
NGÀY 07/09/2021

NHÓM HÀNG: CÔNG NGHIỆP



Điểm tin thị trườngMục lục

Điểm tin thị trường

Lịch sự kiện & bảng giá

Phân tích sản phẩm

1

2

3

Thị trường tiền tệ

Thị trường chứng khoán

TRANG 2

Bản tin
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Tỷ giá Giá trị %∆

Dollar Index 92.15 -0.04%

EUR/USD 1.1878 0.03%

GBP/USD 1.3845 0.05%

AUD/USD 0.7448 0.15%

NZD/USD 0.7149 0.18%

USD/JPY 109.7900 -0.03%

USD/CAD 1.2527 -0.06%

USD/CHF 0.9146 -0.04%

USD/CNY 6.4582 0.08%

USD/BRL 5.1708 -0.41%

Chỉ số Giá trị %∆

Dow Jones 35,369.35 -0.21%

S&P 500 4,535.43 -0.03%

Nasdaq 15,363.50 0.21%

FTSE 100 7,187.18 0.68%

CAC 40 6,743.50 0.80%

DAX 15,932.12 0.96%

Shanghai 3,621.86 1.12%

Nikkei 225 29,991.00 1.12%

KOSPI 3,192.37 -0.34%

VNIndex 1,346.39 0.88%

Chỉ số Dollar Index so với các đồng tiền đối tác chủ chốt sáng nay 6/9 theo 
giờ Châu Á vẫn ở quanh mức thấp 92,155, sau khi giảm xuống 91,941 lần 
đầu tiên kể từ ngày 4/8 vào thứ Sáu tuần trước (3/9), sau khi báo cáo từ 
Bộ Lao động Mỹ cho thấy số liệu việc làm ít hơn dự kiến. Số việc làm mới 
trong lĩnh vực phi nông nghiệp của Mỹ tháng 8 chỉ tăng 235.000, thấp hơn 
rất nhiều so với mức dự báo trung bình 728.000 của các nhà kinh tế trong 
một cuộc thăm dò do Reuters tiến hành, do dịch Covid-19 bùng phát trở 
lại ảnh hưởng đến nhu cầu trong các lĩnh vực nhà hàng, khách sạn và việc 
tuyển dụng bị đình trệ. Đặc biệt hơn dịch Covid đang bùng phát mạnh mẽ 
tại nhóm người dân không có nhu cầu tiêm vaccine tại Mỹ. Cục Dự trữ liên 
bang Mỹ (Fed) đã coi sự phục hồi của thị trường lao động là một điều kiện 
quan trọng để giảm hoặc ngừng việc mua tài sản – đã thực hiện trong 
suốt giai đoạn đại dịch Covid-19. Ngân hàng Commonwealth Bank of 
Australia (CBA) đã đẩy lùi mốc dự đoán Fed bắt đầu giảm dần việc mua tài 
sản từ tháng 10/2021 về tháng 12/2021 sau khi Mỹ công bố số liệu việc 
làm trên. "Tình hình dịch Covid-19 xấu đi ở Mỹ sẽ đè nặng lên USD vì tình 
hình tốt hơn ở những nền kinh tế lớn khác", các chiến lược gia của CBA 
viết trong một thông báo gửi tới khách hàng của mình.

Các nền kinh tế mới nổi phải đương đầu với nhiều khó khăn. Tỷ lệ tiêm 
vaccine Covid-19 tại 39 nền kinh tế được IMF định nghĩa là "phát triển" đã 
lên đến 58%, trong khi tỷ lệ tại phần còn lại của thế giới là 31%. Đó là chưa 
kể đến việc Trung Quốc xếp trong nhóm nền kinh tế mới nổi nhưng đã 
triển khai tiêm vaccine trên diện rộng. Do đó đà hồi phục 2 tốc độ với sự 
khác biệt đáng kể giữa nhóm phát triển và đang phát triển sẽ ngày càng 
khoét sâu hơn nữa. Đông Nam Á đang là một trong những khu vực mà 
dịch bệnh đang diễn biến nặng nhất. Vai trò quan trọng của châu Á trên 
chuỗi cung ứng sản xuất và vận tải toàn cầu đang gây nên tình trạng khan 
hiếm hàng hóa trên toàn thế giới. Cuối cùng điều này sẽ ảnh hưởng tiêu 
cực đến chi tiêu tiêu dùng và còn đẩy giá hàng hóa lên cao.
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Bảng giá Công nghiệp

Bản tin
Công Nghiệp

Tổng số ca đang nhiễm COVID

18,929,073

Ngày Thời gian Quốc Gia Sự Kiện

Hợp đồng Mã Mở cửa Cao Thấp TT %∆ KL

Đường 10/2021 SBEV21 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Đường 03/2022 SBEH22 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Cà phê Arabica 09/2021 KCEU21 190.55 190.55 190.55 190.55 0.00% 0

Cà phê Arabica 12/2021 KCEZ21 193.00 193.00 193.00 193.00 0.00% 0

Bông 10/2021 CTEV21 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Bông 12/2021 CTEZ21 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Cafe Robusta 09/2021 LRCU21 2082.00 2082.00 2082.00 2082.00 1.12% 0

