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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHIỆP NHẸ NGÀY 02/05/2019 

(Cho phiên giao dịch ngày 01/05/2019) 

 

  

 Hợp đồng Giá đóng cửa % Xu hướng 

Cà phê 

Robusta 

LRCN19 1376 -2.20%  

LRCU19 1389 -2.32%  

Cà phê 

Arabica 

KCEN19 91.10 -2.20%  

KCEU19 93.50 -2.04%  

Ca cao 
CCEN19 2315 -1.87%  

CCEU19 2327 -1.81%  

Đường 
SBEN19 12.21 -1.05%  

SBEV19 12.54 -1.18%  

Bông 
CTEN19 76.61 -0.22%  

CTEV19 75.48 -0.25%  
 

  

Chỉ báo Số liệu 

Dow Jones 26,430.14  162.77 (0.61%) 

S&P 500 2,923.73  22.10 (0.75%) 

Shanghai 
Composite 

N/A 

BRL/USD 0.25506  0.00151 (0.60%) 

US Dollar Index 97.61 ↑ 0.10 (0.10%) 

USD/VND 
(Vietcombank) 

Mua vào Bán ra 

23,230 23,330 

Giá vàng SJC 
Mua vào Bán ra 

36,300 36,520 
 

 

Điểm tin vĩ mô 

 Mỹ: 

o Chỉ số PMI sản xuất tháng 04/2019 đã giảm xuống 

còn 52.8 từ mức 55.3 trong tháng 03/2019. 

o Thay đổi việc làm phi nông nghiệp (do ADP công 

bố) trong tháng 04/2019 đã tăng thêm 275,000 việc 

làm, cao hơn 124,000 việc làm so với tháng 

03/2019. 

o Chi tiêu xây dựng trong tháng 03/2019 giảm 0.9%. 

o Dự trữ dầu thô của Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 

26/04 đã tăng thêm 9.93 triệu thùng vượt mức dự 

báo trước đó là sẽ tăng 1.47 triệu thùng. 

 

 Anh: 

o Chỉ số PMI sản xuất tháng 04/2019 chỉ đạt mức 

53.1, thấp hơn so với mức 55.1 của kỳ trước đó. 

 

 

 

 

Diễn biến thương mại quốc tế 

 Ca cao: 

o Các chỉ số kinh tế khả quan của châu Âu, cùng với đồng Euro 

tăng giá giúp hỗ trợ giá ca cao vào đầu tuần. 

o Sản lượng ca cao của vùng Tây Phi tiếp tục đạt mức cao. 

o Chính phủ Bờ Biển Ngà cho biết các nhà nông nước này đã gửi 

1.84 triệu tấn ca cao tới cảng xuất khẩu trong khoảng từ 

01/10/2018 tới 28/04/2019, tăng 15.7% so với cùng kỳ năm ngoái 

 

 Cà phê: 

o Nguồn cung dồi dào và đồng Real Brazil yếu kém gây áp lực lên 

giá cà phê. 

o Tổng cục hải quan Việt Nam cho biết xuất khẩu cà phê của Việt 

Nam nửa đầu tháng 4/2019 giảm 15,4% về lượng và giảm 18,4% 

về trị giá so với nửa đầu tháng 3/2019, và giảm 16,9% về lượng 

và giảm 26,4% về trị giá so với nửa đầu tháng 4/2018. 

 

 Bông: 

o Cục dữ trữ liên bang Hoa Kỳ quyết định giữ nguyên mức lãi suất 

thấp vào thứ Tư vừa rồi, sau cuộc họp kéo dài 2 ngày. 

o Bộ trưởng Ngân khố Hoa Kỳ Steven Mnuchin cho biết Mỹ và 

Trung Quốc sẽ có cuộc đàm phán tại Bắc Kinh trong tuần này. 

 

 Đường: 

o USDA dự báo sản lượng đường vụ 2019/20 của châu Âu sẽ tăng 

7.7% so với vụ trước đó.  

o Giá dầu thô giảm trong phiên thứ Tư vừa rồi kéo theo giá ethanol 

giảm, và gây tác động xấu lên giá đường. 

 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 Các vùng canh tác mía đường tại các bang Mato Grosso do Sol 

và São Paulo được dự báo sẽ có mưa lớn, dự kiến sẽ làm trì hoãn 

công tác thu hoạch tại đây. 

o Theo báo cáo của Somar Meteorologia vào thứ 2 (29/04), lượng 

mưa tại vùng canh tác cà phê Arabica lớn nhất Brazil – Minas 

Gerais – chỉ đạt 4.7mm trong tuần trước, tương đương với chỉ 

36% mức trung bình. 

 Việt Nam: Tỉnh Đắk Lắk sẽ đón nhận những cơn mưa rào kèm 

theo dông trong 3 ngày tới, với nhiệt độ dao động trong khoảng từ 

21 – 33 độ C. 

 Mỹ: Phía Tây bang Texas sẽ có mưa trong 5 ngày tới và lượng 

mưa cùng với nhiệt độ được dự báo sẽ ở trên mức trung bình trong 

các bản tin dự báo thời tiết dài hạn. 

