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Thị trường chứng khoán
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Tỷ giá Giá trị %∆

Dollar Index 94.21 -0.02%

EUR/USD 1.1558 0.03%

GBP/USD 1.3591 -0.01%

AUD/USD 0.7279 -0.05%

NZD/USD 0.6914 -0.03%

USD/JPY 111.3500 -0.04%

USD/CAD 1.2585 -0.01%

USD/CHF 0.9276 -0.02%

USD/CNY 6.4452 -0.39%

USD/BRL 5.4937 0.30%

Chỉ số Giá trị %∆

Dow Jones 34,417.98 0.30%

S&P 500 4,363.55 0.41%

Nasdaq 14,501.90 0.47%

FTSE 100 6,995.87 -1.15%

CAC 40 6,493.12 -1.26%

DAX 14,973.33 -1.46%

Shanghai 3,568.17 0.90%

Nikkei 225 27,789.50 0.95%

KOSPI 2,939.82 1.08%

VNIndex 1,362.82 0.60%

Chứng khoán châu Á tăng hôm thứ Năm sau khi tiến bộ về mức nợ trần 
của Hoa Kỳ khiến chứng khoán trên Phố Wall tăng lên. Đồng đô-la vẫn cao 
hơn và Trái phiếu Kho bạc giảm xuống khi các nhà giao dịch chờ đợi dữ 
liệu việc làm quan trọng của Mỹ.

Thị trường chứng khoán tăng giá ở Nhật Bản, Úc và Hàn Quốc, trong khi 
hợp đồng tương lai chỉ số của Hoa Kỳ cũng tăng. S&P 500 và Nasdaq 100 
đã tăng hơn 1% để đóng cửa với mức tăng nhờ một thỏa thuận khả thi 
nhằm nâng mức trần nợ vào tháng 12. Điều đó sẽ giảm bớt nguy cơ vỡ nợ 
trước mắt nhưng để lại cuộc chiến chính trị đang sôi sục ở Washington.

Để hỗ trợ thêm cho tâm lý, Tổng thống Joe Biden có kế hoạch gặp gỡ hầu 
như với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trước cuối năm nay và Nga đề 
nghị giảm bớt tình trạng khủng hoảng năng lượng của châu Âu. Trong khi 
đó, Ngân hàng Trung ương châu Âu đang nghiên cứu một chương trình 
mua trái phiếu mới để ngăn chặn bất kỳ sự xáo trộn nào trên thị trường 
khi các đợt mua khẩn cấp được thực hiện theo từng giai đoạn.

Lợi tức trên trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Hoa Kỳ đã tăng lên. Các 
nhà đầu tư đang tiếp tục cân nhắc sự phục hồi kinh tế trước rủi ro lạm 
phát do chi phí năng lượng tăng vọt. Dữ liệu việc làm của ADP đánh bại kỳ 
vọng và báo cáo bảng lương phi nông nghiệp mạnh mẽ của Hoa Kỳ hôm 
thứ Sáu có thể củng cố dự đoán về việc giảm kích thích của Cục Dự trữ 
Liên bang bắt đầu vào tháng tới.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư vẫn đứng trước nguy cơ đối mặt với toàn cảnh 
rủi ro, bao gồm thắt chặt chính sách tiền tệ để giải quyết áp lực giá cả và 
tác động lên sự tăng trưởng của Trung Quốc do Bắc Kinh kiềm chế đối với 
lĩnh vực bất động sản nợ nần chồng chất cũng như cuộc khủng hoảng 
năng lượng toàn cầu.

Về mặt địa chính trị, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã chỉ trích các 
cuộc điều động quân sự gần đây của Trung Quốc xung quanh Đài Loan. 
Trước những khó khăn tài chính của nhà phát triển bất động sản Trung 
Quốc China Evergrande Group, Blinken cho biết Hoa Kỳ đang hướng tới 
Trung Quốc "để hành động có trách nhiệm và đối phó hiệu quả với bất kỳ 
thách thức nào."

Dầu thô giảm khỏi mức cao nhất trong 7 năm do tồn kho của Mỹ ngày 
càng tăng và sau tín hiệu của Nga. Bitcoin đã tăng lên trên $ 55,000. Thị 
trường Trung Quốc đóng cửa nghỉ lễ và mở cửa trở lại vào thứ Sáu.



