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THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH NGÀY 19/08/2020

Mã HĐ Cao Thấp Đóng cửa Δ Δ% KLGD

SIEU20 28.130 26.530 27.340 -0.735 -2.62% 213,356

SIEZ20 28.270 26.685 27.486 -0.757 -2.68% 33,320

PLEV20 978.8 938.0 956.3 -19.1 -1.96% 13,344

PLEF21 985.4 947.2 962.7 -19.4 -1.98% 277

CPEU20 3.0295 2.9670 3.0230 +0.0480 +1.61% 84,182

CPEZ20 3.0445 2.9825 3.0380 +0.0465 +1.55% 35,846

FEFU20 124.46 121.57 124.30 +1.59 +1.30% 8,091

FEFV20 120.11 117.47 120.00 +1.37 +1.15% 2,736

Quặng 

sắt

Bạc

Bạch 

kim

Đồng

Đóng cửa Δ%

Dow Jones 27,692.88 -0.31%

S&P500 3,374.85 -0.44%

Nasdaq 11,146.46 -0.57%

FTSE100 6,111.98 +0.58%

Shanghai Composite 3,408.13 -1.24%

Gold Spot 1,930 -3.57%

Dollar Index 92.99 +0.78%

US Dollar/ Brazil Real 5.5575 +1.66%

Dầu WTI (USD/thùng) 42.93 +0.09%

Dầu Brent (USD/thùng) 45.21 -0.55%
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ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 24 GIỜ QUA THÔNG TIN KINH TẾ VĨ MÔ

▪ Tập đoàn Rio Tinto đã tuyên bố cắt giảm sản lượng dự kiến cho mặt hàng đồng tinh chế

trong năm tài chính 2020, do những gián đoạn trong việc khởi động lại lò luyện kim tại mỏ

Kennecott ở Utah. Theo những dự đoán của doanh nghiệp khai thác hàng đầu thế giới này, lò

luyện kim sẽ quay trở lại hoạt động không sớm hơn sau hai tháng tiếp theo, có nghĩa là mức

sản lượng sẽ bị giảm đi khoảng 30,000 tấn. Rio Tinto hiện tại kỳ vọng sản lượng đồng tinh chế

trong năm nay tại mỏ Kennecott đạt 135k-175k tấn, giảm từ mức 165k-205k dự kiến trước đó.

▪ Cơ quan Dịch vụ Biên giới Canada (CSBA) thông báo sẽ kéo dài giai đoạn điều tra sơ bộ

đối với cáo buộc bán phá giá sản phẩm thép cuộn cán nóng và thép tấm hợp kim thấp từ Đài

Loan, Đức, Hàn Quốc, Malaysia và Thổ Nhĩ Kỳ. Quyết định cuối cùng dự kiến sẽ được đưa ra

vào ngày 25/8 tới, tuy nhiên hạn cuối cùng cho kết quả sơ bộ là ngày 9/10/2020.

▪ Chính phủ Ấn Độ, trong một thông báo mới đây, đã đưa ra các biện pháp có thể kích thích

nhu cầu thép trong ngắn hạn cho một số dự án được nhà nước cấp vốn. Theo người phát

ngôn của Bộ Nội vụ Ấn Độ, khoảng 1.58 triệu tấn thép sẽ được tiêu thụ trong các dự án của

chính phủ để xây dựng nhà ở giá rẻ, dự kiến sẽ trải rộng trên 4,500 tỉnh thành và khu vực trên

toàn lãnh thổ nước này. Ngoài ra, chính phủ cũng đã đồng ý cấp vốn cho giai đoạn 4 của dự

án đường sắt tại Delhi, dự kiến sẽ tiêu thụ xấp xỉ 700,000 tấn thép.

▪ Thượng nghị sĩ Kamala Harris đã trở thành

người phụ nữ da màu và người Mỹ gốc Á đầu tiên

được đề cử cho chức vụ phó tổng thống, đại diện

cho Đảng Dân chủ Hoa Kỳ.

▪ Tổng thống Donald Trump kêu gọi tẩy chay công

ty sản xuất lốp xe Goodyear Tire & Rubber Co, sau

khi chính sách cấm nhân viên mặc trang phục có in

khẩu hiệu của ông Trump được công ty ban hành.

▪ Tổng thống Brazil tuyên bố sẽ gia hạn các khoản

cứu trợ khẩn cấp cho người nghèo tại quốc gia này

cho tới cuối năm.

▪ Giá trị của tập đoàn Apple trên thị trường chứng

khoán Mỹ đã đạt mức 2 nghìn tỉ USD, chỉ sau 2 năm

cán mốc 1 nghìn tỉ USD cho giá trị doanh nghiệp.
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BẠC BIỂU ĐỒ GIÁ 

BẠCH KIM BIỂU ĐỒ GIÁ 

▪ Giá Bạc kỳ hạn tháng 09 giảm mạnh 2.62%, đóng

cửa xuống mức 27.340 USD/ounce, cùng chiều với giá

Vàng, khi làn sóng chốt lời chiếm ưu thế trên thị trường,

sau hai phiên tăng mạnh liên tiếp của mặt hàng kim loại

quý hiếm này.

➢ Kháng cự: 28.137; 28.933 ➢Hỗ trợ: 26.537; 25.733

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

1.96%, kết phiên giảm xuống mức 956.3 USD/ounce,

chung xu hướng với nhóm kim loại quý.

➢ Kháng cự: 977.4; 998.5 ➢Hỗ trợ: 936.6; 916.9
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ĐỒNG BIỂU ĐỒ GIÁ 

QUẶNG SẮT BIỂU ĐỒ GIÁ 

▪ Giá Đồng kỳ hạn tháng 09 tăng mạnh 1.61%, kết

phiên giá lên mức 3.0230 USD/pound. Giá Đồng trải

qua những phiên tăng điểm liên tiếp trong thời gian gần

đây, trong bối cảnh tồn kho giảm, đồng đô-la Mỹ giảm

giá, và cũng giống như Quặng sắt, do những lo ngại về

gián đoạn nguồn cung tại Nam Mỹ và những biện pháp

kích thích kinh tế chưa từng có tiền lệ tại Trung Quốc.

➢ Kháng cự: 3.046; 3.069 ➢Hỗ trợ: 2.9835; 2.944

▪ Giá Quặng sắt kỳ hạn tháng 09 tăng 1.30%, đóng

cửa lên mức 124.30 USD/tấn, khi nhu cầu cho sắt thép

tại Hoa lục vẫn tiếp tục đà tăng và chưa cho thấy dấu

hiệu giảm nhiệt.

➢ Kháng cự: 125.32; 126.33 ➢Hỗ trợ: 122.43; 120.55
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