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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHIỆP NHẸ NGÀY 23/05/2019 

(Cho phiên giao dịch ngày 22/05/2019) 

 

  

 Hợp đồng Giá đóng cửa % Xu hướng 

Cà phê 

Robusta 

LRCN19 1361 -0.22%  

LRCU19 1382 -0.22%  

Cà phê 

Arabica 

KCEN19 91.75 -1.24%  

KCEU19 94.15 -1.05%  

Ca cao 
CCEN19 2413 -1.35%  

CCEU19 2414 -0.94%  

Đường 
SBEN19 11.62 -2.11%  

SBEV19 12.04 -1.07%  

Bông 
CTEN19 66.75 -0.85%  

CTEZ19 66.18 -1.08%  
 

  

Chỉ báo Số liệu 

Dow Jones 25,776.61  100.72 (0.39%) 

S&P 500 2,856.27  8.09 (0.28%) 

Shanghai 
Composite 

2,891.70  14.26 (0.49%) 

BRL/USD 0.24750  0.000 (0.00%) 

US Dollar Index 98.07  0.06 (0.06%) 

USD/VND 
(Vietcombank) 

Mua vào Bán ra 

23,320 23,440 

Giá vàng SJC 
Mua vào Bán ra 

36,130 36,320 
 

Điểm tin vĩ mô 

 Mỹ: 

o Dự trữ dầu thô của Mỹ đã tăng 4.74 triệu thùng 

trong tuần kết thúc vào ngày 17/05, trái ngược 

với dự báo trước đó của các nhà phân tích là sẽ 

giảm 1.28 triệu thùng. 

 

 Anh: 

o Chỉ số CPI hàng năm đã tăng lên mức 2.1% 

trong tháng 04, từ mức 1.9% trong tháng 03. 

Con số này cao hơn mức mục tiêu mà BOE đặt 

ra là 2.0%, sau khi có ba tháng liên tiếp ở dưới 

2.0%. 

o Chỉ số CPI cốt lõi ở mức không đổi so với tháng 

03 là 1.8%. 

o Chỉ số giá sản xuất đầu vào trong tháng 04 tăng 

lên 1.1% từ mức giảm 0.8% của kỳ trước. 

 

 

 

Diễn biến thương mại quốc tế 

 Ca cao:  

o Nợ chính phủ của Italia sau quý I năm nay đạt mức 2.4 nghìn tỉ 

Euro, tương đương 132.2% GDP của quốc gia này, là mức cao 

nhất trong khu vực châu Âu. Thông tin về khoản nợ này gây ảnh 

hưởng tiêu cực đến triển vọng nhu cầu toàn châu Âu. 

o Tổng tuyển cử Quốc hội châu Âu sẽ diễn ra từ hôm nay (23/05) 

cho đến hết chủ nhật (26/05). 

 

 Cà phê: 

o Năm 2013, tiêu thụ cà phê tại Trung Quốc chỉ chiếm 1% tiêu thụ 

toàn cầu. Cho đến nay, với sự phát phiển của các quán nước giải 

khát, lượng tiêu thụ cà phê của nước này đã tăng lên mức 2.57% 

tiêu thụ toàn cầu.  

 

 Bông: 

o Trung Quốc đã bán ra 11,047 tấn bông dự trữ, tương đương với 

50,739 kiện. Điều này có thể khiến nhu cầu nhập khẩu bông của 

nước này giảm xuống. 

 

 Đường: 

o Trung Quốc đã đồng ý bãi bỏ thuế nhập khẩu tăng cường lên mặt 

hàng đường. Điều này có thể đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu 

đường của Brazil. 

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: Theo bản tin dự báo thời tiết, vùng canh tác Minas Gerais 

có thể sẽ đón nhận các đợt không khí lạnh từ vùng cực vào ngày 

25/05 và tuần đầu tiên của tháng 6. 

 Việt Nam: Thời tiết tại tỉnh Đắk Lắk có mây thay đổi, chiều tối có 

mưa và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ dao động trong khoảng 

từ 22-35 độ C. Độ ẩm trung bình phổ biến ở mức trên 70%. 

 Mỹ: Vùng canh tác bông tại trung tâm bang Texas đã nhận được 

rất nhiều mưa trong vài ngày qua. Mưa lớn đã trì hoãn các công 

tác gieo trồng tại đây và những cây bông đã được trồng trước đó 

có thể sẽ phải trồng lại. 

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

Xianjang có sẽ có thời tiết ấm áp cho tới ngày mai với nhiệt độ cao 

nhất đạt khoảng 31 độ C. Sau đó nền nhiệt sẽ giảm dần và kèm 

theo mưa rào, tuy nhiên độ ẩm trong đất vẫn duy trì ở mức thấp.  

