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Giá đường thô hồi phục từ mức thấp 6 tuần do giá dầu thô tăng lên [1]

Giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE đã hồi
phục, được hỗ trợ bởi giá dầu thô tăng lên. Trong khi đó, giá ca cao và cà phê lại sụt giảm do lo ngại
dư cung của cả hai mặt hàng này gây áp lực lên giá.
Thị trường đường: Giá đường thô kỳ hạn tháng 3/2019 thiết lập tăng 0,22 cent, tương đương 1,8% lên
mức 12,68 UScent/lb, lấy lại tổn thất
trước đó.

Trong phiên giao dịch tước, theo sự sụt giảm của giá dầu thô, giá đường đã giảm xuống mức thấp
hơn 6 tuần và hôm nay đã hồi phục trở lại.

Dự báo sản lượng đường toàn cầu thấp hơn cũng tăng thêm tâm lý, với dự báo của Chính phủ về sản
lượng đường thế giới giảm khoảng 9 triệu tấn trong vụ 2018/19.

Bộ Nông nghiệp Mỹ dự báo tồn kho toàn cầu tăng 1,3 triệu tấn, nhưng các đại lý lưu ý rằng nó dựa
trên dự báo của USDA về sản lượng của Ấn Độ.

Giá đường trắng kỳ hạn tháng 3/2019 cũng tăng 4,2 USD, tương đương 1,2% lên ở 342,30 USD/tấn.

Thị trường ca cao: Giá ca cao New York kỳ hạn tháng 3/2019 chốt phiên giảm 45 USD, tương đương
2,1% xuống mức 2.145 USD/tấn, phiên thứ 3 liên tiếp sụt giảm khi không vượt qua dược mức trung
bình 40 ngày.

Nguồn cung dồi dào, đặc biệt là ở Bờ Biển Ngà với lượng ca cao cập cảng hầu hết cao hơn 50% so với
năm ngoái, đã gây áp lực lên giá.

Giá ca cao London cùng kỳ hạn cũng giảm 17 GBP, tương đương 1,1% chốt ở 1.604 GBP/tấn.

Thị trường cà phê: Giá cà phê arabica giao tháng 3/2019 giảm 0,8 cent, tương đương 0,7% xuống
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1,141 USD/lb do đồng real Brazil giảm giá. Khối lượng giao dịch ít trước ngày Lễ Tạ ơn. Cà phê
robusta giao tháng 1/2019 giảm 10 USD, tương đương 0,6% xuống 1.615 USD/tấn. Giá cà phê giảm,
dự báo dư cung trong vụ 2018/19 sẽ cao nhất 16 năm.

Nhà phân tích Andrea Thompson của CoffeeNetwork dự báo thị trường thế giới năm 2018/19 sẽ dư
thừa nhiều nhất trong vòng 16 năm, thừa khoảng 11 triệu bao (loại 60 kg). Cụ thể, sản lượng của
Brazil dự báo sẽ đạt 61 triệu bao, của Việt Nam sẽ đạt 31 triệu bao, và của Colombia sẽ là 14,2 triệu
bao. Về niên vụ 2019/20, CoffeeNetwork cho rằng mức dư thừa sẽ chỉ khoảng 1,1 triệu bao vì sản
lượng của Brazil tối đa sẽ chỉ 55 triệu bao. Trong trường hợp Brazil chỉ sản xuất 50 triệu bao thì
nguồn cung toàn cầu sẽ chuyển hướng sang thiếu hụt 3,9 triệu bao.

Nguồn: VITIC/Reuters
Thương Mại: Thương Mại Việt Nam [2]
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