
 Bản tin Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) 

 

 1 
 

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHIỆP NHẸ NGÀY 13/05/2019 

(Cho phiên giao dịch ngày 10/05/2019) 

 

  

 Hợp đồng Giá đóng cửa % Xu hướng 

Cà phê 

Robusta 

LRCN19 1364 1.41%  

LRCU19 1381 1.25%  

Cà phê 

Arabica 

KCEN19 90.80 -0.06%  

KCEU19 93.10 0%  

Ca cao 
CCEN19 2312 -1.03%  

CCEU19 2314 -0.98%  

Đường 
SBEN19 11.72 -0.51%  

SBEV19 12.07 -0.41%  

Bông 
CTEN19 68.45 -2.53%  

CTEZ19 69.40 -1.66%  
 

  

Chỉ báo Số liệu 

Dow Jones 25,942.37  114.01 (0.44%) 

S&P 500 2,881.40  10.68 (0.37%) 

Shanghai 
Composite 

2,902.84  88.26 (3.10%) 

BRL/USD 0.25262  0.00052 (0.21%) 

US Dollar Index 97.32  0.12 (0.12%) 

USD/VND 
(Vietcombank) 

Mua vào Bán ra 

23,235 23,355 

Giá vàng SJC 
Mua vào Bán ra 

36,260 36,450 
 

Điểm tin vĩ mô 

 Anh: 

o GDP (sơ bộ) quý I-2019 đạt mức tăng trưởng 

lên mức 0.5%, từ mức 0.2% của quý IV-2018. 

o GDP tháng 03/2019 lại có mức tăng trưởng âm 

là  -0.1%. 

o Chỉ số năng suất sản xuất đạt mức tăng trưởng 

0.9% trong tháng 03/2019. 

 

 Mỹ: 

o Chỉ số CPI tháng 04/2019 có mức tăng 0.3%, 

thấp hơn mức tăng 0.4% của tháng 03/2019. 

o CPI cốt lõi chỉ đạt mức 0.1%, bằng với mức của 

kỳ trước nhưng thấp hơn mức dự báo. 

 

 

 

 

 

Diễn biến thương mại quốc tế 

 Ca cao:  

o Ủy ban cà phê và ca cao của Bờ Biển Ngà cho biết nước này đã 

có hợp đồng xuất khẩu 1.2 triệu tấn ca cao của vụ mùa 2019/20. 

o Ca cao xay tiêu thụ tại Bờ Biển Ngà trong quý I năm nay đạt mức 

315,000 tấn, cao hơn 20,000 tấn so với cùng kỳ năm ngoái. 

 

 Cà phê: 

o Cecafe – Hội đồng xuất khẩu cà phê của Brazil – cho biết xuất khẩu 

cà phê Arabica của Brazil trong tháng 04 tăng 24.3% so với cùng 

kỳ năm ngoái 

o Tập đoàn Intimex dự báo mức xuất khẩu cà phê Việt Nam tháng 

05 và tháng 06 sẽ giảm 50% do các nhà nông hạn chế bán ra trong 

bối cảnh giá cà phê thấp kỷ lục.  

 

 Bông: 

o Xuất khẩu bông cao nguyên Mỹ vụ cũ trong tuần kết thúc vào ngày 

02/05 đạt 235,800 kiện sợi, tăng 63% so với tuần tước đó, tăng 6% 

so với trung bình 4 tuần trước đó, và tăng 22% so với cùng kỳ năm 

ngoái. Các nhà nhập khẩu chính là Thổ Nhĩ Kỳ (78,800 kiện sợi), 

Việt Nam (56,400 kiện sợi), và Ấn Độ (26,900 kiện sợi). 

o Xuất khẩu bông vụ mới đạt 56,496 kiện sợi. 

 

 Đường: 

o Tùy viên bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ tại Trung Quốc dự đoán mức 

nhập khẩu đường vụ 2019/20 của nước này sẽ giữ nguyên ở mức 

4.3 triệu tấn. 

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:  

o Theo bản tin dự báo thời tiết dài hạn, các vùng canh tác cà phê 

có thể sẽ có mưa kéo dài cho tới hết tháng 5, khả năng cao sẽ trì 

hoãn các hoạt động thu hoạch và sấy cà phê.  

o Trong 5 ngày tới, gió mạnh diễn biến trên các vùng canh tác Minas 

Gerais và Mogiana có thể sẽ làm rụng hạt cà phê xuống khỏi cây. 

 Việt Nam: Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, 

tỉnh Đắk Lắk có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và 

giông vài nơi. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa 

đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 21 - 34 độ 

C. 

 Mỹ: Vùng canh tác tại phía Đông Nam bang Texas sẽ tiếp tục có 

mưa trong vài ngày tới, mang lại độ ẩm cao cho đất tuy nhiên lại 

cản trở các hoạt động canh tác tại đây. 

 Các vùng canh tác khác:  

o Vùng canh tác bông lớn nhất Trung Quốc tại tỉnh Xinjiang sẽ có 

mưa vào ngày mai (14/05), lượng mưa được ước tính đạt 4.3mm 

và sau đó thời tiết sẽ khô ráo trở lại. 

o Theo dự báo thời tiết dài hạn, các vùng canh tác ca cao tại Bờ 

Biển Ngà và Ghana sẽ có giông kèm theo sấm sét vào hầu hết 

các ngày cho tới hết tuần này, tuy nhiên lượng mưa mỗi ngày khó 

mà vượt quá 6mm. 

