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Bản tin
Công Nghiệp

Tỷ giá Giá trị %∆

Dollar Index 92.23 -0.32%

EUR/USD 1.1872 0.43%

GBP/USD 1.3156 0.11%

AUD/USD 0.7255 -0.37%

NZD/USD 0.6772 1.12%

USD/JPY 103.33 -0.14%

USD/CAD 1.3055 0.06%

USD/CHF 0.9005 -0.39%

USD/CNY 6.6080 0.08%

USD/BRL 5.3647 -2.90%

Chỉ số Giá trị %∆

Dow Jones 28,323.40 -0.24%

S&P 500 3,509.44 -0.03%

Nasdaq 11,895.23 0.04%

FTSE 100 5,910.02 0.07%

CAC 40 4,960.88 -0.46%

DAX 12,480.02 -0.70%

Shanghai 3,312.16 -0.24%

Nikkei 225 24,325.23 0.91%

KOSPI 2,416.50 0.11%

VNIndex 938.29 0.06%

Tổng thống đắc cử Joe Biden đang lên kế hoạch nhanh chóng ký một loạt 
sắc lệnh sau khi tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20-1-2021, theo báo 
Washington Post. Washington Post dẫn các nguồn tin thân cận với chiến 
dịch của ông Biden tiết lộ ông sẽ tái ký kết hiệp định Paris về biến đổi khí 
hậu và đảo ngược quyết định rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) của Tổng 
thống Donald Trump. Ông cũng có khả năng sẽ ra lệnh cho một cuộc chiến 
mới chống lại tình trạng vô gia cư, xây thêm khu tái định cư cho những 
người tị nạn chạy trốn chiến tranh. Ông Biden cũng cam kết xóa bỏ các lệnh 
cấm đi lại với một số quốc gia Hồi giáo mà Chính quyền Trump ban hành. 
Ông cũng sẽ bắt đầu gọi điện cho các nhà lãnh đạo nước ngoài trong nỗ lực 
khôi phục lòng tin giữa các đồng minh thân cận nhất của Mỹ. Khi còn đang 
chạy đua hồi tháng 7, ông Biden đã công bố một chiến lược trong đó dùng 
700 tỷ USD để tạo ra hàng triệu việc làm. Nguồn tài chính để phục vụ cho kế 
hoạch này sẽ tới từ quyết định tăng thuế đối với những người Mỹ giàu có 
nhất và các tập đoàn lớn nhất. Đây cũng là một chiến dịch mà ông Biden có 
thể thực hiện

Khi ông Biden đắc cử thì chiều ngược lại tổng thống Trump có thể đối mặt 
với nhiều vấn đề pháp lý. Một số người đã đề xuất thành lập một bộ máy 
chính thức để điều tra ông Trump sau khi ông rời Nhà Trắng. Hạ nghị sĩ Dân 
chủ Eric Swalwell thậm chí còn đưa ra ý tưởng thành lập một “Ủy ban tội ác 
tổng thống”, gồm các công tố viên độc lập, để điều tra ông. Trát đòi tiền 
hoàn thuế của ông Trump quay trở lại Tòa án Tối cao sau khi vấp phải phản 
ứng của Tổng thống. Nguy cơ pháp lý nghiêm trọng nhất mà ông Trump đối 
mặt là cuộc điều tra hình sự mở rộng của công tố viên quận Manhattan, liên 
quan đến hoạt động tài chính của Trump Organization. Trong hồ sơ tòa án, 
các công tố viên đề xuất rằng cuộc điều tra này có thể xác minh liệu Tổng 
thống và công ty của ông có dính líu tới các gian lận ngân hàng, gian lận bảo 
hiểm, gian lận thuế và giả mạo các hồ sơ kinh doanh hay không. Hôm 13/10, 
luật sư của ông Trump đã đề nghị Tòa án Tối cao ngăn cản thực thi trát hầu 
tòa để họ có thêm thời gian kháng cáo. “Lúc này ông ấy quá mạnh. Họ biết 
rằng không thể truy tố ông ngay lúc này, vì thế họ cứ chuẩn bị hồ sơ và sẵn 
sàng. Tôi nghĩ nếu ông Trump thất cử và rời Nhà Trắng, mọi thứ sẽ diễn ra 
rất nhanh”, Jennifer Rodgers, cựu công tố viên liên bang, nhà phân tích pháp 
lý của CNN, dự đoán.
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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 14.38 15.00 14.27 14.91 2.97% 64,861 01/10/2020

Đường 10/2021 SBEV21 12.85 13.33 12.77 13.29 3.18% 4,796 01/03/2021

Cà phê Arabica 
12/2020 KCEZ20 106.55 108.00 105.95 106.95 0.94% 18,752 19/11/2020

Cà phê Arabica 
03/2021 KCEH21 108.90 110.45 108.45 109.45 0.92% 21,935 18/02/2021

Bông 12/2020 CTEZ20 70.00 70.27 68.55 68.62 -2.07% 28,448 23/11/2020

Bông 03/2021 CTEH21 71.20 71.43 70.07 70.15 -1.49% 25,160 22/02/2021

Tổng số ca đang nhiễm COVID

13,676,671

Ngày Thời gian Quốc gia Tác động Sự Kiện

11/9/2020 22:00 US Commodity US: Export Inspections

11/10/2020

3:00 US Commodity US: Crop Progress

8:30 CN Consumer Price Index (MoM)(Oct)

