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ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 24 GIỜ QUA THÔNG TIN KINH TẾ VĨ MÔ
§ Hãng khai khoáng Rio Tinto đã cắt giảm dự báo sản lượng của hãng xuống mức 475-520 
nghìn tấn, giảm từ mức dự báo 530-570 nghìn tấn trước đó, do lệnh phong tỏa tại Chile ảnh 
hưởng tới hoạt động tại mỏ Escondida và động đất tháng trước tại mỏ Kennecott, bang Utah của 
Mỹ. Nhu cầu kim loại màu nói chung và đồng nói riêng tại Trung Quốc trong tuần trước lấy lại đà 
hồi phục.

§ Theo ước tính của hãng Fastmarkets, tính đến ngày 30/04, phí tinh luyện quặng đồng sơ chế 
tại Trung Quốc hiện dao động từ 117-132 USD/tấn, giảm so với mức 130-140 US/tấn hồi cuối 
tháng 3. Trước đó mức phí tham chiếu là 128 USD/tấn. Lợi suất từ việc giao dịch quặng đồng sơ 
chế tại Trung Quốc tăng cao bất thường trong tháng 4. Thương nhân và các hãng tinh chế quặng 
đồng tại nước này đang tìm cách đối phó với tình hình thiếu hụt nguồn cung do việc giao hàng từ 
các mỏ ở châu Phi bị trì hoãn. 

§ Giá quặng sắt hàm lượng 65% của Brazil hiện đang cao hơn khoảng 20 USD/tấn so với giá 
quặng sắt hàm lượng 62%. Giám đốc điều hành của hãng khai khoáng Vale cho biết, sự khác 
biệt về giá giữa hai loại quặng chủ yếu do yếu tố nguồn cung. Hãng Vale dự báo trong thời gian 
tới, khoảng chênh lệch giá này sẽ thu hẹp do hoạt động công nghiệp tại Trung Quốc đang hồi 
phục trở lại. 

§ Bộ Tài chính Mỹ cho biết hiện 
Washington đã giải ngân khoản vay 
khoảng 500 tỷ USD để hỗ trợ các 
doanh nghiệp nhỏ chịu tác động lớn bởi 
dịch Covid-19. Hiện trong quỹ ngân 
sách hỗ trợ doanh nghiệp được Quốc 
hội thông qua vẫn còn khoảng 145 tỷ 
USD chờ giải ngân.

§ Trong khi đó, Cố vấn kinh tế Nhà 
Trắng Larry Kudlow hôm qua cho biết, 
ông sẽ không bỏ qua bất kỳ biện pháp 
nào nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ. 
Trong vòng 6 tuần qua, đã có khoảng 
30 triệu người Mỹ đăng ký hưởng trợ 
cấp thất nghiệp, trong khi đó các nhà 
lập pháp vẫn đang thảo luận về một gói 
cứu trợ thứ tư.
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BẠC BIỂU ĐỒ GIÁ 

BẠCH KIM BIỂU ĐỒ GIÁ 

§ Giá Bạc kỳ hạn tháng 07 giảm 0.23%, cùng chiều 
giảm với giá Vàng thế giới. 

 Kháng cự: 15.119; 15.299     Hỗ trợ: 15.969; 14.789

§ Giá Bạch kim kỳ hạn tháng 07 tăng 2.39% ngược 
chiều giảm của nhóm hàng kim loại quý.

 Kháng cự: 802.1; 830.2  Hỗ trợ: 757.9; 741.8
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ĐỒNG BIỂU ĐỒ GIÁ 

QUẶNG SẮT BIỂU ĐỒ GIÁ 

§  Giá đồng kỳ hạn tháng 7 trên sàn COMEX giảm 
1.37% xuống mức 2.312 USD/pound. 

 Kháng cự: 2.341; 2.3691         Hỗ trợ: 2.285; 2.257

§ Giá quặng sắt giao tháng 6 trên sàn Singapore giảm 
0.05% xuống mức 80.43 USD/tấn. 

 Kháng cự: 80.09; 80.59  Hỗ trợ: 79.26; 78.93


