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- Chỉ số DXY suy yếu và dao động quanh mốc 96,59 trong cuối tuæn trước. Báo cáo 

kinh tế mới nhçt của Hoa Kỳ cho thçy sự tiêu cực khi chî số giá sân xuçt giâm 0,2% so với 

cùng kỳ tháng trước (trước đó, thị trường dự đoán chî số này sẽ tëng 0,4%). Trong giai đoän 

suy thoái do dịch Covid-19, giâm phát sẽ täo nên sự tiêu cực cho nền kinh tế khi doanh 

nghiệp trì hoãn mua hàng. Theo phân tích của các nhà kinh tế, các báo cáo hiện täi đang 

đèy FED phâi duy trì mốc lãi suçt thçp trong thời gian dài (có thể kéo dài trong vài nëm). 

Bên cänh đó, tình hình dịch cúm täi Hoa Kỳ tiếp tục phát triển theo chiều hướng tiêu cực khi 

số ca dương tính mới liên tục tëng và cao hơn mốc 60.000 trong 4 ngày gæn đåy. Cố vçn y 

tế Nhà Tríng cho biết nước này vén ở trong tình träng đáng báo động và số ca lây nhiễm 

mới vén đang phát triển đà tëng. Với bối cânh hiện täi, nhiều khâ nëng đồng USD sẽ tiếp 

tục phát triển đà suy yếu trong hôm nay. 

 - Chỉ số USDBRL phát triển đà suy yếu và dao động quanh mốc 5,32 trong cuối tuæn 

trước. Báo cáo mới nhçt của Brazil cho thçy sự tích cực cho nền kinh tế của nước này. Số 

liệu läm phát tëng nhẹ trong tháng 6 khi ghi nhên mốc 0,26% - cao hơn mốc dự đoán của 

thị trường là 0,2%. Bên cänh đó, chî số niềm tin kinh doanh của nước này cũng đón nhên 

mức tích cực hơn tháng trước khi ghi nhên mốc 47,6 điểm – tëng từ mốc 34,7 trong tháng 

5/2020. Ngoài ra, tình hình dịch cúm täi Brazil vén chưa có chiều hướng tích cực và vén ghi 

nhên được hơn 600 ca tử vong trong ngày Chủ Nhêt, với tổng số ca dương tính ghi nhên tới 

nay là 1,8 triệu ca. Bối cânh hiện täi cho thçy nền kinh tế Brazil đang có sự phục hồi trong 

ngín hän.      

- Về nguồn cung, báo cáo mới nhçt từ Safras & Mercado cho biết nông dân trồng cà 

phê ở Brazil đã bán hết 40% sân lượng cà phê của họ trong nëm 2020 – tương đương 27,44 

triệu bao (tính tới ngày 7/7/2020) và cao hơn mốc trung bình của 5 nëm trở läi đåy. Bên 

cänh đó, số liệu từ ICE cho thçy lượng cà phê Arabica tồn kho tiếp tục suy yếu và ghi nhên 

mốc 1,62 triệu bao trong cuối tuæn trước. Về thời tiết, báo cáo mới nhçt từ Somar 

Meterologia cho thçy lượng mưa ở bang Minas Gerais của Brazil chî đät mốc 1,2 mm trong 

tuæn rồi, tương đương mức 28% của lịch sử - điều này phæn nào ủng hộ việc thu hoäch cà 

phê và giâi thích lý do giá cà phê phát triển đà suy yếu trong thời gian gæn đåy. 
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Hình 1: Đồ thị giá ARABICA (09/2020) 

 Đánh giá phiên trước: 

Giá cà phê Arabica trên sàn ICE US – NewYork sụt giâm liên tiếp phiên thứ ba. 

Kỳ hän giao ngay tháng 9 giâm thêm 1,35 cent, xuống 97,4 cent/lb và kỳ hän giao 

tháng 12 giâm thêm 1,3 cent, còn 100,05 cent/lb, các mức giâm rçt đáng kể. Khối 

lượng giao dịch duy trì ở mức trung bình. 

