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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHIỆP NHẸ NGÀY 16/10/2019 

(Cho phiên giao dịch ngày 15/10/2019) 

 

  

 Hợp đồng Giá đóng cửa % 

Cà phê 

Robusta 

LRCX19 1,237 -1.12% 

LRCF20 1,264 -0.94% 

Cà phê 

Arabica 

KCEZ19 94.45 -0.42% 

KCEH20 97.95 -0.51% 

Ca cao 
CCEZ19 2,522 +2.98% 

CCEH20 2,542 +2.91% 

Đường 
SBEH20 12.59 +0.56% 

SBEK20 12.69 +0.63% 

Bông 
CTEZ19 63.53 +2.11% 

CTEH20 64.26 +1.71% 
 

  

Chỉ báo Số liệu 

Dow Jones 27,024.80 ↑ 237.44 (0.89%) 

S&P 500 2,995.68 ↑ 29.53 (1.00%) 

Shanghai 
Composite 

2,991.05 ↓ 16.84 (0.56%) 

BRL/USD 0.23919 ↓ 0.00303 (1.25%) 

US Dollar Index 98.30 ↓ 0.15 (0.15%) 

USD/VND 
(Vietcombank) 

Mua vào Bán ra 

23,145 23,265 

Giá vàng SJC 
Mua vào Bán ra 

41,500 41,790 
 

Điểm tin vĩ mô 

 Trung Quốc, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 

trong tháng 09. 

- Cụ thể, CPI của Trung Quốc tăng 3.0% so với 

cùng kỳ 2018 trong tháng 09. CPI tăng một phần do giá 

thịt lợn tăng mạnh trong thời gian vừa qua do khủng 

hoảng thịt lợn sau đợt dịch tả lợn Châu Phi (giá lên 

mức cao nhất kể từ tháng 11/2013). 

- Trong khi đó, chỉ số giá sản xuất (PPI) trong 

tháng 09 giảm 1.2%, giảm tháng thứ ba liên tiếp. 

 Euro, chỉ số niềm tin kinh tế của khu vực 

giảm nhẹ trong tháng 10. 

- Niềm tin kinh tế ZEW của cả khu vực Euro 

trong tháng 10 ở mức -23.5 điểm, giảm 0.1 điểm so với 

kỳ trước. 

 Anh, số liệu về việc làm xấu hơn so với kỳ 

trước. 

- Chỉ số thu nhập bình quân (tính từ tháng 06 

đến tháng 09/2019) ở mức 3.8% giảm 0.1% so với kỳ 

trước. 

 

Diễn biến thương mại quốc tế 

 Ca cao: 

o Đồng Euro và thị trường chứng khoán Châu Âu đồng loạt giảm 

điểm, gây áp lực lên giá ca cao. 

 

 Cà phê: 

o Đồng Real Brazil giảm 0.8% xuống mức thấp nhất trong 2 tuần 

đã khuyến khích xuất khẩu cà phê từ Brazil. 

 

 Bông: 

o Chủ tịch Hiệp hội các nhà máy dệt Pakistan (Aptma)-Tiến sĩ 

Amanullah Kassim Machiara đang kêu gọi chính phủ xóa bỏ thuế 

nhập khẩu bông vì ngành công nghiệp đã chi hơn 1.5 tỷ đô cho 

việc nhập khẩu 5.5 triệu kiện do thiếu hụt 35% trong năm nay. 

 

 Đường: 

o Ngân hàng J.P. Morgan Hoa Kỳ dự báo thâm hụt sản lượng 

đường toàn cầu trong niên vụ 2019/20 sẽ đạt 6.4 triệu tấn, tăng 

gấp đôi so với mức dự báo trong tháng 6, nguyên nhân do giá 

đường duy trì ở mức thấp trong vòng 2 năm qua đã khiến các 

nhà máy giảm sản lượng và công suất sản xuất. 

 

 

Bản tin này do Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam tổng hợp từ các nguồn tin quốc tế. Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam không chịu trách nhiệm về các 

quyết định đầu tư liên quan tới thông tin từ bản tin này của quý độc giả. Việc sao chép các thông tin này cần có sự đồng ý của Sở Giao Dịch Hàng Hóa 

Việt Nam và có dẫn chiếu nguồn thông tin. Chi tiết xin liên hệ: info@mxv.vn. 
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Tình hình thời tiết: 

 Brazil: Vùng canh tác Minas Gerais trong một vài ngày tới sẽ có 

thời tiết nắng ấm, nhiều mây nhưng không mưa. Độ ẩm trung bình 

trong không khí ở mức 32%. 

 Mỹ: Vùng canh tác tại South Plains, bang Texas trong 5 ngày tới 

được dự báo nắng ấm, không mưa. Nhiệt độ dao động từ 6-29 độ 

C. Độ ẩm trung bình trong không khí ở mức 41%. 

 Việt Nam: Trong vài ngày tới, tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục xuất hiện 

nhiều mưa giông, nhiệt độ dao động từ 20-29 độ C. Độ ẩm trung 

bình trong không khí ở mức 75%. 

