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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHIỆP NHẸ NGÀY 07/05/2019 

(Cho phiên giao dịch ngày 06/05/2019) 

 

  

 Hợp đồng Giá đóng cửa % Xu hướng 

Cà phê 

Robusta 

LRCN19 
Nghỉ giao dịch 

 

LRCU19  

Cà phê 

Arabica 

KCEN19 90.15 -0.50%  

KCEU19 92.95 -0.43%  

Ca cao 
CCEN19 2340 -1.64%  

CCEU19 2347 -1.51%  

Đường 
SBEN19 11.88 -1.08%  

SBEV19 11.22 -1.05%  

Bông 
CTEN19 73.55 -2.81%  

CTEV19 72.66 -2.40%  
 

  

Chỉ báo Số liệu 

Dow Jones 26,438.48  66.47 (0.25%) 

S&P 500 2,932.47  13.17 (0.45%) 

Shanghai 
Composite 

2,906.46  171.88 (5.58%) 

BRL/USD 0.25215  0.0016 (0.63%) 

US Dollar Index 97.52  0.05 (0.05%) 

USD/VND 
(Vietcombank) 

Mua vào Bán ra 

23.235 23.335 

Giá vàng SJC 
Mua vào Bán ra 

36.200 36.390 
 

 Trung Quốc: 

o Chỉ số PMI Canxin (bao gồm cả sản xuất và dịch 

vụ) tháng 04/2019 tăng nhẹ lên mức 54.5, từ 

mức 54.4 của tháng 03/2019, đánh dấu là mức 

cao thứ hai kể từ tháng 05/2012. 

 

 Châu Âu: 

o PMI dịch vụ của cả khu vực là 52.8, tăng 0.3 so 

với tháng 03/2019. 

o PMI dịch vụ tại Đức và Pháp (kinh tế số 1 và số 

2 khu vực) không thay đổi nhiều so với kỳ trước, 

lần lượt là 55.7 và 50.5.  

o PMI dịch vụ tại Tây Ban Nha và Italia (nền kinh 

tế số 3 và số 4 khu vực) giảm so với kỳ trước, 

cụ thể Tây Ban Nha giảm 3.7 xuống còn 53.1, và 

Italia giảm 2.6 xuống còn 50.4. 

o Doanh số bán lẻ cả khu vực Euro tháng 03/2019 

ở mức 0.0% (mức không tăng trưởng), thấp hơn 

mức tăng trưởng 0.5% của kỳ trước đó. 

 

 

 

 

 

Diễn biến thương mại quốc tế 

 Ca cao: 

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

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

01/10/2018 đến 05/05/2019, tăng 16.1% so với cùng kỳ năm ngoái. 

o Ủy ban ca cao Ghana cho biết lượng ca cao thu mua từ các nhà 

nông Ghana trong 29 tuần đầu của vụ hiện tại cao hơn 4.3% so với 

cùng kỳ vụ trước. 

 

 Cà phê: 

o Đồng Real Brazil rơi xuống mức thấp 1 tuần, tương quan với đồng 

Đô La Mỹ. 

o Từ đầu năm đến nửa đầu tháng 4/2019, xuất khẩu cà phê Việt Nam 

đạt 558.9 nghìn tấn, trị giá 968 triệu USD, giảm 13.7% về lượng và 

giảm 22.5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018. 

 

 Bông: 

o Giá dầu giảm và đồng Đô La Mỹ tăng gây áp lực lên giá bông. 

o Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đăng bài twitter đe dọa sẽ tăng 

mức thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Trung Quốc từ 10% lên 25%. 

Các đàm phán viên Trung Quốc vẫn sẽ tới thủ đô Washington cuối 

tuần này. 

 

 Đường: 

o Giá dầu thô giảm xuống mức thấp 1 tháng, gây tác động tiêu cực 

lên giá đường. 

o Hiệp hội Nhà máy đường Ấn Độ (ISMA) dự báo xuất khẩu đường 

của nước này trong vụ 2018/19 sẽ đạt 3 triệu tấn, cùng với mức 

tiêu thụ trong nước đạt 26 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: Vùng canh tác Minas Gerais sẽ có mưa vào hầu hết các 

ngày trong tuần, với lượng mưa đạt mức cao nhất vào chủ nhật là 

14.7 mm.  

 Ấn Độ: Bước vào tháng nắng nóng đỉnh điểm của năm, vùng canh 

tác Maharashtra không có mưa và nhiệt độ ở nhiều nơi đã đạt mức 

40 độ C. 

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

tỉnh Đắk Lắk trời nhiều mây, có mưa rào và dông cho tới hết tuần,  

nhiệt giảm xuống mức thấp nhất vào chủ nhật, từ 24-29 độ C. 

