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Thị trường tiền tệ

Thị trường chứng khoán

TRANG 2

Bản tin

Tỷ giá Giá trị %∆

Dollar Index 89.82 0.32%

EUR/USD 1.2270 -0.45%

GBP/USD 1.3569 -0.28%

AUD/USD 0.7769 -0.41%

NZD/USD 0.7265 -0.33%

USD/JPY 103.81 0.75%

USD/CAD 1.2683 0.07%

USD/CHF 0.8854 0.81%

USD/CNY 6.4770 0.24%

USD/BRL 5.4103 1.81%

Chỉ số Giá trị %∆

Dow Jones 31,041.13 0.69%

S&P 500 3,803.79 1.48%

Nasdaq 13,067.48 2.56%

FTSE 100 6,856.96 0.22%

CAC 40 5,669.85 0.70%

DAX 13,968.24 0.55%

Shanghai 3,576.20 0.71%

Nikkei 225 27,490.13 1.60%

KOSPI 3,031.68 2.14%

VNIndex 1,156.49 1.16%

Thị trường vốn duy trì sự ổn định bất chấp những đụng độ bạo lực trên 
Đồi Capitol. Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm phiên thứ hai liên tiếp 
khi mà nhà đầu tư đang hướng sự tập trung tới viễn cảnh chi tiêu của 
chính phủ tăng mạnh, nhất là trong bối cảnh Đảng dân chủ đã chiến 
thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ ở Georgia đã giúp Đảng này giành quyền 
kiểm soát ở cả hai viện của Quốc hội trong một thông điệp được gọi là 
“làn sóng xanh” (màu đại diện cho Đảng dân chủ).

Ông Biden dự kiến   sẽ mở rộng gói kích thích kinh tế trị giá 900 tỷ USD mà 
các nhà lập pháp Mỹ đã đồng ý để giúp nền kinh tế vượt qua đại dịch, 
đồng thời thúc đẩy chi tiêu thêm cho cơ sở hạ tầng, năng lượng sạch và 
giáo dục. Cần lưu ý rằng, trong chiến dịch tranh cử của mình, ông Biden 
thổ lộ rằng muốn có những khoản séc chi trả trực tiếp đến tay người dân 
là 2000$ sẽ được chuyển “ngay lập tức” nếu Đảng Dân chủ của ông giành 
chiến thắng.

 Triển vọng về gói kích thích lớn hơn đã thúc đẩy các nhà đầu tư đặt cược 
vào chính quyền ông Biden tạo ra không chỉ là tăng trưởng kinh tế mà còn 
có cả lạm phát (trong kiểm soát). Lợi tức của trái phiếu chính phủ Mỹ - 
trong tuần này đã lần đầu vượt mốc 1% kể từ khi cuộc khủng hoảng 
COVID-19 diễn ra - cụ thể tăng 0.04% lên mức 1.07%.

Giá trị đồng Đô-la Mỹ, đo lường so với giỏ tiền tệ chính, đã tăng 0.3%. Tuy 
vậy, mức giá trị này vẫn ở quanh vùng đáy thấp nhất kể từ tháng 04/2018, 
hay nói một cách khác thì đà tăng này đã và đang bị kìm hãm bởi chính 
sách tiền tệ siêu nới lỏng khi Đại dịch bệnh bắt đầu xảy ra.

Một số chuyên gia phân tích cho rằng: Các thị trường chứng khoán đang 
đón nhận các thông tin tích cực đến từ vắc-xin phòng ngừa dịch bệnh, đi 
kèm với ý tưởng rằng sẽ có nhiều gói kích thích tài khóa cũng như tiếp tục 
nhận được sự hỗ trợ đến từ Ngân hàng trung ương hơn nữa. Mặc dù triển 
vọng tươi sáng là thế, nhưng họ cũng nhấn mạnh rằng rủi ro là vẫn tiềm 
ẩn và đang song hành.