 Các vùng canh tác khác:  

o Các vùng canh tác ca cao phía Tây châu Phi sẽ có mưa rào rải 

rác kèm theo sấm sét trong một vài ngày tới với trung độ nằm trên 

mức trung bình. 

o Vùng canh tác ca cao Daloa tại Bờ Biển Ngà đã chỉ nhận được 

lượng mưa khoảng 2.6mm trong tuần vừa rồi, thấp hơn 21.4mm 

so với mức trung bình 5 năm. 

Sản lượng dự trữ: 

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

US đã tăng lên mức 4.432 triệu bao trong phiên 

giao dịch vừa rồi. 

 

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

US đã giảm liên tiếp trong 5 phiên giao dịch gần 

đây xuống mức 2.439 triệu bao vào thứ 3 (30/4). 

Sản lượng dự trữ cà phê đã giảm 11,414 bao 

trong phiên vừa rồi, nâng tổng mức sụt giảm 

trong tháng 4 lên đến 51,264 bao, cao nhất kể 

từ tháng 2/2018. 

 

 Bông: Sản lượng dự trữ bông của sàn ICE US 

đã tiếp tục tăng nhẹ từ 64,241 kiện lên mức 

64,257 kiện trong phiên giao dịch vừa qua.  

Dự báo tăng trưởng: 

 Ca cao: 

o Tình hình thời tiết không thuận lợi có thể sẽ làm giảm sản lượng và chất lượng hạt ca cao giữa vụ kéo dài từ tháng 4 đến 

tháng 9 tại Bờ Biển Ngà – quốc gia sản xuất ca cao hàng đầu thế giới. 

 Cà phê: 

o Theo báo cáo tùy viên Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ tại Peru, sản lượng cà phê tại đây sẽ tăng 2.7% so với mùa vụ trước khi 

mà quốc gia đang hồi phục sau sự bùng phát của bệnh gỉ sắt trên lá cà phê vào đầu thập kỷ này. 

 Bông: 

o Tại Mỹ, tiến độ canh tác bông tính đến ngày 28/04 đã tăng 2% so với tuần trước lên mức 11%, thấp hơn 1% so với cùng 

kỳ năm ngoái và 5% so với mức trung bình 10 năm. Trong đó, tiến độ tại bang Texas đạt 13% và tại bang Georgia đạt 

12%. 

o Hiệp hội Đường Ấn Độ CAI đã giảm mức dự báo sản lượng bông mùa vụ hiện tại từ mức 32.8 triệu kiện xuống còn 32.1 

triệu kiện. 

o Chính phủ Bờ Biển Ngà đặt mục tiêu 1 triệu kiện cho sản lượng bông niên vụ 2020/21. 

 Đường: 

o Theo cơ quan Dịch vụ Nông nghiệp Đối ngoại thuộc Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ, sản lượng đường trong niên vụ 2019/20: 

 Tại Liên minh châu Âu sẽ tăng 7% lên mức 19.37 triệu tấn. 

 Tại Argentina sẽ tăng nhẹ lên mức 1.68 triệu tấn từ mức 1.665 triệu tấn trong năm nay. 

o Hiệp hội Ngành công nghiệp Mía đường Brazil UNICA đã đưa ra nhận định về một mức sản lượng thấp hơn cho niên vụ 

2019/20 khi mà sản lượng nửa đầu tháng 4 tại vùng canh tác trung tâm phía Nam đã giảm 52% xuống chỉ còn 340 tấn. 
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Ca Cao: 

 Xu hướng giá: 

o Sau 3 phiên hồi giá tích cực, ca cao lại có 2 phiên giảm giá, 
rơi xuống mức thấp của vùng giá cố định. 
 

 Phân tích kỹ thuật: 

o Đường stochastic đang đi xuống 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 2224 và 2201  
 Mức kháng cự là 2394 và 2428 

 
Cà phê: 

 Xu hướng giá: 

o Giá cà phê tiếp tục dao động ở mức thấp. 
o Các thương nhân tiếp tục mở các vị thế bán mới. 
o Thị trường quá bán rất sâu. 

 
 Phân tích kỹ thuật: 

o Các chỉ báo động lượng đang đi lên từ vùng quá bán, có xu 

hướng thúc đẩy đà tăng nếu các mức kháng cự bị phá vỡ. 

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

o Cà phê Arabica tháng 07: 

 Mức hỗ trợ là 92.10 và 91.05 

 Mức kháng cự là 94.65 và 96.15 

Bông: 

 Xu hướng giá: 

o Giá bông giảm 4 phiên liên tiếp, rơi xuống mức thấp của vùng 

giá cố định, có thể nhen nhóm đà giảm nếu rơi khỏi vùng này. 

 
 Phân tích kỹ thuật: 

o Các chỉ báo động lượng đang giảm từ vùng trung lập, có 

khuynh hướng thúc đẩy đà giảm. 

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

o Bông tháng 07: 

 Mức hỗ trợ là 75.95 và 75.19 

 Ngưỡng kháng cự là 77.17 và 77.63 

Đường: 

 Xu hướng giá: 

o Đường đã có một tuần giảm giá, rơi khỏi vùng giá cố định, 

chỉ báo một đà giảm ngắn hạn. 

 

 Phân tích kỹ thuật: 

o Đường stochastic 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 12.18 và 12.01 

 Ngưỡng kháng cự là 12.91 và 13.08 
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