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THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH NGÀY 13/08/2020

Mã HĐ Cao Thấp Đóng cửa Δ Δ% KLGD

SIEU20 27.855 25.355 27.718 +1.739 +6.69% 245,900

SIEZ20 28.060 25.550 27.929 +1.750 +6.68% 37,704

PLEV20 985.4 942.1 983.0 +23.8 +2.48% 11,657

PLEF21 991.0 956.2 989.9 +23.8 +2.46% 313

CPEU20 2.8925 2.7690 2.8070 -0.0840 -2.91% 96,092

CPEZ20 2.9130 2.7960 2.8320 -0.0800 -2.75% 36,587

FEFQ20 121.00 118.80 120.14 -0.45 -0.37% 191

FEFU20 117.27 113.50 115.70 -0.62 -0.53% 6,021

Quặng 

sắt

Bạc

Bạch 

kim

Đồng

Đóng cửa Δ%

Dow Jones 27,896.72 -0.29%

S&P500 3,373.43 -0.20%

Nasdaq 11,042.50 +0.27%

FTSE100 6,185.62 -1.50%

Shanghai Composite 3,320.73 +0.04%

Gold Spot 1,953 +1.84%

Dollar Index 93.34 -0.12%

US Dollar/ Brazil Real 5.3690 -1.18%

Dầu WTI (USD/thùng) 42.24 -1.01%

Dầu Brent (USD/thùng) 44.96 -1.03%
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ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 24 GIỜ QUA THÔNG TIN KINH TẾ VĨ MÔ

▪ Hãng Reuters dẫn nguồn từ Cơ quan quản lý cảng Pilbara cho biết, các lô hàng xuất khẩu

quặng sắt trong tháng 7 từ cảng Port Hedland tới Trung Quốc đã giảm 17.5% xuống mức 38.1

triệu tấn so với tháng trước, khi số liệu cho biết sản lượng xuất khẩu quặng sắt đạt 46.2 triệu

tấn trong tháng 6/2020.

▪ Hudbay Minerals, công ty khai khoáng Canada báo cáo mức lợi nhuận quý II âm 51.9 triệu

USD, do mỏ đồng Constancia tại Peru, mỏ đồng thuộc sở hữu công ty, phải trải qua khoảng

thời gian đóng cửa kéo dài 8 tuần.

▪ Công ty khai thác đồng Codelco Chile đang kỳ vọng những tiến triển nhanh chóng trong

việc tăng cường công suất tại dự án mỏ ngầm Chuquicamata, sau khi doanh nghiệp này bị

buộc phải tạm ngưng hoạt động dự án nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

▪ Bộ trưởng Bộ Khai khoáng Nam Phi đã rút đơn kháng cáo phán quyết của tòa án, về việc

các công ty khai khoáng không phải duy trì vĩnh viễn 26% cổ phần thuộc về người da đen.

Việc ngài Bộ trưởng rút đơn kháng cáo sẽ khiến phán quyết có thể có hiệu lực ngay từ tháng

này, nghĩa là các công ty khai khoáng tại quốc gia sản xuất bạch kim lớn nhất thế giới này chỉ

cần có 26% quyền sở hữu thuộc về người da đen trên giấy tờ, và sẽ không chịu bất kì trách

nhiệm nào nếu các cổ đông quyết định bán đi cổ phần của họ tại công ty.

▪ Số lượng đơn đề nghị trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ

giảm xuống dưới mức 1 triệu đơn trong tuần trước,

lần đầu tiên kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát

tại nước này.

▪ Cổ phiếu hãng máy bay Airbus giảm mạnh trong

ngày hôm qua, khi Washington tuyên bố duy trì mức

thuế 15% lên máy bay nhập khẩu từ hãng này.

▪ Nhà sản xuất tựa game Fortnite tuyên bố sẽ kiện

Apple, sau khi ứng dụng này bị xóa khỏi App Store

do vi phạm những chính sách thanh toán.

▪ Sản lượng sản xuất công nghiệp tháng 7 tại

Trung Quốc tăng 4.8% so với cùng kỳ năm ngoái,

trong khi doanh số bán lẻ giảm 1.1%, khi nền kinh tế

nước này hồi phục chậm rãi sau các lệnh phong tỏa

do ảnh hưởng của virus SARS – CoV2.
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BẠC BIỂU ĐỒ GIÁ 

BẠCH KIM BIỂU ĐỒ GIÁ 

▪ Giá Bạc kỳ hạn tháng 09 tăng rất mạnh 6.69% lên

mức 27.718 USD/ounce , chủ yếu do ảnh hưởng bởi đà

tăng trở lại của giá Vàng, khi thế giới dồn sự chú ý vào

căng thẳng leo thang trong mối quan hệ Mỹ-Trung, cuộc

bầu cử Tổng thống sắp diễn ra tại Mỹ và tình hình phức

tạp của Covid–19 trên toàn cầu.

➢ Kháng cự: 27.029; 28.08 ➢Hỗ trợ: 24.254; 22.53

▪ Giá Bạch kim tháng 10 đóng cửa tăng mạnh 2.48%

lên mức 983.0 USD/ounce, chủ yếu do ảnh hưởng bởi

đà tăng của nhóm kim loại quý.

➢ Kháng cự: 1005.4; 982.3 ➢Hỗ trợ: 933.1; 907.0
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ĐỒNG BIỂU ĐỒ GIÁ 

QUẶNG SẮT BIỂU ĐỒ GIÁ 

▪ Giá Đồng giao tháng 09 trên sàn CME giảm rất

mạnh 2.91% xuống mức 2.8070 USD/pound, khi những

lo ngại về vấn đề gián đoạn nguồn cung từ Nam Mỹ

giảm sút, đồng thời nhu cầu từ quốc gia tiêu thụ số 1

thế giới là Trung Quốc cho thấy dấu hiệu suy giảm.

➢ Kháng cự: 2.9265; 2.962 ➢Hỗ trợ: 2.8315; 2.772

▪ Giá Quặng sắt giao tháng 08 trên sàn Singapore

giảm nhẹ 0.37% xuống mức 120.14 USD/tấn. Sản

lượng nhập khẩu thép tại Brazil giảm mạnh trong tháng

7, khi nhu cầu cho nguyên vật liệu nhập khẩu trong

nước giảm, cộng với giá nhập khẩu tăng cao.

➢ Kháng cự: 121.27; 121.95 ➢Hỗ trợ: 118.95; 117.31
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