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Thị trường tiền tệ
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Bản tin
Công Nghiệp

Tỷ giá Giá trị %∆

Dollar Index 89.94 0.00%

EUR/USD 1.2134 -0.65%

GBP/USD 1.3671 -0.01%

AUD/USD 0.7704 0.13%

NZD/USD 0.7197 0.17%

USD/JPY 103.24 0.03%

USD/CAD 1.2727 -0.02%

USD/CHF 0.8900 0.53%

USD/CNY 6.5330 0.10%

USD/BRL 5.1935 0.00%

Chỉ số Giá trị %∆

Dow Jones 30,223.89 -1.25%

S&P 500 3,700.65 -1.48%

Nasdaq 12,698.45 -1.47%

FTSE 100 6,571.88 1.72%

CAC 40 5,588.96 0.68%

DAX 13,726.74 #N/A

Shanghai 3,502.96 0.86%

Nikkei 225 27,258.38 #N/A

KOSPI 2,944.45 #N/A

VNIndex 1,120.47 1.50%

Tại Anh, Thủ tướng Boris Johnson đã áp đặt lệnh hạn chế toàn quốc để 
kiểm soát sự lây lan của biến thể virus mới. Là một phần của những biện 
pháp hạn chế mới, người dân nước này chỉ có thể rời khỏi nhà để mua đồ 
cần thiết, đi làm nếu không thể ở nhà và tập thể dục. Hầu hết các trường 
học cũng sẽ chuyển sang hình thức học tập từ xa, kể cả các trường đại 
học. Tại Nhật Bản, tình trạng tương tự cũng diễn ra, phát biểu trong cuộc 
họp báo mừng năm mới hôm 4/1, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga 
cho biết chính quyền của ông đang xem xét ban bố tình trạng khẩn cấp ở 
Thủ đô Tokyo và 3 tỉnh lân cận là Chiba, Saitama và Kanagawa. Thống đốc 
của cả 4 khu vực này đều đang thúc giục ông Suga ban bố tình trạng khẩn 
cấp khi số ca mắc liên tiếp gia tăng.

CNBC dẫn lời David Rosenberg, một chuyên gia nhiều năm thường đưa ra 
những nhận định tiêu cực về thị trường, cảnh báo các nhà đầu tư về bong 
bóng từ thị trường chứng khoán và Bitcoin. "Dựa trên công việc định giá 
thị trường chứng khoán của mình, chúng tôi tin rằng thị trường đang được 
định giá cao hơn 20 đến 30% dựa trên một loạt các chỉ số khác nhau", 
Rosenberg chia sẻ với CNBC vào tuần trước. Ông khẳng định rằng mình 
không ghét cổ phiếu bởi vì sự hỗ trợ chưa từng có của Cục Dự trữ Liên 
bang Mỹ kéo dài trong nhiều năm. Tuy nhiên, Rosenberg nhấn mạnh rằng 
điều quan trọng nhất lúc này là cảnh giác. "Thứ đang giúp cho mọi thứ 
đứng vững chính là lãi suất bằng 0. Miễn là tỷ giá vẫn ở nguyên vị trí cũ, 
bong bóng mà chúng ta đang mắc phải có lẽ sẽ không vỡ sớm nếu không 
có một cú sốc đáng kể đối với hoạt động kinh tế. Dẫu vậy, chúng ta cũng 
phải hiểu rằng mình đang đầu tư vào bong bóng", Rosenberg nhấn mạnh.
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Hợp đồng Mã Mở cửa Cao Thấp TT %∆ KL FND

Đường 03/2021 SBEH21 15.65 16.13 15.55 15.76 1.74% 89,030 29/02/2021

Đường 05/2021 SBEK21 14.78 15.20 14.74 14.95 1.84% 54,659 01/05/2021

Cà phê Arabica 
03/2021 KCEH21 128.40 129.40 125.25 126.15 -1.64% 21,809 16/02/2021

Cà phê Arabica 
05/2021 KCEK21 130.00 131.30 127.25 128.10 -1.58% 8,840 20/04/2021

Bông 03/2021 CTEH21 78.25 79.90 78.25 78.97 1.09% 22,289 24/02/2021

Bông 05/2021 CTEK21 78.78 80.51 78.78 79.69 1.26% 10,360 28/04/2021

Tổng số ca đang nhiễm COVID

23,196,338

Ngày Thời gian Quốc gia Tác động Sự Kiện

04/01/2021
17:00 US OPEC Meeting
23:00 US Commodity US: Export Inspections

05/01/2021

3:00 US Commodity US: Grain Crushings

14:00 EU Retail Sales (YoY)(Dec)

