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Thị trường tiền tệ

Thị trường chứng khoán
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Bản tin

Tỷ giá Giá trị %∆

Dollar Index 89.41 -0.03%

EUR/USD 1.2341 0.38%

GBP/USD 1.3625 0.01%

AUD/USD 0.7817 0.75%

NZD/USD 0.7305 0.73%

USD/JPY 103.03 0.30%

USD/CAD 1.2662 -0.06%

USD/CHF 0.8781 -0.02%

USD/CNY 6.4629 0.12%

USD/BRL 5.3144 0.55%

Chỉ số Giá trị %∆

Dow Jones 30,829.40 1.44%

S&P 500 3,748.14 0.57%

Nasdaq 12,740.79 -0.61%

FTSE 100 6,841.86 3.47%

CAC 40 5,630.60 1.19%

DAX 13,891.97 1.76%

Shanghai 3,550.88 0.63%

Nikkei 225 27,055.94 -0.38%

KOSPI 2,968.21 -0.75%

VNIndex 1,143.21 0.94%

Ủy ban Y tế và Sức khỏe tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc) ngày 5/1 thông báo, 
thôn Xiao Guozhuang, thị trấn Tăng Thôn, quận Cảo Thành, thành phố 
Thạch Gia Trang ngay lập tức được điều chỉnh thành khu vực có nguy cơ 
cao về dịch Covid-19 . Như vậy, sau gần một tháng, nội địa Trung Quốc lại 
xuất hiện khu vực có nguy cơ cao xảy ra dịch Covid-19. Thời điểm này tình 
hình dịch bệnh ở tỉnh Hà Bắc phát triển nhanh chóng. Ngày 2/1, tại quận 
Cảo Thành, thành phố Thạch Gia Trang ghi nhận thêm 1 ca nhiễm bệnh. 
Ngày 3/1, tỉnh Hà Bắc ghi nhận 4 ca nhiễm mới và xác nhận 13 ca nhiễm 
không xuất hiện triệu chứng tại địa phương. Vào ngày 4/1, Hà Bắc xác 
nhận 11 ca nhiễm mới, bao gồm 11 ca nhiễm ở Thạch Gia Trang và 3 ca ở 
Hình Đài. Vào ngày 5/1, có 20 ca nhiễm mới được xác nhận ở Hà Bắc.

Theo NBC News, thành viên đảng Dân chủ Raphael Warnock được dự 
đoán sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Thượng viện ở Georgia 
trước đối thủ Kelly Loeffler của đảng Cộng hòa. Ngoài ra, ứng viên Jon 
Ossoff của đảng Dân chủ được dự báo sẽ chiến thắng trước Thượng nghị 
sĩ đảng Cộng hòa David Perdue. Truyền thông Mỹ đưa tin ứng cử viên 
John Ossoff đã đánh bại đối thủ David Purdue của đảng Cộng hòa trong 
cuộc bầu cử Thượng viện tại Georgia, qua đó giành quyền kiểm soát 
Thượng viện cho đảng Dân chủ.

Vào lúc 13 giờ ngày 6-1 (giờ địa phương, tức 1 giờ ngày 7-1 giờ Việt Nam), 
Quốc hội Mỹ sẽ họp để chính thức kiểm đếm phiếu đại cử tri, qua đó xác 
nhận nhân vật trở thành tổng thống nhiệm kỳ tới. Sau cuộc họp của cử tri 
đoàn vào ngày 14-12-2020, kết quả là 306 phiếu đại cử tri dành cho ông 
Joe Biden và 232 phiếu thuộc về Tổng thống đương nhiệm Donald Trump. 
Trong nhiều cuộc bầu cử tổng thống Mỹ trước đây, phiên họp nêu trên chỉ 
mang tính thủ tục, diễn ra theo quy định của Hiến pháp Mỹ và không 
nhận được nhiều chú ý. Tuy nhiên, mùa bầu cử khác biệt vừa qua biến 
phiên họp này thành một trong những cơ hội cuối cùng cho Tổng thống 
Donald Trump và đồng minh. Hiến pháp Mỹ cho phép mọi thành viên 
quốc hội phản đối kết quả phiếu đại cử tri của một bang ngay khi nó được 
đọc lên.
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Bảng giá Công nghiệp

