
 

 

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ 

PHIÊN GIAO DỊCH NGÀY 27/05/2021. 

 

TIN TỨC: 

 

• Chỉ số DXY tăng nhẹ và dao động quanh mức 90,07 trong hôm qua. Tình hình dịch cúm tại 

Hoa Kỳ đang chuyển biến theo hướng tích cực khi số ca dương tính đang giảm dần và lượng 

vắc xin mà CDC cung cấp ghi nhận mức 360 triệu liều. Tính đến số liệu ngày thứ tư (26/5), 

Hoa Kỳ đã tiêm chủng cho hơn 165 triệu dân. Về tình hình kinh tế, trong bài phát biểu gần 

đây nhất, ông Randal Quarles (thống đốc ngân hàng trung ương) cho biết mức lãi suất thấp sẽ 

được duy trì thêm một thời gian và lạm phát của nước này đang nằm quanh mức 2%. Với 

nguồn tin trên, dự đoán đồng USD sẽ quay trở lại đà tăng trong hôm nay. 

• Chỉ số USDBRL dao động ổn định quanh mức 5,31 trong hôm qua. Báo cáo kinh tế mới nhất 

của Brazil cho thấy sự tích cực khi nước này có thêm 120.000 việc làm mới trong tháng 

4/2021 – giảm nhẹ từ mức tăng 184.000 của tháng trước. Số liệu cho thấy nước này đã có 

thêm 1 triệu việc làm mới trong năm 2021 – tương đối tích cực theo phân tích từ phía bộ 

trưởng kinh tế Paulo Guedes. Bên cạnh đó, báo cáo thặng dư tài khoản vãng lai của Brazil đã 

ghi nhận mức cao là 5,66 tỷ USD trong tháng 4/2021 – từ mức thâm hụt 4,00 tỷ USD trong 

tháng trước. Với nguồn tin hiện tại, dự đoán đồng Reais sẽ quay lại đà tăng trong hôm nay. 

• Thị trường cà phê tăng mạnh trong hôm qua khi giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 7 tăng 

1,01% còn Arabica kỳ hạn tháng 7 tăng 3,46% so với lúc mở cửa. Về nguồn cung, số liệu 

mới nhất từ ICE cho thấy lượng cà phê Arabica tồn kho ghi nhận mức 2,067 triệu bao – giảm 

1.000 bao so với số liệu đầu tuần. Theo báo cáo mới nhất từ Marex Solutions, sản lượng cà 

phê ở Brazil đang giảm mạnh khi năng suất của cây cà phê bị suy yếu (do thiếu nước). Ngoài 

ra công ty này còn đưa ra dự báo cho thấy có thể vụ mùa năm 2022/2023 cũng sẽ bị ảnh 

hưởng nếu khu vực này thiếu mưa. Về thời tiết, mưa nhẹ đã quay trở lại miền nam Brazil 

trong tuần này – điều này phần nào giảm bớt sự tiêu cực cho cây cà phê. Với bối cảnh trên, 

dự đoán giá cà phê sẽ phát triển đà tăng trong hôm nay. 

 

 

 



 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 

ARABICA KỲ HẠN THÁNG 07/ 2021 

 

Hình 1: Đồ thị giá ARABICA (07/2021) 

➢ TỔNG QUAN VÀ NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG: 

ARABICA:  

- Giá cà phê Arabica 07/2021 tăng giá phiên thứ Tư, đóng cửa 155.70 cents/lb tăng 5.20 cents. 

- Xu hướng chính: tăng giá  

- Giá cà phê Arabica 07/2021 với phiên tăng mạnh hôm qua cùng với khối lượng giao dịch và 

hợp đồng mở tăng trên kỳ hạn tháng 09/2021 ( kỳ hạn tháng 07/2021 hợp đồng mở giảm do sắp đến 

ngày đáo hạn) nên khả năng cao đã kết thúc xu hướng điều chỉnh giảm và tiếp tục phát triển xu 

hướng tăng trong thời gian tới. 

- Thông thường sau phiên tăng mạnh thì thị trường vẫn có khả năng điều chỉnh giảm trước khi 

tiếp tục xu hướng tăng. 

PTKT:  

- Dự kiến phiên hôm nay giá sẽ về test lại hỗ trợ 153.00 sau đó tăng trở lại. Nếu giá phá qua hỗ 

trợ này sẽ về lại mức 147.50. Nếu giá không phá được sẽ tăng hướng lên kháng cự 157 - 159, trước 

khi xác định xu hướng tiếp theo. 

o Kháng cự ngắn:  157 - 159 

o Hỗ trợ ngắn: 153 

o Xu hướng ưu tiên: Giảm điều chỉnh sau đó tăng giá 

➢ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 159; Dừng lỗ: 160; Chốt lời : 157 – 155 – 153   

➢ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 153; Dừng lỗ: 152; Chốt lời: 155 – 157 – 159    

 



 

 

ROBUSTA KỲ HẠN THÁNG 07/ 2021 

 
Hình 2: Đồ thị giá ROBUSTA (07/2021) 

➢ TỔNG QUAN VÀ NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG: 

ROBUSTA:  

- Giá cà phê Robusta 07/2021 tăng giá trong phiên giao dịch thứ Tư, đóng cửa 1503 usd/tấn tăng 

15 usd/tấn. 

- Xu hướng chính: tăng giá. 

- Giá cà phê Robusta 07/2021 cho thấy xu hướng tích cực khi tiếp tục tăng giá phiên hôm qua, 

tuy nhiên, để xu hướng tăng mạnh hơn thì giá Robusta 07/2021 cần tăng mạnh vượt kháng cự 1516 

usd/tấn. 

PTKT:  

- Dự kiến phiên hôm nay giá sẽ lên test kháng cự 1516 sau đó giảm trở lại. Nếu giá vượt được 

kháng cự này sẽ tiếp tục tăng hướng lên kháng cự 1555. Nếu giá không vượt được sẽ giảm về lại hỗ 

trợ 1468, trước khi xác định xu hướng tiếp theo.  

o Kháng cự ngắn:  1516 

o Hỗ trợ ngắn: 1468 

o Xu hướng ưu tiên: Tăng giá sau đó giảm điều chỉnh 

➢ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 1516; Dừng lỗ: 1526; Chốt lời: 1490 – 1470      

➢ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 1468; Dừng lỗ: 1455; Chốt lời: 1490 – 1510     

  

 

 

 

 



 

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. 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 

 

 

 

 

AN LỘC FSC GIA LAI 

THÀNH VIÊN KINH DOANH CỦA 

SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM - MXV 

 


