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Bản tin
Công Nghiệp

Tỷ giá Giá trị %∆

Dollar Index 92.72 0.00%

EUR/USD 1.1819 0.05%

GBP/USD 1.3261 0.74%

AUD/USD 0.7282 -0.04%

NZD/USD 0.6827 0.15%

USD/JPY 105.26 -0.09%

USD/CAD 1.3032 0.19%

USD/CHF 0.9150 0.19%

USD/CNY 6.6156 -0.19%

USD/BRL 5.4149 0.54%

Chỉ số Giá trị %∆

Dow Jones 29,420.46 0.90%

S&P 500 3,545.53 -0.14%

Nasdaq 11,553.86 -1.37%

FTSE 100 6,296.85 1.79%

CAC 40 5,418.97 1.55%

DAX 13,163.11 0.51%

Shanghai 3,360.15 -0.40%

Nikkei 225 24,905.59 0.26%

KOSPI 2,452.83 0.23%

VNIndex 951.90 -0.01%

Trong 24h qua, ông Trump đã có động thái bất ngờ khi đăng và chia sẻ tới 
29 bài viết/video trên trang Facebook "Donald J. Trump". Tất cả các bài viết 
đều có nội dung liên quan tới bầu cử. Trong số đó, đáng lưu ý nhất là những 
nội dung liên quan tới cuộc chiến pháp lý tại các bang với số phiếu đại cử tri 
lớn, bao gồm Wisconsin, Pennsylvania, Georgia và cả bang Nevada. Cụ thể, 
loạt bài về bầu cử được bắt đầu với nội dung: "Số lượng phiếu cần phải xác 
định lại thậm chí còn nhiều hơn dự đoán ban đầu. Một số lượng rất lớn 
phiếu đã bị can thiệp. Hãy chờ xem!". Tiếp đó, ông viết: "Nevada hóa ra là 
hầm chứa Phiếu Giả. Matt Schlapp và Adam Laxalt đang điều tra, kết quả khi 
công bố sẽ cực kỳ sốc!". Thêm 4 quan chức Trung Quốc vừa bị Mỹ áp lệnh 
trừng phạt với cáo buộc làm xói mòn sự tự chủ của Hồng Kông. Động thái 
này cho thấy chính quyền Tổng thống Donald Trump sẵn sàng tiếp tục cứng 
rắn với Trung Quốc kể cả sau khi cựu Phó Tổng thống Joe Biden được hàng 
loạt cơ quan báo chí tuyên bố là đã đắc cử trong cuộc bầu cử tuần trước.

Thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 được thiết lập sau nhiều tháng đàm 
phán và 18 tháng thương chiến giữa Mỹ và Trung Quốc. Theo thỏa thuận, 
Trung Quốc cam kết mua 200 tỷ USD hàng hóa Mỹ so với năm 2017 nhưng 
không đề cập đến những thay đổi mang tính cấu trúc với mô hình kinh tế 
của Bắc Kinh. Các cố vấn chính phủ Trung Quốc coi thỏa thuận là phi thực tế 
để thực hiện và coi Joe Biden, ứng viên tổng thống Mỹ đảng Dân chủ, là một 
người “có suy nghĩ đa phương và hợp lý” hơn Tổng thống đương nhiệm 
Donald Trump. Dù vậy, các cựu quan chức Mỹ tin gần như Biden sẽ không 
mang lại một thỏa thuận “mềm hơn” cho Trung Quốc. “Biden không sớm thì 
muộn sẽ đàm phán lại thỏa thuận thương mại bởi thỏa thuận hiện tại là phi 
thực tế. Tái đàm phán cũng là điều Trung Quốc mong muốn”, theo Shi. Bắc 
Kinh dự đoán Biden sẽ tìm cách yêu cầu Trung Quốc có thêm thay đổi mang 
tính cấu trúc trong tái đàm phán. Trong khi đó, số liệu hải quan Trung Quốc 
công bố ngày 7/11 cho thấy trong tháng 10, thặng dư thương mại của Trung 
Quốc với Mỹ tăng 46,5% so với ngày Trump nhậm chức, phản ánh nỗ lực của 
ông trong việc giảm thâm thụt thương mại không hiệu quả.
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Bloomberg Commodity Index

Reuters CRB Commodity Index
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Bản tin
Công Nghiệp

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

Đường 03/2021 SBEH21 14.88 14.92 14.53 14.68 -1.34% 50,302 01/10/2020

Đường 10/2021 SBEV21 13.29 13.31 13.07 13.27 -0.08% 4,132 01/03/2021

Cà phê Arabica 
12/2020 KCEZ20 106.75 107.65 105.35 107.30 0.42% 28,673 19/11/2020

Cà phê Arabica 
03/2021 KCEH21 109.55 110.30 108.05 110.00 0.41% 30,364 18/02/2021

