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Bản tin
Công Nghiệp

Tỷ giá Giá trị %∆

Dollar Index 92.75 -0.23%

EUR/USD 1.1832 0.24%

GBP/USD 1.3186 0.55%

AUD/USD 0.7268 0.51%

NZD/USD 0.6844 0.09%

USD/JPY 104.62 -0.48%

USD/CAD 1.3131 -0.06%

USD/CHF 0.9126 -0.24%

USD/CNY 6.6039 -0.11%

USD/BRL 5.4582 0.00%

Chỉ số Giá trị %∆

Dow Jones 29,479.81 1.37%

S&P 500 3,585.15 1.36%

Nasdaq 11,829.29 1.02%

FTSE 100 6,316.39 -0.36%

CAC 40 5,380.16 0.33%

DAX 13,076.72 0.18%

Shanghai 3,310.10 -0.86%

Nikkei 225 25,385.87 -0.53%

KOSPI 2,493.87 0.74%

VNIndex 966.29 0.73%

Đương kim Tổng thống Donald Trump hôm qua (13/11) thừa nhận khả năng 
thất bại trước ông Joe Biden trong phát biểu đầu tiên trước công chúng sau 
khi truyền thông Mỹ công bố chiến thắng bầu cử thuộc về đối thủ. Theo ông 
Donald Trump, vaccine ngừa Covid-19 của Tập đoàn dược phẩm Pfizer sẽ 
“rất sớm” được cấp phép sử dụng khẩn cấp: “Chúng tôi sẽ làm việc để đảm 
bảo giấy phép sử dụng khẩn cấp vaccine ngừa Covid-19 sớm có hiệu lực, và 
chính quyền của tôi sau đó sẽ điều phối việc phân phối vaccine và nó sẽ 
được phê duyệt. Tôi nghĩ, quá trình phê duyệt sẽ diễn ra rất nhanh chóng. 
Ba loại vaccine khác cũng đang trong giai đoạn thử nghiệm cuối cùng và việc 
bàn giao, cũng như phân phối sẽ rất nhanh chóng. Chúng tôi đã sẵn sàng". 
Một phân tích dữ liệu của CNBC do Đại học Johns Hopkins tổng hợp cho 
thấy các ca mắc mới hàng ngày trung bình tăng ít nhất 5% trong tuần qua ở 
ít nhất 47 bang. Trong khi đó, số người nhập viện tăng ở ít nhất 46 bang. Chỉ 
riêng vào thứ Năm, hơn 150.000 trường hợp đã được xác nhận ở Mỹ.

Bloomberg đưa tin, vụ vỡ nợ mới nhất của một công ty khai thác than đã gây 
ra mối lo ngại ngày càng tăng về "sức khỏe" của các công ty quốc doanh và 
các nhà cho vay của họ tại Trung Quốc. Theo Caixing News, một công ty khai 
thác than thuộc sở hữu nhà nước tại tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) đã chứng 
kiến vụ vỡ nợ trái phiếu 1 tỷ CNY (151 triệu USD) xảy ra đột ngột. Sự việc này 
đã gây náo loạn trên khắp Trung Quốc, gây ảnh hưởng đến cả công ty mẹ, 
các công ty cùng ngành và công ty phát hành trái phiếu thuộc sở hữu nhà 
nước khác. Chưa dừng ở đó, vụ việc còn dẫn đến một cuộc điều tranh liên 
ngân hàng của cơ quan điều tiết thị trường trái phiếu. Tập đoàn Điện lực và 
Than Yongcheng (Yongcheng Coal and Electricity Holding Group) tháng 
trước mới được một công ty xếp hạng tín dụng có tiếng trong nước xếp 
hạng trái phiếu ở mức cao nhất. Tuy nhiên, theo một tuyên bố của Shanghai 
Clearing House, công ty này đã không thanh toán được khoản nợ ngắn hạn 
vừa đáo hạn hôm thứ Ba. Vụ vỡ nợ đã tạo ra phản ứng dây chuyền, ảnh 
hưởng đến các công ty khai thác than và phương tiện hỗ trợ tài chính của 
chính quyền địa phương ở các tỉnh khác. Các doanh nghiệp khai thác than ở 
tỉnh Sơn Tây và Hà Bắc đã phải hủy kế hoạch phát hành trái phiếu, hoặc cắt 
giảm mục tiêu huy động vốn. Ngoài ra, trái phiếu ngành này cũng giảm 
mạnh trên thị trường tài chính Trung Quốc.
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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 14.86 15.08 14.79 14.96 0.27% 39,595 01/10/2020

Đường 10/2021 SBEV21 13.30 13.39 13.15 13.25 -0.75% 3,839 01/03/2021

Cà phê Arabica 
12/2020 KCEZ20 110.15 110.55 108.65 109.25 -0.77% 11,219 19/11/2020

Cà phê Arabica 
03/2021 KCEH21 113.20 113.40 111.55 112.20 -0.66% 20,584 18/02/2021

Bông 12/2020 CTEZ20 68.45 68.77 68.22 68.46 -0.03% 17,211 23/11/2020

Bông 03/2021 CTEH21 70.55 70.75 70.18 70.40 -0.31% 19,718 22/02/2021

Tổng số ca đang nhiễm COVID

15,350,887

Ngày Thời gian Quốc gia Tác động Sự Kiện

11/17/2020
3:00 US Commodity US: Crop Progress

21:15 US Industrial Production (MoM)(Oct)

