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ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 24 GIỜ QUA THÔNG TIN KINH TẾ VĨ MÔ
§ Tập đoàn khai khoáng BHP dự báo nhu cầu đồng năm nay tại Trung Quốc sẽ yếu 
hơn nhu cầu thép. BHP cũng dự báo sản lượng đồng quý I/2020 của hãng sẽ đạt 425 
nghìn tấn, tăng so với mức 420 nghìn tấn so với báo cáo hồi năm ngoái. 

§ Tổng cục thống kê Trung Quốc hôm qua cho biết, sản lượng đồng cathodes tháng 
3 của nước này đạt 771 nghìn tấn, giảm 2.5% so với cùng kỳ năm trước. 

§ Sản lượng khai thác quặng sắt cám quý I/2020 của tập đoàn Vale, Brazil chỉ đạt 
59.6 triệu tấn, giảm 18.2% so với cùng kỳ năm 2019. Sản lượng quặng sắt khối quý 
I/2020 của hãng đạt 58.97 triệu tấn, giảm 12.9% so với cùng kỳ năm 2019. Sản lượng 
của hãng thấp hơn dự kiến do mưa lớn tại Brazil và hoạt động khai thác chậm lại tại 
miền đông nam Brazil. Dịch Covid-19 cũng khiến Vale hạ dự báo sản lượng năm nay 
của hãng. Cụ thể:

- Sản lượng quặng sắt cám dự kiến đạt 310-330 triệu tấn, giảm so với mức dự báo 
340-355 triệu tấn trong báo cáo trước.

- Sản lượng quặng sắt khối ước đạt 35-40 triệu tấn, giảm từ mức dự báo 44 triệu 
tấn trong báo cáo trước. 

§ Bộ Tài chính Mỹ giải ngân 2.9 tỷ USD tiền hỗ 
trợ tài chính cho các hãng hàng không Mỹ, bao 
gồm 54 hãng hàng không nhỏ và 2 hãng hàng 
không lớn trong khi đang hoàn thiện thỏa thuận với 
6 hãng hàng không lớn khác.

§  Chủ tịch Hạ viện Mỹ, bà Nancy Pelosi cho biết 
các nhà đàm phán của Quốc hội Mỹ đã thống nhất 
về mặt nguyên tắc cho gói hỗ trợ tài chính 
Coronavirus tiếp theo.

§ Bộ Tài chính Đức cho biết, dịch bệnh Covid-19 
đang tác động cực kỳ lớn lên lĩnh vực dịch vụ và 
bán lẻ của nước này do triển vọng việc làm ảm 
đạm khiến nhu cầu tiêu dùng của người dân.
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BẠC BIỂU ĐỒ GIÁ 

BẠCH KIM BIỂU ĐỒ GIÁ 

§ Giá Bạc kỳ hạn tháng 05 tăng 2.09% do nhu cầu kim 
loại quý làm tài sản trú ẩn tăng lên. Các biện pháp kích 
thích của các ngân hàng trung ương toàn cầu, trong đó 
có việc hạ lãi suất khiến nhu cầu tích trữ vàng và các 
kim loại quý khác tăng.

 Kháng cự: 15.798; 15.981     Hỗ trợ: 15.323; 15.031

§ Giá Bạch kim kỳ hạn tháng 07 tăng 1.36% theo đà 
tăng của kim loại quý nói chung.

 Kháng cự: 804.3; 812.6  Hỗ trợ: 786.5; 777.0
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ĐỒNG BIỂU ĐỒ GIÁ 

QUẶNG SẮT BIỂU ĐỒ GIÁ 

§ Giá đồng giao tháng 5 trên sàn COMEX giảm 1.04% 
xuống 2.32 USD/pound. Nhu cầu đồng tại Trung Quốc 
được dự báo giảm. 

 Kháng cự: 2.352; 2.364         Hỗ trợ: 2.291; 2.262

§ Giá quặng sắt tháng 5 trên sàn SGX tăng 1% lên 
mức 83.91 USD/tấn. Dịch Covid-19 ảnh hưởng tới hoạt 
động khai thác quặng sắt tại Brazil.

 Kháng cự: 83.98; 84.88  Hỗ trợ: 82.28; 81.48


