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Bản tin
Công Nghiệp

Tỷ giá Giá trị %∆

Dollar Index 92.72 0.01%

EUR/USD 1.1818 -0.01%

GBP/USD 1.3765 -0.01%

AUD/USD 0.7357 -0.05%

NZD/USD 0.7093 -0.07%

USD/JPY 110.2100 -0.01%

USD/CAD 1.2699 0.06%

USD/CHF 0.9219 0.00%

USD/CNY 6.4618 -0.07%

USD/BRL 5.3222 2.96%

Chỉ số Giá trị %∆

Dow Jones 35,030.74 -0.20%

S&P 500 4,514.07 -0.13%

Nasdaq 15,286.60 -0.57%

FTSE 100 7,095.53 -0.75%

CAC 40 6,668.89 -0.85%

DAX 15,610.28 -1.47%

Shanghai 3,675.19 -0.04%

Nikkei 225 30,089.50 -0.30%

KOSPI 3,157.82 -0.16%

VNIndex 1,333.61 -0.62%

Nhà đầu tư tiếp tục tỏ ra thận trong và nhấn mạnh vào báo cáo việc làm 
tháng 8 công bố ngày 3/9 không đạt kỳ vọng, trong bối cảnh áp lực từ chi 
phí tăng bất chấp kinh tế chững lại dấy lên lo ngại Fed có thể sớm thu hồi 
các chính sách hỗ trợ hơn dự kiến. Kinh tế Mỹ “hướng xuống một chút” 
trong tháng 8 do lo ngại gia tăng liên quan ảnh hưởng từ Covid-19 đến đà 
phục hồi, Fed cho biết ngày 8/9. “Nhà đầu tư đang ngắt cánh hoa từ một 
bông cúc, vừa làm vừa nói ‘nền kinh tế sẽ tăng trưởng, nền kinh tế sẽ 
không tăng trưởng’”, Sam Stovall, giám đốc chiến lược đầu tư tại CFRA, mô 
tả. “Họ chưa nghĩ thông suốt, do đó, chưa có cam kết với vị thế dài hạn”. 
Chủ tịch Fed St. Louis James Bullard nói với Financial Times rằng Fed vẫn 
nên thực hiện kế hoạch siết hỗ trợ thời đại dịch bất chấp tăng trưởng việc 
làm chững lại. Và việc vẫn còn một bộ phận người dân Mỹ không đồng ý 
tiêm chủng đang bắt đầu bị nhiễm Covid khiến cho lo ngại về tình hình 
kinh tế ngày một tăng thêm. 

Goldman Sachs đã hạ triển vọng đối với nền kinh tế lớn nhất thế giới, với 
lý do biến thể Delta lây lan và các biện pháp kích thích tài khóa sẽ dần thu 
hẹp quy mô. Goldman hiện đặt mục tiêu cho mức tăng trưởng hàng năm 
5,7% vào năm 2021, thấp hơn mức đồng thuận 6,2%. Công ty đã cắt giảm 
triển vọng GDP quý 4 xuống 5,5%, giảm từ con số 6,5%.

Khủng hoảng chip toàn cầu hiện nay là một nguyên nhân khác khiến các 
hãng công nghệ lớn suy nghĩ lại về việc mua chip, theo Glenn O’Donnell, 
Giám đốc Nghiên cứu của hãng phân tích Forrester. Dịch bệnh tăng thêm 
gánh nặng cho chuỗi cung ứng, làm tăng nỗ lực tự phát triển chip. Nhiều 
công ty cảm thấy khả năng đổi mới bị hạn chế khi phụ thuộc vào lịch trình 
của các nhà sản xuất chip. Theo CNBC, hiện nay, gần như không có tháng 
nào trôi qua mà không có một thông báo về dự án chip mới của Big Tech. 
Ví dụ nổi bật nhất là vào tháng 11/2020, khi Apple tuyên bố sẽ không 
dùng kiến trúc Intel x86 nữa mà tự làm bộ xử lý M1. M1 đã có mặt trên 
các iMac và iPad mới. Việc các doanh nghiệp thúc đẩy hoạt động nghiên 
cứu, phát triển và sản xuất chip sẽ đẩy nhu cầu cho các chất bán dẫn lên 
rất cao.
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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 19.50 19.76 19.45 19.49 0.05% 103,479

Đường 03/2022 SBEH22 20.18 20.37 20.06 20.08 -0.35% 88,816

Cà phê Arabica 09/2021 KCEU21 187.75 187.75 187.75 187.75 -1.96% 2

Cà phê Arabica 12/2021 KCEZ21 194.45 196.75 188.05 190.20 -1.93% 16,835

Bông 10/2021 CTEV21 95.84 96.12 95.20 95.20 -0.22% 3

Bông 12/2021 CTEZ21 94.05 95.17 93.70 94.08 0.03% 13,847

Cafe Robusta 09/2021 LRCU21 2096.00 2096.00 2084.00 2084.00 -1.14% 2

Cafe Robusta 11/2021 LRCX21 2099.00 2130.00 2065.00 2078.00 -1.14% 6,543

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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Đường 10/2021 (SBEV21)

Điểm tin

Phân tích kỹ thuật

● Kết thúc phiên 08/09, giá đường cho thấy áp lực bán rất lớn với khối 
lượng tăng gần 1.5 lần so với phiên trước đó. Giá đường đã có lúc 
tăng đến 19.76 nhưng sau đó lại giảm về mức giá 19.45. Động lực 
bán của thị trường vẫn còn đang là rất lớn và chúng tôi kỳ vọng giá 
tiếp tục giảm về mức 18.93.

Kháng cự 20.40

Hỗ trợ 19.52 19.42

Đường

Cafe Arabica

Bản tin
Công Nghiệp

● Giá dầu đi ngang đang khiến đường cũng có nhiều dấu hiệu đi ngang 
trong biên độ lớn. 

● Với sản lượng mía đường ở mức thuận lợi trong năm nay, chính phủ 
Ấn Độ đang có nhiều động thái mới. Tuy nhiên, chính quyền nước 
này cho biết họ sẽ sử dụng nhiều mía đường cho hoạt động sản xuất 
ethanol hơn là sản xuất đường, ước tính sản lượng đường Ấn Độ sẽ 
giảm khoảng 31 triệu tấn trong mùa vụ tiếp theo.
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Đường

Cafe Arabica

Cafe Arabica 12/2021 (KCEZ21) 

Điểm tin

Phân tích kỹ thuật

● Giá cà phê nói chung và đặc biệt là Robusta quay đầu giảm giảm sau 
khi chạm mức cao mới chưa từng có trong vòng 4 năm do đồng đô 
la mạnh lên dẫn với việc giá nông sản nhìn chung đều giảm.

● Các yếu tố cơ bản của thị trường cà phê Robusta vẫn tích cực, khi 
nhu cầu từ các nhà rang xay đối với loại này gia tăng vì arabica đã 
trở nên quá đắt, trong khi các chuyến hàng từ các nước xuất khẩu, 
trong đó có Việt Nam, tiếp tục bị chậm trễ.

Kháng cự 190.00 196.50 199.50

Hỗ trợ 180.00 182.00

● Kết thúc phiên 08/09, giá cà phê Arabica tiếp tục đà giảm điểm, kết 
phiên giá giảm 1.93% và đóng cửa ở mức 190.20. Đà giảm vẫn đang 
tiếp diễn và chúng tôi kỳ vọng sẽ có dấu hiệu chững lại khi giá tiến 
đến vùng 178.5 - 184

Bản tin
Công Nghiệp
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Bản tin
Công Nghiệp