Bản tin

Hợp đồng Mã Mở cửa Cao Thấp TT %∆ KL FND

Đường 03/2021 SBEH21 16.12 16.32 16.02 16.25 0.81% 54,111 29/02/2021

Đường 05/2021 SBEK21 15.13 15.30 15.07 15.23 0.53% 30,857 01/05/2021

Cà phê Arabica 
03/2021 KCEH21 125.10 125.55 120.60 120.90 -3.36% 27,249 16/02/2021

Cà phê Arabica 
05/2021 KCEK21 127.00 127.55 122.65 122.95 -3.27% 9,972 20/04/2021

Bông 03/2021 CTEH21 80.41 80.93 79.92 80.06 -0.36% 17,483 24/02/2021

Bông 05/2021 CTEK21 81.08 81.63 80.68 80.85 -0.20% 8,401 28/04/2021

Tổng số ca đang nhiễm COVID

22,608,806

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

● Phiên ngày 06/01, hợp đồng Đường SBEH21 chứng kiến phiên tăng 
điểm thứ 10 liên tiếp.

● Tuy nhiên khối lượng giao dịch đã giảm dần đều qua các ngày. Chúng 
tôi cho rằng đây ám chỉ sự tích lũy và vẫn sẽ có một nhịp tăng mạnh 
nữa về vùng giá 16.65 trước khi có sự điều chỉnh.

Kháng cự 16.65 18.55

Hỗ trợ 15.00 15.65

Đường

Cafe Arabica

Bản tin

● Đường đang trên đà tăng giá từng ngày và chạm mức giá cao kỷ lục bất 
chấp việc Brazil vẫn đang có khối lượng đường xuất khẩu cao kỷ lục mùa 
vụ này.

● Một tương lai tươi sáng hơn cho đường khi ngày hôm qua các cơ quan 
chức năng của Mỹ cho rằng vaccine Covid hoàn toàn có thể kiểm soát 
được chủng Virus mới của Anh.

● Nhìn chung với bối cảnh rất tích cực của giá năng lượng thì có khả năng 
rằng giá đường sẽ tiếp tục diễn biến tích cực. Tuy vậy, với đà tăng tới 11 
phiên liên tiếp thì trước khi các nhà đầu tư cân nhắc việc mua đường thì 
có thể đợi những pha giảm điểm sâu hơn rồi hẵng cân nhắc vào trạng 
thái. 
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Kháng cự/Hỗ trợ
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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 116.00 123.85 124.00

● Phiên ngày 06/01, hợp đồng Cà phê Arabica KCEH21 tiếp tục giảm điểm. 
Cùng với đó khối lượng cũng tăng dần và giá đóng cửa hoàn toàn dưới 2 
đường MA 10 và MA 20. Chúng tôi cho rằng giá có thể sẽ tiếp tục giảm 
và hướng về vùng 116.

Bản tin

● Với những diễn biến căng thẳng của chính trị trong những ngày vừa 
qua, Brexit và biểu tình tại Mỹ, thì rất có khả năng giá cafe sẽ tiếp tục 
diễn biến tiêu cực trong những ngày tới đây khi mà tình hình nhu cầu 
đang chịu nhiều áp lực. 

● Tồn kho cafe trên sàn ICE tiếp tục chứng kiến tăng tới gần 9,000 bao 
trong ngày hôm qua. 

● Hơn nữa những đợt mưa ổn định tại Brazil trong những ngày qua và 
những ngày sắp tới sẽ tạo áp lực không hề nhỏ lên sự chênh lệch cán 
cân cung cầu đang diễn ra ở mặt hàng này.
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Bản tin