8:30 CN Producer Price Index (YoY)(Oct)

8:30 CN Consumer Price Index (YoY)(Oct)

11/11/2020

11:00 US USDA Supply/ Demand

20:30 US Continuing Jobless Claims(Oct 30)

20:30 US Initial Jobless Claims(Nov 6)

22:00 US Energy US: EIA Petroleum Status Report

11/13/2020

2:00 US Monthly Budget Statement(Oct)

17:00 EU Gross Domestic Product s.a. (QoQ)(Q3) PREL

17:00 EU Gross Domestic Product s.a. (YoY)(Q3) PREL

19:30 US Commodity US: Export Sales

20:30 US Producer Price Index ex Food & Energy (YoY)(Oct)

21:30 US Energy US: EIA Natural Gas Report

22:00 US Michigan Consumer Sentiment Index(Nov) PREL
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Kháng cự/Hỗ trợ
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Đường 03/2021 (SBEH21)

Điểm tin

Phân tích kỹ thuật

● Phiên ngày 06/11, hợp đồng tương lai Đường - SBEH21 tăng điểm. Kết 
phiên, giá đóng cửa tại mức 14.91 tăng (+2.97%) so với đóng cửa phiên 
ngày trước đó.

● Khối lượng giao dịch phiên ngày thứ 6 tiếp tục tăng mạnh, chỉ báo 
Stochastic cho tín hiệu tăng điểm trở lại. Tuy nhiên, hiện tại, dải 
Bollinger Bands đang co lại, chúng tôi cho rằng, giá hiện tại đang dao 
động trong vùng 14.30 - 15.05.

Kháng cự 14.75 15.05

Hỗ trợ 13.78

Đường

Cafe Arabica

Bản tin
Công Nghiệp

● Khối lượng ròng mua của đường đang ở mức cao kỷ lục và điều đó khiến 
cho đường chịu áp lực bán ròng là rất cao. Tuy nhiên, đường vẫn đang 
nhận được sự tích cực đến từ việc đồng Brazil tăng giá trong bối cảnh 
Đô Mỹ tiếp tục suy yếu.

● Ngoài ra các gói trợ cấp xuất khẩu đường của Ấn Độ vẫn chưa được 
tung ra cũng làm giảm áp lực về nguồn cung đường thế giới.

● Trong khi đó sản lượng mía thế giới cũng bị ảnh hưởng do các  nước ở 
Trung Mỹ vẫn đang giải quyết tình trạng ngập lụt mía do bão Eta gây ra.



Mục lục

Điểm tin thị trường

Lịch sự kiện & bảng giá

Phân tích sản phẩm

1

2

3

Kháng cự/Hỗ trợ

TRANG 5

Đường

Cafe Arabica

Cafe Arabica 12/2020 (KCEZ20) 

Điểm tin

Phân tích kỹ thuật

● Phiên ngày 06/11, giá hợp đồng tương lai KCEZ20 tăng điểm trở lại. Cuối 
phiên, giá đóng cửa tại mức 106.95 tăng (+0.94%) so với đóng cửa phiên 
ngày trước đó.

● Khối lượng giao dịch tăng vào cao hơn trung bình 20 phiên trước đó, chỉ 
báo Stochastic cho tín hiệu tăng điểm,

● Giá vượt lên trên đường trung bình động MA10 và MA20. Như đã nhận 
định ở các bản tin trước, cùng với tín hiệu phân kỳ tăng điểm và giá cắt 
đường trung bình động, chúng tôi kỳ vọng giá sẽ tiếp tục tăng điểm, và 
hướng tới vùng 113.35.

Kháng cự 113.25 117.65. 120.45

Hỗ trợ 96.75 99.00 104.70

Bản tin
Công Nghiệp

● Brazil đang có sản lượng cafe ở mức kỷ lục và trong bối cảnh dịch 
Covid đã tăng tới 1 triệu ca chỉ trong 2 ngày cuối tuần thì câu hỏi đặt 
ra là ai sẽ tiêu thụ cafe đây. Trong khi đó đồng Đô Mỹ đang suy yếu 
và sản lượng của cafe Brazil trong mùa vụ 2021 có thể giảm do La 
Nina thì giá cafe sẽ có khả năng trải qua một tuần giao dịch giằng co.

● Sản lượng cafe tại khu vực Trung Mỹ sẽ gặp khó khăn trong giai 
đoạn này khi các quốc gia này giải quyết vấn đề ngập lụt và không 
thể thu hoạch trong ít nhất tuần này. Sản lượng cafe của Colombia 
đang chậm hơn 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

● Lượng tồn kho cafe sàn ICE đã tăng kỷ lục tới 9,995 bao trong phiên 
thứ 6 và đang đạt mức cao kỷ lục kể từ 8/9 năm nay. Đây chính là 
bằng chứng rõ ràng nhất về khả năng tiêu thụ suy yếu tại các quốc 
gia châu Âu.
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Bản tin
Công Nghiệp


