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Thị trường tiền tệ

Thị trường chứng khoán
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Bản tin
Công Nghiệp

Tỷ giá Giá trị %∆

Dollar Index 94.12 0.01%

EUR/USD 1.1576 -0.03%

GBP/USD 1.3613 -0.02%

AUD/USD 0.7429 -0.09%

NZD/USD 0.7114 -0.15%

USD/JPY 113.9600 0.00%

USD/CAD 1.2418 0.09%

USD/CHF 0.9150 0.02%

USD/CNY 6.4000 0.04%

USD/BRL 5.6800 0.00%

Chỉ số Giá trị %∆

Dow Jones 36,053.09 0.39%

S&P 500 4,630.65 0.37%

Nasdaq 15,649.60 0.34%

FTSE 100 7,274.81 -0.19%

CAC 40 6,927.03 0.49%

DAX 15,954.45 0.94%

Shanghai 3,505.63 -1.10%

Nikkei 225 29,520.90 -0.43%

KOSPI 2,998.13 -0.51%

VNIndex 1,452.46 0.94%

Chứng khoán châu Á xuất hiện những phản ứng trái chiều vào thứ Tư khi 
các nhà giao dịch đánh giá mức cao nhất mọi thời đại khác đối với chứng 
khoán Hoa Kỳ và sự giảm điểm trong lợi suất trái phiếu Hoa Kỳ kỳ hạn 
ngắn trước quyết định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang.

Thị trường chứng khoán Australia tăng trong khi Hàn Quốc giảm. Hợp 
đồng tương lai giảm đối trên thị trường Hồng Kông. Nhật Bản đóng cửa 
cho một kỳ nghỉ. Các hợp đồng tương lai chỉ số của S&P 500 và Nasdaq 
100 đều trượt dốc. Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ tăng vọt lên mức kỷ 
lục, được thúc đẩy bởi khả năng phục hồi của lợi nhuận công ty trước chi 
phí đầu vào tăng trong bối cảnh chuỗi cung ứng liên quan đến đại dịch và 
biến động lao động.

Tại Trung Quốc, Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết nền kinh tế đang đối 
mặt với áp lực đi xuống mới. Trong khi đó, có nhiều đồn đoán rằng lời kêu 
gọi nhằm đảm bảo có đủ nguồn cung cấp lương thực cho mùa đông và để 
mọi người tích trữ những thứ cần thiết có liên quan đến việc bùng phát 
virus ngày càng rộng đã dẫn đến hạn chế di chuyển.

Fed dự kiến   sẽ thông báo rằng họ sẽ bắt đầu giảm bớt lượng mua trái 
phiếu của họ, nhưng các nhà kinh tế đang băn khoăn về việc liệu nâng lãi 
suất sẽ diễn ra vào năm sau hay vào đầu năm 2023.

Trong một diễn biến khác, dầu đã giảm điểm trước cuộc họp trong tuần 
này khi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đồng minh sẽ thiết lập 
chính sách sản lượng. Bitcoin ở mức khoảng 63.000 đô la trong bối cảnh 
tiền điện tử tăng giá.

Một số sự kiện kinh tế cần quan tâm trong tuần này:

- Chính sách tiền tệ của FED, các dữ liệu về đơn đặt hàng nhà máy, 
đơn đặt hàng lâu bên của Mỹ, thứ Tư.

- OPEC+ họp bàn sản lượng, thứ Năm.
- Chính sách tiền tệ của NHTW Anh, thứ Năm.
- Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đâu, dữ liệu thương mại Mỹ, thứ 

Năm.
- Bảng lương phi nông nghiệp, tỷ lệ thất nghiệp Hoa Kỳ, thứ Sáu.



Lịch sự kiện

Mục lục

Điểm tin thị trường

Lịch sự kiện & bảng giá

Phân tích sản phẩm

1

2

3

Bloomberg Commodity Index

Reuters CRB Commodity Index

TRANG 3

Bảng giá Công nghiệp

Bản tin
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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 19.12 19.35 19.02 19.29 1.05% 12,425

Cà phê Arabica 03/2022 KCEH22 211.20 211.75 207.45 210.85 -0.28% 19,849

Cà phê Arabica 05/2022 KCEK22 211.55 211.95 207.90 211.35 -0.24% 5,166

Bông 03/2022 CTEH22 114.96 116.73 112.12 113.83 -1.04% 19,562

Bông 05/2022 CTEK22 113.41 115.03 110.55 112.16 -1.14% 3,603

Cafe Robusta 01/2022 LRCF22 2269.00 2271.00 2220.00 2234.00 -1.54% 4,791

Cafe Robusta 03/2022 LRCH22 2192.00 2194.00 2162.00 2176.00 -0.73% 1,928

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

11/1/2021

8:45 CN Caixin Manufacturing PMI(Oct)