Sản lượng dự trữ: 

 

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

US đã tăng lên mức 4.520 triệu bao trong phiên 

giao dịch vừa qua. 

 

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

US hiện đang ở mức 2.438 triệu bao. 

 

 Bông: Sản lượng dự trữ bông của sàn ICE US 

đã có 5 phiên tăng liên tiếp từ 65,896 kiện lên 

mức 81,588 kiện trong phiên giao dịch vừa qua. 

Dự báo tăng trưởng: 

 Ca cao: 

o Sản lượng ca cao xay của mùa vụ này tại Bờ Biển Ngà tính tới hết tháng 4 đã đạt 315,000 tấn, cao hơn 20,000 tấn so với 

cùng kỳ năm ngoái. 

o Trung tâm Dự báo Thời tiết Hoa Kỳ đã cập nhật dự báo El Nino và ước tính có đến 70% khả năng hiện tượng này sẽ kéo 

dài suốt mùa hè tại Bắc Mỹ và khoảng 55% đến 60% khả năng El Nino sẽ kéo dài qua mùa thu. Điều này sẽ có ảnh hưởng 

tiêu cực đến sản lượng niên vụ 2019/20. 

 Cà phê: 

o Liên đoàn Cà phê Colombia cho biết, chỉ trong 18 tháng diện tích canh tác cà phê tại đây đã giảm 4.34% tương đương 

40,000 ha do giá cà phê duy trì ở mức đáy. 

o Giá thu mua cà phê trong nước tăng gần 1,000 VNĐ vào ngày thứ 6 (10/05) so với hôm trước đó và dao động trong 

khoảng từ 30,100 – 31,000 VNĐ/tấn, trong đó cao nhất ở tỉnh Đắk Lắk và thấp nhất ở tỉnh Lâm Đồng.  

 Bông: 

o Theo báo cáo Cung – cầu của bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, trong niên vụ 2019/20: 

 Lượng tồn kho tại Mỹ sẽ tăng hơn 40% so với niên vụ trước lên mức 6.33 triệu kiện và đây là cũng mức cao kỷ lục 

của 11 năm. 

 Trong khi đó, lượng tồn kho thế giới chỉ nhỉnh hơn so với niên vụ trước và đạt 76.36 triệu kiện. 

 Đường: 

o Theo tùy viên bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ tại Trung Quốc, sản lượng đường tại đây trong niên vụ 2019/20 sẽ đạt 10.7 triệu 

tấn, tăng nhẹ so với niên vụ trước. 

o Trong niên vụ 2019/20, sản lượng đường tại Brazil được dự báo sẽ có một mức tăng trưởng khiêm tốn và mức tăng 

trưởng này là không đủ để bù đắp cho sự sụt giảm sản lượng lên đến hơn 10% tại Ấn Độ và Thái Lan. 
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Ca Cao: 

 Xu hướng giá: 

o Giá ca cao tiếp tục dao động trong vùng giá cố định. 
 

 Phân tích kỹ thuật: 

o Các chỉ báo động lượng đang giảm từ vùng trung lập, có xu 
hướng hỗ trợ đà giảm nếu các mức hỗ trợ bị phá vỡ. 

o Đóng cửa dưới đường MA9 là một chỉ báo ngắn hạn bất lợi. 
o Ca cao tháng 07:  

 Mức hỗ trợ là 2296 và 2257 
 Mức kháng cự là 2358 và 2381 

 
Cà phê: 

 Xu hướng giá: 

o Cà phê Robusta giữ được mức giá cao cuối tuần. 
 

 Phân tích kỹ thuật: 

o Đường stochastic theo ngày nằm sâu trong vùng quá bán. 

o Đóng trở lại trên đường MA9 và MA18 cho thấy xu hướng ngắn 

hạn tăng trở lại và có thể kéo dài ra trung hạn. 

o Cà phê Arabica tháng 07: 

 Mức hỗ trợ là 90.13 và 88.97 

 Mức kháng cự là 92.02 và 93.18 

Bông: 

 Xu hướng giá: 

o Giá bông tiếp tục giảm mạnh do lo ngại về sản lượng dồi dào 

của vụ mùa hiện tại và tâm lý bi quan về nhu cầu nhập khẩu 

bông sắp tới của Trung Quốc. 

 
 Phân tích kỹ thuật: 

o Đường stochastic đang giảm, và đã tiến vào vùng quá bán. 

o Đóng cửa dưới cả đường MA chính là một chỉ báo đà giảm 

ngắn hạn có thể kéo dài ra dài hạn. 

o Bông tháng 07: 

 Mức hỗ trợ là 67.36 và 66.27 

 Ngưỡng kháng cự là 70.53 và 72.61 

Đường: 

 Xu hướng giá: 

o Đường vừa có một phiên biến động mạnh và đóng cửa ở 

mức thấp hơn phiên trước đó. 

 

 Phân tích kỹ thuật: 

o Các chỉ báo động lượng đang giảm, và đã tiến vào vùng quá 

bán. 

o Đóng cửa dưới đường MA9 là một chỉ báo ngắn hạn bất lợi. 

o Đường tháng 07: 

 Mức hỗ trợ là 11.65 và 11.52 

 Ngưỡng kháng cự là 11.91 và 12.04 
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