tháng 09 tăng rất mạnh 5.62% lên

mức 28.4 USD/ounce, cùng chiều với giá Vàng, do

được “tiếp nhiệt” bởi lãi suất rơi tự do, cộng với việc

đồng USD suy yếu do kì vọng của giới đầu tư vào các

gói kích thích kinh tế nhằm chống lại những tác động

của đại dịch Covid – 19..

➢ Kháng cự: 27.55; 28.20 ➢Hỗ trợ: 25.94; 24.98

▪ Giá Bạch kim kỳ hạn tháng 10 đóng cửa tăng mạnh

ở mức 2.51% lên 1013.9 USD/ounce, chung xu hướng

với nhóm kim loại quý. Đây là lần đầu tiên kể từ giữa

tháng 02/2020, giá Bạch kim đóng cửa phá vỡ mức

kháng cự 1000 USD/ounce, khi đà tăng của kim loại

quý này liên tục được hỗ trợ bởi nhiều thông tin cơ bản

trong thời gian vừa qua.

➢ Kháng cự: 1017.9; 1046.7 ➢Hỗ trợ: 953.13; 917.17
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ĐỒNG BIỂU ĐỒ GIÁ 

QUẶNG SẮT BIỂU ĐỒ GIÁ 

▪ Giá Đồng kỳ hạn tháng 09 đóng cửa giảm nhẹ

0.22%, xuống mức 2.9105 USD/pound, do sự suy yếu

của đồng đô-la Mỹ; đồng thời việc Codelco thông báo

khởi động lại các dự án khai thác đã tạm ngưng trước

đó, trong khi giới đầu tư trông chờ vào các số liệu nhập

khẩu đồng tháng 07/2020 của Trung Quốc, cũng là

nguyên nhân gây áp lực lên giá Đồng.

➢ Kháng cự: 2.418; 2.9667 ➢Hỗ trợ: 2.8898; 2.8627

▪ Giá Quặng sắt kỳ hạn tháng 08 tăng mạnh 2.51%,

kết phiên lên mức 118.91 USD/tấn, do nhu cầu sắt thép

tăng cao và số liệu tồn kho giảm mạnh tại quốc gia tỉ

dân Trung Quốc.

➢ Kháng cự: 117.73; 119.45 ➢Hỗ trợ: 114.14; 112.27
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