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Thị trường tiền tệ
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Bản tin
Công Nghiệp

Tỷ giá Giá trị %∆

Dollar Index 93.04 -0.08%

EUR/USD 1.1812 -0.03%

GBP/USD 1.3065 0.26%

AUD/USD 0.7209 -0.22%

NZD/USD 0.6649 -0.23%

USD/JPY 105.34 -0.27%

USD/CAD 1.3113 -0.14%

USD/CHF 0.9092 -0.14%

USD/CNY 6.7459 #N/A

USD/BRL #N/A #N/A

Chỉ số Giá trị %∆

Dow Jones 28,837.52 0.88%

S&P 500 3,534.22 1.64%

Nasdaq 11,876.26 2.56%

FTSE 100 6,001.38 -0.25%

CAC 40 4,979.29 0.66%

DAX 13,138.41 0.67%

Shanghai 3,358.47 2.64%

Nikkei 225 23,558.69 -0.26%

KOSPI 2,403.73 #N/A

VNIndex 925.83 0.20%

Trong khi nhiều nước trên thế giới vẫn đang nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh, 
thì nền kinh tế Trung Quốc đang đạt một bước tiến mới và có thể sẽ kết 
thúc năm nay với thành quả đáng chú ý. Nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới là 
cường quốc duy nhất không rơi vào suy thoái trong năm nay, khi dịch 
Covid-19 khiến các doanh nghiệp phải đóng cửa và mọi hoạt động bị đình 
trệ. Theo dự báo của WB, GDP của Trung Quốc trong năm nay sẽ tăng 
1,6%, trong khi nền kinh tế toàn cầu giảm 5,2%. Wang Zhe – kinh tế gia 
cấp cao tại Caixin Insight Group, cho hay: "Nhìn chung, nền kinh tế Trung 
Quốc vẫn đang trong giai đoạn hồi phục sau dịch bệnh và được cải thiện 
với tốc độ nhanh hơn." Dù sự hồi phục đang diễn ra mạnh mẽ, nhưng 
Trung Quốc còn phải đối mặt với nhiều khó khăn ở phía trước. Theo các 
nhà phân tích của Fitch Ratings, giống như ở các quốc gia khác, đại dịch đã 
gây thiệt hại nặng nề cho người dân nghèo và đặc biệt là các vùng nông 
thôn của Trung Quốc.

Kết thúc phiên 12/10, chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng điểm khi cổ phiếu 
công nghệ có diễn biến vượt trội, trong bối cảnh nhà đầu tư tiếp tục theo 
dõi các cuộc đàm phán về gói kích thích mới. Đà tăng ở phiên này diễn ra 
ngay cả khi cơ hội cho một gói kích thích khác trước khi cuộc bầu cử 
dường đã bị lu mờ vào cuối tuần. Cả Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và các 
thành viên đảng Cộng hòa ở Thượng viện đều không chấp nhận lời đề 
nghị trị giá 1,8 nghìn tỷ USD từ Nhà Trắng. Trong khi đó, Bộ trưởng Tài 
chính Steven Mnuchin và Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows đã 
kêu gọi một cuộc bỏ phiếu riêng về Chương trình Bảo vệ Tiền lương trong 
lá thư gửi Quốc hội hôm Chủ nhật.

Trong phiên hôm qua cũng đã chứng kiến rất nhiều thông báo mới về việc 
các nước bật đèn xanh cho hoạt động du lịch. Đáng kể nhất giới chức 
trách Singapore vừa công bố thử nghiệm những chuyến du thuyền khởi 
hành và kết thúc ở quốc đảo này và không dừng lại bất cứ đâu trên suốt 
hành trình.
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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 14.28 14.55 13.78 13.84 -2.74% 81,220 01/10/2020

Đường 10/2021 SBEV21 13.19 13.33 12.84 12.92 -2.05% 10,364 01/03/2021

Cà phê Arabica 
12/2020 KCEZ20 111.00 113.35 108.55 109.15 -2.15% 15,910 19/11/2020

Cà phê Arabica 
03/2021 KCEH21 113.45 115.60 111.00 111.50 -2.02% 8,746 18/02/2021

