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- Chỉ số DXY Chỉ số DXY suy yếu và ghi nhận mốc 93,23 trong hôm qua. Báo cáo kinh tế 

mới nhất từ Hoa Kỳ cho thấy sự tích cực khi số liệu trợ cấp thất nghiệp đã bắt đầu đà suy yếu 

mạnh mẽ trong thời gian gần đây (số đơn trợ cấp thất nghiệp chỉ còn 0,96 triệu đơn  thấp hơn 

mốc dự đoán 1,1 triệu đơn của thị trường và là lần đầu tiên trong 3 tháng gần đây đạt mốc thấp 

hơn 1 triệu). Nền kinh tế mặc dù phát triển theo chiều hướng tích cực nhưng vẫn còn nhiều rủi ro 

trong tháng 8. Các nhà phân tích kinh tế cho rằng sự phục hồi của nền kinh tế phụ thuộc nhiều 

vào chi tiêu của người tiêu dùng (trước đó, trợ cấp thất nghiệp của nước này đã bị tạm ngưng 1 

tuần và được cung cấp trở lại trong tuần rồi). Bên cạnh đó, thỏa thuận đợt cứu trợ mới (giữa 

Thượng viện và Hạ viện) vẫn chưa có dấu hiệu sẽ sớm được thông qua. Với bối cảnh trên, dự 

đoán đồng USD sẽ suy yếu nhẹ trong hôm nay. 

Chỉ số USDBRL Chỉ số USDBRL dao động ổn định quanh mốc 5,37 trong hôm qua. Về kinh 

tế, tổng thống Brazil cho biết việc tư nhân hóa các công ty nhà nước đang vướng phải nhiều thủ 

tục và khó có thể hoàn tất trong ngắn hạn. Được biết việc phục hồi nền kinh tế nước này phụ 

thuộc khá nhiều vào vấn đề tư nhân hóa (do gánh nặng tài chính công). Bên cạnh đó, tình trạng 

cúm Covid-19 tại Brazil tiếp tục phát triển sự tiêu cực khi số ca dương tính tăng 60.091 ca và hơn 

1.261 trường hợp tử vong trong 24 giờ gần đây (số ca dương tính từ lúc bắt đầu ghi nhận dịch 

cúm đạt mốc 3,22 triệu bao trong hôm qua). Với bối cảnh trên, nhiều khả năng đồng Reais sẽ 

quay lại đà suy yếu trong hôm nay. 

Thị trường cà phê phục hồi trong hôm qua khi giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 9 tăng 

3,67% còn Arabica kỳ hạn tháng 9 tăng 3,40% so với cuối phiên ngày thứ tư. Về nguồn cung, báo 

cáo mới nhất từ Việt Nam cho thấy lượng cà phê xuất khẩu đã giảm về mốc 0,141 triệu tấn trong 

tháng 7/2020 giảm 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Số liệu cho thấy lượng cà phê xuất khẩu trong 

7 tháng đầu năm chỉ đạt 1,05 triệu tấn - giảm 1,01% so với năm 2019. Báo cáo mới nhất của ICE 

cho thấy lượng cà phê Arabica tồn kho tiếp tục phát triển đà suy yếu mạnh mẽ và ghi nhận mốc 

1,391 triệu bao  giảm 21.000 bao so với số liệu ngày hôm trước. Các báo cáo ngắn hạn đang 

góp phần hỗ trợ cho giá cà phê khi nguồn cung cho thấy dấu hiệu suy yếu. Về thời tiết, các dự 

báo mới nhất cho thấy mưa sẽ quay trở lại miền nam Brazil trong cuối tuần  điều này góp phần 

ổn định giá cà phê trong ngắn hạn. Với bối cảnh trên, dự đoán giá cà phê sẽ tăng nhẹ trong 

hôm nay. 

Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) vừa điều chỉnh dự báo cung & cầu trong niên vụ cà 

phê hiện tại 2019/2020 chuyển sang thiếu hụt, không còn dư thừa như trước đây 

Theo Báo cáo thị trường tháng Bảy của ICO (International Coffee Organization), sản lượng 

toàn cầu trong niên vụ cà phê 2019/2020 chỉ đạt 168,006 triệu bao, giảm 2,9% so với niên vụ trước 

đó. Ước tính cà phê Arabica đạt 95,371 triệu bao, giảm 5,4% và cà phê Robusta khoảng 72,634 

triệu bao, tăng 0,5%. ICO cũng ước tính tiêu thụ cà phê toàn cầu trong niên vụ 2019/2020 sẽ 



 

khoảng 168,492 triệu bao, với mức tăng trưởng bình quân hàng năm là 0,3%. Do đó, nếu các các 

số được báo cáo sát đúng với thực tế, thị trường cà phê toàn cầu sẽ thiếu hụt 486.000 bao. Trong  

khi ICO đã dự báo toàn cầu dư thừa 1,848 triệu bao trong Báo cáo thị trường tháng Sáu. 

Sở dĩ ICO có sự điều chỉnh khá lạc quan này là do sự phục hồi tiêu thụ trong bối cảnh thương mại 

bớt hạn chế và nhiều thị trường đã gỡ bỏ giãn cách xã hội vì đại dịch covid-19 và nhu cầu tiêu 

dùng cà phê Robusta gia tăng đáng kể. Theo các nhà quan sát, ICO báo cáo chỉ số giá tổng 

hợp trong tháng Bảy đã tăng 4,7%, tăng từ mức trung bình 99,05 cent/lb của tháng Sáu lên mức 

trung bình 103,665 cent/lb của tháng Bảy, sau 3 tháng sụt giảm liên tiếp. Đáng ghi nhận là giá 

trung bình cà phê Arabica natural của Brasil trong tháng này đã tăng 5,8% lên ở mức 97,96 

cent/lb, theo Safras & Mercados 

Theo các chuyên gia, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang in hàng nghìn tỷ USD, trong khi 

chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết không có kế hoạch tăng lãi suất. 

Căng thẳng Mỹ-Trung trong khi đó tiếp tục leo thang sau khi Bắc Kinh tuyên bố trừng phạt 

11 công dân Mỹ, trong đó có nhiều nghị sĩ Mỹ để trả đũa lệnh trừng phạt của chính quyền ông 

Donald Trump nhằm vào các quan chức của Trung Quốc vì vấn đề Hong Kong. 

Quan hệ Mỹ-Trung gần đây ngày càng xấu đi ở nhiều mặt, từ các vấn đề kinh tế như sau: 

thương mại, công nghệ, tài chính cho tới các vấn như đại dịch Covid-19…Trong một động 

thái mới nhất, chính quyền ông Trump vừa cử Bộ trưởng Y tế và Nhân sinh Mỹ Alex Azar tới Đài 

Loan. Đây là quan chức cấp cao nhất của Mỹ đặt chân đến hòn đảo này kể từ khi Washington 

cắt quan hệ ngoại giao chính thức với chính quyền Đài Bắc vào năm 1979. Trước đó, ông Trump 

đã ký lệnh cấm WeChat và TikTok tại thị trường Mỹ. Đây là các phần mềm của các ông lớn công 

nghệ hàng đầu của Trung Quốc. 

Đại diện U.S. Global Investors cho rằng, vàng có thể tăng lên tới 4.000 USD/ounce (113 triệu 

đồng/lượng) trong vài năm tới do các nước trong đó có Mỹ ồ ạt in tiền. Mỹ cần hàng nghìn tỷ 

USD để thực hiện gói kích thích trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát. 

Vàng quay đầu giảm giá mạnh chủ yếu do hoạt động chốt lời và thông tin Nga đã trở 

thành nước đầu tiên trên thế giới chế tạo và đăng ký vaccine chống Covid-19. Hoạt động 

bán ra đã bất ngờ dẫn tới một làn sóng bán tháo do giới đầu tư cài đặt sẵn ở các mức để 

cắt lỗ. 

