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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG KIM LOẠI  

NGÀY 09/09/2019 

Thị trường kim loại: Bạc giảm mạnh, đồng quay đầu giảm nhẹ 

Điểm tin 

- Giá bạc tiếp tục giảm 3.66%, theo đà giảm của giá vàng 

(0.66%). Giá giảm mạnh do bình luận lạc quan từ Chủ 

tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell rằng mức 

độ rủi ro sẽ giảm bớt. Bạc đánh dấu tuần giảm đầu tiên 

sau 5 tuần tăng điểm với mức giảm 1.11%. 

- Giá đồng trên sàn COMEX quay đầu giảm 0.3% khi 

Trung Quốc thúc đẩy các khoản cho vay, do tranh chấp 

thương mại giữa nước tiêu thụ kim loại lớn nhất và Mỹ 

vẫn gây áp lực lên thị trường. Tính cả tuần, giá đồng 

tăng 2.19%. 

- Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cho biết, họ đã cắt 

giảm khối lượng tiền mặt mà các ngân hàng nước này 

nắm giữ - lần thứ 3 trong năm nay, để giải phóng 900 tỉ 

NDT (126 tỉ USD) nhằm củng cố nền kinh tế đang phát 

triển chậm lại. 

 
 
 

Chỉ báo Số liệu 

Dow Jones 26,797.46 ↑ 69.31 (0.26%) 

S&P 500 2,978.71 ↑ 2.71 (0.091%) 

Shanghai Composite 2,999.60 ↑ 13.74 (0.46%) 

USD/VND 
(Vietcombank) 

Mua vào Bán ra 

23,140 23,260 

Giá vàng SJC 
Mua vào Bán ra 

42,100 43,470 

 
 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 06/09/2019  

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Chốt 

phiên 
+/- KLGD 

 

CPEZ19 2.6490 2.6200 2.6340 -0.30% 60,592  

CPEH20 2.6585 2.6310 2.6450 -0.26% 8,946  

SIEZ19 18.890 18.045 18.119 -3.66% 222,596  

SIEH20 19.020 18.190 18.253 -3.64% 3,089  
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Xu hướng giá và phân tích kỹ thuật 

Đồng: Kỳ hạn 12/2019 Bạc: Kỳ hạn 12/2019 

  

Xu hướng giá: tích cực trong ngắn hạn 

- Các đường momentum đã đi lên vùng quá mua.  

- Giá đóng cửa trên MA20 là dấu hiệu thị trường tích cực 

trong ngắn hạn. 

Xu hướng giá: tích cực trong ngắn và trung hạn 

- Các đường stochastic ngày đi xuống từ vùng trung tính là 

nhân tố đẩy nhanh tốc độ giảm giá, đặc biệt khi các mức 

hỗ trợ bị phá vỡ. 

- Giá đóng cửa trên đường MA20 và MA50 là dấu hiệu thị 

trường tích cực trong ngắn và trung hạn.  

Phân tích kỹ thuật: 

- Đỉnh tiếp theo của thị trường dự kiến là 2.6635. 

- Thị trường chạm mức hỗ trợ đầu tiên trong phiên ở mức 

2.6195. Mức hỗ trợ tiếp theo là 2.6055. 

- Vùng kháng cự tiếp theo trong khoảng 2.6485 – 2.6635. 

Phân tích kỹ thuật: 

- Đỉnh tiếp theo của thị trường dự kiến là 19.195. 

- Thị trường chạm mức hỗ trợ đầu tiên trong phiên ở mức 

17.815. Mức hỗ trợ tiếp theo là 17.505. 

- Vùng kháng cự tiếp theo trong khoảng 18.660 – 19.195. 

 

Bản tin này do Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam tổng hợp từ các nguồn tin quốc tế. Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam không chịu trách nhiệm về các 

quyết định đầu tư liên quan tới thông tin từ bản tin này của quý độc giả. Việc sao chép các thông tin này cần có sự đồng ý của Sở Giao Dịch Hàng Hóa 

Việt Nam và có dẫn chiếu nguồn thông tin. Chi tiết xin liên hệ: info@mxv.vn. 
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