Bông 12/2020 CTEZ20 68.02 69.47 68.02 68.37 1.08% 21,406 23/11/2020

Bông 03/2021 CTEH21 68.79 70.21 68.79 69.18 1.11% 8,406 22/02/2021

Tổng số ca đang nhiễm COVID

8,352,933

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

Thứ 2 12/10/2020 3:00 PM UK Thay đổi Đồng tồn kho LME Kim loại cơ bản

Thứ 3 13/10/2020

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

6:00 PM OPEC Báo cáo hàng tháng của OPEC Năng lượng

7:30 PM US Chỉ số CPI tháng 9 Chỉ số kinh tế

10:00 PM US USA - Báo cáo giao hàng 02/10 - 08/10 Nông sản

Thứ 4 14/10/2020

- CN Báo cáo xuất nhập khẩu Trung Quốc Chỉ số kinh tế

3:00 AM US USA - Tiến độ gieo trồng đến ngày 11/10 Nông sản

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

7:30 PM US Chỉ số PPI tháng 9 Chỉ số kinh tế

Thứ 5 15/10/2020

3:30 AM US Báo cáo tồn kho dầu thô API Năng lượng

8:30 AM CN Chỉ số CPI tháng 9 Trung Quốc Chỉ số kinh tế

8:30 AM CN Chỉ số PPI tháng 9 Trung Quốc Chỉ số kinh tế

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

7:30 PM US Báo cáo tình trạng việc làm Hoa Kỳ Chỉ số kinh tế

10:00 PM US Báo cáo tình trạng xăng dầu EIA Năng lượng

11:00 PM US Báo cáo ép dầu NPOA Nông sản

Thứ 6 16/10/2020

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

7:30 PM US Doanh số bán lẻ tháng 9 Chỉ số kinh tế

7:30 PM US USA Báo cáo xuất khẩu Nông sản

8:15 PM US Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 9 Chỉ số kinh tế

Thứ 7 17/10/2020 2:30 AM US CFTC - Báo cáo Commitment of Traders Chỉ số kinh tế
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Kháng cự/Hỗ trợ

TRANG 4

Đường 03/2021 (SBEH21)

Điểm tin

Phân tích kỹ thuật

● Phiên ngày 12/10, hợp đồng tương lai Đường - SBEH21 giảm điểm đáng 
kể, kết thúc chuỗi 8 phiên tăng điểm liên tiếp. Chốt phiên, giá đóng cửa 
tại mức 13.84 giảm (-2.74%) so với đóng cửa phiên trước đó.

● Chí báo Stochastic nằm ở vùng quá mua tuy nhiên bắt đầu cho tín hiệu 
giảm điểm. Khối lượng giao dịch phiên ngày hôm qua tăng đột biến.

● Hiện tại giá đang được hỗ trợ bởi vùng đỉnh cũ 13.78.
Kháng cự 15.05

Hỗ trợ 12.44 13.00 13.78

Đường

Cafe Arabica

Bản tin
Công Nghiệp

● Đường đã liên tục ở trong vùng quá mua kể từ cuối quý 3 và đã phải 
chịu áp lực bán rất mạnh sau chuỗi 5 phiên thắng liên tiếp. Đường đã 
bắt đầu phiên của mình với việc đạt mức giá cao nhất trong vòng 7 
tháng vừa qua, nhưng sau đó đảo chiều rất mạnh. Áp lực lớn đến từ việc 
nhóm sản phẩm năng lượng suy yếu.

● Cũng có những dự báo rằng Trung Quốc sẽ gia tăng hoạt động xuất 
khẩu đường trường giai đoạn tới khi các cơ quan chức năng của Trung 
Quốc cho rằng lượng xuất khẩu đường sẽ tăng từ 460,000 tấn lên 3 triệu 
500 nghìn tấn.

● Tuy nhiên, cần phải lưu ý rằng, sản lượng đường của Brazil mùa vụ 
2020/2021 đã vượt tiến độ khoảng 10 triệu tấn so với cùng kỳ năm 
ngoái.
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Đường

Cafe Arabica

Cafe Arabica 12/2020 (KCEZ20) 

Điểm tin

Phân tích kỹ thuật

● Phiên ngày 12/10, giá hợp đồng tương KCEZ20 giảm điểm. Cuối phiên, 
giá đóng cửa tại mức 109.15 giảm (-2.15%) so với đóng cửa phiên trước 
đó.

● Chỉ báo Stochastic tiếp tục cho tín hiệu tăng điểm, tuy nhiên khối lượng 
giao dịch tương đối thấp, hơn thế nữa, giá tiếp tục bị kháng cự bởi 
đường trung bình động MA20, cho thấy phe bán vẫn rất mạnh.

Kháng cự 117.65 129.00 135.40

Hỗ trợ 107.00

Bản tin
Công Nghiệp

● Sau 4 phiên thắng liên tiếp, cafe đã chịu áp lực lớn đến từ lo ngại nguồn 
cầu thế giới. Những dự báo mới nhất về những vùng có khả năng cách ly 
mới tại châu Âu khiến cho triển vọng cafe không được tốt. Nhu cầu về 
cafe tại châu Âu mới hồi phục được hơn 1 tháng qua nay lại tiếp tục đón 
nhận những tin xấu.

● Với việc nhu cầu có khả năng suy yếu, lượng tồn kho cafe đang ở mức 
chật kín của Brazil khó có thể được giải phóng bớt.



TRANG 6

Bản tin
Công Nghiệp