14:00 EU Retail Sales (MoM)(Dec)

15:55 EU Unemployment Rate s.a.(Dec)

15:55 EU Unemployment Change(Dec)

06/01/2021

8:45 CN Caixin Services PMI(Dec)

17:00 EU Retail Sales (YoY)(Nov)

17:00 EU Retail Sales (MoM)(Nov)

22:00 US Factory Orders (MoM)(Nov)
22:30 US Energy US: EIA Petroleum Status Report

07/01/2021

2:00 US FOMC Minutes

N/A CN Exports (YoY)(Dec)

N/A CN Imports (YoY)(Dec)
22:30 US Energy US: EIA Natural Gas Report

08/01/2021
17:00 EU Unemployment Rate(Nov)

20:30 US Nonfarm Payrolls(Dec)

20:30 US Unemployment Rate(Dec)
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Kháng cự/Hỗ trợ
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Đường 03/2021 (SBEH21)

Điểm tin

Phân tích kỹ thuật

● Khối lượng giao dịch đang là rất cao sau khi giá tăng đột ngột lên gần 
16.3. Chúng tôi cho rằng đây là một dấu hiệu hết sức nguy hiểm và ngày 
hôm nay có thể là ngày chấm dứt chuỗi tăng điểm 9 phiên liên tiếp của 
đường. Chúng tôi kỳ vọng giá đường sẽ giảm về vùng 15.32 trong ngày 
hôm nay.

Kháng cự 15.65

Hỗ trợ 14.30 15.00

Đường

Cafe Arabica

Bản tin
Công Nghiệp

● Đường đã có phiên tăng điểm thứ 9 liên tiếp nhờ vào những triển vọng 
mới trong nhu cầu. 

● Tương tự như các mặt hàng khác đường đã mở phiên với một cái gap 
tăng điểm và tạo mức đỉnh mới kể từ tháng 5/2017. Tuy nhiên, gần đến 
cuối phiên việc giá năng lượng giảm mạnh và tỷ giá đồng Brazil cũng suy 
yếu gần 1% đã tạo đà giảm điểm cho đường. 

● Chính quyền Brazil cho biết hoạt động xuất khẩu đường mùa vụ này của 
họ đã đạt tới 107% so với năm ngoái còn hiệp hội các nhà máy mía 
đường của Ấn Độ thì cho biết sản lượng của họ lại cao tới hơn 42% so 
với cùng kỳ năm ngoái. Nhìn chung đây sẽ là 2 yếu tố tương đối tiêu cực 
cho giá đường.
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Đường

Cafe Arabica

Cafe Arabica 03/20201 (KCEH21) 

Điểm tin

Phân tích kỹ thuật

Kháng cự 128.40 135.60

Hỗ trợ 116.00 124.00

● Giá giao dịch giằng co nhưng không có dấu hiệu rõ ràng vì đóng phiên 
giá vẫn đang nằm trên đường MA 20 và MA 10. Tuy nhiên, giá vẫn đang 
phản ứng với ngưỡng kháng cự cứng 128.4. Chúng tôi cho rằng giá sẽ 
tiếp tục phán ứng với ngưỡng này trong giai đoạn tới. 

Bản tin
Công Nghiệp

● Mặc dù đà tăng của cafe vẫn còn là rất tốt nhưng những bối cảnh xấu 
chung ở cả khía cạnh cung lẫn cầu sẽ đem lại những tín hiệu tiêu cực 
cho cafe trong giai đoạn tới. Chính quyền Brazil cho biết hoạt động xuất 
khẩu cafe của quốc gia này sẽ đạt khoảng 254,000 tấn cao hơn 34% so 
với năm ngoái.

● Những thông tin về giãn cách xã hội mới tại Anh và Nhật Bản sẽ khiến 
cho bối cảnh của cafe không mấy tích cực trong giai đoạn tới. 

● Tồn kho cafe trên sàn ICE trong ngày hôm qua đã tăng tới 7,155 bai và 
tổng lượng cafe tồn kho đang ở mức cao nhất kể từ tháng 8 năm 2020.
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Bản tin
Công Nghiệp


