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Bản tin

Tỷ giá Giá trị %∆

Dollar Index 93.56 -0.06%

EUR/USD 1.1767 0.06%

GBP/USD 1.294 0.17%

AUD/USD 0.7175 0.52%

NZD/USD 0.6589 0.15%

USD/JPY 106.04 0.08%

USD/CAD 1.3192 -0.46%

USD/CHF 0.9169 -0.03%

USD/CNY #N/A #N/A

USD/BRL 5.6000 -0.17%

Chỉ số Giá trị %∆

Dow Jones 28,425.51 0.43%

S&P 500 3,446.83 0.80%

Nasdaq 11,420.98 0.50%

FTSE 100 5,978.03 0.53%

CAC 40 4,911.94 0.61%

DAX 13,042.21 0.88%

Shanghai #N/A #N/A

Nikkei 225 23,647.07 0.96%

KOSPI 2,391.96 0.21%

VNIndex 918.84 -0.10%

Bloomberg đưa tin trong vài tuần gần đây các quan chức Mỹ đang thúc 
đẩy bàn luận về các biện pháp hạn chế Alipay của Ant Group và WeChat 
Pay của Tencent do lo ngại các nền tảng thanh toán kỹ thuật số này ảnh 
hưởng đến an ninh quốc gia của Mỹ. Nguy cơ chính quyền Tổng thống 
Trump áp đặt các biện pháp hạn chế lên 2 ông lớn thanh toán điện tử của 
Trung Quốc có thể gây ra những tác động vượt xa chính trị, ảnh hưởng 
đến các thương vụ làm ăn trị giá nhiều tỷ USD, làm chao đảo hệ thống 
thương mại quốc tế và thậm chí tạo tiền đề cho 1 cuộc cách mạng trên hệ 
thống tài chính toàn cầu.

Trong một diễn biến khác, Trong đoạn video mới đăng tải, ông Trump ca 
ngợi thuốc thử nghiệm của Mỹ, đồng thời lên tiếng đe dọa Trung Quốc. 
Phát biểu từ Nhà Trắng trong đoạn video gần 5 phút mới đăng tải, ông 
Trump cho biết, ông đang cố gắng đưa REGN-COV2 của Regeneron tới các 
bệnh nhân COVID-19 một cách miễn phí. Trong đoạn video, Tổng thống 
Mỹ cũng lên tiếng cảnh báo Trung Quốc sẽ phải "trả giá đắt" cho đại dịch.

Kết thúc phiên 8/10, chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng điểm khi nhà đầu tư 
đón nhận những thông tin mới nhất về gói kích thích mới từ Chủ tịch Hạ 
viện Nancy Pelosi và Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, bà Pelosi nói 
với các phóng viên rằng sẽ không có một dự luật kích thích độc lập dành 
cho các hãng hàng không - điều mà Tổng thống Donald Trump đã kêu gọi 
một ngày trước đó, nếu không có gói viện trợ quy mô lớn hơn. Hôm qua, 
ông Trump nói với Fox Business rằng chính quyền và đảng Dân chủ "bắt 
đầu có một số cuộc đàm phán rất hiệu quả".
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Bảng giá Công nghiệp

Bản tin

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

Đường 03/2021 SBEH21 14.09 14.24 14.08 14.17 0.21% 44,949 01/10/2020

Đường 10/2021 SBEV21 13.15 13.25 13.14 13.23 0.23% 5,283 01/03/2021

Cà phê Arabica 
12/2020 KCEZ20 110.15 112.15 107.90 110.25 0.59% 18,260 19/11/2020

Cà phê Arabica 
03/2021 KCEH21 112.40 114.30 110.15 112.55 0.67% 9,480 18/02/2021

Bông 12/2020 CTEZ20 67.77 68.29 67.10 67.49 -0.15% 16,721 23/11/2020

Bông 03/2021 CTEH21 68.52 69.00 67.87 68.26 -0.13% 7,827 22/02/2021

Tổng số ca đang nhiễm COVID

8,013,976

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



Mục lục

Điểm tin thị trường

Lịch sự kiện & bảng giá

Phân tích sản phẩm

1

2

3

Kháng cự/Hỗ trợ

TRANG 4

Đường 03/2021 (SBEH21)

Điểm tin

Phân tích kỹ thuật

● Phiên ngày 08/10, hợp đồng tương lai Đường - SBEH21 tiếp tục tăng 
điểm nhẹ. Chốt phiên, giá đóng cửa tại mức 14.17 tăng (+0.21%) so với 
đóng cửa phiên trước đó.

● Chỉ báo Stochastic cho tín hiệu tăng điểm và nằm ở vùng quá mua. Khối 
lượng giao dịch phiên ngày hôm qua ở mức tương đối thấp.

Kháng cự 15.05

Hỗ trợ 12.44 13.00 13.78

Đường

Cafe Arabica

Bản tin

● Với việc tăng điểm mạnh trong tuần qua, đường có khả năng sẽ chịu áp 
lực chốt lời vào ngày cuối tuần hôm nay. Giá đường đã đạt mức cao 
nhất trong vòng 7 tháng qua. 

● Thị trường dầu tiếp tục tăng và giá đồng Real Brazil cũng phản ứng 
tương tự khiến cho giá đường cũng được hỗ trợ.

● StoneX đã cảnh báo tình trạng thiếu hụt đường trong năm nay có thể 
đạt 2.2 triệu tấn bất chấp việc Ấn Độ đang có khả năng sản xuất được 
nhiều đường hơn. Nguyên nhân của việc đưa ra dự báo thiếu hụt này 
đến từ việc EU và Thái Lan đang cắt giảm sản lượng. 

● Các đại lý cũng đang chờ đợi số liệu từ khu vực trung nam Brazil trong 
nửa cuối tháng 9 được Unica phát hành vào ngày hôm nay. S&P Global 
Platts khảo sát các nhà phân tích cho thấy sản lượng đường trong giai 
đoạn này ở mức 2,88 triệu tấn tăng 60,8% so với năm trước.
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Đường

Cafe Arabica

Cafe Arabica 12/2020 (KCEZ20) 

Điểm tin

Phân tích kỹ thuật

● Phiên ngày 08/10, giá hợp đồng tương KCEZ20 tăng điểm trong nghi 
ngờ. Cuối phiên, giá đóng cửa tại mức 110.25 tăng (+0.59%) so với đóng 
cửa phiên trước đó.

● Chi báo Stochastic tiếp tục cho tín hiệu tăng điểm, tuy nhiên khối lượng 
giao dịch phiên ngày hôm qua vẫn là tương đối thấp. 

● Hiện tại giá vẫn đang di chuyển trong nửa dải dưới dải Bollinger Bands.

Kháng cự 117.65 129.00 135.40

Hỗ trợ 107.00

Bản tin

● Có vẻ như cafe đang hướng đến việc chấm dứt chuỗi thua 3 tuần của 
mình trong phiên hôm nay. Động lực cho giá trong giai đoạn này đến từ 
tình hình thời tiết bất lợi tại Brazil. Các khu vực trồng cafe chính của 
Brazil đang bắt đầu chịu ảnh hưởng mạnh của La Nina và khiến cho môi 
trường trở nên khô hơn và không thích hợp cho việc ra hoa. 

● Cùng với đó sản lượng của Colombia đã bị cắt giảm trong giai đoạn này.



TRANG 6

Bản tin