11/18/2020

17:00 EU Consumer Price Index (MoM)(Oct)

17:00 EU Consumer Price Index - Core (YoY)(Oct)

17:00 EU Consumer Price Index - Core (MoM)(Oct)

20:30 US Building Permits (MoM)(Oct)

20:30 US Housing Starts (MoM)(Oct)

21:30 US Energy US: EIA Petroleum Status Report

11/19/2020

14:00 CN FDI - Foreign Direct Investment (YTD) (YoY)(Oct)

19:30 US Commodity US: Export Sales

20:30 US Continuing Jobless Claims(Nov 6)

20:30 US Initial Jobless Claims(Nov 13)

20:30 US Initial Jobless Claims 4-week average(Nov 13)

21:30 US Energy US: EIA Natural Gas Report

11/20/2020

7:00 EU G20 Meeting

8:30 CN PBoC Interest Rate Decision

22:00 EU Consumer Confidence(Nov) PREL

11/21/2020 7:00 EU G20 Meeting
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Kháng cự/Hỗ trợ

TRANG 4

Đường 03/2021 (SBEH21)

Điểm tin

Phân tích kỹ thuật

● Phiên ngày 13/11, hợp đồng tương lai Đường - SBEH21 tiếp tục trong 
biên độ hẹp. Kết phiên, giá đóng cửa tại mức 14.96 tăng (+0.27%) so với 
đóng cửa phiên ngày trước đó.

● Khối lượng giao dịch trong phiên ngày thứ sáu tuần trước sụt giảm đáng 
kể.

● Dải Bollinger Bands tiếp tục thu hẹp, và giá đang ở vùng kháng cự.
● Sự tích lũy của mặt hàng này trong thời gian vừa qua là rất rõ ràng, báo 

hiệu cho sắp có một đợt bùng nổ về xu hướng giá. Các nhà đầu tư cần 
chú ý quan sát.

Kháng cự 14.75 15.05

Hỗ trợ 13.78

Đường

Cafe Arabica

Bản tin
Công Nghiệp

● Thời tiết khô hạn hơn bình thường tại khu vực trồng mía đường Trung 
Nam Brazil với điều kiện thời tiết La Nina đang diễn ra đã tạo ra sự hỗ 
trợ cơ bản cho thị trường vì hiện tượng này sẽ tác động tiêu cực đến sản 
lượng vào cuối cuối vụ này và toàn bộ vụ 2021/22. Tuy nhiên, hoạt động 
trồng đường tại Trung và Nam Mỹ sẽ có những chuyển biến tích cực 
hơn trong tuần này khi lượng mưa được dự báo ổn định.

● Trong báo cáo nguồn cung mới nhất của Unica, Các nhà máy ở Trung 
Nam tiếp tục phân bổ hơn 43% lượng mía ép của họ cho sản xuất 
đường. Con số này có thể thấp hơn so với mức cao nhất của mùa này là 
47%, nhưng vẫn tốt hơn so với số liệu của cùng kỳ năm ngoái với tỷ lệ là 
32%.
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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 giảm điểm sau chuỗi 3 
phiên tăng liên tiếp. Cuối phiên, giá đóng cửa tại mức 109.25 giảm 
(-0.77%) so với đóng cửa phiên ngày trước đó.

● Khối lượng giao dịch phiên ngày thứ sáu sụt giảm mạnh.
● Chỉ báo Stochastic đi vào vùng quá mua và có tín hiệu đảo chiều, cùng 

với đó giá phản ứng với dải trên dải Bollinger Bands.
● Chúng tôi kỳ vọng giá có thể giảm điểm trong ngày, tuy nhiên, nhìn rộng 

hơn, giá vẫn đang trong đà phục hồi tăng điểm.

Kháng cự 113.25 117.65. 120.45

Hỗ trợ 102.00 107.00

Bản tin
Công Nghiệp

● Các vấn đến về nguồn cung trong ngắn hạn sẽ tiếp tục tạo ra nhưng 
hỗ trợ cơ bản về giá, cà phê đang ở vị thế tốt để mở rộng đà phục 
hồi vào đầu tuần này.

● Những lo ngại về nguồn cung do thiệt hại của bão và lũ lụt tại Việt 
Nam và Trung Mỹ tiếp tục. Bão Iota được dự báo sẽ đi qua các khu 
vực trồng cà phê tại Honduras và Guatemala trong tuần này, nơi mà 
vốn đã bị ảnh hưởng tiêu cực bởi bão Eta hồi đầu tháng.

● Các nhà sản xuất Nam Mỹ cũng đã và đang phải đối mặt với các vấn 
đề về nguồn cung lao động, điều này đã làm chậm lại các hoạt động 
thu hoạch và xuất khẩu trong phần lớn năm nay, vì vậy khu vực này 
có thể sẽ có sản lượng trong năm 2020/21 thấp hơn so với dự báo 
ban đầu.

● Brazil có thể có nguồn cung xuất khẩu tương đối lớn trong phần còn 
lợi của năm nay, tuy nhiên vụ mùa “trái vụ” năm 2021/22 sắp tới đã 
bị ảnh hưởng bởi thời tiết khô hạn so với điều kiện bình thường vào 
đầu năm.



TRANG 6

Bản tin
Công Nghiệp


