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Bản tin
Công Nghiệp

Tỷ giá Giá trị %∆

Dollar Index 92.55 -0.22%

EUR/USD 1.1860 0.24%

GBP/USD 1.3222 0.27%

AUD/USD 0.7319 0.70%

NZD/USD 0.6907 0.92%

USD/JPY 104.54 -0.08%

USD/CAD 1.3075 -0.43%

USD/CHF 0.9125 -0.01%

USD/CNY 6.5848 -0.29%

USD/BRL 5.4165 -0.75%

Chỉ số Giá trị %∆

Dow Jones 29,952.22 1.60%

S&P 500 3,626.91 1.16%

Nasdaq 11,924.13 0.80%

FTSE 100 6,421.29 1.66%

CAC 40 5,471.48 1.70%

DAX 13,138.61 0.47%

Shanghai 3,346.97 1.11%

Nikkei 225 25,906.93 2.05%

KOSPI 2,543.03 1.97%

VNIndex 950.79 -1.60%

Tối ngày hôm qua, Moderna cho biết vắc-xin Covid-19 của họ có hiệu quả 
hơn 94% trong một thử nghiệm giai đoạn cuối. Thông báo đầy hứa hẹn 
khiến công ty công nghệ sinh học có trụ sở tại Massachusetts trở thành 
nhà sản xuất thuốc thứ hai cho biết họ có một loại vắc-xin hiệu quả tiềm 
năng. Kết quả thử nghiệm tương tự vào tuần trước của Pfizer và BioNTech 
đã thúc đẩy các nhà đầu tư rót tiền vào những cổ phiếu chịu ảnh hưởng 
bởi việc nền kinh tế mở cửa trở lại. 2 công ty cho biết ứng cử viên vắc-xin 
của họ có hiệu quả hơn 90% trong việc ngăn chặn Covid-19 trong số 
những tình nguyện viên tham gia thử nghiệm. Đồng thời giảm bớt dòng 
tiền vào những tài sản trú ẩn như vàng, bạc. 

Theo báo cáo được công bố sáng ngày 17/11, GDP quý III của Nhật Bản 
tăng trưởng 21,4% so với quý trước, mạnh nhất kể từ năm 1968. Sau khi 
lao dốc kỷ lục vì đại dịch Covid-19, nền kinh tế Nhật Bản đã hồi phục 
mạnh mẽ hơn dự đoán nhờ hoạt động kinh doanh mở cửa trở lại, thương 
mại bứt tốc và các biện pháp kích thích của chính phủ giúp chi tiêu tiêu 
dùng nhảy vọt. Sự hồi phục chủ yếu được dẫn dắt bởi hoạt động thương 
mại với Mỹ và Trung Quốc được cải thiện, ngành ô tô khởi sắc và chi tiêu 
của các hộ gia đình tăng lên do chính phủ quyết định mở cửa nền kinh tế 
trở lại sau 5 tuần áp dụng tình trạng khẩn cấp. Chính phủ Nhật cũng có 
chính sách kích cầu du lịch nội địa.

Trong một diễn biến khác, chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump đã 
nộp đơn kiện tại 5 bang chiến trường, với nhiều luật sư địa phương ủng 
hộ. Tuy nhiên, tính đến nay một số công ty luật đại diện cho chiến dịch 
pháp lý của Tổng thống Trump để ông có thể tiếp tục ở lại Nhà Trắng 
đang rút khỏi các vụ kiện cáo hoặc làm rõ về vai trò của họ trước công 
chúng khi mà áp lực buộc họ rút lui đang tăng lên.
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Hợp đồng Mã Mở cửa Cao Thấp TT %∆ KL FND

Đường 03/2021 SBEH21 14.96 15.58 14.96 15.47 3.41% 64,744 01/10/2020

Đường 10/2021 SBEV21 13.25 13.57 13.25 13.51 1.96% 10,094 01/03/2021

Cà phê Arabica 
12/2020 KCEZ20 109.95 116.20 109.80 115.65 5.86% 12,893 19/11/2020

Cà phê Arabica 
03/2021 KCEH21 113.05 119.30 112.80 118.75 5.84% 36,932 18/02/2021

Bông 12/2020 CTEZ20 68.40 70.00 68.40 69.57 1.62% 14,210 23/11/2020

Bông 03/2021 CTEH21 70.40 72.00 70.33 71.58 1.68% 23,287 22/02/2021

Tổng số ca đang nhiễm COVID

15,525,077

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
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Đường 03/2021 (SBEH21)

Điểm tin

Phân tích kỹ thuật

● Đường đã có một phiên giao dịch ấn tượng với khối lượng tăng và chỉ 
báo Stochastics cũng đang ở vùng hỗ trợ tăng giá.

● Giá đường phiên hôm qua đã vượt qua kênh cản rất lớn từ thời gian dài 
trước đó. Do đó chúng tôi kỳ vọng giá sẽ tiếp tục bám Bollinger Band và 
hướng về mức kháng cự 15.90.

Kháng cự 14.75 15.05

Hỗ trợ 13.78

Đường

Cafe Arabica

Bản tin
Công Nghiệp

● Cùng với cafe, ảnh hưởng của cơn bão mới vào vùng Trung Mỹ sẽ khiến 
sản lượng mía tạm thời giảm. Nhưng nhìn chung sản lượng đường của 
Brazil và Thái Lan đều đã ở mức quá cao nên một cơn bão sẽ chỉ có khả 
năng làm động lực trong ngắn hạn.

● Tuy nhiên, tin tức về vaccine trong phiên hôm qua đã tạo động lực 
chính thúc đẩy tâm lý thị trường về khả năng tiêu thụ đường trở lại của 
thế giới.

● Hôm qua trung tâm dự báo khí tượng của Mỹ cũng đã nhấn mạnh về 
ảnh hưởng của La Nina sẽ kéo dài cho tới hết tháng 2 và khiến cho hoạt 
động sản xuất mía của Brazil gặp nhiều khó khăn.
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Đường

Cafe Arabica

Cafe Arabica 12/2020 (KCEZ20) 

Điểm tin

Phân tích kỹ thuật

● Mặc dù giá tăng mạnh trong phiên hôm qua nhưng khối lượng giao dịch 
có phần ảm đạm nên xu hướng tăng điểm của cafe vẫn chưa rõ ràng. 

● Chỉ báo Stochastics đang hướng về vùng quá mua. Tuy nhiên chúng tôi 
cho rằng giá cafe vẫn sẽ hướng về vùng 117.65 trước khi phản ứng.

Kháng cự 113.25 117.65. 120.45

Hỗ trợ 102.00 107.00

Bản tin
Công Nghiệp

● Cơn bão mới vào vùng Trung Mỹ kết hợp với ảnh hưởng của bão Eta 
trước đó dự kiến sẽ ảnh hưởng đến 15% sản lượng cafe Arabica của 
toàn thế giới.

● Cùng với đó những diễn biến mới về tin vaccine trong phiên hôm 
qua cũng được kỳ vọng sẽ cải thiện nhu cầu cafe thế giới trong giai 
đoạn tới. Đây là loại vaccine thứ 3 được công bố thử nghiệm thành 
công trong tháng này.

● Mặc dù lượng tồn kho cafe trên sàn ICE trong hôm qua ghi nhận 
tăng 3,250 bao thì lượng tồn kho cafe của Mỹ lại giảm tới 264,937 
bao trong cả tháng trước đó. Điều này cho thấy phần nào về khả 
năng quay trở lại của nhu cầu cafe thế giới.
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Bản tin
Công Nghiệp