21:00 US ISM Manufacturing Employment Index(Oct)

21:00 US ISM Manufacturing PMI(Oct)

22:00 US US: Export Inspections

11/2/2021

2:00 US US: Fats & Oils

2:00 US US: Grain Crushings

3:00 US US: Crop Progress

6:50 JP BoJ Monetary Policy Meeting Minutes

11/3/2021

8:45 CN Caixin Services PMI(Oct)

19:15 US ADP Employment Change(Oct)

20:45 US Markit PMI Composite(Oct)

21:00 US ISM Services PMI(Oct)

21:30 US US: EIA Petroleum Status Report

11/4/2021

1:00 US Fed Interest Rate Decision

1:00 US Fed's Monetary Policy Statement

1:30 US FOMC Press Conference

19:30 US Initial Jobless Claims(Oct 29)

19:30 US US: Export Sales

21:30 US US: EIA Natural Gas Report

11/5/2021

17:00 EU Retail Sales (MoM)(Sep)

19:30 US Nonfarm Payrolls(Oct)

19:30 US Unemployment Rate(Oct)
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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 2/11, hợp đồng Đường tháng 3 đóng cửa tại mức 
$19.54, tăng (+0.88%) so với đóng cửa phiên ngày trước đó.

● Giá tiếp tục tăng trong ngày thứ 3. Các nhà đầu tư đã vào vị thế như 
đã nhận định thứ 5 tuần trước có thể tiếp tục nắm giữ. Tuy nhiên 
nếu hôm nay giá đi xuống dưới $19.30 có thể là dấu hiệu không tốt 
cho thị trường. 

Kháng cự 20.20 20.40

Hỗ trợ 19.45 19.35

Đường

Cafe Arabica

Bản tin
Công Nghiệp

● Tính đến giữa tháng 10, sản lượng đường Trung Nam của mùa vụ 
này đã thấp hơn 12,5% so với tốc độ của mùa trước trong khi sản 
lượng ethanol thấp hơn 6,3% so với tốc độ của mùa trước.

● Thời tiết La Nina có thể khiến nhiệt độ khô hơn bình thường cho các 
khu vực trồng mía vùng Trung Nam trong quý đầu của năm 2022 và 
điều đó có thể dẫn đến điều chỉnh dự báo về sản lượng mía và ép 
mía 2022/23. 

● Ngoài ra có 60,9% tổng lượng đường được nghiền để lấy ethanol 
trong nửa đầu tháng 10, tăng so với mức 54,7% của năm ngoái và là 
dấu hiệu sản lượng đường thấp hơn. 

● Giá ethanol cao kỷ lục ở Brazil đang hỗ trợ cho 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, điều này sẽ khuyến khích tăng cường sản 
xuất ethanol. 
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Đường

Cafe Arabica

Cafe Arabica 12/2021 (KCEZ21) 

Điểm tin

Phân tích kỹ thuật

● La Nina sẽ tác động tiêu cực đến sản lượng sắp tới của Brazil do cây 
cà phê của họ đã phải trải qua điều kiện khô hơn hạn hơn bình 
thường kể từ năm ngoái và các đợt băng giá tháng 7.

● Khan hiếm container vận chuyển tiếp tục hạn chế xuất khẩu cà phê 
từ Brazil và Việt Nam.

● Dự trữ cà phê trên sàn ICE giảm 19.304 bao vào thứ Ba và đạt mức 
thấp mới trong 6 tháng. Tại thời điểm này, phần lớn các kho dự trữ 
của sàn giao dịch ICE là từ Brazil (52%) hoặc Honduras (42%), cả hai 
đều đã gặp vấn đề về nguồn cung trong năm qua.

● Liên đoàn Cà phê Quốc gia Colombia đã giảm ước tính sản lượng cà 
phê 2020/21 của quốc gia họ từ 14,0 triệu bao xuống 13,0 đến 13,5 
triệu bao do lượng mưa lớn và thiếu ánh nắng mặt trời, đồng thời sẽ 
có tác động tiêu cực đến sản lượng cà phê 2021/22 của họ cũng vậy.

Kháng cự 216.00

Hỗ trợ 196.00 201.60

● Kết thúc phiên 02/11, hợp đồng KCEZ21 đóng cửa tại mức 208.05, 
giảm (-0.31%) so với đóng cửa phiên ngày trước đó.

● Giá cà phê tiếp tục bật tăng. Chúng tôi kỳ vọng giá sẽ tiếp tục bật 
tăng lên khu vực 216 trong thời gian tới.

Bản tin
Công Nghiệp
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Bản tin
Công Nghiệp


