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THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH NGÀY 24/06/2020

Mã HĐ Cao Thấp Đóng cửa Δ Δ% KLGD

SIEN20 18.255 17.425 17.670 -0.393 -2.18% 75,910

SIEU20 18.425 17.595 17.811 -0.428 -2.35% 36,820

PLEN20 847.9 795.0 804.6 -41.8 -4.94% 11,071

PLEV20 856.7 807.5 817.8 -38.3 -4.47% 5,266

CPEN20 2.6845 2.6265 2.6505 -0.0080 -0.30% 61,614

CPEU20 2.6895 2.6395 2.6575 -0.0110 -0.41% 32,814

FEFN20 101.97 99.45 101.49 +2.13 +2.14% 4,824

FEFQ20 99.29 96.85 98.72 +1.98 +2.05% 5,297

Quặng 

sắt

Bạc

Bạch 

kim

Đồng

Đóng cửa Δ%

Dow Jones 25,445.94 -2.72%

S&P500 3,050.33 -2.59%

Nasdaq 9,909.17 -2.19%

FTSE100 6,123.69 -3.11%

Shanghai Composite 2,979.55 +0.30%

Gold Spot 1,761 -0.29%

Dollar Index 97.15 +0.52%

US Dollar/ Brazil Real 5.3467 +3.73%

Dầu WTI (USD/thùng) 38.01 -5.85%

Dầu Brent (USD/thùng) 40.31 -5.44%
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ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 24 GIỜ QUA THÔNG TIN KINH TẾ VĨ MÔ

▪ Doanh nghiệp quốc doanh Codelco ngày hôm qua đã thông báo về trường hợp tử vong

thứ ba của một công nhân mỏ do nhiễm virus corona. Sự kiện này sẽ góp phần tạo thêm

những áp lực, vốn đã chồng chất trong thời gian qua, lên ngành công nghiệp khai thác đồng

của Chile, khi công đoàn thợ mỏ đang tìm kiếm những biện pháp bảo vệ tối ưu cho các công

nhân.

▪ Giá thép cuộn cán nóng nội địa Trung Quốc giảm nhẹ trong ngày hôm qua, trước thềm Lễ

hội thuyền rồng Trung Hoa kéo dài 3 ngày 25-27/06, do lo ngại từ các nhà nhập khẩu về việc

giao hàng từ Ấn Độ, sau khi hai quốc gia đông dân nhất thế giới này có những tranh chấp biên

giới hồi đầu tuần trước.

▪ Theo Hiệp hội thép Cộng hòa liên bang Đức, sản lượng thép thô Đức đã giảm 27% trong

tháng Năm so với cùng kỳ năm ngoái, do những điều chỉnh về sản lượng của các nhà máy để

phù hợp với nhu cầu thép trong bối cảnh đại dịch virus corona gây ảnh hưởng trực tiếp đến thị

trường thép.

▪ Theo Economictimes, Ấn Độ đã áp thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm thép cán dẹt,

mạ hoặc tráng hợp kim nhôm và kẽm nhập khẩu từ Trung Quốc, Việt Nam và Hàn Quốc nhằm

bảo vệ các nhà sản xuất nội địa Ấn Độ khỏi hàng nhập khẩu giá rẻ. Chính sách này sẽ được

áp dụng trong vòng 5 năm kể từ ngày áp thuế tạm thời, tức ngày 15/10/2019.

▪ Quỹ tiền tệ quốc tế IMF hôm qua đã đưa ra

những dự báo cho nền kinh tế toàn cầu, theo đó

cảnh báo rằng nợ công sẽ tăng cao, khi các chính

phủ đều đang nỗ lực khắc phục hậu quả kinh tế do

virus corona gây ra.

▪ Hãng hàng không Qantas Airlines trong ngày

hôm nay thông báo đã cắt giảm 6,000 nhân sự,

tương đương 20% lực lượng lao động, đồng thời

tăng vốn chủ sở hữu lên 1.9 tỉ AUD (1.3 tỉ USD) như

một phần của kế hoạch đối phó với Covid-19.

▪ Một loạt các doanh nghiệp tại bang California đã

hoãn kế hoạch mở cửa trở lại các dịch vụ giải trí, do

báo cáo về số ca nhiễm tăng khủng khiếp trong

những ngày gần đây. Ba bang đông dân nhất ở Mỹ

là California, Texas và Florida đều ghi nhận số ca

nhiễm mới cao kỷ lục, giữa lúc xu hướng đáng lo

ngại của đại dịch trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ.
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BẠC BIỂU ĐỒ GIÁ 

BẠCH KIM BIỂU ĐỒ GIÁ 

▪ Giá Bạc kỳ hạn tháng 07 trên sàn COMEX giảm

mạnh 2.18%, đóng cửa đạt mức 17.670 USD/ounce,

ngược chiều với giá vàng, trong bối cảnh những lo ngại

về làn sóng mới của đại dịch virus corona đang gia

tăng.

➢ Kháng cự: 18.142; 18.613 ➢Hỗ trợ: 17.312; 16.953

▪ Giá Bạch kim kỳ hạn tháng 07 trên sàn NYMEX

giảm rất mạnh 4.94% xuống mức 804.6 USD/ounce, do

tâm lý chốt lời của các nhà đầu tư sau 3 phiên tăng

mạnh gần đây.

➢ Kháng cự: 868.73; 836.67 ➢Hỗ trợ: 783.77; 762.93

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000KLGD Trạng thái mởT.7 - SIEN20

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000KLGD Trạng thái mởT.7 - PLEN20



SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA 

VIỆT NAM
BẢN TIN KIM LOẠI NGÀY 25/06/2020

BẢNG GIÁ TIN TỨC BẠC & BẠCH KIM ĐỒNG & QUẶNG SẮT

Trang 4/4

ĐỒNG BIỂU ĐỒ GIÁ 

QUẶNG SẮT BIỂU ĐỒ GIÁ 

▪ Giá Đồng giao tháng 07 giảm nhẹ 0.3%, giá đóng

cửa xuống mức 2.6505 USD/pound.

➢ Kháng cự: 2.6812; 2.7118 ➢Hỗ trợ: 2.6232; 2.5958

▪ Giá Quặng sắt tháng 07 tiếp tục tăng mạnh 2.14%,

đóng cửa đạt mức 101.49 USD/tấn.

➢ Kháng cự: 102.49; 103.49 ➢Hỗ trợ: 99.97; 98.45

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000KLGD Trạng thái mởT.7 - CPEN20

0

50,000

100,000

150,000

200,000KLGD Trạng thái mởT.7 - FEFN20