Cafe Robusta 11/2021 LRCX21 2060.00 2094.00 2052.00 2082.00 1.12% 3,277

9/7/2021

N/A CN Trade Balance US(Aug)

N/A CN Exports (YoY)(Aug)

N/A CN Imports (YoY)(Aug)

9:00 EU Gross Domestic Product s.a. (QoQ)(Q2)

22:00 US US: Export Inspections

9/8/2021 18:00 US Fed's Beige Book

9/9/2021

12:30 US Initial Jobless Claims(Sep 3)

22:00 US US: EIA Petroleum Status Report

21:30 US US: EIA Natural Gas Report

9/10/2021

12:30 US Consumer Price Index Core s.a(Aug)

23:00 US US: USDA Supply/Demand
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Kháng cự/Hỗ trợ
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Đường 10/2021 (SBEV21)

Điểm tin

Phân tích kỹ thuật

● Kết thúc phiên 03/09, giá đóng cửa tại $19.62, giảm (-1.41%) so với 
phiên trước đó.

● Biểu đồ Ngày: Giá cho thấy dấu hiệu chuẩn bị đi xuống điều chỉnh.
● Biểu đồ H4: Hiện tại các nhà đầu tư với các vị thế Mua có thể bắt đầu 

cân nhắc giảm các trạng thái hoặc chốt lời các vị thế hiện tại. Với tình 
hình giá kết thúc phiên hôm thứ 6 vừa rồi quay về mức $19.60, rất 
có thể có 1 đợt giảm điều chỉnh sẽ diễn ra, có thể là về vùng $18.90 
tuy nhiên chưa có dấu hiệu rõ ràng. (Các vị thế Short ngắn hạn với 
chi tiết lệnh sẽ được cập nhật khi thị trường có nhiều tín hiệu hơn).

Kháng cự 20.40

Hỗ trợ 19.52 19.42

Đường

Cafe Arabica

Bản tin
Công Nghiệp

● Dự báo sẽ có mưa ổn định ở Brazil trong hai tuần tới, làm tăng độ 
ẩm của đất và cải thiện điều kiện cho vụ mía của Brazil.

● Tổ chức Đường Quốc tế (ISO) hôm 3/9 đã nâng ước tính thâm hụt 
đường toàn cầu năm 2021/22 lên -3,83 MMT từ mức ước tính tháng 
5 là -2,65 MMT sau khi đợt băng giá tháng trước gây thiệt hại cho cây 
đường của Brazil.

● Unica hôm thứ Ba tuần trước đã báo cáo rằng sản lượng đường tại 
Trung tâm Nam Brazil 2021/22 tính đến giữa tháng 8 đã giảm -7,5% 
so với cùng kỳ xuống còn 21.323 MMT.

● Mặt khác, hiệp hội các nhà máy đường của Ấn Độ vào ngày 14 tháng 
7 cho biết họ dự báo sản lượng đường năm 2021/22 của Ấn Độ ở 
mức 31 triệu tấn, tăng nhẹ so với mức 30,9 triệu tấn dự kiến   trong 
năm 2020/21
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Đường

Cafe Arabica

Cafe Arabica 12/2021 (KCEZ21) 

Điểm tin

Phân tích kỹ thuật

Kháng cự 190.00 196.50 199.50

Hỗ trợ 180.00 182.00

● Kết thúc phiên 03/09, giá đóng cửa tại $193.00, giảm (-0.69%) so với 
phiên trước đó. 

● Biểu đồ Ngày: Giá đang có xu hướng điều chỉnh trên biểu đồ Ngày.
● Biểu đồ H4: Các nhà đầu tư có thể cân nhắc vào các lệnh Long tại 

khu vực $187.45 - $188.30 và chốt lời ở khu vực $200.

Bản tin
Công Nghiệp

● Somar Metorologia hôm thứ Hai báo cáo rằng đã có lượng mưa 0,5 
mm vào tuần trước ở Minas Gerais, chỉ bằng 19% so với mức trung 
bình trong lịch sử.

● Thời kỳ ra hoa quan trọng đối với cây cà phê Brazil bắt đầu vào 
tháng này, và việc thiếu mưa có thể làm giảm sự ra hoa của cây cà 
phê và hạn chế hơn nữa năng suất cà phê. Nguồn nước sẵn có trong 
đất ở Minas Gerais đang ở mức báo động từ 0% đến 30% trong khi 
mức tối thiểu cho sự phát triển của cây trồng là 60%.

● Số lượng Covid mới tại Việt Nam tăng lên mức kỷ lục 11.299 vào 
ngày 21/8, khiến các cảng phải đóng cửa và có nguy cơ giảm xuất 
khẩu cà phê. Số liệu hôm Chủ nhật từ Tổng cục Hải quan Việt Nam 
cho thấy xuất khẩu cà phê tháng 8 của Việt Nam giảm -4,5% so với 
tháng trước xuống 105.000 tấn, và xuất khẩu cà phê cộng dồn của 
Việt Nam từ tháng 1 đến tháng 8 giảm -6,9% xuống 1,071 triệu tấn.
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Bản tin
Công Nghiệp


