
 

 

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ 

PHIÊN GIAO DỊCH NGÀY 18/05/2022. 

 

 TIN TỨC 

 

 Chỉ số DXY suy yếu và dao động quanh mức 103,22 trong hôm qua (mức 

thấp nhất kể từ ngày 06/05). Báo cáo kinh tế mới nhất của Hoa Kỳ cho thấy 

sự tích cực khi chỉ số doanh số bán lẻ ghi nhận mức tăng 0,9% trong tháng 

4/2022 – tương đương số liệu dự đoán của thị trường. Trong bài phát biểu 

mới nhất, chủ tịch ngân hàng trung ương thành phố St Louis cho biết FED 

cần ưu tiên hạn chế lạm phát. Ông cũng cho biết nền kinh tế sẽ duy trì tăng 

trưởng trong 18 tháng tới và thị trường lao động sẽ ở mức “siêu chặt chẽ”. 

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

 

 Chỉ số USDBRL phát triển đà giảm và dao động quanh mức 4,94 trong 

hôm qua. TÌnh hình chính trị tại Brazil chuyển biến theo chiều hướng căng 

thẳng khi tổng thống Brazil đưa ra đơn kiện tới 1 thành viên của toà án tối 

cao nước này. Được biết, thẩm phán Alexandre de Moraes thường xuyên 

cáo buộc tổng thống Bolsonaro tung tin giả trong cuộc bầu cứ năm trước. 

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

 

 Thị trường cà phê tăng nhẹ trong hôm qua khi giá cà phê Robusta kỳ hạn 

tháng 7 tăng 0,81% còn Arabica kỳ hạn tháng 7 tăng 1,07% 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 1,108 triệu bao – giảm 6.000 bao so với số liệu ngày 

thứ hai (16/05). Về thời tiết, các dự báo hiện tại cho thấy cây cà phê ở miền 

nam Brazil sẽ gánh chịu đợt sương giá trong vài ngày tiếp theo – điều này 

hỗ trợ cho giá cà phê trong ngắn hạn. Với nguồn tin hiện tại, dự đoán giá cà 

phê sẽ giảm nhẹ trong hôm nay. 

 

 

 



 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 

ARABICA KỲ HẠN THÁNG 07/2022 

 

Hình 1: Đồ thị giá ARABICA (07/2022) 

➢ TỔNG QUAN VÀ NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG: 

ARABICA:  

Arabica 07/2022: 227.2 cents/lb; +2.4 cents 

- Giá cà phê Arabica 07/2022 hôm thứ Ba đóng cửa tiếp tục tăng. Điều này cho thấy lực 

mua vẫn đang chiếm ưu thế. 

PTKT:  

     Dự kiến hôm nay Arabica mở cửa có khả năng tăng về vùng kháng cự 232.8 – 235.5 sau đó có 

hai khả năng. Nếu giá chạm mức kháng cự này quay đầu sẽ về vùng hỗ trợ 222.85 – 220. Nếu giá 

vượt mức kháng cự này sẽ lên tiếp vùng 237.5 trước khi xác định xu hướng tiếp theo. 

o Kháng cự ngắn: 232.8 – 235.5 

o Hỗ trợ ngắn: 222.85 - 220 

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

➢ Đối với Lệnh Bán:  Bán dưới vùng giá: 234; Dừng lỗ: 237; Chốt lời: 229 - 224 

➢ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 222; Dừng lỗ: 219; Chốt lời: 227 - 232  



 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 

ROBUSTA KỲ HẠN THÁNG 07/2022 

 

 

Hình 2: Đồ thị giá ROBUSTA (07/2022) 

➢ TỔNG QUAN VÀ NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG: 

ROBUSTA:  

* Robusta 07/2022: 2104 usd/tấn ; +17 usd 

- Giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 07/2022 phiên hôm qua đóng cửa tiếp tục tăng. Cho thấy lực 

mua vẫn đang chiếm ưu thế. 
 

PTKT:  

- Dự kiến phiên hôm nay mở cửa giá lên về vùng kháng cự 2130 - 2170 sau đó có hai khả năng. Nếu 

giá chạm vùng kháng cự này quay đầu sẽ về vùng hỗ trợ 2065 - 2005. Nếu giá vượt mức kháng cự 

này tiếp tục lên vùng 2200 trước khi xác định xu hướng tiếp theo. 

o Kháng cự ngắn: 2130 - 2170 

o Hỗ trợ ngắn: 2065 - 2005 

o Xu hướng ưu tiên: Xu hướng hiện tại tăng sau đó giảm điều chỉnh. 

➢ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá 2150; Dừng lỗ: 2180; Chốt lời: 2100 - 2050 

➢ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 2030; Dừng lỗ: 2000; Chốt lời: 2110 - 2150 

                                  

 

 



 

KHUYẾN NGHỊ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO  

QUÝ NHÀ ĐẦU TƯ CẦN THAM KHẢO THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC ĐỂ ĐƯA RA 

QUYẾT ĐỊNH MUA – BÁN ĐÚNG ĐẮN 

XIN CẢM ƠN ! 

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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