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Bản tin
Công Nghiệp

Tỷ giá Giá trị %∆

Dollar Index 92.96 -0.09%

EUR/USD 1.1805 0.24%

GBP/USD 1.3122 -0.75%

AUD/USD 0.7240 -0.52%

NZD/USD 0.6838 -0.62%

USD/JPY 105.10 -0.30%

USD/CAD 1.3138 0.58%

USD/CHF 0.9148 -0.27%

USD/CNY 6.6129 -0.26%

USD/BRL 5.4584 1.25%

Chỉ số Giá trị %∆

Dow Jones 29,078.59 -1.09%

S&P 500 3,537.01 -1.00%

Nasdaq 11,709.59 -0.65%

FTSE 100 6,338.94 -0.68%

CAC 40 5,362.57 -1.52%

DAX 13,052.95 -1.24%

Shanghai 3,338.68 -0.11%

Nikkei 225 25,520.88 0.68%

KOSPI 2,475.62 -0.41%

VNIndex 959.28 0.74%

Chỉ riêng vào thứ Tư, số ca nhiễm tại Mỹ lại đạt kỷ lục với hơn 144.000 ca, 
nâng tổng số trên toàn quốc lên hơn 10 triệu ca. Trong khi đó, Chicago đã 
khuyến nghị người dân ở trong nhà vào nhằm hạn chế sự lây lan, còn New 
York đã áp dụng lệnh giới nghiêm mới đối với các nhà hàng, quán bar và 
phòng gym. Về mặt số liệu kinh tế, số đơn xin thất nghiệp hàng tuần đã 
giảm vào tuần vừa qua xuống 709.000 từ mức 757.000 ở tuần trước đó, Bộ 
Lao động Mỹ cho biết hôm thứ Năm. Đây là tuần giảm thứ 4 đối với số lượng 
đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu.

Tình hình chính trị tại Mỹ tiếp tục có những diễn biến căng thẳng bất chấp 
số ca Covid leo thang với tốc độ rất nhanh. CNN dẫn nguồn tin quan chức 
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, một loạt các thông điệp từ những lãnh đạo nước 
ngoài gửi cho tổng thống đắc cử Joe Biden hiện đang được lưu giữ tại Bộ 
Ngoại giao Mỹ, nhưng chính quyền ông Trump không cho phép ông Biden 
tiếp cận những thông điệp này. Ông Biden không chỉ bị chặn tin nhắn, từ 
chối hỗ trợ thực hiện cuộc gọi, mà Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo còn bị 
phủ nhận chiến thắng, nói rằng "sẽ có một cuộc chuyển giao quyền lực sang 
nhiệm kỳ thứ 2 của ông Trump".

Các chuyên gia cho rằng có lẽ Joe Biden sẽ phải dành khá nhiều thời gian 
trong 4 năm tới cho nỗ lực phục hồi kinh tế Mỹ. Mặc dù nền kinh tế đang 
dần tươi sáng trở lại sau khi bị tàn phá bởi đại dịch nhưng tất cả mới chỉ ở 
bước đầu. Nhiều chuyên gia kinh tế dự báo các giai đoạn tiếp theo sẽ khó 
khăn hơn. Những dấu hiệu mới nhất đều cho thấy sự phục hồi đang chậm 
lại, và các cuộc khủng hoảng gần đây chỉ ra rằng kinh tế Mỹ khó có thể có cú 
bật nẩy mạnh mẽ. Đại dịch cũng đã tạo ra những thay đổi sâu sắc trong cấu 
trúc của một số ngành, dẫn đến những thay đổi vĩnh viễn trong cách người 
Mỹ chi tiêu và cách các doanh nghiệp làm ăn – đồng nghĩa thị trường lao 
động sẽ dịch chuyển mạnh khi nền kinh tế điều chỉnh. "Chúng ta đã đi được 
một nửa chặng đường, phần còn lại sẽ mất tới 2 năm hoặc thậm chí lâu 
hơn", Nicholas Bloom, giáo sư kinh tế ĐH Stanford nhận định.
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Bản tin
Công Nghiệp

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

Đường 03/2021 SBEH21 14.51 15.00 14.50 14.92 2.97% 68,150 01/10/2020

Đường 10/2021 SBEV21 13.17 13.39 13.12 13.35 1.75% 6,035 01/03/2021

Cà phê Arabica 
12/2020 KCEZ20 109.35 110.70 108.75 110.10 0.92% 27,567 19/11/2020

Cà phê Arabica 
03/2021 KCEH21 112.20 113.50 111.65 112.95 0.89% 31,335 18/02/2021

