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Thị trường tiền tệ

Thị trường chứng khoán
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Bản tin
Công Nghiệp

Tỷ giá Giá trị %∆

Dollar Index 93.42 -0.45%

EUR/USD 1.1789 0.65%

GBP/USD 1.2993 0.48%

AUD/USD 0.7193 0.43%

NZD/USD 0.6654 0.26%

USD/JPY 105.71 0.36%

USD/CAD 1.3259 -0.36%

USD/CHF 0.9151 -0.63%

USD/CNY #N/A #N/A

USD/BRL 5.5749 -1.94%

Chỉ số Giá trị %∆

Dow Jones 28,148.18 1.68%

S&P 500 3,408.62 1.80%

Nasdaq 11,332.49 2.32%

FTSE 100 5,942.94 0.69%

CAC 40 4,871.87 0.97%

DAX 12,828.31 1.10%

Shanghai #N/A #N/A

Nikkei 225 23,312.14 1.23%

KOSPI 2,358.00 #N/A

VNIndex 914.68 0.52%

Trong cuộc họp báo ngày 4/10, các bác sĩ của ông Trump cho biết ông chủ 
Nhà Trắng bắt đầu được điều trị bằng dexamethasone, một loại steroid 
cho thấy kết quả khả quan khi điều trị cho các bệnh nhân nặng nhưng lại 
gây hại đối với những người mắc Covid-19 nhẹ. Tiết lộ này khiến nhiều 
người đặt ra những câu hỏi về tình trạng của vị Tổng thống 74 tuổi, người 
đang phải vật lộn với đại dịch vốn đã làm hơn 200.000 người Mỹ thiệt 
mạng. Tiến sĩ Nahid Bhadelia, một bác sĩ bệnh truyền nhiễm tại Trường 
Đại học Y khoa Boston, cho rằng việc sử dụng steroid cho thấy Tổng thống 
Trump có những viêm nhiễm cần phải sử dụng đến thứ thuốc đặc trị này 
dù nó gây ức chế hệ thống miễn dịch.

Tuy nhiên, đến khi kết thúc phiên 5/10, chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng 
điểm trước thông tin Tổng thống Donald Trump sẽ xuất viện, làm giảm lo 
ngại về những bất ổn chính trị trước ngày bầu cử. Theo một cuộc thăm dò 
của Reuters/Ipsos được công bố vào Chủ nhật, sau khi thông tin về việc 
ông Trump nhiễm Covid-19 được tiết lộ, cựu Phó Tổng thống Joe Biden đã 
vươn lên đạt tỷ lệ ủng hộ dẫn đầu, với mức cao nhất trong 1 tháng qua, 
với 51% những người được thăm dò cho biết sẽ ủng hộ ông và 41% nói 
rằng họ sẽ bỏ phiếu cho ông Trump. Việc ông Joe Biden giành chiến thắng 
có thể khiến Phố Wall "đau đầu" với mức thuế cao hơn và các quy định 
chặt chẽ hơn, nhưng một số người cũng nói rằng điều này cũng có thể 
dẫn đến một thỏa thuận kích thích tài chính lớn hơn có lợi cho thị trường 
chứng khoán. Đồng thời, một chiến thắng thuyết phục có thể giảm bớt lo 
ngại về kết quả bầu cử bị kéo dài hoặc tranh chấp.

Nhưng, việc ông Joe Biden có khả năng đắc cử cao hơn lại khiến các nhà 
đầu tư trong ngành dầu tại Mỹ trở nên lo ngại hơn. Theo Kevin Book – 
người đứng đầu Viện nghiên cứu năng lượng Clearview Energy Partners, 
chính sách Iran của ứng viên Biden có thể chấm dứt các biện pháp trừng 
phạt của Mỹ đối với xuất khẩu dầu của Iran chỉ vài ngày sau khi ông bước 
chân vào Nhà Trắng. Điều này kết hợp với viễn cảnh Saudi Arabia không 
còn bị Mỹ gây sức ép trong việc cắt giảm sản lượng dầu, có thể làm cho 
sản lượng dầu trên thế giới tăng vọt và gây "ngập lụt" thị trường vì nguồn 
cung quá lớn.
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Bảng giá Công nghiệp

Bản tin
Công Nghiệp

Hợp đồng Mã Mở cửa Cao Thấp TT %∆ KL FND

Đường 03/2021 SBEH21 13.55 13.75 13.49 13.61 0.44% 41,567 01/10/2020

Đường 10/2021 SBEV21 12.82 12.99 12.79 12.94 0.78% 7,828 01/03/2021

Cà phê Arabica 
12/2020 KCEZ20 108.65 109.70 106.60 107.20 -1.61% 19,938 19/11/2020

Cà phê Arabica 
03/2021 KCEH21 110.80 111.75 108.75 109.40 -1.40% 10,881 18/02/2021

