
NGÀY 26/10/2021

NHÓM HÀNG: CÔNG NGHIỆP



Điểm tin thị trườngMục lục

Điểm tin thị trường

Lịch sự kiện & bảng giá

Phân tích sản phẩm

1

2

3

Thị trường tiền tệ

Thị trường chứng khoán

TRANG 2

Bản tin
Công Nghiệp

Tỷ giá Giá trị %∆

Dollar Index 93.61 -0.06%

EUR/USD 1.1645 0.05%

GBP/USD 1.3770 0.06%

AUD/USD 0.7468 -0.01%

NZD/USD 0.7147 -0.04%

USD/JPY 113.5600 -0.11%

USD/CAD 1.2367 -0.04%

USD/CHF 0.9160 -0.08%

USD/CNY 6.3839 -0.13%

USD/BRL 5.6474 -0.18%

Chỉ số Giá trị %∆

Dow Jones 35,677.68 0.21%

S&P 500 4,544.90 -0.11%

Nasdaq 15,090.20 -0.82%

FTSE 100 7,204.55 0.20%

CAC 40 6,733.69 0.71%

DAX 15,542.98 0.46%

Shanghai 3,582.60 -0.34%

Nikkei 225 28,543.50 -0.91%

KOSPI 2,999.25 -0.23%

VNIndex 1,389.24 0.32%

● Liên hợp quốc cho biết trong một báo cáo rằng nồng độ khí nhà kính 
đạt mức kỷ lục vào năm ngoái và thế giới đang "đi chệch hướng" 
trong việc giới hạn nhiệt độ tăng. Tổ chức này và các cường quốc 
công nghiệp sẽ phải minh họa rõ ràng về các nhiệm vụ phải đối mặt 
trong cuộc đàm phán về khí hậu của Liên hợp quốc tại Scotland sắp 
tới

● Các nhà đầu tư đã rút 9,4 tỷ USD khỏi các quỹ đầu tư vào nước Anh 
trong năm nay sau khi hy vọng rằng đợt tiêm chủng Covid-19 sẽ thúc 
đẩy sự phục hồi kinh tế mạnh mẽ đã bị lu mờ bởi những dấu hỏi về 
việc tăng trưởng chậm và lạm phát cao. IMF dự báo Vương quốc Anh 
sẽ phục hồi chậm hơn sau đại dịch so với các quốc gia G7 khác, với 
sản lượng kinh tế năm 2024 vẫn thấp hơn 3% so với mức trước đại 
dịch.

● Wu Liangyou, một quan chức tại Ủy ban Y tế Quốc gia  cho biết các 
trường hợp mắc Covid-19 mới của Trung Quốc sẽ gia tăng trong 
những ngày tới và các khu vực bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh có thể 
tiếp tục mở rộng.
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Bảng giá Công nghiệp

Bản tin
Công Nghiệp

Tổng số ca đang nhiễm COVID

18,439,419

Hợp đồng Mã Mở cửa Cao Thấp TT %∆ KL

Đường 05/2022 SBEK22 18.69 18.82 18.63 18.74 0.59% 16,667

Cà phê Arabica 03/2022 KCEH22 206.45 209.10 201.30 202.60 -1.72% 8,966

Cà phê Arabica 05/2022 KCEK22 207.50 209.80 202.10 203.40 -1.74% 4,436

Bông 03/2022 CTEH22 104.25 107.00 104.25 106.19 1.96% 7,021

Bông 05/2022 CTEK22 103.33 106.00 103.33 105.17 1.87% 2,117

Cafe Robusta 01/2022 LRCF22 2137.00 2172.00 2135.00 2141.00 0.28% 9,754

Cafe Robusta 03/2022 LRCH22 2095.00 2122.00 2095.00 2097.00 0.10% 5,445

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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Đường 3/2022 (SBEH22)

Điểm tin

Phân tích kỹ thuật

● Kết thúc phiên 25/10, hợp đồng Đường tháng 3 đóng cửa tại mức 
$19.39, tăng (+0.74%) so với đóng cửa phiên ngày trước đó.

● Giá tăng nhẹ vào đầu tuần sau 2 ngày đi ngang cuối tuần. Các nhà 
đầu tư có thể cân nhắc vào các lệnh Long xung quanh khu vực 
$19.10, cắt lỗ xung quanh $18.90 và lợi nhuận kỳ vọng lên khu vực 
$19.90. 

Kháng cự 19.30 19.50

Hỗ trợ 19.30 19.90

Đường

Cafe Arabica

Bản tin
Công Nghiệp

● Giá ethanol cao kỷ lục tại Brazil  hỗ trợ giá đường sau khi giá nhiên 
liệu hydro ethanol Brazil leo lên mức cao kỷ lục 3,5495 reals / lít vào 
thứ Sáu tuần trước.

● Mặt khác, đồng real Brazil suy yếu là yếu tố tiêu cực đối với đường 
sau khi đồng real giảm xuống mức thấp nhất 6-1 / 4 tháng so với 
đồng USD vào thứ Sáu tuần trước, khuyến khích xuất khẩu bán ra từ 
các nhà sản xuất đường của Brazil. 



Mục lục

Điểm tin thị trường

Lịch sự kiện & bảng giá

Phân tích sản phẩm

1

2

3

Kháng cự/Hỗ trợ

TRANG 5

Đường

Cafe Arabica

Cafe Arabica 12/2021 (KCEZ21) 

Điểm tin

Phân tích kỹ thuật

● Đồng real yếu hơn khuyến khích việc bán xuất khẩu của các nhà sản 
xuất cà phê Brazil.

● Giao dịch cà phê ở Brazil gần đây đã bị đình trệ do giá cước vận 
chuyển tăng và giá cà phê cao đã khiến các nhà rang xay cà phê phải 
hoãn việc mua hàng.

● Những người trồng cà phê đang giữ giá cao hơn trong bối cảnh chi 
phí lao động và phân bón tăng cao. 

● Mặt khác ở khía cạnh thời tiết, mưa gần đây ở Brazil là yếu tố có thể 
gây áp lực lên giá cà phê arabica. Somar Metorologia hôm thứ Hai 
đưa tin rằng Minas Gerais, khu vực chiếm khoảng 30% sản lượng cà 
phê arabica của Brazil, đã nhận được lượng mưa 50,7 mm, tương 
đương 172% so với mức trung bình lịch sử vào tuần trước. 

Kháng cự 216.00

Hỗ trợ 196.00 201.60

● Kết thúc phiên 25/10, hợp đồng KCEZ21 đóng cửa tại mức $202.55, 
tăng (1.35%) so với đóng cửa phiên ngày trước đó.

● Các nhà đầu tư có thể cân nhắc vào lệnh tại khu vực $200.95, cắt lỗ 
tại $198.00 và chốt lời xung quanh khu vực $215.10.

Bản tin
Công Nghiệp
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Bản tin
Công Nghiệp


