
 

 

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ 

PHIÊN GIAO DỊCH NGÀY 02/08/2021. 

 

TIN TỨC: 

 

 Chỉ số DXY tăng nhẹ và dao động quanh mức 92,12 trong sáng nay. Báo cáo kinh tế mới 

nhất của Hoa Kỳ cho thấy sự phục hồi của nền kinh tế khi mức Thu nhập cá nhân tăng 0.1% 

trong tháng 6/2021. Số liệu chi tiết cho thấy mức Thu nhập cá nhân khả dụng giảm 0,1% và 

Chi tiêu cá nhân tăng 1,0% so với tháng trước. Được biết các phúc lợi xã hội hỗ trợ dịch cúm 

Covid-19 của chính phủ đã bắt đầu suy yếu trong tháng 6. Bên cạnh đó, các thượng nghị sĩ 

Hoa Kỳ đã công bố kế hoạch cải thiện cơ sở hạ tầng lưỡng đảng dài 2.702 trang trong cuối 

tuần rồi. Một số dự đoán cho thấy có thể kế hoạch sẽ được thông qua trong tuần này. Với 

nguồn tin hiện tại, dự đoán đồng USD sẽ tăng nhẹ trong hôm nay. 

 Chỉ số USDBRL phát triển đà tăng và ghi nhận mức 5,21 trong sáng nay. Báo cáo kinh tế 

mới nhất từ Brazil cho thấy sự tiêu cực khi chỉ số thất nghiệp trong 3 tháng gần đây ghi nhận 

mức 14,6% - tăng nhẹ so với số liệu trước đó và cao hơn mức kỳ vọng của thị trường. Số liệu 

hiện tại cho thấy nền kinh tế chịu tác động tiêu cực mạnh mẽ từ đợt bùng phát dịch cúm của 

tháng 5/2021. Với nguồn tin hiện tại, dự đoán đồng Reais sẽ giảm nhẹ trong hôm nay. 

 Thị trường cà phê suy yếu mạnh mẽ trong cuối tuần trước khi giá cà phê Robusta kỳ hạn 

tháng 9 giảm 5,25% còn Arabica kỳ hạn tháng 9 giảm 8,63% 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 2,174 

triệu bao – giảm 2.000 bao so với số liệu ngày 29/07. Về thời tiết, báo cáo mới nhất từ World 

Weather cho thấy sương giá trong tuần rồi ở miền nam Brazil không quá tiêu cực tới cây cà 

phê – điều này góp phần giảm nhẹ áp lực lên giá cà phê trong ngày cuối tuần. Bên cạnh đó, 

các dự báo hiện tại cho thấy băng giá có thể tiếp tục diễn ra ở miền nam Brazil trong tuần 

này. Với nguồn tin hiện tại, dự đoán giá cà phê sẽ quay lại đà phục hồi 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:  

- Giá cà phê Arabica 09/2021 đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần trước tại 179.55 cents/lb giảm 

16.95 cents trong phiên, giảm 9.45 cents trong tuần nhưng tăng 19.80 cents trong tháng 7/2021. 

- Xu hướng trung hạn: tăng giá. 

- Trong ngắn hạn: thị trường sau khi tăng mạnh lên chạm mức 215.20 cents/lb phiên đầu tuần trước 

đã giảm mạnh 4 phiên sau đó, đặc biệt là phiên cuối tuần => Xu hướng tiêu cực trong ngắn hạn (dự 

kiến chỉ là điều chỉnh giảm trong xu hướng tăng trung hạn). 

- Khu vực hỗ trợ cần chú ý trong tuần này là vùng 173.00 – 168.55 cents/lb, nếu không giảm dưới 

khu vực hỗ trợ này thì xu hướng có thể sẽ dao động tích lũy và phục hồi tăng lại. 

PTKT:  

- Dự kiến phiên hôm nay giá sẽ lên test kháng cự 187.20 cents/lb sau đó giảm trở lại trở lại. Nếu giá 

vượt được kháng cự này sẽ tiếp tục tăng hướng lên mức 203.65 cents/lb. Nếu giá không vượt được 

sẽ giảm về lại hỗ trợ 173 – 168.50 cents/lb, trước khi xác định xu hướng tiếp theo. 

o Kháng cự ngắn:  187.20 

o Hỗ trợ ngắn: 173 – 168.50 

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

 Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 187.2; Dừng lỗ: 190; Chốt lời : 183 – 180 – 177 – 174    

 Đối với Lệnh Mua:  

+ Mua trên vùng giá: 173; Dừng lỗ: 171; Chốt lời: 177 – 180 – 183 – 186   

+ Mua trên vùng giá: 168.5; Dừng lỗ: 167; Chốt lời: 175 – 180 – 185   



 

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:  

- Giá cà phê Robusta 09/2021 đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần trước tại 1786 usd/tấn giảm 99 

USD trong phiên, giảm 113 USD trong tuần nhưng tăng 81 USD trong tháng 7/2021. 

- Xu hướng trung hạn: tăng giá. 

- Trong ngắn hạn: thị trường sau khi tăng mạnh lên chạm mức 1993 usd/tấn đã giảm mạnh lại trong 

tuần rồi => Xu hướng tiêu cực trong ngắn hạn (khả năng chỉ là điều chỉnh giảm trong xu hướng tăng 

trung hạn). 

- Khu vực hỗ trợ cần chú ý trong tuần này là vùng 1729 usd/tấn, nếu không giảm dưới khu vực hỗ 

trợ này thì xu hướng có thể sẽ dao động tích lũy và phục hồi tăng lại. 

PTKT:  

- Dự kiến phiên hôm nay giá sẽ về test hỗ trợ 1729 usd/tấn sau đó tăng trở lại. Nếu giá phá qua hỗ 

trợ này sẽ về lại mức 1670 usd/tấn. Nếu giá không phá được sẽ tăng hướng lên kháng cự 1862 

usd/tấn, trước khi xác định xu hướng tiếp theo.  

o Kháng cự ngắn: 1862 

o Hỗ trợ ngắn: 1729 

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

 Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 1862; Dừng lỗ: 1885; Chốt lời: 1820 – 1780 – 1740  

 Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 1729 ; Dừng lỗ: 1705; Chốt lời: 1760 – 1800 – 1840   

 

 

 

 



 

 

 



 

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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