 

 

 

 

 

 



 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 

ARABICA KỲ HẠN THÁNG 09/ 2020 

 
Hình 1: Đồ thị giá ARABICA (09/2020) 

 TỔNG QUAN VÀ NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG: 

ARABICA : Giá cà phê Arabica 09/2020 (NY T9) có phiên giao dịch tăng mạnh, đóng 

cửa 116.20 cent/lb tăng 4.15 cent/lb so với giá đóng cửa phiên trước đó 112.05 cent/lb. - 

Giá NY T9 đã thoát ra xu hướng giảm giá nên khả năng cao sẽ tiếp tục phát triển xu 

hướng tăng trong thời gian tới. - Xu hướng trở nên tiêu cực khi giá giảm và đóng cửa dưới 

109.70 cent/lb. 

PTKT:  Giá cà phê Arabica 09/2020 (NY T9) hôm qua có phiên giao dịch tăng mạnh về 

phía khu vực kháng cự ( 120- 123) đóng cửa 115.6  cho thấy lực tăng mạnh về phía khu 

vực kháng cự nếu đâm thủng quả vùng giá kháng cự này có  thể tiếp tục xu hướng tăng 

mạnh của mình phá vỡ khu vực kháng cự (127-130 ), và có thể hồi nhẹ về khu vực hỗ trợ 

(114.0-115.0) 

o Kháng cự: 127.00 -130.00 

o Hỗ trợ: 114.0 -115.0; 

o Xu hướng ưu tiên: Giảm giá sau đó tăng điểm 

 Đối với Lệnh Bán : Bán vùng 127.00 – 130.00, Dừng lỗ:  131.00, Chốt lời :114.00- 110.00 

 Đối với Lệnh Mua : Mua vùng 114.0 -115.0, Dừng lỗ:  113, Chốt lời :120.00 - 125.00  

 



 

 

      PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 

ROBUSTA KỲ HẠN THÁNG 09/ 2020 

 

Hình 2: Đồ thị giá ROBUSTA (09/2020) 

 TỔNG QUAN VÀ NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG: 

 ROBUSTA: Giá cà phê Robusta 09/2020 (LD T9) hôm qua có phiên giao dịch tăng giá, đóng cửa 1394 

usd/tấn tăng 11 usd/tấn so với giá đóng cửa phiên trước 1383 usd/tấn. - Giá LD T9 vẫn đang cho thấy xu 

hướng tích lũy trong khu vực 1354 - 1420 usd/tấn. Xu hướng rõ ràng hơn khi giá tăng hay giảm ra ngoài khu 

vực tích lũy này. 

PTKT:  Giá cà phê Robusta 09/2020 (LD T9) hôm qua có phiên giao dịch tăng mạnh về phía khu vực 

kháng cự ( 1438 -1450) đóng cửa 1.440 cho thấy có thể là một sự điều chỉnh để làm áp lực tăng về phía 

kháng cự ( 1,438 – 1,450 ) nếu thủng về phía kháng cự trên có thể lên tới 1515 và có thể giảm điều chỉnh  

về 1224 

o Kháng cự: 1438 – 1.450 

o Hỗ trợ: 1224 - 1225 

o Xu hướng ưu tiên: Giảm giá sau đó tăng điểm 

 Đối với Lệnh Bán: Điểm bán : 1438 - 1450; điểm dừng lỗ: 1.452 ; điểm chốt lời: 1.340 -1.380 

 Đối với Lệnh Mua: Điểm mua: 1224 -1225; điểm dừng lỗ: 1.122; điểm chốt lời: :  1.400 -1.430 – 1.450. 

 

 

 

 

 



 

 

KHUYẾN CÁO MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM 

Báo cáo này chỉ nhằm cung cấp thông tin cho các tổ chức đầu tư cũng như nhà 

đầu tư cá nhân và không hàm ý đưa ra bất kỳ lời khuyên chào mua/bán nào. Các quan 

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

tiêu và chiến lược cụ thể của từng nhà đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm bất kỳ 

thiệt hại 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 thập từ 

nguồn tin cậy 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 bảo hộ thông tin và bản 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 chăm sóc khách hàng 

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

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

Chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh 

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

Điện thoại:  (0269) 3 720 888 

Fax:   (0269) 3 720 888 

Email:   sales@anlocgroup.vn 

Website:  www.anlocgroup.vn 
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