 Ấn Độ: Thời tiết tại vùng canh tác mía đường phía Tây tỉnh 

Maharashtra trong một vài ngày tới sẽ xuất hiện nắng ấm, nhiều 

mây, có thể có mưa giông vào cuối tuần. Độ ẩm trung bình trong 

không khí ở mức 63%. 

 Trung Quốc: Vùng canh tác bông lớn nhất tại tỉnh Xianjang trong 

vài ngày tới được dự báo sẽ xuất hiện nhiều mây, nhiều khả năng 

sẽ không mưa. Nhiệt độ dao động từ 9-21 độ C. 

 Bờ Biển Ngà: Vùng canh tác Bougouanou trong vài ngày tới sẽ 

tiếp tục xuất hiện nhiều mây và mưa giông, độ ẩm trung bình trong 

không khí ở mức 81%, nhiệt độ dao động từ 22-31 độ C. 

 

 
Dự báo tăng trưởng: 

 Ca cao: 

o Theo số liệu mới nhất, sản lượng ca cao được đưa đến các cảng Bờ Biển Ngà niên vụ 2019/20 trong tuần 2 của tháng 10 

đạt 97,457 tấn, cao hơn 32% so với cùng kỳ năm ngoái, nâng sản lượng ca cao được đưa đến cảng trong niên vụ này 

cao hơn 20% so với niên vụ trước. 

 

 Cà phê: 

o Sản lượng cà phê dự trữ trên sàn ICE giảm 434 bao trong ngày thứ 2 đầu tuần, đồng nghĩa với việc giảm 40,000 bao tính 

từ đầu tháng 10. 

 

 Bông: 

o Báo cáo Tiến độ mùa vụ - Crop Progress của USDA đến hết ngày 13/10/2019: 

 Chất lượng bông tốt - tuyệt vời đạt 38%, giảm 1% so với tuần trước, nhưng lại tăng 3% so với cùng kì năm ngoái.  

 Tiến độ bông mở vỏ đạt 87%, tăng 4% so với tuần trước, và tăng 3% so với cùng kì năm ngoái. 

 Tiến độ thu hoạch bông đạt 32% trên tổng diện tích canh tác, tăng 7% so với tốc độ canh tác trong tuần trước, tăng 

1% so với cùng kì năm ngoái. 

 

 Đường:  

o Theo một số nguồn tin tính đến đầu tháng 10, hai phần ba diện tích trồng đường tại Thái Lan-quốc gia sản xuất đường 

lớn thứ tư thế giới chỉ nhận được 40% lượng mưa trung bình trong tháng qua, điều này khiến cho mía tăng trưởng chậm 

lại. Dự báo sản lượng đường tại Thái Lan trong niên vụ năm nay sẽ đạt dưới mức năm ngoái. 

 

Sản lượng dự trữ: 

 Ca cao: Sản lượng dự trữ ca cao của sàn ICE 

US đã giảm nhẹ xuống mức 3.598 triệu bao 

trong phiên giao dịch ngày hôm qua. 

 

 Cà phê: Sản lượng dự trữ cà phê của sàn ICE 

US đã tăng nhẹ lên mức 2.237 triệu bao sau 

phiên ngày hôm qua. 

 

 Bông: Sản lượng dự trữ bông của sàn ICE US 

đã giữ nguyên ở mức 10,523 kiện trong phiên 

giao dịch ngày hôm qua. 
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Bông sợi - CTEZ19

Đường: 

Xu hướng giá: Giá đường tiếp tục tăng, tăng 4 trong 5 

phiên gần nhất 

Đường Stochastic Xu hướng : tăng 

Vùng dao động: vùng trung lập 

Giá đóng cửa Đóng cửa dưới cả 2 đường MA9 và  

đường MA18 

Mức hỗ trợ S1: 12.44 S2: 12.35 

Mức kháng cự R1: 12.60 R2: 12.67 
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Đường - SBEH20

Ca cao: 

Xu hướng giá Giá ca cao có phiên tăng mạnh, quay lại 

vùng đỉnh của 1 tuần trước đó. 

Đường Stochastic Xu hướng : tăng 

Vùng dao động: vùng trung lập 

Giá đóng cửa Đóng cửa trên đường MA9 

Mức hỗ trợ S1: 2,428 S2: 2,407 

Mức kháng cự R1: 2,482 R2: 2,515 

 
Cà phê: 

Xu hướng giá Giá cà phê lại quay đầu giảm nhẹ 

Đường Stochastic Xu hướng : tăng 

Vùng dao động: vùng quá bán 

Giá đóng cửa Đóng cửa dưới đường MA9  

Mức hỗ trợ S1: 93.63 S2: 92.42 

 

Mức kháng cự R1: 95.83 R2: 96.82 

 

Bông: 

Xu hướng giá Giá bông tăng giá trở lại trước nhưng tín 

hiệu tích cực từ đàm phán Mỹ-Trung 

Đường Stochastic Xu hướng : tăng 

Vùng dao động: vùng trung lập 

Giá đóng cửa Đóng cửa trên cả 2 đường MA9 và MA18 

Mức hỗ trợ S1: 62.27 S2: 61.02 

Mức kháng cự R1: 64.23 R2: 64.94 

 




