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Bản tin
Công Nghiệp

Tỷ giá Giá trị %∆

Dollar Index 93.76 0.02%

EUR/USD 1.1626 0.02%

GBP/USD 1.3793 0.01%

AUD/USD 0.7459 -0.05%

NZD/USD 0.7156 0.01%

USD/JPY 113.9600 0.10%

USD/CAD 1.2367 -0.03%

USD/CHF 0.9183 0.01%

USD/CNY 6.3932 -0.01%

USD/BRL 5.6592 1.10%

Chỉ số Giá trị %∆

Dow Jones 35,601.96 -0.02%

S&P 500 4,549.78 0.30%

Nasdaq 15,215.70 0.62%

FTSE 100 7,190.30 -0.45%

CAC 40 6,686.17 -0.29%

DAX 15,472.56 -0.32%

Shanghai 3,594.78 0.22%

Nikkei 225 28,747.00 0.13%

KOSPI 3,007.05 -0.01%

VNIndex 1,384.77 -0.65%

Chứng khoán châu Á và hợp đồng tương lai chỉ số của Mỹ giảm hôm thứ 
Sáu trong bối cảnh một số thất vọng về kết quả kinh doanh và khi thời 
hạn thanh toán của China Evergrande Group sắp hết hạn. Trái phiếu kho 
bạc Hoa Kỳ giảm mạnh được thúc đẩy bởi lạm phát.

Thị trường chứng khoán giảm điểm ở Nhật Bản và Úc và dao động ở Hàn 
Quốc. S&P500 tăng điểm lên mức kỷ lục, nhưng sau đó đã vấp phải nhiều 
trở ngại khi công ty Snap, chủ sở hữu của ứng dụng Snapchat cho thấy kết 
quả kinh doanh không tốt.

Lợi tức trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống dưới 1,70%. Cục 
Dự trữ Liên bang đang tiến gần hơn đến việc cắt giảm việc mua trái phiếu 
và các nhà giao dịch đang tăng cường kỳ vọng về việc tăng lãi suất để dập 
tắt áp lực giá cả. Kỳ vọng của thị trường đối với lạm phát của Hoa Kỳ đã 
đạt mức cao nhất trong nhiều năm. Đồng đô-la ổn định.

Trong khi đó, ngân hàng trung ương Australia đã mua trái phiếu, hút tiền 
về để bảo vệ mục tiêu lợi suất của mình. Tại Trung Quốc, cho đến cuối 
tuần này, Evergrande phải trả một đợt coupon trị giá 83,5 triệu đô-la. Mối 
quan tâm kéo dài về khả năng lây lan nếu nó vỡ nợ cũng như những tác 
động đối với sự tăng trưởng của Trung Quốc trong việc suy thoái khu vực 
bất động sản rộng lớn hơn.

Chứng khoán toàn cầu được thiết lập để tăng thứ ba hàng tuần, được hỗ 
trợ bởi sự phục hồi toàn cầu đang diễn ra từ cuộc khủng hoảng sức khỏe. 
Đợt đăng điểm lần này đang bị phủ bóng bởi viễn cảnh chính sách tiền tệ 
thắt chặt nhanh hơn dự kiến   để kiềm chế lạm phát, vốn đang bị thúc đẩy 
bởi sự gia tăng năng lượng và các chuỗi cung ứng có vấn đề.

Thêm vào đó, giới đầu tư cũng đang quan sát chương trình nghị sự của 
Tổng thống Mỹ. Các đảng viên Dân chủ trong Quốc hội đang mâu thuẫn 
về cả khía cạnh thuế và chi tiêu của dự luật ban hành trong phần lớn 
chương trình nghị sự của Biden, đặt ra câu hỏi về mục tiêu của các nhà 
lãnh đạo đảng để đạt được một thỏa thuận vào cuối tuần.

Diễn biến tại một số thị trường khác, dầu thô biến động, Bitcoin ổn định 
sau đợt giảm điểm nhẹ từ mức cao kỷ lục.
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Tổng số ca đang nhiễm COVID

18,439,419

Hợp đồng Mã Mở cửa Cao Thấp TT %∆ KL

Đường 05/2022 SBEK22 18.75 18.84 18.57 18.63 -0.53% 20,008

Cà phê Arabica 03/2022 KCEH22 208.00 211.40 204.40 206.15 -1.06% 19,990

Cà phê Arabica 05/2022 KCEK22 209.00 212.25 205.30 207.00 -1.10% 4,408

Bông 03/2022 CTEH22 108.39 109.25 103.98 104.15 -4.12% 8,209

Bông 05/2022 CTEK22 107.41 108.25 103.15 103.24 -4.09% 2,836

Cafe Robusta 01/2022 LRCF22 2141.00 2149.00 2128.00 2135.00 0.19% 13,071

Cafe Robusta 03/2022 LRCH22 2099.00 2112.00 2091.00 2095.00 0.10% 2,826

Cao Su TSR20 10/2021 ZFTV21 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

