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TIN TỨC

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 24 GIỜ QUA

BẠC & BẠCH KIM

ĐỒNG & QUẶNG SẮT

THÔNG TIN KINH TẾ VĨ MÔ

§ Nhu cầu platinum dùng để sản xuất bộ chế hòa khí của động cơ diesel ô tô vẫn tương đối yếu ớt, dù
một số hãng xe hơi tuyên bố sẽ sớm hoạt động trở lại nhưng với công suất cầm chừng.
§ Báo cáo sơ bộ tình hình Xuất-Nhập khẩu tháng 4 của Tổng cục Hải quan Việt Nam công bố hôm qua
cho biết, Việt Nam đã nhập khẩu:
- 401.055 nghìn tấn phế liệu sắt thép, giảm 19.9% so với tháng 3/2020. Nhập khẩu sắt thép phế liệu lũy
kế từ đầu năm đến hết tháng 4/2020 đạt 1.79 triệu tấn, tăng 19.8% so với cùng kỳ năm 2019.
- 1.145 triệu tấn sắt thép các loại, giảm 14.4% so với tháng trước. Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng
4/2020, nhập khẩu sắt thép các loại đạt 4.45 triệu tấn, giảm 4.7% so với cùng kỳ năm trước.
- 1.563 triệu tấn quặng và khoáng sản các loại, tăng 25.1% so với tháng 3/2020. Nhập khẩu các loại
quặng và khoáng sản lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 4 đạt 5.54 triệu tấn, giảm 5.7% so với cùng kỳ năm
trước.

§

Trong tháng 4/2020, Việt Nam đã xuất khẩu:

- 162.85 nghìn tấn quặng và khoáng sản các loại, giảm 29% so với tháng 3/2020. Xuất khẩu các loại
quặng và khoáng sản lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 4 đạt 845 nghìn tấn, giảm 14% so với cùng kỳ năm
trước.
- 582.653 nghìn tấn sắt thép các loại, giảm 28.% so với tháng trước. Tuy nhiên, lũy kế từ đầu năm đến hết
tháng 4/2020, xuất khẩu sắt thép các loại đạt 2.58 triệu tấn, tăng 11.2% so với cùng kỳ năm trước.

§ Bộ Lao động Mỹ điều chỉnh tăng
nhẹ số lượng lao động mất việc làm
trong hai tháng 03 và 04 của Mỹ. Theo
số liệu mới, trong tháng 04, đã có
20.537 triệu người Mỹ mất việc làm (số
liệu cũ là 20.5 triệu), trong tháng 03 đã
có 881,000 người thay vì 870,000
người như số liệu cũ.
§ Đồng USD ổn định sau khi Chủ tịch
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ bác bỏ khả
năng đưa lãi suất về mức âm.
§ Chính phủ Italy đã phê chuẩn một
gói hỗ trợ tài chính trị giá 55 tỷ Euro,
vốn đã bị trì hoãn khá lâu, nhằm hỗ trợ
nền kinh tế khắc phục hậu quả do dịch
Covid-19.
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BẠC

BẠC & BẠCH KIM

SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA
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ĐỒNG & QUẶNG SẮT

BIỂU ĐỒ GIÁ

§ Giá Bạc kỳ hạn tháng 07 giảm 0.24% xuống mức
15.671 USD/ounce, ngược chiều đà tăng của giá Vàng
thế giới.
 Kháng cự: 15.872; 16.074

 Hỗ trợ: 15.507; 15.334

BẠCH KIM

BIỂU ĐỒ GIÁ

§ Giá Bạch kim kỳ hạn tháng 07 giảm 0.98% xuống
mức 769.8 USD/ounce.
 Kháng cự: 778.4; 786.9

 Hỗ trợ: 764.4; 758.9
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BẠC & BẠCH KIM
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ĐỒNG & QUẶNG SẮT

BIỂU ĐỒ GIÁ

§ Giá đồng kỳ hạn tháng 7 trên sàn COMEX giảm
0.55% xuống mức 2.346 USD/pound.
 Kháng cự: 2.370; 2.394

 Hỗ trợ: 2.327; 2.309

QUẶNG SẮT

BIỂU ĐỒ GIÁ

§ Giá quặng sắt giao tháng 6 trên sàn Singapore tăng
1.04% lên mức 88.17 USD/tấn.
 Kháng cự: 88.95; 90.57

 Hỗ trợ: 86.49; 85.65
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