Lịch sự kiện

Mục lục

Điểm tin thị trường

Lịch sự kiện & bảng giá

Phân tích sản phẩm

1

2

3

Bloomberg Commodity Index

Reuters CRB Commodity Index
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Bảng giá Công nghiệp

Bản tin

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

Đường 03/2021 SBEH21 16.33 16.33 15.55 15.60 -4.00% 63,171 29/02/2021

Đường 05/2021 SBEK21 15.30 15.30 14.75 14.78 -2.95% 29,781 01/05/2021

Cà phê Arabica 
03/2021 KCEH21 121.00 122.75 119.35 121.10 0.17% 17,994 16/02/2021

Cà phê Arabica 
05/2021 KCEK21 123.10 124.70 121.45 123.10 0.12% 7,706 20/04/2021

Bông 03/2021 CTEH21 79.99 80.70 79.65 79.76 -0.37% 14,656 24/02/2021

Bông 05/2021 CTEK21 80.79 81.45 80.46 80.59 -0.32% 7,123 28/04/2021

Tổng số ca đang nhiễm COVID

22,982,484

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 07/01, hợp đồng Đường SBEH21 chứng kiến phiên giảm 
điểm đáng kể. Cuối phiên, giá đóng cửa tại mức 15.66 giảm (-3.63%) so 
với đóng cửa phiên ngày trước đó. 

● Giá đang cho thấy sự đảo chiều về xu hướng, tuy nhiên, chúng tôi cho 
rằng, đây là sự điều chỉnh sau nhịp tăng điểm dài.

● Chúng tôi kỳ vọng, giá sẽ được hỗ trợ bởi vùng giá 15.50 - 15.65. Các nhà 
đầu tư chú ý quan sát.

Kháng cự 16.65 18.55

Hỗ trợ 15.00 15.65

Đường

Cafe Arabica

Bản tin

● Chuỗi tăng điểm của Đường 10 phiên trước đó đã đưa giá mặt hàng này 
lên mức cao nhất trong nhiều năm và giá đi vào vùng quá mua, điều này 
gián tiếp khiến cho thị trường Đường trở nên dễ dàng bị tổn thương 
hơn khi có thể bị rơi vào làn sóng tất toán trạng thái hoặc chốt lời.

● Mặc dù trợ cấp xuất khẩu trong mùa vụ này thấp hơn mức mà ngành 
công nghiệp hy vọng, nhưng sự gia tăng giá gần đây đã dẫn đến các 
thỏa thuận xuất khẩu gia tăng, điều này có thể giúp các nhà máy của Ấn 
Độ đạt được mục tiêu xuất khẩu đường của chính phủ trong mùa vụ này 
là 6 triệu tấn.

● Đồng nội tệ Brazil mất giá hơn 1.5% (giảm xuống mức thấp nhất trong 6 
tuần) cũng đã gây ra áp lực đáng kể lên thị trường đường. Điều này thúc 
đẩy các nhà sản xuất gia tăng sản lượng đường ở khu vực Trung-Nam 
Brazil.

● Giá các mặt hàng năng lượng tiếp tục đạt các đỉnh giá mới, điều này 
thúc đẩy nhu cầu chuyển đổi đường để đáp ứng triển vọng nhu cầu về 
Ethanol nội địa của Brazil.
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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 07/01, hợp đồng Cà phê KCEH21 cho thấy sự lưỡng lự. Cuối 
phiên, giá đóng cửa tại mức 121.10 tăng nhẹ (+0.17%) so với đóng cửa 
phiên ngày trước đó.

● Giá hiện tại nằm dưới đường trung bình động MA10 và MA20. Chúng tôi 
cho rằng, đây đang là giai đoạn giá điều chỉnh kể từ khi tạo đáy vào đầu 
hồi tháng 11. Chúng tôi kỳ vọng, trong ngắn hạn, đà giảm điểm vẫn còn. 
Các nhà đầu tư cần lưu ý.

Bản tin

● Thông tin về việc sản lượng cà phê của Columbia năm ngoái đạt mức 
13.9 triệu bao đã cung cấp những hỗ trợ ban đầu cho thị trường khi 
phát đi tín hiệu về tốc độ sản xuất của quốc gia này đã giảm trở lại trong 
vài tháng qua.

● Ngoài ra, có nhiều dự báo trong những tuần gần đây rằng sản lượng vụ 
2021/22 của Brazil sẽ giảm hơn 30% so với mùa này, và con số này lớn 
hơn so với ước tính của thị trường từ cuối năm ngoái.

● Đồng tiền Real Brazil bị bán tháo mạnh vào cuối phiên tiếp tục ảnh 
hưởng đáng đến thị trường cà phê, khi mà giá trị đồng này mất giá sẽ 
tạo ra thêm động lực cho các nhà sản xuất gia tăng nguồn cung trên thị 
trường.



TRANG 6

Bản tin


