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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 92.66 -0.01%

EUR/USD 1.1802 0.00%

GBP/USD 1.3808 0.00%

AUD/USD 0.7319 0.03%

NZD/USD 0.7096 0.03%

USD/JPY 109.6500 -0.05%

USD/CAD 1.2690 -0.02%

USD/CHF 0.9202 0.01%

USD/CNY 6.4394 -0.18%

USD/BRL 5.2403 0.49%

Chỉ số Giá trị %∆

Dow Jones 34,578.56 -0.83%

S&P 500 4,443.05 -0.57%

Nasdaq 15,037.80 -0.45%

FTSE 100 7,034.06 -0.49%

CAC 40 6,652.97 -0.36%

DAX 15,722.99 0.14%

Shanghai 3,662.60 -1.42%

Nikkei 225 30,475.00 -0.64%

KOSPI 3,147.11 -0.05%

VNIndex 1,339.70 -0.13%

Hầu hết chứng khoán châu Á giảm hôm thứ Tư trong bối cảnh lo ngại về 
tăng trưởng trong khi Trái phiếu Kho bạc vẫn giữ được mức tăng sau dữ 
liệu lạm phát báo hiệu sự linh hoạt cho Cục Dự trữ Liên bang về thời điểm 
bắt đầu giảm bớt kích thích.

Cổ phiếu giảm ở Nhật Bản và Úc, nhưng tăng cao hơn ở Hàn Quốc. Hợp 
đồng tương lai chỉ số của Hoa Kỳ tăng. S&P 500 và Nasdaq 100 đều giảm 
đêm qua. Lợi tức trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm duy trì dưới 
1,3%, thu hẹp khoảng cách lợi tức giữa nợ Mỹ kỳ hạn ngắn và dài hạn. Trái 
phiếu ở Úc và New Zealand cũng tăng. Đồng đô-la ổn định.

Lạm phát của Hoa Kỳ thấp hơn dự báo trong tháng 8, ủng hộ quan điểm 
rằng áp lực giá liên quan đến đại dịch có thể là nhất thời nhưng vẫn để lại 
lập luận tổng thể chưa được quyết định. Chỉ số đo giá cả hàng hóa vẫn ở 
mức cao trong vòng một thập kỷ, nhấn mạnh sự gia tăng chi phí trong 
nền kinh tế toàn cầu.

Tại Trung Quốc, các nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu kinh tế có khả năng 
cho thấy thiệt hại do sự bùng phát của Covid-19. Các thương nhân cũng 
đang theo dõi các quy định của Bắc Kinh và các khoản nợ của nhà phát 
triển China Evergrande Group.

Trong khi dữ liệu lạm phát có thể được coi là giảm bớt áp lực buộc Fed bắt 
đầu rút lại chính sách tiền tệ nới lỏng, các nhà đầu tư vẫn lo ngại về tác 
động của biến thể virus delta đối với việc mở cửa kinh tế trở lại. Các nhà 
quản lý quỹ đang quan tâm đến tăng trưởng và thu nhập toàn cầu nhưng 
sẽ không từ bỏ cổ phiếu, cuộc khảo sát mới nhất của Ngân hàng Mỹ cho 
thấy.

Thời điểm từ giờ cho tới cuối năm, các nhà đầu tư cũng sẽ thảo luận xung 
quanh mức trần nợ của Hoa Kỳ, gói thuế của Tổng thống Joe Biden, chi 
tiêu cho cơ sở hạ tầng và việc FED cắt giảm kích thích.

