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Thị trường tiền tệ

Thị trường chứng khoán
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Bản tin
Công Nghiệp

Tỷ giá Giá trị %∆

Dollar Index 92.49 -0.04%

EUR/USD 1.1825 0.02%

GBP/USD 1.3843 0.04%

AUD/USD 0.7373 0.07%

NZD/USD 0.7107 0.04%

USD/JPY 109.7600 -0.02%

USD/CAD 1.2657 -0.07%

USD/CHF 0.9166 0.00%

USD/CNY 6.4554 -0.09%

USD/BRL 5.1982 -2.32%

Chỉ số Giá trị %∆

Dow Jones 34,880.23 -0.43%

S&P 500 4,493.28 -0.46%

Nasdaq 15,248.30 -0.25%

FTSE 100 7,024.21 -1.01%

CAC 40 6,684.72 0.24%

DAX 15,623.15 0.08%

Shanghai 3,693.13 0.49%

Nikkei 225 30,165.00 0.52%

KOSPI 3,118.70 0.13%

VNIndex 1,343.98 0.78%

Chứng khoán châu Á tăng hôm thứ Sáu khi các nhà giao dịch đánh giá 
triển vọng giảm dần các biện pháp kích thích của ngân hàng trung ương 
cũng như nỗ lực hỗ trợ sự phục hồi toàn cầu trước những rủi ro từ biến 
thể virus delta.

Thị trường chứng khoán tăng tại Nhật Bản, Úc và Hàn Quốc, trong khi các 
hợp đồng tương lai chỉ số của Hoa Kỳ tăng lên, mang lại một số sự thở 
phào sau một đợt suy yếu của chứng khoán toàn cầu. Chỉ số S&P 500 đã 
ghi nhận chuỗi giảm dài nhất kể từ tháng Sáu. Chính quyền Biden đã thực 
hiện các bước theo hướng yêu cầu các công ty lớn bắt buộc tiêm phòng 
hoặc xét nghiệm, đẩy mạnh cuộc chiến chống lại biến chủng vi rút delta.

Trái phiếu kho bạc đã tăng điểm, nhờ vào nhu cầu mạnh mẽ trong cuộc 
đấu thầu trái phiếu kỳ hạn 30 năm. Đồng đô-la ít thay đổi. Đối với hàng 
hóa, dầu giảm sau khi Trung Quốc quyết mở bán dự trữ dầu thô để giảm 
bớt sự gia tăng của chi phí năng lượng. Bên cạnh đó, một đợt tăng điểm 
rộng rãi diễn ra trên thị trường kim loại cơ bản.

Chứng khoán toàn cầu đã giảm kỷ lục trong bối cảnh lạm phát gia tăng và 
tốc độ mở cửa kinh tế chậm hơn cùng với việc giảm hỗ trợ ngân hàng 
trung ương. Ngân hàng Trung ương châu Âu cho biết họ sẽ làm chậm tốc 
độ mua trái phiếu đại dịch của mình (PEPP) trong quý cuối cùng của năm 
2021, nhưng Chủ tịch Christine Lagarde nói thêm rằng điều đó không báo 
trước việc giảm kích thích do biến thể virus delta vẫn còn tiềm ẩn rủi ro.

Các báo cáo mới nhất cho thấy các đơn tuyên bố thất nghiệp của Hoa Kỳ 
thấp hơn nhưng cũng có nhiều gián đoạn do virus, bao gồm cả việc 
Microsoft chuyển kế hoạch mở lại hoàn toàn các văn phòng của mình.

Sự kiện quan tâm chính trong tuần:

- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden có thể đưa ra lựa chọn trong tuần này 
về việc có nên từ bỏ Chủ tịch Fed Jerome Powell cho nhiệm kỳ thứ 
hai hay không.
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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 19.51 19.55 19.10 19.24 -1.28% 113,303

Đường 03/2022 SBEH22 20.13 20.14 19.72 19.92 -0.80% 91,411

Cà phê Arabica 09/2021 KCEU21 185.50 185.50 185.00 185.00 -1.46% 2

Cà phê Arabica 12/2021 KCEZ21 190.40 191.10 183.75 187.45 -1.45% 20,895

Bông 10/2021 CTEV21 95.59 95.59 94.55 94.56 -0.67% 9

Bông 12/2021 CTEZ21 94.08 94.67 93.11 93.22 -0.91% 14,521

Cafe Robusta 09/2021 LRCU21 2045.00 2054.00 2020.00 2050.00 -1.63% 157

Cafe Robusta 11/2021 LRCX21 2070.00 2097.00 2025.00 2050.00 -1.35% 8,102

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 09/09, hợp đồng SBEV21 tiếp tục giảm điểm phiên 
thứ 4 liên tiếp. Cuối phiên, giá đóng cửa tại mức 19.24 giảm (-1.28%) 
so với đóng cửa phiên ngày trước đó.