Lịch sự kiện

Mục lục

Điểm tin thị trường

Lịch sự kiện & bảng giá

Phân tích sản phẩm

1

2

3

Bloomberg Commodity Index

Reuters CRB Commodity Index

TRANG 3
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Tổng số ca đang nhiễm COVID

18,439,419

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 19.80 19.87 19.65 19.77 -0.40% 29,675

Cà phê Arabica 12/2021 KCEZ21 192.55 194.95 191.85 193.45 0.81% 11,587

Cà phê Arabica 03/2022 KCEH22 195.70 197.85 194.85 196.40 0.80% 3,626

Bông 12/2021 CTEZ21 110.04 113.93 109.20 111.06 1.96% 41,048

Bông 03/2022 CTEH22 107.50 111.59 106.63 108.17 1.48% 18,776

Cafe Robusta 11/2021 LRCX21 2111.00 2131.00 2109.00 2116.00 0.24% 4,308

Cafe Robusta 03/2022 LRCH22 2064.00 2085.00 2064.00 2072.00 0.39% 940

9/27/2021
12:30 US Durable Goods Orders(Aug)

12:30 US Nondefense Capital Goods Orders ex Aircraft(Aug)

9/28/2021
13:00 US Housing Price Index (MoM)(Jul)

14:00 US Consumer Confidence(Sep)

9/29/2021
14:00 US Pending Home Sales (MoM)(Aug)

21:30 US US: EIA Petroleum Status Report

9/30/2021

9:00 EU Unemployment Rate(Aug)

12:30 US Gross Domestic Product Price Index(Q2)

12:30 US Personal Consumption Expenditures Prices (QoQ)(Q2)

12:30 US Initial Jobless Claims(Sep 24)

12:30 US Initial Jobless Claims 4-week average(Sep 24)

12:30 US Gross Domestic Product Annualized(Q2)

21:30 US US: EIA Natural Gas Report

23:00 US US: Grain Stocks
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Đường 3/2022 (SBEH22)

Điểm tin

Phân tích kỹ thuật

● Kết thúc phiên 06/10, hợp đồng Đường tháng 3 đóng cửa tại mức 
$19.77, giảm (-0.40%) so với đóng cửa phiên ngày trước đó.

● Giá tiếp tục giao dịch trong biên độ nhỏ ngày hôm qua và chưa có 
dấu hiệu về xu hướng cụ thể. Tuy nhiên xét trong 1 tháng gần đây 
với mức giá đang giao dịch xung quanh $20.00 thì hiện tại giá đang 
giao dịch ở dưới khu vực $20.00.  

Kháng cự 20.80

Hỗ trợ 19.30 19.90

Đường

Cafe Arabica

Bản tin
Công Nghiệp

● Đồng Real đã giảm xuống mức thấp nhất trong 5 tháng kết thúc 
phiên giao dịch ngày thứ 4, khuyến khích các nhà máy đường xuất 
khẩu.

● Sản lượng đường của Thái Lan trong niên vụ mới tăng 39% lên 10,5 
triệu tấn, trong khi Ấn Độ dự kiến   sẽ có một vụ lớn khác ở mức 31,5 
triệu tấn, tăng hơn 2% so với vụ trước, do điều kiện thời tiết tổng thể 
thuận lợi ở châu Á.

● Bên cạnh đó, việc giá dầu thô tăng, sẽ kéo theo giá các nhiên liệu 
sinh học tăng (vd: Ethanol), điều này khiến các nhà máy sản xuất 
nhiều cho xăng Ethanol, và hạn chế sản xuất đường.
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Đường

Cafe Arabica

Cafe Arabica 12/2021 (KCEZ21) 

Điểm tin

Phân tích kỹ thuật

● Đồng Brazil giảm xuống mức thấp nhất 5 tháng tiếp tục là áp lực lên 
giá cà phê.

● Nguồn cung cà phê tăng từ Colombia, nhà sản xuất arabica lớn thứ 
hai thế giới, ảnh hưởng tiêu cực đến giá sau khi Liên đoàn trồng cà 
phê Colombia hôm thứ Ba báo cáo rằng xuất khẩu cà phê tháng 9 
của Colombia tăng 23% so với cùng kỳ lên 1,091 triệu bao.

● Ngoài ra, Archer Consulting cho biết Brazil có thể chỉ có 21 triệu bao 
cà phê để xuất khẩu trong năm 2021/22, giảm -55% so với một năm 
trước đó do sản lượng và tồn kho giảm.

Kháng cự 200.15 202.00 207.25

Hỗ trợ 180.00 182.00

● Kết thúc phiên 06/10, hợp đồng KCEZ21 đóng cửa tại mức $193.45, 
tăng (-0.81%) so với đóng cửa phiên ngày trước đó.

● Chúng tôi kỳ vọng giá có khả năng sẽ tìm được hỗ trợ xung quanh 
khu vực $184.80 - $186.25. Các lệnh Short ngắn hạn là có thể sau khi 
nếu giá có thể quay lại khu vực $196.00. 

Bản tin
Công Nghiệp
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Bản tin
Công Nghiệp


