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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 92.65 0.02%

EUR/USD 1.1808 -0.03%

GBP/USD 1.3833 -0.04%

AUD/USD 0.7359 -0.10%

NZD/USD 0.7106 -0.14%

USD/JPY 109.9400 0.01%

USD/CAD 1.2687 0.06%

USD/CHF 0.9187 0.05%

USD/CNY 6.4440 -0.11%

USD/BRL 5.2454 0.92%

Chỉ số Giá trị %∆

Dow Jones 34,607.46 -0.78%

S&P 500 4,458.58 -0.77%

Nasdaq 15,115.50 -0.87%

FTSE 100 7,029.20 0.07%

CAC 40 6,663.77 -0.31%

DAX 15,609.81 -0.09%

Shanghai 3,703.11 0.27%

Nikkei 225 30,253.50 -0.42%

KOSPI 3,119.51 -0.20%

VNIndex 1,345.31 0.10%

Chứng khoán châu Á ổn định vào thứ Ba sau khi Hoa Kỳ giảm 5 ngày trước 
dữ liệu lạm phát có thể ảnh hưởng đến kỳ vọng về thời gian có khả năng 
cắt giảm kích thích của Cục Dự trữ Liên bang.

Chỉ số trung bình chứng khoán Nikkei 225 của Nhật Bản đang trên đà 
đóng cửa cao nhất kể từ năm 1990, nhưng Hồng Kông và Trung Quốc đã 
giảm. Các hợp đồng của Mỹ tăng sau khi các công ty năng lượng củng cố 
chỉ số S&P 500 qua đêm. Lợi tức trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng và đồng 
đô-la Mỹ ít thay đổi.

Chỉ số đo lường hàng hóa đã tăng lên mức cao nhất trong 10 năm, với các 
vật liệu từ nhôm đến thép tăng và khí đốt và điện của châu Âu đạt kỷ lục. 
Áp lực chi phí leo thang xảy ra khi các nhà giao dịch chờ đợi một báo cáo 
dự kiến   cho thấy tốc độ lạm phát hàng năm của Hoa Kỳ là 5% hoặc hơn 
trong tháng thứ tư.

Các nhà đầu tư cũng đang theo dõi cuộc khủng hoảng nợ tại nhà phát 
triển China Evergrande Group sau các cuộc phản đối của người mua nhà, 
nhà đầu tư bán lẻ và nhân viên. Công ty cho biết họ đã thuê các cố vấn tài 
chính để đánh giá cấu trúc vốn của mình.

Chứng khoán toàn cầu đã tăng mạnh trong năm nay nhờ các báo cáo thu 
nhập mạnh mẽ và sự phục hồi nhanh chóng từ cuộc suy thoái do đại dịch 
gây ra. Cuộc biểu tình đã bị đình trệ trong những tuần gần đây do ảnh 
hưởng đến nền kinh tế mở cửa trở lại do chủng vi rút vùng đồng bằng và 
rủi ro từ lạm phát tăng cao, nguyên nhân một phần là do gián đoạn 
nguồn cung.

Trong một diễn biến khác, dầu tăng ngày thứ ba khi các nhà đầu tư theo 
dõi một cơn bão đe dọa Vịnh Mexico chỉ vài tuần sau khi cơn bão Ida cắt 
giảm sản lượng địa phương. Bitcoin đã được giao dịch ở mức khoảng 
45.000 đô la.

Một số sự kiện đáng chú ý trong tuần:

- Chỉ số giá tiêu dùng Hoa Kỳ, thứ Ba
- Doanh số bán lẻ, giá bất động sản, sản xuất công nghiệp của Trung 

Quốc, Thứ Tư
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Bản tin
Công Nghiệp

Tổng số ca đang nhiễm COVID

18,795,374

Ngày Thời gian Quốc Gia Sự Kiện

Hợp đồng Mã Mở cửa Cao Thấp TT %∆ KL

Đường 10/2021 SBEV21 19.25 19.25 18.73 18.79 -2.34% 97,486

Đường 03/2022 SBEH22 19.92 19.92 19.46 19.51 -2.06% 93,469

Cà phê Arabica 09/2021 KCEU21 185.60 185.60 185.60 185.60 0.32% 0

Cà phê Arabica 12/2021 KCEZ21 187.50 189.20 185.75 188.05 0.32% 14,283

Bông 10/2021 CTEV21 94.76 95.31 93.50 95.23 0.71% 32

Bông 12/2021 CTEZ21 93.22 94.11 92.01 93.50 0.30% 22,862

Cafe Robusta 09/2021 LRCU21 2048.00 2048.00 2048.00 2048.00 -0.10% 1

Cafe Robusta 11/2021 LRCX21 2042.00 2070.00 2038.00 2048.00 -0.10% 4,681

9/13/2021 18:00 US Monthly Budget Statement(Aug)