Bông 12/2020 CTEZ20 69.36 69.42 68.37 68.48 -1.15% 25,217 23/11/2020

Bông 03/2021 CTEH21 71.30 71.69 70.54 70.62 -1.06% 27,817 22/02/2021

Tổng số ca đang nhiễm COVID

14,587,544

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
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Đường 03/2021 (SBEH21)

Điểm tin

Phân tích kỹ thuật

● Phiên ngày 13/11, hợp đồng tương lai Đường - SBEH21 tiếp tục sự tích 
lũy. Kết phiên, giá đóng cửa tại mức 14.92 tăng (+2.97%) so với đóng cửa 
phiên ngày trước đó.

● Khối lượng giao dịch ngày hôm qua tăng mạnh, giá vượt lên trên hai 
đường trung bình động MA10 và MA20.

● Chúng tôi cho rằng, đà tích lũy của Đường có dấu hiệu sắp chấm dứt, 
các nhà đầu tư có thể quan sát kỹ để tham gia vị thế mua đối với mặt 
hàng này.

Kháng cự 14.75 15.05

Hỗ trợ 13.78

Đường

Cafe Arabica

Bản tin
Công Nghiệp

● Đường có phiên phục hồi thứ 3 kể từ mức đáy trong tháng 10/11 với 
tâm lý rủi ro trên toàn cầu giảm bớt cũng như không có nhiều hỗ trợ từ 
các thị chính bên ngoài của mặt hàng này.

● Sự kiện La Nina nhiều khả năng giữ các khu vực trồng mía đường tại 
Trung Nam Brazil khô hơn so với điều kiện bình thường cho đến hến 
năm, điều này tiếp tục hỗ trợ giá đường khi mà việc giảm sản lượng 
trong mùa tới tại khu vực này đã được chỉ ra.

● Việc Ấn Độ tiếp tục trì hoãn quyết định trợ cấp cho mùa vụ này đã tạo 
thêm nguồn sức mạnh không nhỏ cho Đường. Có một số luồng ý kiến 
cho rằng các khoản trợ cấp này sẽ thấp hơn số tiền của mùa trước, tuy 
nhiên một số báo cáo cho rằng mức giảm này sẽ thấp hơn so với kỳ 
vọng, do đó có thể ngăn chặn sự sụt giảm đáng kể trong tổng xuất khâu 
năm 2020/21 của họ.
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Đường

Cafe Arabica

Cafe Arabica 12/2020 (KCEZ20) 

Điểm tin

Phân tích kỹ thuật

● Phiên ngày 13/11, giá hợp đồng tương lai KCEZ20 tăng điểm. Cuối phiên, 
giá đóng cửa tại mức 110.10 tăng (+0.92%) so với đóng cửa phiên ngày 
trước đó.

● Khối lượng giao dịch phiên hôm qua cho thấy mặt hàng này đang được 
giao dịch khá sôi động, thêm vào đó, chỉ báo Stochastic tín tục xu hướng 
tăng điểm và đang dần bước vào vùng quá mua.

● Trong khi đó, giá tiếp đến dải trên dải Bollinger Bands và dần đi vào 
vùng kháng cự, các nhà đầu tư cần chú ý quan sát theo dõi.

Kháng cự 113.25 117.65. 120.45

Hỗ trợ 96.75 99.00 104.70

Bản tin
Công Nghiệp

● Cà phê tiếp tục có những vấn đề về nhu cầu cần phải khắc phục, và 
giá hoàn toàn có thể tiếp tục giảm như hồi đầu tháng. Với vấn đề về 
nguồn cung trong ngắn hạn hỗ trợ giá, cà phê có thể đóng cửa tuần 
với việc giá tăng tốt lần đầu tiên kể từ giữa tháng 9.

● Các vấn đề về thời tiết từ các vụ mùa sắp tới ở Trung Mỹ và Việt Nam 
vẫn là nguồn sức mạnh chính cho thị trường vì điều này gây ra sự 
chậm trễ trong thu hoạch, và cũng có thể dẫn đến thiệt hại cho cây 
cà phê.

● Xuất khẩu Cà phê Việt Nam trong tháng 10 thấp hơn 8.4% so với 
tổng xuất khẩu của tháng 9. Thêm vào đó, điều kiện thời tiết khô 
hơn bình thường tại Brazil cho vụ mùa “trái vụ” tiếp tục củng cố giá 
do điều này ảnh hưởng lớn đến sản lượng vụ mùa này.
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Bản tin
Công Nghiệp


