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NHÓM HÀNG: CÔNG NGHIỆP



Mục lục

Điểm tin thị trường

Lịch sự kiện & bảng giá

Phân tích sản phẩm

1

2

3

Kháng cự/Hỗ trợ

TRANG 2

Đường 3/2022 (SBEH22)

Điểm tin

Phân tích kỹ thuật

● Kết thúc phiên 23/11, hợp đồng Đường tháng 3 đóng cửa tại mức 
20.11, tăng (+1.77%) so với đóng cửa phiên ngày trước đó.

● Các nhà đầu tư có thể canh các lệnh Long xung quanh khu vực 20.00 
và cắt lỗ xung quanh khu vực 19.70.

Kháng cự 20.20 20.40

Hỗ trợ 19.45 19.35

Đường

Cafe Arabica

Bản tin
Công Nghiệp

● Đà giảm của thị trường năng lượng là một nguyên nhân gây áp lực 
lên giá đường do làm suy yếu nhu cầu ethanol ở Brazil và Ấn Độ.

● Sự phục hồi nhẹ của đồng nội tệ Brazil sẽ làm giảm bớt áp lực xuất 
khẩu của các nhà máy.

● Dự báo có lượng mưa ở các vùng trồng cà phê Arabica lớn của Brazil 
vào cuối tuần này và giữa tuần tới.

● Nhiều quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất đã bị ảnh hưởng bởi xuất 
khẩu bị gián đoạn do thiếu container vận chuyển.



Mục lục

Điểm tin thị trường

Lịch sự kiện & bảng giá
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TRANG 3

Đường

Cafe Arabica

Cafe Arabica 12/2021 (KCEH21) 

Điểm tin

Phân tích kỹ thuật

● Sự phục hồi nhẹ của đồng tiền Brazil đã cung cấp cho cà phê hỗ trợ 
đầu ngày.

● Dự báo có lượng mưa ở các vùng trồng cà phê Arabica lớn của Brazil 
vào cuối tuần này và giữa tuần tới. 

● Nhiều quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất đã bị ảnh hưởng bởi xuất 
khẩu của họ bị gián đoạn do thiếu container vận chuyển. 

● Dự trữ cà phê của sàn giao dịch ICE giảm 22.264 bao vào thứ Hai, 
xuống mức thấp nhất kể từ tháng Hai. 

Kháng cự 216.00

Hỗ trợ 196.00 201.60

● Kết thúc phiên ngày 23/11, hợp đồng KCEH21 đóng cửa tại mức 
242.05, tăng (+4.65%) so với đóng cửa phiên ngày trước đó.

● Hiện tại giá đang tăng rất mạnh nên các nhà đầu tư có thể cân nhắc 
chờ đợi giá hồi về $230 - $235 để vào lệnh.

Bản tin
Công Nghiệp



TRANG 4

Bản tin
Công Nghiệp


