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ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 24 GIỜ QUA THÔNG TIN KINH TẾ VĨ MÔ
§ Nhu cầu kim loại đồng tại Hoa lục đang tăng mạnh khiến tồn kho đồng tuần qua trên sàn Thượng 
Hải xuống còn 230.956 nghìn tấn, giảm mạnh 11.6% so với tuần trước nữa. 

§ Ủy ban Quản lý khai thác đồng Chile (Cochilco) tuần trước cho biết, sản lượng đồng tháng 
3/2020 của nước này đạt 494.7 nghìn tấn, tăng 4.5% so với cùng kỳ năm 2019, bất chấp dịch Covid-
19. Nguồn tin thị trường cho biết thêm, dù nhiều hãng xe hơi tuyên bố sản xuất trở lại, nhu cầu tiêu 
thụ đồng que ở Mỹ vẫn yếu, khiến phần bù chênh lệch giữa giá giao ngay và giá kỳ hạn của sản 
phẩm này giảm.

§ Thị trường lo ngại nguồn cung quặng sắt Brazil sẽ bị gián đoạn trong thời gian tới. Bang Para 
của Brazil, nơi tập trung hoạt động khai thác quặng sắt của nước này, đã bị phong tỏa. Dù chính 
quyền liên bang Brazil xếp hoạt động khai thác, chế biến và xuất khẩu quặng vào nhóm hoạt động 
thiết yếu, hãng Vale vẫn lo ngại hoạt động khai thác tại mỏ Carajas sẽ bị ảnh hưởng, do hoạt động 
xuất cảng của mỏ này chủ yếu thông qua cảng Ponta da Madeira, nằm tại bang Maranhao, hiện đã 
trong tình trạng phong tỏa.

§ Ấn Độ tuần trước tuyên bố, các nhà máy luyện thép của nước này đã xuất khẩu 200 nghìn tấn 
thép cuộn cán nóng tới Trung Quốc và các nước Đông Nam Á. 

§ Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Steven 
Mnuchin nhận định, tình trạng thất nghiệp 
tại Mỹ sẽ còn diễn biến xấu trong thời gian 
tới. Bộ Lao động Hoa Kỳ tuần trước cho 
biết, tỷ lệ thất nghiệp tháng 4 đã tăng lên 
14.7%, mức thất nghiệp cao nhất kể từ sau 
Thế chiến thứ hai, vượt mức kỷ lục 10.8% 
vào tháng 11/1982.

§ Báo cáo của hãng nghiên cứu Rhodium 
Group phối hợp với Ủy ban quốc gia về 
quan hệ Mỹ-Trung cho biết, vốn đăng ký 
đầu tư trực tiếp của Trung Quốc vào Hoa 
Kỳ trong quý I/2020 chỉ đạt 200 triệu USD, 
giảm mạnh so với mức trung bình 2 tỷ 
USD/quý năm ngoái. Đây cũng là mức vốn 
đầu tư đăng ký thấp nhất Trung Quốc rót 
vào Mỹ kể từ cuộc khủng hoảng 2008/09. 
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BẠC BIỂU ĐỒ GIÁ 

BẠCH KIM BIỂU ĐỒ GIÁ 

§ Giá Bạc kỳ hạn tháng 07 tăng 1.21%, ngược chiều 
đà giảm của giá Vàng thế giới. 

 Kháng cự: 16.004; 16.229     Hỗ trợ: 15.529; 15.229

§ Giá Bạch kim kỳ hạn tháng 07 tăng 0.92% lên mức 
789.3 USD/ounce.

 Kháng cự: 800.6; 812.0  Hỗ trợ: 778.3; 767.4
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ĐỒNG BIỂU ĐỒ GIÁ 

QUẶNG SẮT BIỂU ĐỒ GIÁ 

§ Giá đồng kỳ hạn tháng 7 trên sàn COMEX tăng 
1.07% lên mức 2.406 USD/pound. Nhu cầu kim loại 
đồng tại Trung Quốc tăng mạnh, tồn kho trên sàn 
Thượng Hải giảm. 

 Kháng cự: 2.431; 2.457         Hỗ trợ: 2.379; 2.353

§ Giá quặng sắt giao tháng 6 trên sàn Singapore tăng 
3.38% lên mức 85.61 USD/tấn. Lo lắng gián đoạn 
nguồn cung do lệnh phong tỏa tại Brazil.  

 Kháng cự: 86.43; 87.16  Hỗ trợ: 84.82; 83.82