9/15/2021

2:00 CN Industrial Production (YoY)(Aug)

21:30 US US: EIA Petroleum Status Report

9/16/2021

12:30 US Retail Sales Control Group(Aug)

12:30 US Initial Jobless Claims(Sep 10)

21:30 US US: EIA Natural Gas Report

9/17/2021

9:00 EU Consumer Price Index (MoM)(Aug)

9:00 EU Consumer Price Index - Core (YoY)(Aug)
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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 13/09, hợp đồng SBEV21 đóng cửa tại mức $18.98 
tăng (+1.01%) so với đóng cửa phiên ngày trước đó.

● Kết thúc phiên, giá gặp được hỗ trợ tại khu vực $18.60 và bật mạnh 
lên.

● Thị trường đã có những dấu hiệu đầu tiên của đà đi lên trong ngắn 
hạn. Các nhà giao dịch ưa rủi ro có thể quan sát khi giá về lại khu 
vực $18.75 - $18.85 để xây các trạng thái Long, cắt lỗ xung quanh 
khu vực $18.55, và xác định khu vực chốt lời về vùng $19.40. Rủi ro 
cho mỗi 1 lot đường ở lệnh này là $224 - $336. Lợi nhuận của lệnh 
này từ $616 - $728

Kháng cự 20.40

Hỗ trợ 19.52 19.42

Đường

Cafe Arabica

Bản tin
Công Nghiệp

● Giá dầu thô leo lên mức cao nhất trong 1.5 tháng vào thứ Hai, điều 
này có lợi cho giá ethanol và có thể khiến các nhà máy đường của 
Brazil chuyển hướng ép mía sang sản xuất ethanol hơn là sản xuất 
đường, do đó hạn chế nguồn cung đường ra khỏi thị trường xuất 
khẩu.

● Giá ethanol cao kỷ lục ở Brazil đang hỗ trợ cho giá đường sau khi giá 
nhiên liệu hydro ethanol Brazil leo lên mức cao kỷ lục là 3.2365 reals 
/ lít vào thứ Sáu tuần trước.

● Đường cũng được hỗ trợ hôm thứ Hai sau khi Maxar dự báo khả 
năng mưa hạn chế trong tuần này ở Brazil với nhiệt độ cao hơn mức 
trung bình.

● Ở mặt trái chiều, dữ liệu hôm thứ Sáu tuần trước từ Unica khá tiêu 
cực đối với đường vì sản lượng đường của Trung tâm Nam Brazil 
2021/22 trong nửa cuối tháng 8 tăng 0,7% so với cùng kỳ lên 2,954 
MMT.
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Đường

Cafe Arabica

Cafe Arabica 12/2021 (KCEZ21) 

Điểm tin

Phân tích kỹ thuật

● Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) vào thứ Tư tuần trước nâng ước tính 
thặng dư cà phê toàn cầu 2020/21 lên 2,63 triệu bao từ ước tính 
trước đó là 2,02 triệu bao. 

● Điều kiện khô hạn hơn bình thường ở Brazil đang hỗ trợ cho giá sau 
khi Somar Metorologia hôm thứ Hai báo cáo rằng Minas Gerais, khu 
vực chiếm khoảng 30% sản lượng cà phê arabica của Brazil, chỉ nhận 
được lượng mưa 10 mm hoặc 78% so với mức trung bình lịch sử 
tuần trước đó. 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. 

● Volcafe hôm thứ Tư tuần trước đã cắt giảm ước tính sản lượng cà 
phê arabica 2021/22 của Brazil xuống còn 30,9 triệu bao so với dự 
báo trước đó là 33 triệu bao, vụ mùa nhỏ nhất trong 14 năm.

Kháng cự 190.00 196.50 199.50

Hỗ trợ 180.00 182.00

● Kết thúc phiên 13/09, hợp đồng KCEZ21 đóng cửa tại mức 186.80 
giảm (-0.66%) so với đóng cửa phiên ngày trước đó.

● Biểu đồ ngày: Giá đang có xu hướng tìm hỗ trợ tại khu vực 
184.00-185.00

● Biểu đồ H4: Hiện tại giá vẫn chưa có xu hướng sẽ tăng trở lại nên các 
nhà giao dịch nên đứng ngoài thị trường ở thời điểm hiện tại.

Bản tin
Công Nghiệp
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Bản tin
Công Nghiệp


