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ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 24 GIỜ QUA SL DỰ TRỮ
§  Báo cáo Tiến độ mùa vụ của USDA công bố hôm nay 21/04 cho biết tiến độ gieo trồng tính đến ngày 19/04 
đã đạt 11%, tăng 3% so với tuần trước. Các kho của sàn ICE US tại các bang Dallas và Memphis cho biết tồn 
kho bông tại đây đã giảm xuống còn 4.4 nghìn tấn.

§ Chính phủ Bờ Biển Ngà hôm qua thông báo nông dân nước này đã chuyển 22.6 nghìn tấn cacao tới các 
cảng xuất khẩu, trong tuần 13-19/04, giảm 43.3% so với cùng kỳ năm trước, nhưng giao hàng lũy kế từ đầu 
tháng 10/2019 đến hết ngày 19/04/2020 đã đạt 1.848 triệu tấn, tăng 2.7% so với cùng kỳ năm ngoái. 

§ Lệnh phong tỏa tại Ấn Độ đã tác động mạnh lên hoạt động sản xuất cao su tại bang Kerala – bang sản xuất 
cao su lớn nhất của Ấn Độ. Thời gian thu hoạch mủ cao su tại bang này đã liên tục bị thay đổi do lệnh phong 
tỏa kéo dài. Những người trồng cao su nhỏ lẻ tại Ấn Độ đang phải đối mặt với khó khăn tài chính. 

§ Hiệp hội các hãng sản xuất găng tay cao su Malaysia dự báo nhu cầu găng tay cao su toàn cầu năm nay ở 
mức 330 tỷ chiếc. Malaysia kỳ vọng sẽ xuất khẩu tới 225 tỷ găng tay cao su trong năm nay, tăng 55 tỷ chiếc so 
với năm 2019.

§ Giá dầu WTI giao tháng 5 hôm qua xuống mức thấp nhất từng được ghi nhận kể từ khi bắt đầu giao dịch 
vào năm 1983, do tâm lý chốt lời của giới đầu tư khi ngày đáo hạn tới gần. Giá dầu thấp kéo giá nhiên liệu 
ethanol giảm theo, kích thích các nhà máy ép mía tại Brazil chuyển sang sản xuất đường. Thêm vào đó, đồng 
Real Brazil phiên hôm qua mất giá 1.47% so với USD, khiến Brazil có xu hướng tăng xuất khẩu đường, gây áp 
lực lên giá đường thô, bất chấp lo ngại gián đoạn nguồn cung đường trắng từ Ấn Độ. 

❀ Ca cao: Dự trữ ca cao 
trên sàn ICE US đã tăng  
lên mức 4.106 triệu bao 
trong phiên giao dịch ngày 
20/04.

 Cà phê: Dự trữ cà phê 
của sàn ICE US tăng lên 
mức 1.886 triệu bao trong 
phiên giao dịch ngày 
20/04.

 Bông: Dự trữ bông của 
sàn ICE US giữ nguyên 
mức 2,553 kiện tính đến 
hôm 17/04.
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BẢN ĐỒ THỜI TIẾT MÙA VỤTHỜI TIẾT CÁC VÙNG SẢN XUẤT LỚN
§ Brazil: Vùng canh tác Minas Gerais trong vài ngày tới dự báo trời nhiều mây nắng 
nhẹ. Độ ẩm trung bình ở mức 71%.

§ Việt Nam: Tỉnh Đắk Lắk được dự báo mấy ngày tới trời nắng, có mưa giông rải 
rác. Nhiệt độ dao động từ 22-37 độ C. Độ ẩm trung bình ở mức 53%.

§ Mỹ: Thời tiết tại vùng canh tác South Plains, bang Texas mấy ngày tới trời nhiều 
mây, khô ráo. Nhiệt độ dao động từ 7 đến 28 độ C. Độ ẩm trung bình trong không khí 
ở mức 59%.

§ Trung Quốc: Vùng canh tác bông lớn nhất tại tỉnh Xianjang trong vài ngày tới 
được dự báo trời nhiều mây, khô ráo, độ ẩm thấp. Nhiệt độ dao động từ 3 đến 27 độ C.

§ Ấn Độ: Vùng canh tác mía đường phía Tây tỉnh Maharashtra trong một vài ngày 
tới trời nắng gắt, khô nóng. Độ ẩm trung bình 25%. Nhiệt độ từ 24-41 độ C.

§ Bờ Biển Ngà: Thời tiết tại vùng canh tác Bougouanou trong vài ngày tới dự báo, 
trời nhiều mây, có mưa giông cục bộ. Độ ẩm trung bình trong không khí ở mức 70%, 
nhiệt độ dao động từ 23-34 độ C.
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CÀ PHÊ ARABICA BIỂU ĐỒ GIÁ 

CA CAO

§ Giá cà phê Arabica tháng 5 giảm mạnh 2.07% 
xuống 113.65 cents/pound do đồng Real đóng cửa ở 
mức thấp nhất trong lịch sử. Thời tiết khô tại Brazil 
đang hỗ trợ tốt cho tiến độ thu hoạch, tạo áp lực lên giá. 

§ Giá cacao giao tháng 5 trên sàn ICE US giảm 
1.72% xuống mức 2,338 USD/tấn. Nguồn cung dồi dào 
từ Bờ Biển Ngà khiến giá cacao trở lại đà giảm, dù nhu 
cầu cacao đang phục hồi tại Trung Quốc.

 Kháng cự: 2,407; 2,434  Hỗ trợ: 2,324; 2,268

BIỂU ĐỒ GIÁ 
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BÔNG BIỂU ĐỒ GIÁ 

ĐƯỜNG
§ Giá đường kỳ hạn tháng 5 trên sàn ICE US giảm 
2.99%, xuống mức 10.06 US cents/pound. Đồng Real 
Brazil suy yếu và giá ethanol xuống thấp khiến cung 
đường dồi dào. 

 Kháng cự: 10.51; 10.64  Hỗ trợ: 10.33; 10.20

§ Giá bông kỳ hạn tháng 5 trên sàn ICE US tăng 
2.39% lên mức 54.03 US cents/pound. Tiến độ gieo 
trồng cho niên vụ 2020/21 tại Mỹ đang thuận lợi.

 Kháng cự: 54.70; 55.36  Hỗ trợ: 52.94; 51.84

BIỂU ĐỒ GIÁ 
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CAO SU TOKYO BIỂU ĐỒ GIÁ 

CAO SU SINGAPORE

§ Giá cao su RSS3 giao tháng 8 trên sàn TOCOM 
tăng 1.19%, lên mức 153.0 JPY/kg. Nhu cầu đối với 
găng tay cao su của Malaysia không ngừng tăng đẩy 
giá cao su đi lên.

 Kháng cự: 153.0; 154.9  Hỗ trợ: 148.9; 146.7

§ Giá cao su TSR20 giao tháng 6 trên sàn SGX tăng 
0.97%, lên mức 114.70 US cents/kg.

BIỂU ĐỒ GIÁ 


