NGÀY 30/11/2021

NHÓM HÀNG: CÔNG NGHIỆP

Bản tin
Công Nghiệp

Mục lục

1

Điểm tin thị trường

Đường 3/2022 (SBEH22)

Điểm tin
●

2

Lịch sự kiện & bảng giá
●

3

Phân tích sản phẩm
Đường

●

Giá đường đang chịu áp lực do lo ngại từ biến thể omicron Covid do
nó có thể gây ra các hạn chế đi lại làm giảm nhu cầu ethanol, chuyển
sản xuất sang đường làm tăng nguồn cung đường
Triển vọng xuất khẩu đường của Thái Lan tăng cao hơn do thời tiết
thuận lợi và diện tích trồng tăng
Giá đường được hỗ trợ từ thiệt hại thời tiết của Brazil do sương giá
và hạn hán

Phân tích kỹ thuật

Cafe Arabica

●

Kết thúc phiên ngày 29/11, hợp đồng Đường tháng 3 đóng cửa tại
mức 19.19, giảm (-0.83%) so với đóng cửa phiên ngày trước đó.

Kháng cự/Hỗ trợ

Kháng cự

20.20

20.40

Hỗ trợ

19.45

19.35

TRANG 2

Bản tin
Công Nghiệp

Mục lục

1

Điểm tin thị trường

Cafe Arabica 12/2021 (KCEH21)

Điểm tin
●

2

Lịch sự kiện & bảng giá

●
●

3

Phân tích sản phẩm
Đường

Giá cà phê chịu áp lực do lo ngại biến thế omicron covid sẽ gây hạn
chế đi lại khiến các quán cà phê đóng cửa và nhu cầu cà phê giảm
Giá cà phê Arabica tăng do kỳ vọng nguồn cung toàn cầu và gián
đoạn chuỗi cung ứng do thời tiết bất lợi
Giá cà phê được thúc đẩy do nguồn cung thắt chặt từ xuất khẩu
Robusta ở Việt Nam được dự đoán giảm do chi phí vận chuyển tăng
cao và lượng container vận chuyển giảm

Phân tích kỹ thuật

Cafe Arabica

●

Kết thúc phiên ngày 29/11, hợp đồng KCEH21 đóng cửa tại mức
233.00, giảm (-4.10%) so với đóng cửa phiên ngày trước đó.

Kháng cự/Hỗ trợ

Kháng cự

216.00

Hỗ trợ

196.00

201.60

TRANG 3

Bản tin
Công Nghiệp

TRANG 4