 Nhận định xu hướng phiên hôm nay: 

Giá cà phê Arabica phiên qua tiếp tục xu hướng giâm điểm, hiện giá đang 

đang chịu áp lực về tin tức nguồn cung dồi dào và kỹ thuêt xu hướng giâm trong dài 

hän vén gây áp lực giá giâm về hỗ trợ 92,20, trong khi phá vỡ đường này sẽ đèy giá 

về phía mục tiêu tiêu cực tiếp theo ở mức 88.  

 Các vùng hỗ trợ, kháng cự cần chú ý: 

o Kháng cự: 112,50 -  104,50; 

o Hỗ trợ: 92,50 - 88; 

o Xu hướng ưu tiên: Giảm giá. 
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ROBUSTA KỲ HẠN THÁNG 09/ 2020 

 

Hình 2: Đồ thị giá ROBUSTA (09/2020) 

 Đánh giá phiên trước: 

Kết thúc phiên giao dịch, Giá cà phê Robusta trên sàn ICE Europe – 

London không có sự biến động nào đáng kể. Kỳ hän giao ngay tháng 9 vén đứng ở 

1.197 USD/tçn và kỳ hän giao tháng 11 vén đứng ở 1.215 USD/tçn, các mức không 

đổi. Khối lượng giao dịch ở mức trung bình. 

 Nhận định xu hướng phiên hôm nay: 

Giá cà phê Robusta đang có những giao dịch hỗn hợp quanh vùng giá này. 

Với xu hướng hiện täi chúng tôi vén thiên về việc giá tiếp tục xu hướng giâm về vùng 

hỗ trợ cứng là 1.145 USD/tçn. Nếu giâm lủng vùng hỗ trợ này thì mục tiêu giâm tiếp 

theo là 1.095 USD/tçn. Lưu ý, mọi sự tëng giá phá vỡ vùng 1.227 USD/tçn giá sẽ tëng 

mänh lên 1.270 USD/tçn. 

 Các vùng hỗ trợ, kháng cự cần chú ý: 

o Kháng cự: 1.270 -  1.227; 

o Hỗ trợ: 1.145 – 1.095; 

o Xu hướng ưu tiên: Giảm điểm. 



  

KHUYẾN CÁO MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM 

Báo cáo này chî nhìm cung cçp thông tin cho các tổ chức đæu tư cũng như nhà 

đæu tư cá nhån và không hàm ý đưa ra bçt kỳ lời khuyên chào mua/bán nào. Các quan 

điểm và nhên định được trình bày trong báo cáo không tính đến sự khác biệt về mục tiêu 

và chiến lược cụ thể của từng nhà đæu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm bçt kỳ thiệt 

häi nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng thông tin của báo cáo này dưới mọi hình thức. 

Thông tin sử dụng trong báo cáo này được An Lộc FSC Gia Lai thu thêp từ nguồn tin cêy 

vào thời điểm công bố. 

Báo cáo này được thực hiện bởi các chuyên gia phân tích thị trường và tài chính của 

An Lộc FSC Gia Lai, được bâo hộ thông tin và bân quyền bởi Bộ Công Thương, Sở Giao 

dịch hàng hóa Việt Nam – MXV và các tổ chức tài chính về phái sinh hàng hóa trên thế 

giới. Nghiêm cấm sao chép hoặc phát hành nội dung này khi chưa có sự cho phép của An 

Lộc FSC Gia Lai. 

 

Thông tin liên hệ và chëm sóc khách hàng 

Trụ sở chính: Công ty TNHH An Lộc FSC Gia Lai 

Địa chî:  499A Phan Đình Phùng, TP. Pleiku, Gia Lai, Việt Nam. 

Chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh 

Địa chî:  50A Lê Thúc Hoạch - P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú - TP. HCM 

Điện thoäi:  (0269) 3 720 888 

Fax:   (0269) 3 720 888 

Email:   sales@anlocgroup.vn 

Website:  www.anlocgroup.vn 

 

 

 

AN LỘC GROUP 

THÀNH VIÊN KINH DOANH CỦA 

SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM - MXV 