Trong một diễn biến khác, dầu tăng sau khi báo cáo của ngành công 
nghiệp Mỹ cho thấy tồn kho dầu thô và xăng giảm, báo hiệu thị trường 
thắt chặt nguồn cùng.
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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 19.06 19.18 18.80 18.96 -0.11% 94,848

Đường 03/2022 SBEH22 19.75 19.90 19.51 19.66 -0.15% 83,951

Cà phê Arabica 09/2021 KCEU21 183.00 183.00 183.00 183.00 -0.73% 0

Cà phê Arabica 12/2021 KCEZ21 186.70 187.80 182.50 185.45 -0.72% 16,983

Bông 10/2021 CTEV21 94.51 95.10 93.72 94.96 0.58% 60

Bông 12/2021 CTEZ21 92.95 93.84 92.65 93.66 0.92% 10,728

Cafe Robusta 09/2021 LRCU21 2072.00 2072.00 2072.00 2072.00 0.29% 66

Cafe Robusta 11/2021 LRCX21 2052.00 2072.00 2032.00 2063.00 0.29% 4,506

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

TRANG 4

Đường 10/2021 (SBEV21)

Điểm tin

Phân tích kỹ thuật

● Kết thúc phiên 14/09, hợp đồng SBEV21 đóng cửa tại mức $18.96 
giảm (-0.11%) so với đóng cửa phiên ngày trước đó.

● Kết thúc phiên, giá tiếp tục cho dấu hiệu đã ngừng đà giảm.
● Các nhà giao dịch đã có trạng thái như nhận định hôm qua có thể 

tiếp tục giữ trạng thái. Các nhà giao dịch chưa có trạng thái nên 
đứng ngoài thị trường. 

Kháng cự 20.40

Hỗ trợ 19.52 19.42

Đường

Cafe Arabica

Bản tin
Công Nghiệp

● Brazil dự báo sản lượng sẽ sụt giảm đáng kể trong niên vụ 2021/22. 
Báo cáo nguồn cung mới nhất của Unica cho thấy sản lượng đường 
Trung Nam 2021/22 thấp hơn 6,58% so với tốc độ của mùa trước 
trong khi mía nghiền thấp hơn 5,81% so với tốc độ của mùa trước. 

● Thâm hụt sản lượng có thể sẽ tăng lên trong quý 4 do nhiều nhà 
máy ở Trung Nam sẽ ngừng hoạt động vào tháng 10. Điều này sẽ 
dẫn đến sản lượng đường giảm ít nhất 4 triệu tấn so với mức của 
mùa trước, khó có thể được bù đắp bởi sự gia tăng sản lượng của Ấn 
Độ, Thái Lan và EU.

● Các quan chức từ bang Maharashtra sản xuất hàng đầu của Ấn Độ 
đang kỳ vọng sản lượng đường năm 2021/22 của bang họ sẽ đạt 
khoảng 11,2 triệu tấn, tăng 5,6% so với mùa vụ này.
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Đường

Cafe Arabica

Cafe Arabica 12/2021 (KCEZ21) 

Điểm tin

Phân tích kỹ thuật

● Đồng nội tệ Brazil giảm giá đã đặt áp lực lên giá cà phê do khuyến 
khích các nhà sản xuất Brazil tiếp thị cà phê của họ cho khách hàng 
nước ngoài.

● Tập đoàn thương mại Brazil Cecafe báo cáo rằng xuất khẩu cà phê 
của quốc gia họ trong tháng trước đạt 2,3 triệu bao, thấp hơn 28% 
so với mức năm ngoái và tổng xuất khẩu tháng 8 thấp nhất kể từ 
năm 2017.

● Mặc dù vụ sản xuất arabica trong mùa này là một vụ "trái mùa", 
nhưng một phần lớn của sự thiếu hụt trong tháng 8 là do tình trạng 
thiếu container vận chuyển toàn cầu đang hạn chế xuất khẩu cà phê 
từ nhiều quốc gia sản xuất hàng đầu thế giới.

Kháng cự 190.00 196.50 199.50

Hỗ trợ 180.00 182.00

● Kết thúc phiên 14/09, hợp đồng KCEZ21 đóng cửa tại mức 185.45 
giảm (-0.72%) so với đóng cửa phiên ngày trước đó.

● Biểu đồ ngày: Giá đang có xu hướng tìm hỗ trợ tại khu vực 183.40.
● 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



TRANG 6

Bản tin
Công Nghiệp