 Bờ Biển Ngà: Trong tuần trước, tại Abengourou, lượng mưa đo 

được là 20.8mm, thấp hơn 18mm so với trung bình 5 năm. Vùng 

canh tác Soubre cũng chỉ nhận được 7.3mm lượng mưa, thấp hơn 

mức trung bình là 32.9mm. Tương tự tại vùng canh tác Daloa, 

lượng mưa trong tuần vừa qua chỉ tương đương với 26% mức 

trung bình 5 năm. 

Sản lượng dự trữ: 

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

US đã giảm nhẹ xuống mức 4.573 triệu bao 

trong phiên giao dịch vừa qua 

 

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

US đã giảm nhẹ xuống mức 2.437 triệu bao 

trong phiên giao dịch vừa qua. 

 

 Bông: Sản lượng dự trữ bông của sàn ICE US 

đã giảm xuống mức 73,235 kiện trong phiên 

giao dịch vừa qua. 

Dự báo tăng trưởng: 

 Ca cao: 

o Sự tăng trưởng sản lượng tại Bờ Biển Ngà được cho là không đủ để bù đắp sự sụt giảm sản lượng tại Ghana – hệ quả 

của dịch bệnh sưng chồi – và sẽ dẫn đến thâm hụt sản xuất toàn cầu trong niên vụ 2018/19. 

o Trong tuần vừa qua, các vùng canh tác ca cao tại Bờ Biển Ngà tiếp tục nhận được lượng mưa thấp hơn nhiều so với 

mức trung bình hằng năm. Điều này đang làm người dân lo lắng về kích thước hạt ca cao và sản lượng giữa vụ, mặc dù 

các cây ca cao vẫn đang khỏe mạnh.  

 Cà phê: 

o Theo cục Dịch vụ Nông nghiệp Đối ngoại FAS thuộc bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ USDA, sản lượng cà phê tại Ấn Độ trong 

niên vụ 2019/20 sẽ tăng từ 5.17 triệu bao của niên cụ trước lên mức 5.48 triệu bao. 

o Theo Conab, diện tích đất canh tác cà phê tại Brazil trong năm 2019 sẽ giảm 1.1% xuống còn 1.842 triệu ha và đây là 

mức thấp nhất kể từ năm 2007. 

 Bông: 

o Theo báo cáo Sản xuất Nông nghiệp Thế giới của cục Dịch vụ Nông nghiệp Đối ngoại FAS thuộc bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ 

USDA, tại Trung Quốc trong niên vụ 2019/20: 

 Sản lượng bông sẽ đạt 27.8 triệu kiện, tuy không đổi so với năm ngoái nhưng cao hơn 7% so với mức trung bình 5 

năm. 

 Diện tích canh tác giảm 1% xuống còn 3.5 triệu ha. Trong khi đó, năng suất lại tăng 1% so với năm ngoái và cao hơn 

6% so với mức trung bình 5 năm. 

 Đường: 

o Green Pool – công ty nghiên cứu hàng hóa phái sinh – đã nâng mức dự báo thâm hụt sản xuất toàn cầu niên vụ 2019/20 

đối với mặt hàng đường từ 1.6 triệu tấn lên 3 triệu tấn. 

o Green Pool cũng đã giảm đi 1 triệu bao khi đưa ra nhận định mới về sản lượng đường tại các nhà máy nghiền vùng trung 

tâm phía Nam Brazil với lý do giá đường giảm. 
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Ca Cao: 

 Xu hướng giá: 

o Giá ca cao rơi trở lại vào vùng giá cố định. 
 

 Phân tích kỹ thuật: 

o Các chỉ báo động lượng đang giảm từ vùng quá mua. 

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

o Ca cao tháng 07:  

 Mức hỗ trợ là 2396 và 2345 

 Mức kháng cự là 2475 và 2503 

 
Cà phê: 

 Xu hướng giá: 

o Giá cà phê tiếp tục dao động ở mức thấp. 
 

 Phân tích kỹ thuật: 

o Đường stochastic đang đi ngang trong vùng quá bán. 

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

o Cà phê Arabica tháng 07: 

 Mức hỗ trợ là 89.82 và 86.73 

 Mức kháng cự là 94.67 và 96.43 

Bông: 

 Xu hướng giá: 

o Giá bông tiếp tục giao động trong vùng giá thấp. 
 

 Phân tích kỹ thuật: 

o Các chỉ báo động lượng đang đi ngang trong vùng quá bán. 

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

o Bông tháng 07: 

 Mức hỗ trợ là 66.10 và 65.44 

 Ngưỡng kháng cự là 67.43 và 68.10 

Đường: 

 Xu hướng giá: 

o Giá đường tiếp tục giao động trong vùng giá thấp. 
 

 Phân tích kỹ thuật: 

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

quá bán. 

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

o Đường tháng 07: 

 Mức hỗ trợ là 11.50 và 11.18 

 Ngưỡng kháng cự là 11.99 và 12.16 
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