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THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH NGÀY 20/08/2020

Mã HĐ Cao Thấp Đóng cửa Δ Δ% KLGD

SIEU20 27.630 26.650 27.147 -0.193 -0.71% 153,748

SIEZ20 27.770 26.810 27.301 -0.185 -0.67% 26,255

PLEV20 956.0 916.6 926.9 -29.4 -3.07% 14,691

PLEF21 961.2 924.4 933.7 -29.0 -3.01% 360

CPEU20 3.0010 2.9520 2.9745 -0.0485 -1.60% 75,610

CPEZ20 3.0160 2.9705 2.9915 -0.0465 -1.53% 35,256

FEFU20 125.00 122.00 123.84 -0.46 -0.37% 7,840

FEFV20 120.60 117.85 119.65 -0.35 -0.29% 4,295

Quặng 

sắt

Bạc

Bạch 

kim

Đồng

Đóng cửa Δ%

Dow Jones 27,739.73 +0.17%

S&P500 3,385.51 +0.32%

Nasdaq 11,264.95 +1.06%

FTSE100 6,013.34 -1.61%

Shanghai Composite 3,363.90 -1.30%

Gold Spot 1,943 +0.68%

Dollar Index 92.79 -0.10%

US Dollar/ Brazil Real 5.5568 -0.01%

Dầu WTI (USD/thùng) 42.58 -0.82%

Dầu Brent (USD/thùng) 44.90 -1.04%
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ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 24 GIỜ QUA THÔNG TIN KINH TẾ VĨ MÔ

▪ Công ty khai khoáng đồng Antofagasta Chile báo cáo doanh thu trong nửa đầu năm 2020

giảm mạnh, khi sản lượng và giá trị của kim loại màu này chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch

virus corona. Theo đó, lợi nhuận ròng của doanh nghiệp trong 2 quý đầu năm đạt 135.2 triệu

USD, giảm mạnh so với mức 302.4 triệu USD giai đoạn cùng kỳ năm 2019. Ngoài ra,

Antofagasta cũng cho biết giá đồng thực tế giảm 12.5% so với cùng kỳ năm trước, trong khi

doanh số bán hàng giảm 2.2%, có nghĩa là doanh thu của công ty trước lãi vay, thuế, các chi

phí khấu hao đã giảm 22% xuống mức 1.01 tỉ USD trong 6 tháng đầu năm 2020.

▪ Theo hãng thông tấn chính phủ Tân Hoa Xã, tồn kho quặng sắt tại 33 cảng chính tại Trung

Quốc đạt 95.63 triệu tấn, giảm 60,000 tấn, tương đương với 0.06% so với thời điểm tuần

trước đó.

▪ Mỏ đồng Sierra Gorda tại Chile, vốn thuộc sở hữu của công ty KGHM có trụ sở tại Ba Lan,

tuyên bố gần như sẽ không cần đến hỗ trợ tài chính trong năm tới sau khi lợi nhuận cốt lõi quý

II được công bố tăng tới 150%, bất chấp những rủi ro liên quan tới Covid-19.

▪ [KIM LOẠI] – Theo các số liệu từ Hiệp hội sắt thép Nhật Bản (JISF), lượng tiêu thụ sản

phẩm thép trong tháng 6 đạt 3.08 triệu tấn, tăng 8.9% so với tháng trước đó và tăng 28% so

với cùng kỳ năm trước. Trong 6 tháng đầu năm, thị trường nội địa Nhật Bản tiêu thụ 21.01

triệu tấn các sản phẩm về thép, giảm 0.3% so với cùng kỳ 2019

▪ Giá tiêu dùng cốt lõi Nhật Bản trong tháng 7 vừa

qua gần như không đổi, khi kì vọng vào sự tăng nhẹ

trong bối cảnh dịch bệnh tác động tới nhu cầu của

hộ gia đình và dấy lên lo ngại về việc quốc gia này

sẽ rơi vào tình trạng giảm phát.

▪ Doanh số bán lẻ tháng 7 tại Australia đạt 22.14 tỉ

USD, tăng 3.3% so với tháng 6 và tăng 12.2% so

với cùng kỳ năm 2019.

▪ New Zealand ngày hôm nay đã hoãn lại tuyên

bố nới lỏng phong tỏa, sau khi phát hiện hàng loạt

ca nhiễm Covid-19 mới tại Auckland.

▪ Số người thất nghiệp tại Mỹ trong tuần qua bật

tăng trở lại, thổi bùng lên các quan ngại về sức

khỏe của kinh tế Mỹ, trong khi các nhà lập pháp vẫn

đang cố gắng tìm tiếng nói chung về các gói hỗ trợ

tiếp theo.
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BẠC BIỂU ĐỒ GIÁ 

BẠCH KIM BIỂU ĐỒ GIÁ 

▪ Giá Bạc kỳ hạn tháng 09 giảm 0.71%, đóng cửa

xuống mức 27.147 USD/ounce, ngược chiều với giá

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

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

▪ - Giá Bạch kim kỳ hạn tháng 10 giảm rất mạnh

với mức giảm 3.07%, do sự thất vọng của giới đầu tư

khi hoài nghi về một gói kích thích kinh tế từ chính phủ

Mỹ ngày càng dâng cao, cộng với sức ép chốt lời lớn.

Tuy chịu áp lực trong thời điểm hiện tại, nhưng triển

vọng trung hạn và dài hạn của nhóm kim loại quý vẫn là

rất tươi sáng.

➢ 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 giảm mạnh 1.6%,

đóng cửa xuống mức 2.9745 USD/pound do tâm lý chốt

lời của các nhà đầu tư chiếm lĩnh thị trường, sau khi giá

Đồng trải qua 4 phiên tăng điểm liên tiếp kể từ cuối tuần

vừa rồi.

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

▪ Giá Quặng sắt dao động với biên độ lình xình, kết

phiên giảm nhẹ 0.37%, do số liệu tồn kho Quặng sắt tại

33 cảng chính tại Trung Quốc được báo cáo gần như

không thay đổi.

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