Bông 12/2020 CTEZ20 70.00 70.16 69.11 69.85 -0.21% 32,464 23/11/2020

Bông 03/2021 CTEH21 71.68 71.94 70.88 71.65 -0.04% 33,718 22/02/2021

Tổng số ca đang nhiễm COVID

14,132,856

Ngày Thời gian Quốc gia Tác động Sự Kiện

11/2/2020

8:45 CN Caixin Manufacturing PMI(Oct)

22:00 US ISM Manufacturing PMI(Oct)

22:00 US Commodity US: Export Inspections

11/3/2020

2:00 US Commodity US: Commodity Crushings

3:00 US Commodity US: Crop Progress

7:00 EU Eurogroup Meeting

20:00 US Presidential Election

11/4/2020

8:45 CN Caixin Services PMI(Oct)

17:00 EU European Commission releases Economic Growth Forecasts

21:30 US Energy US: EIA Petroleum Status Report

22:00 US ISM Services PMI(Oct)

11/5/2020

19:30 US Commodity US: Export Sales

20:30 US Initial Jobless Claims(Oct 30)

21:30 US Energy US: EIA Natural Gas Report

11/6/2020

2:00 US Fed Interest Rate Decision

2:00 US Fed's Monetary Policy Statement

2:30 US FOMC Press Conference

20:30 US Nonfarm Payrolls(Oct)

20:30 US Unemployment Rate(Oct)
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Kháng cự/Hỗ trợ

TRANG 4

Đường 03/2021 (SBEH21)

Điểm tin

Phân tích kỹ thuật

● Phiên ngày 10/11, hợp đồng tương lai Đường - SBEH21 giảm điểm phiên 
thứ 2 liên tiếp. Kết phiên, giá đóng cửa tại mức 14.68 giảm (-1.34%) so 
với đóng cửa phiên ngày trước đó.

● Khối lượng giao dịch suy giảm, giá vẫn đang giao dịch trong biên độ hẹp 
14.30 - 15.05.

● Xu hướng: đi ngang.

Kháng cự 14.75 15.05

Hỗ trợ 13.78 14.30

Đường

Cafe Arabica

Bản tin
Công Nghiệp

● Đường là một trong số ít hàng hóa chứng kiến sự ổn định tương đối sau 
cuộc bầu cử Hoa Kỳ. 

● Giá năng lượng đã không thể giữ vững được sức mạnh khi mà dầu thô 
đã giảm điểm, áp lực chuyển đổi đã làm suy yếu Đường khi mà điều này 
giới hạn tiềm năng cải thiện nhu cầu ethanol nội địa của Brazil trong 
thời gian ngắn. Hệ quả là Đường đã không được hưởng lợi từ phiên 
ngày thứ 2 tăng điểm của đồng tiền Brazil và có thể gây áp lực lên các 
nhà máy Trung-Nam để sản xuất đường cho thị trường xuất khẩu toàn 
cầu.

● Bão Eta tiếp tục có mưa lớn và gió lớn trên một số khu vực trồng mía ở 
Trung Mỹ, điều này đã hỗ trợ một phần cho thị trường. 
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Đường

Cafe Arabica

Cafe Arabica 12/2020 (KCEZ20) 

Điểm tin

Phân tích kỹ thuật

● Phiên ngày 10/11, giá hợp đồng tương lai KCEZ20 tăng điểm. Cuối phiên, 
giá đóng cửa tại mức 107.30 tăng (+0.42%) so với đóng cửa phiên ngày 
trước đó.

● Khối lượng giao dịch tiếp tục tăng trở lại, chỉ báo Stochastic tiếp tục cho 
tín hiệu tăng điểm.

● Giá sau khi được hỗ trợ bởi 2 đường trung bình động MA10 và MA20, 
chúng tôi kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng điểm trong những phiên tới.

Kháng cự 113.25 117.65. 120.45

Hỗ trợ 96.75 99.00 104.70

Bản tin
Công Nghiệp

● Trong khi nhu cầu của Châu Âu sẽ vẫn là điểm nóng trong vài tuần 
tới thì các tin tức về nguồn cung sẽ giúp củng cố thị trường, điển 
hình tại Colombia, Trung Mỹ và Việt Nam.

● Tin tức về xuất khẩu cà phê tháng 10 của Guatemala là 16% thấp 
hơn so với năm ngoái đã cung cấp những hỗ trợ cho thị trường khi 
mà điều này có thể chỉ ra rằng các vấn đề về nguồn cung đang tồn 
tại khi cơn bão nhiệt đới Eta đã đến khu vực trồng trọt vào đầu 
tháng này.

● Tại Việt Nam, khu vực trồng trọt vẫn đang hứng chịu những trận 
mưa nặng hạt trong hôm nay và ngày mai, trong khi đó cơn bão 
Vamco được dự kiến sẽ tạo ra mưa lớn vào cuối tuần và là cơn bão 
thứ 13 đổ bộ vào Việt Nam trong năm nay.



TRANG 6

Bản tin
Công Nghiệp


