
 

 

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ 

PHIÊN GIAO DỊCH NGÀY 22/07/2021. 

 

TIN TỨC: 

 

 Chỉ số DXY suy yếu và dao động quanh mức 92.81 trong hôm qua. Về gói cải thiện cơ sở hạ 

tầng, Đảng Cộng Hòa đã chặn các động thái tranh luận đối với kế hoạch 1,2 tỷ USD của 

nhóm lưỡng đảng trong hôm qua (21/04) (nhưng sẽ tiếp tục trong tuần tới). Nguyên nhân 

được cho là kế hoạch hiện tại vẫn không có đủ thông tin chi tiết và các thành viên Đảng 

Cộng Hòa rất có thể sẽ bỏ phiếu “đồng ý” ngay trong tuần sau. Với nguồn tin hiện tại, dự 

đoán đồng USD sẽ tăng nhẹ trong hôm nay. 

 Chỉ số USDBRL suy yếu và dao động quanh mức 5,19 trong hôm qua. Nguồn tin mới nhất từ 

Brazil cho thấy tổng thống Bolsonaro đang lên kế hoạch cho một đợt thay đổi bộ trưởng 

trong thời gian sắp tới. Theo các nguồn tin quen thuộc, nhiều khả năng tổng thống sẽ thay thế 

chánh văn phòng chính phủ và tổng thư ký tổng thống. Một số phân tích cho thấy tổng thống 

đang tìm kiếm sự ủng hộ từ các nhà lập pháp trong nhóm “centrao” – nhóm có một phần 

quyết định trong thủ tục luận tội sắp tới. Với nguồn tin hiện tại, dự đoán đồng Reais sẽ giảm 

nhẹ trong hôm nay. 

 Thị trường cà phê tăng mạnh trong hôm qua khi giá phê Robusta kỳ hạn tháng 9 tăng 1,02% 

còn Arabica kỳ hạn tháng 9 tăng 5,52% (chạm mức cao nhất trong hơn 5 năm trở lại đây) so 

với lúc mở cửa. Về nguồn cung, báo cáo mới nhất từ ICE cho thấy lượng cà phê Arabica tồn 

kho ghi nhận mức 2,190 triệu bao – tăng 3.000 bao so với số liệu ngày thứ ba (20/07). Về 

thời tiết, theo nguồn tin từ Rural Clima, các khu vực bang Minas Gerais ghi nhận thiệt hại 

đáng kể do sương giá trong 2 ngày vừa qua. Bên cạnh đó, độ ẩm trong đất của khu vực cũng 

đang ở mức 20% - rất thấp so với mức cần thiết của cây cà phê là 60%. Các dự báo hiện tại 

cho thấy sự tiêu cực tới nguồn cung cà phê trong vụ mùa 2022 khi cây cà phê đang phục hồi 

trong chu kỳ 2 năm/lần. Với nguồn tin hiện tại, dự đoán giá cà phê sẽ phát triển đà tăng trong 

hôm nay. 

 

  

 

 



 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 

ARABICA KỲ HẠN THÁNG 09/2021 

 

Hình 1: Đồ thị giá ARABICA (09/2021) 

 TỔNG QUAN VÀ NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG: 

ARABICA:  

- Cà phê Arabica 09/2021 đóng cửa phiên thứ Tư tại 176.00 cents/lb tăng 9.20 cents. 

- Giá cà phê Arabica 09/2021 tiếp tục có phiên giao dịch tăng mạnh và đã tăng vượt kháng cự trung 

hạn 168.65 cents/lb nên khả năng cao sẽ tiếp tục phát triển xu hướng tăng trong trung hạn. 

- Trong ngắn hạn, giá cà phê Arabica 09/2021 đang được hỗ trợ bởi khu vực 172.00 cents/lb, trường 

hợp nếu giảm dưới khu vực hỗ trợ này thì có thể tạm thời điều chỉnh giảm xuống 168.65 cents/lb. 

PTKT:  

- Dự kiến phiên hôm nay giá sẽ lên test kháng cự 177.90 sau đó giảm trở lại. Nếu giá vượt được 

kháng cự này sẽ tiếp tục tăng hướng lên mức 184.90. Nếu giá không vượt được sẽ giảm về lại hỗ trợ 

172.00, trước khi xác định xu hướng tiếp theo 

o Kháng cự ngắn:  177.90 

o Hỗ trợ ngắn: 172.00 

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

 Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 177.9; Dừng lỗ: 178.5; Chốt lời : 175 – 174 – 173  

 Đối với Lệnh Mua:  

+ Mua trên vùng giá: 172; Dừng lỗ: 171; Chốt lời: 174 – 175.5 – 177   

+ Nếu giá vượt 177.9 thì đợi giá test về sau đó mua lên: Mua 178 – 178.5; Dừng lỗ: 177.5; 

Chốt lời: 180 – 182 – 184  



 

  PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 

ROBUSTA KỲ HẠN THÁNG 09/2021 

 
Hình 2: Đồ thị giá ROBUSTA (09/2021) 

 TỔNG QUAN VÀ NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG: 

ROBUSTA:  

- Cà phê Robusta 09/2021 đóng cửa phiên thứ Tư tại 1779 usd/tấn tăng 18 usd. 

- Giá cà phê Robusta 09/2021 quay trở lại xu hướng tăng khi tăng giá trong 2 phiên giao dịch gần 

đây, mục tiêu gần dự kiến là khu vực 1845 usd/tấn. 

- Xu hướng chỉ tạm thời điều chỉnh giảm sâu khi giá giảm mạnh và đóng cửa dưới hỗ trợ 1729 

usd/tấn. 

PTKT:  

- Dự kiến phiên hôm nay giá sẽ lên test kháng cự 1793 sau đó giảm trở lại. Nếu giá vượt được 

kháng cự này sẽ tiếp tục tăng hướng lên mức 1845. Nếu giá không vượt được sẽ giảm về lại hỗ trợ 

1729, trước khi xác định xu hướng tiếp theo.  

o Kháng cự ngắn: 1793  

o Hỗ trợ ngắn: 1729 

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

 Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 1793; Dừng lỗ: 1800; Chốt lời: 1770 – 1750 – 1730     

 Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 1729; Dừng lỗ: 1720; Chốt lời: 1750 – 1770 – 1790     

 

 

 

 



 

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 
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