Bông 12/2020 CTEZ20 65.70 67.14 65.65 66.03 0.32% 25,737 23/11/2020

Bông 03/2021 CTEH21 66.52 67.91 66.52 66.92 0.44% 6,213 22/02/2021

Tổng số ca đang nhiễm COVID

7,784,847

Ngày Thời gian Quốc gia Sự kiện Nhóm hàng hóa tác động

Thứ 2

3:00 PM UK Thay đổi Đồng tồn kho LME Kim loại cơ bản

7:30 PM CAD Cán cân thương mại Chỉ số kinh tế

10:00 PM US Giám sát hàng lên tàu Nông sản

Thứ 3
3:00 AM US Tiến độ trồng trọt Nông sản

3:00 PM UK Thay đổi Đồng tồn kho LME Kim loại cơ bản

Thứ 4
3:00 PM UK Thay đổi Đồng tồn kho LME Kim loại cơ bản

9:30 PM US Dự trữ dầu thô Năng lượng

Thứ 5

1:00 AM US Biên bản họp FOMC Chỉ số kinh tế

7:30 PM US Yêu cầu trợ cấp thất nghiệp Chỉ số kinh tế

8:30 AM AUD Cán cân thương mại Chỉ số kinh tế

3:00 PM UK Thay đổi Đồng tồn kho LME Kim loại cơ bản

7:30 PM US Bán hàng Nông sản

Thứ 6

3:00 PM UK Thay đổi Đồng tồn kho LME Kim loại cơ bản

3:30 PM UK GDP m/m Chỉ số kinh tế

7:30 PM
CAD Thay đổi việc làm Chỉ số kinh tế

CAD Tỷ lệ thất nghiệp Chỉ số kinh tế

11:00 PM US Báo cáo cung cầu Nông sản

11:00 PM US Sản lượng Nông sản
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Kháng cự/Hỗ trợ
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Đường 03/2021 (SBEH21)

Điểm tin

Phân tích kỹ thuật

● Phiên ngày 05/10, hợp đồng tương lai Đường tháng 03 - SBEH21 tiếp tục 
tăng điểm nhẹ. Chốt phiên, giá đóng cửa tại mức 13.61 tăng (+0.44%) so 
với đóng cửa phiên trước đó.

● Khối lượng giao dịch tiếp tục suy giảm, giá vẫn đang nằm dưới mức 
kháng cự 13.78.

Kháng cự 13.78

Hỗ trợ 12.44 13.00

Đường

Cafe Arabica

Bản tin
Công Nghiệp

● Với việc đồng Brazil quay đầu trở lại từ mức thấp nhất trong vòng 4 
tháng rưỡi qua cùng với sự tích cực trong thị trường năng lượng đã 
khiến giá đường có một phiên giao dịch tích cực.

● Sẽ có mưa nhẹ tại các vùng trồng mía đường tại Brazil trong tuần này và 
sẽ làm chậm trễ hoạt động thu hoạch để sản xuất đường của nông dân.

● EU dự báo sản lượng đường mùa vụ 2020/2021 sẽ giảm từ 16.2 triệu tấn 
của năm ngoái xuống còn 15.9 triệu tấn trong khi hoạt động xuất khẩu 
sẽ tăng khoảng 9% so với mùa vụ trước.
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Đường

Cafe Arabica

Cafe Arabica 12/2020 (KCEZ20) 

Điểm tin

Phân tích kỹ thuật

● Phiên ngày 05/10, giá hợp đồng tương KCEZ20 giảm điểm. Cuối phiên, 
giá đóng cửa tại mức 107.20 giảm (-1.61%) so với đóng cửa phiên trước 
đó.

● Khối lượng giao dịch tương đối thấp, giá vẫn đang chịu sự kháng cự của 
đường trung bình động MA10.

Kháng cự 117.65 129.00 135.40

Hỗ trợ 107.00

Bản tin
Công Nghiệp

● Sẽ có mưa nhẹ tại các vùng trồng cafe Arabica của Brazil trong những 
ngày tới và sẽ cải thiện chất lượng giống cafe mùa vụ này. Tuy nhiên, đó 
chỉ là những dự báo trong ngắn hạn còn về mặt dài hạn tình trạng La 
Nina vẫn sẽ có những tác động tiêu cực đến sản lượng cafe.

● Ngoài ra đồng Real Brazil cũng tăng giá trở lại từ mức thấp nhất trong 
vòng 4 tháng đã làm hạn chế việc giảm giá của cafe Arabica trong 
những phiên vừa qua.

● Các nhà đầu cơ trên sàn ICE đã giảm vị thế mua ròng của họ đối với hợp 
đồng Arabica kỳ hạn trong tuần tính tới ngày 29 tháng 9 từ 6.449 hợp 
đồng xuống còn 25.645 hợp đồng.

● Cà phê đang chịu áp lực xuất khẩu mạnh từ nhà sản xuất hàng đầu 
Brazil sau vụ thu hoạch bội thu trong năm nay.



TRANG 6

Bản tin
Công Nghiệp