 Mỹ: Vùng đồng bằng sông Mississippi sẽ đón nhận những cơn 

mưa lớn có thể gây trì hoãn những hoạt động canh tác. Trong khi 

đó, vùng canh tác phía Đông Nam sẽ có thời tiết khô ráo và phía 

Tây bang Texas sẽ chỉ có mưa nhỏ. 

 Các vùng canh tác khác:  

o Mặc dù các vùng canh tác ca cao tại phía Tây châu Phi đã có mưa 

hầu hết các ngày trong vài tuần gần đây, lượng mưa này được 

cho là chưa đủ và làm dấy lên quan ngại về độ ẩm đất thấp. 

Sản lượng dự trữ: 

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

US ở mức 4.423 triệu bao trong phiên giao dịch 

ngày 03/05. 

 

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

US ở mức 2.443 triệu bao trong phiên giao dịch 

ngày 03/05. 

 

 Bông: Sản lượng dự trữ bông của sàn ICE US 

đã tiếp tục tăng từ 69,543 kiện lên mức 67,873 

kiện trong phiên giao dịch vừa qua.  

Dự báo tăng trưởng: 

 Ca cao: 

o Theo những số liệu mới nhất được cập nhật theo tuần, sản lượng ca cao tại Bờ Biển Ngà bắt đầu có những dấu hiệu sụt 

giảm. 

 Cà phê: 

o Sản lượng cà phê tháng 4 tại Colombia đạt 1.03 triệu bao, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 12.8% so với sản 

lượng tháng 3. Dù trong 2 tháng gần đây sản lượng cà phê Colombia đều cao hơn cùng kỳ năm ngoái, sản lượng niên vụ 

2018/19 lại thấp hơn niên vụ trước 2.7%. 

 Bông: 

o Theo Báo cáo tiến độ trồng trọt của bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ, tiến độ canh tác bông tính tới ngày 05/05 đã đạt 18%, tăng 

7% so với 1 tuần trước đó. 

 Đường: 

o Sản lượng đường niên 2018/19 tại Ấn Độ đã đạt 32.12 triệu tấn, thấp hơn mức dự báo trước đó của Hiệp hội Nhà máy 

đường Ấn Độ ISMA là 33 triệu tấn. 

Tình hình giao dịch thị trường: (cho tuần kết thúc ngày 30/04) 

 Ca cao Cà phê Bông Đường 

Các nhà quản lý quỹ 
Bán ròng 

11,806 hợp đồng 
(+2,350) 

Bán ròng 
73,304 hợp đồng 

(-5,186) 

Mua ròng 
10,247 hợp đồng 

(-3,850) 

Bán ròng 
52,428 hợp đồng 

(+22,762) 

Các nhà giao dịch phi 
thương mại và phi CIT 

 
Bán ròng 

70,845 hợp đồng 
(-5,001) 

Mua ròng 
20,214 hợp đồng 

(-5,833) 
 

Các nhà giao dịch CIT 
Mua ròng 

42,839 hợp đồng 
(-1,759) 

 
Mua ròng 

73,479 hợp đồng 
(-1,414) 

Mua ròng 
238,730 hợp đồng 

(-15,203) 

Các nhà giao dịch đầu 
cơ nhỏ 

Bán ròng 
2,904 hợp đồng 

(+2,174) 

Bán ròng 
47,078 hợp đồng 

(-5,006) 
 

Bán ròng 
5,004 hợp đồng 

(+33,801) 
(Chuyển từ mua ròng sang 

bán ròng) 
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Ca Cao: 

 Xu hướng giá: 

o Giá ca cao tiếp tục dao động trong vùng giá cố định. 
o Căng thẳng thương mại Mỹ Trung là xúc tác cho các 

thương nhân mở các vị thế bán mới 
 

 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 2351 và 2322 
 Mức kháng cự là 2404 và 2428 

 

Cà phê: 

 Xu hướng giá: 

o Giá cà phê tiếp rơi xuống mức thấp 2 tuần, gần chạm mức thấp 
kỷ lục ngày 17/04. 

o Cà phê đang bị đánh giá rất thấp với mức giá hiện tại. 
 

 Phân tích kỹ thuật: 

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

hướng thúc đẩy 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 Cà phê Arabica tháng 07: 

 Mức hỗ trợ là 89.87 và 89.13 

 Mức kháng cự là 91.97 và 93.33 

Bông: 

 Xu hướng giá: 

o Bông vừa có phiên giảm giá sâu do tác động tiêu cực của 

căng thẳng thương mại Mỹ Trung, chạm mức thấp 2 tháng. 

 
 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 Bông tháng 07: 

 Mức hỗ trợ là 72.65 và 71.74 

 Ngưỡng kháng cự là 76.10 và 77.01 

Đường: 

 Xu hướng giá: 

o Đường tiếp tục đà giảm do chịu ảnh hưởng của giá dầu thô 

giảm, đồng Real Brazil yếu kém, và sản lượng tăng cao. 

 

 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 12.36 

 Ngưỡng kháng cự là 11.90 và 11.80 
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