10/11/2021
US US: Banking Holidays

N/A CN FDI - Foreign Direct Investment (YTD) (YoY)(Sep)

19:30 US Consumer Price Index (YoY)(Sep)

19:30 US Consumer Price Index ex Food & Energy (YoY)(Sep)

22:00 US US: Export Inspections

23:00 US US: USA Supply/Demand

23:00 US US: Crop Production

10/13/2021
N/A CN Trade Balance US(Sep)

3:00 US US: Crop Progress

10/14/2021

1:00 US FOMC Minutes

1:00 US Monthly Budget Statement(Sep)

7:00 EU EUopean Council Meeting

19:30 US Producer Price Index ex Food & Energy (YoY)(Sep)

19:30 US Initial Jobless Claims(Oct 8)

21:30 US US: EIA Natural Gas Report

22:00 US US: EIA Petroleum Status Report

10/15/2021

7:00 US IMF Meeting

9:00 CN Retail Sales (YoY)(Sep)

19:30 US Retail Sales (MoM)(Sep)
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Kháng cự/Hỗ trợ
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Đường 3/2022 (SBEH22)

Điểm tin

Phân tích kỹ thuật

● Kết thúc phiên 21/10, hợp đồng Đường tháng 3 đóng cửa tại mức 
$18.94, giảm (-0.16%) so với đóng cửa phiên ngày trước đó.

● Trên biểu đồ ngày, giá vẫn đang giảm mạnh. 
● Trên biểu đồ H4, giá vẫn đang nằm dưới đường MA20. Các nhà đầu 

tư cần chú ý vùng giá phản ứng với đường MA20, nếu giá không thể 
vượt qua đường này, nhiều khả năng tiếp tục xu hướng giảm điểm 
và hướng tới mức 18.50, 18.05.

Kháng cự 20.10 19.90

Hỗ trợ 19.30 19.90

Đường

Cafe Arabica

Bản tin
Công Nghiệp

● Sản lượng khu vực Trung-Nam Brazil thấp hơn tiếp tục hỗ trợ.
● Các thị trường khác giảm điểm tạo ra những biến động lớn nhất 

định, nhưng triển vọng nguồn cung/cầu có lợi cho giá giúp Đường 
tìm thấy được một mức nền trong ngắn hạn.

● Các dấu hiệu cho thấy sự sụt giảm xuất khẩu của Brazil trong mùa 
này sẽ không được bù đắp bởi các lô hàng tăng từ Ấn Độ, Thái Lan và 
EU đã hỗ trợ đường thời điểm đầu phiên ngày hôm qua. Nhưng sự 
thay đổi tiêu cực từ mức cao mới trong nhiều năm đối với giá năng 
lượng đã gây áp lực lên giá đường vì điều đó có thể làm giảm triển 
vọng nhu cầu ethanol của Brazil và Ấn Độ.
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Đường

Cafe Arabica

Cafe Arabica 12/2021 (KCEZ21) 

Điểm tin

Phân tích kỹ thuật

● Các vấn đề về nguồn cung trong ngắn hạn có thể hỗ trợ giá, trong 
bối cảnh các thị trường khác giảm điểm.

● Thêm vào đó, sự tắc nghẽn nguồn cung do thiếu container vận 
chuyển cũng là một sự hỗ trợ đáng kể cho thị trường.

● Tuy nhiên, đồng tiền Brazil tiếp tục mất giá, điều này vô hình chung 
làm ảnh hưởng đến giá cà phê.

● Bắt đầu từ Chủ nhật, có lượng mưa hàng ngày cho các khu vực trồng 
cà phê arabica lớn của Brazil cho đến cuối tuần tới. Điều đó sẽ 
khuyến khích ra hoa cho vụ cà phê Arabica 2022/23 sắp tới của họ, 
và đó là một nguồn áp lực khác lên giá cà phê.

Kháng cự 216.00

Hỗ trợ 196.00 201.60

● Kết thúc phiên 21/10, hợp đồng KCEZ21 đóng cửa tại mức $203.30, 
giảm (-1.09%) so với đóng cửa phiên ngày trước đó.

● Trên biểu đồ ngày, giá vẫn đang được hỗ trợ tại vùng giá 202.00 
(đường MA20). Chỉ báo Stochastic cho tín hiệu giảm điểm, nếu giá có 
thể xuyên phá qua đường MA20 hay thủng mức hỗ trợ 202.00, 
chúng tôi kỳ vọng cà phế sẽ giảm điểm về vùng 190.00 - 195.00.

● Trên biểu đồ H4, giá đang nằm dưới đường MA20, các nhà đầu tư 
chú ý quan sát, và có thể mở bán ngắn hạn.

Bản tin
Công Nghiệp



TRANG 6

Bản tin
Công Nghiệp