● Trên biểu đồ ngày: Khối lượng tăng mạnh cho thấy đà bán vẫn rất 
mạnh. Tuy nhiên, giá hiện tại đang phản ứng với dải dưới dải 
Bollinger Bands, đồng thời, chỉ báo Stochastic dần đi vào vùng quá 
bán.

● Trên biểu đồ H4, chỉ báo Stochastic đang dần cho tín hiệu đảo chiều. 
Các nhà đầu tư cần chú ý điều này.

Kháng cự 20.40

Hỗ trợ 19.52 19.42

Đường

Cafe Arabica

Bản tin
Công Nghiệp

● Báo cáo mới nhất về nguồn cung của tổ chức Unica Brazil sẽ giúp thị 
trường có một xu hướng cụ thể vào cuối tuần.

● Giá đường những ngày qua đang chịu ảnh hưởng từ diễn biến đến 
bởi các thị trường khác, cũng đồng thời tư những diễn biến nguồn 
cung có lợi cho phe bán ở Brazil và Ấn Độ. Hệ quả, Đường có thể cần 
thêm những tin tức cuối ngày hôm nay để bước vào những ngày 
cuối tuần với một lưu ý lạc quan.

● Giới thương mại dự báo cho báo cáo nguồn cung của Unica về sản 
lượng đường và ép mía ở khu vực Trung Nam Brazil trong nửa cuối 
tháng 8 sẽ tăng so với cùng kỳ năm ngoái.

● Trong khi, tổng số cả vụ của cả 2 đều được kỳ vọng rộng rãi sẽ thấp 
hơn nhiều so với mùa trước, điều này đã gây áp lực lên giá đường vì 
điều đó cho thấy các nhà máy Trung Nam vẫn đang giữ thị phần 
đường ép gần với mức của mùa trước.Ngoài ra, Hiệp hội các nhà 
máy đường Ấn Độ dự báo quốc gia của họ sẽ xuất khẩu 6 triệu tấn 
đường trong niên vụ 2021/22 sắp tới mặc dù không có trợ cấp của 
chính phủ.
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Đường

Cafe Arabica

Cafe Arabica 12/2021 (KCEZ21) 

Điểm tin

Phân tích kỹ thuật

● Các vấn đề về nguồn cung của Brazil nên tiếp tục hỗ trợ
● Mặc dù thị trường tiếp tục có triển vọng cung có lợi cho tăng giá, cà 

phê có thể cần thấy triển vọng nhu cầu được cải thiện để lấy lại đà 
tăng.

● Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) đã điều chỉnh dự báo thặng dư sản 
xuất toàn cầu năm 2020/21 từ 2,01 triệu lên 2,63 triệu bao, so với 
mức thặng dư 5,09 triệu bao trong niên vụ 2019/20. Điều này phần 
lớn là do dự báo tiêu thụ toàn cầu của ICO cắt giảm 570.000 bao, 
hầu hết xảy ra ở châu Á và châu Phi và là một nguồn áp lực bổ sung 
vì nó cho thấy sự cải thiện nhu cầu toàn cầu tiếp tục bị cản trở bởi 
các hạn chế COVID.

● Safras và Mercado cho biết 58% cây Arabica Brazil của mùa này đã 
được bán vào thứ Hai, so với 60% vào ngày đó năm ngoái và mức 
trung bình trong lịch sử là 46%, nhưng hoạt động bán hàng gần đây 
đã chậm lại do thời tiết khô hạn. và sương giá của tháng trước.

● Hợp tác xã Cooxupe của Brazil cho biết thu hoạch của họ đã hoàn 
thành 94,2% vào thứ Sáu tuần trước, so với 94,8% của năm ngoái.

Kháng cự 190.00 196.50 199.50

Hỗ trợ 180.00 182.00

● Kết thúc phiên 09/09, hợp đồng KCEZ21 tiếp tục giảm điểm. Cuối 
phiên, giá đóng cửa tại mức 187.45 giảm (-1.45%) so với đóng cửa 
phiên ngày trước đó.

● Trên biểu đồ ngày: giá đóng cửa dưới đường MA20, tuy nhiên khối 
lượng những phiên gần đây là khá thấp so với trung bình 20 phiên 
trước đó.

● Trên biểu đồ H4: Giá gần tiến về vùng hỗ trợ 183.00, đồng thời chỉ 
báo Stochastic cũng vào vùng quá bán, chúng tôi kỳ vọng sẽ có nhịp 
tăng điểm hướng đến vùng giá 192 - 196, sau đó giảm điểm tiếp.

Bản tin
Công Nghiệp
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