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THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH NGÀY 30/07/2020

Mã HĐ Cao Thấp Đóng cửa Δ Δ% KLGD

SIEU20 24.580 23.000 23.362 -0.959 -3.94% 138,895

SIEZ20 24.805 23.280 23.626 -0.963 -3.92% 9,804

PLEV20 965.0 894.3 912.6 -45.9 -4.79% 16,108

PLEF21 964.0 895.0 918.8 -45.4 -4.71% 172

CPEU20 2.9360 2.8765 2.9140 -0.0050 -0.17% 57,123

CPEZ20 2.9520 2.8950 2.9335 -0.0040 -0.14% 9,637

FEFQ20 109.00 106.74 107.74 +0.06 +0.06% 4,114

FEFU20 105.30 103.79 104.74 +0.05 +0.05% 2,744

Quặng 

sắt

Bạc

Bạch 

kim

Đồng

Đóng cửa Δ%

Dow Jones 26,313.65 -0.85%

S&P500 3,246.22 -0.38%

Nasdaq 10,587.81 +0.43%

FTSE100 5,989.99 -2.31%

Shanghai Composite 3,286.82 -0.23%

Gold Spot 1,956 -0.74%

Dollar Index 92.99 -0.50%

US Dollar/ Brazil Real 5.1534 -0.31%

Dầu WTI (USD/thùng) 39.92 -3.27%

Dầu Brent (USD/thùng) 43.38 -0.85%
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ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 24 GIỜ QUA THÔNG TIN KINH TẾ VĨ MÔ

▪ Công ty Lundin Mining trong ngày hôm qua đã tiếp tục cắt giảm sản lượng dự kiến năm

2020 cho dự án khai thác đồng Candelaria Chile xuống mức 251-274k tấn, sau khi đã thông

báo cắt giảm từ 300k tấn xuống mức 264-293k tấn đồng hồi tháng Tư vừa qua, do những vấn

đề về độ cứng của quặng, khó khăn trong việc duy trì hoạt động và công tác bảo trì ngoài dự

kiến tại mỏ này.

▪ Doanh nghiệp khai thác Quặng sắt Australia Fortescue công bố khối lượng các đơn hàng

quặng sắt của quý IV trong năm tài chính 19/20 kết thúc ngày 30/06 đạt 47.3 triệu tấn, tăng

11.8% so với quý trước và tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Cũng theo Fortescue, trong giai

đoạn nêu trên công ty đã khai thác 57.2 triệu tấn quặng sắt, tăng 36.5% so với quý trước,

nhưng lại giảm 1% so với cùng kỳ năm 2019.

▪ Theo Hiệp hội Ô tô con Trung Quốc, doanh số bán lẻ xe hơi hàng ngày trong giai đoạn

ngày 01-26/07 trung bình đạt 35.556 nghìn chiếc, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng

lại giảm 5% so với giai đoạn tương tự của tháng trước.

▪ Theo Reuters, doanh số bán xe hơi Nhật Bản tháng 06/2020 giảm 21.3% so với cùng kỳ

năm ngoái. Đây đã là tháng thứ tư liên tiếp chứng kiến sự suy giảm ở mức hai chữ số, khi các

nhà máy sản xuất và cơ sở buôn bán xe hơi buộc phải đóng cửa trong thời gian phong tỏa.

▪ Amazon trong ngày hôm qua đã công bố mức

lợi nhuận lớn nhất trong lịch sử 26 năm hoạt động

của công ty, khi nhu cầu sử dụng dịch vụ mua hàng

online trong đại dịch tăng lên mạnh mẽ.

▪ Sản lượng sản xuất công nghiệp tại Nhật Bản

tăng nhẹ 2.7% trong tháng 06/2020, thể hiện sự hồi

phục nhẹ sau tháng 05/2020 khi sản lượng xuống

mức thấp kỉ lục kể từ suy thoái kinh tế 2009.

▪ Theo Reuters, nền kinh tế Hoa Kỳ trong quý II

đã trải qua mức suy thoái trầm trọng nhất kể từ

cuộc Đại suy thoái, do ảnh hưởng của Covid-19.

▪ Hoạt động sản xuất tại các nhà máy Trung Quốc

chứng kiến mức tăng trưởng trong tháng thứ năm

liên tiếp, hỗ trợ bởi ngành sản xuất điện tử và dược

phẩm, qua đó thể hiện sự hồi phục mạnh mẽ sau

giai đoạn phong tỏa.
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BẠC BIỂU ĐỒ GIÁ 

BẠCH KIM BIỂU ĐỒ GIÁ 

▪ Giá Bạc tháng 09 giảm mạnh ở mức 3.94% xuống

23.362 USD/ounce do tâm lý mệt mỏi của nhà đầu tư

trên thị trường, khi tình trạng thặng dư nhu cầu xảy ra

liên tục trong những ngày qua, khiến thị trường xuất

hiện trạng thái quá mua (overbought), từ đó giá Bạc

được điều chỉnh về mức mà giới đầu tư cho là hợp lý.

➢ Kháng cự: 25.149; 25.977 ➢Hỗ trợ: 23.464; 22.607

▪ Giá Bạch kim tháng 10 đóng cửa giảm rất mạnh

4.79%, kết phiên giá xuống mức 912.6 USD/ounce, do

kim loại quý này đã chịu áp lực tăng liên tục trong thời

gian qua và phân tích kỹ thuật cũng cho thấy Bạch kim

sẽ được điều chỉnh.

➢ Kháng cự: 984.83; 1,011.1 ➢Hỗ trợ: 941.63; 924.77
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ĐỒNG BIỂU ĐỒ GIÁ 

QUẶNG SẮT BIỂU ĐỒ GIÁ 

▪ Giá Đồng giao tháng 09 giảm nhẹ 0.17%, đóng cửa

xuống mức 2.914 USD/pound.

➢ Kháng cự: 2.9433; 2.9677 ➢Hỗ trợ: 2.8948; 2.8707

▪ Giá Quặng sắt kỳ hạn tháng 10 tăng nhẹ 0.06% lên

mức 107.74 USD/tấn.

➢ Kháng cự: 108.76; 109.83 ➢Hỗ trợ: 105.85; 104.01
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