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Thị trường tiền tệ

Thị trường chứng khoán

TRANG 2

Bản tin
Nông sản 

Tỷ giá Giá trị %∆

Dollar Index 93.61 -0.21%

EUR/USD 1.1766 0.27%

GBP/USD 1.2917 0.31%

AUD/USD 0.7136 0.45%

NZD/USD 0.6573 -0.20%

USD/JPY 105.97 0.33%

USD/CAD 1.3259 -0.36%

USD/CHF 0.9172 -0.05%

USD/CNY #N/A #N/A

USD/BRL 5.6125 0.35%

Chỉ số Giá trị %∆

Dow Jones 28,303.46 1.91%

S&P 500 3,419.45 1.74%

Nasdaq 11,364.60 1.88%

FTSE 100 5,946.25 -0.06%

CAC 40 4,882.00 -0.27%

DAX 12,928.57 0.17%

Shanghai #N/A #N/A

Nikkei 225 23,422.82 -0.05%

KOSPI 2,386.94 0.89%

VNIndex 919.72 0.44%

Theo sau các dữ liệu của châu Âu, chỉ số PMI Ivey mới nhất của Canada đã 
có sự suy yếu lớn hơn dự kiến.

Ngoài ra, tín dụng tiêu dùng của Mỹ đã công bố một kết quả tiêu cực bất 
ngờ, và là tháng giảm thứ tư trong vòng 6 tháng qua. Đã có những bình 
luận tích cực từ Nhà Trắng và Đồi Capitol về việc thông qua một số biện 
pháp cứu trợ cho các hãng hàng không và các doanh nghiệp nhỏ. 

Theo như FED William, ông này nói rằng nền kinh tế đang bắt đầu phục 
hồi nhưng vẫn chưa đến mức chúng ta mong muốn. Biên bản cuộc họp 
mới nhất của FOMC cho biết triển vọng kinh tế đã sáng sủa hơn, những 
người tham gia thị trường nhìn thấy những rủi ro đáng kể ở phía trước. 
Thị trường chứng khoán Mỹ duy trì đà tăng vào cuối ngày và kết thúc với 
mức tăng đáng kể. Trái phiếu kho bạc rơi vào thế phòng thủ và đóng cửa 
với những khoản lỗ khá lớn trong khi đồng Đô la đã tăng trở lại sớm và kết 
thúc với việc giảm giá.

● Tóm tắt kinh tế: Đức - Sản xuất gặp khó khăn trong tháng 8

Trái với kỳ vọng chung, sản xuất công nghiệp của Đức trong tháng 8 giảm 
nhẹ 0,2% so với tháng trước. Tuy nhiên, điều này chủ yếu là do hiệu ứng 
một lần (hàm ý chỉ kỳ nghỉ lễ trước đó của công nhân). Trong những tháng 
tới, sản lượng dự kiến   sẽ tiếp tục tăng, mặc dù không ở cùng tốc độ như 
những tháng gần đây.

● Tóm tắt kinh tế: Cập nhật phục hồi Corona - Trọng tâm khu vực châu 
Âu

Tại khu vực đồng Euro, làn sóng lây nhiễm thứ hai đang để lại những dấu 
vết đầu tiên trong nền kinh tế. Việc siết chặt các hạn chế về Virus Corona 
ở Tây Ban Nha và Pháp đã khiến sự phục hồi trong lĩnh vực dịch vụ bị đình 
trệ đột ngột. 
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Bloomberg Commodity Index

Reuters CRB Commodity Index

TRANG 3

Bảng giá Nông sản

Bản tin
Nông sản 

Hợp đồng Mã Mở cửa Cao Thấp TT %∆ KL FND

Ngô 12/2020 ZCEZ20 384.50 392.00 384.00 388.75 0.97% 168,605 30/11/2020

Ngô 03/2021 ZCEH21 393.75 400.75 393.25 397.25 0.76% 56,479 26/02/2021

Lúa mỳ 12/2020 ZWAZ20 591.25 611.50 588.50 607.50 2.49% 96,024 30/11/2020

Lúa mỳ 03/2021 ZWAH21 596.50 614.25 594.00 610.00 1.96% 30,906 26/02/2021

Đậu tương 11/2020 ZSEX20 1041.25 1059.75 1037.50 1051.00 0.67% 218,055 30/10/2020

Đậu tương 01/2021 ZSEF21 1042.50 1058.75 1038.25 1051.50 0.57% 133,730 31/12/2020

Khô đậu tương 12/2020 ZMEZ20 355.0 363.8 354.6 361.8 1.77% 73,139 30/11/2020

Khô đậu tương 05/2021 ZMEK21 343.2 348.0 342.5 344.1 0.03% 18,536 30/04/2021

Dầu đậu tương 12/2020 ZLEZ20 33.01 33.46 32.80 33.03 -0.18% 62,769 30/11/2020

Dầu đậu tương 01/2021 ZLEF21 33.00 33.44 32.81 33.02 -0.24% 23,975 31/12/2020

Tổng số ca đang nhiễm COVID

7,922,085

Ngày Thời gian Quốc gia Sự kiện Nhóm hàng hóa tác động

Thứ 2

3:00 PM UK Thay đổi Đồng tồn kho LME Kim loại cơ bản

7:30 PM CAD Cán cân thương mại Chỉ số kinh tế

10:00 PM US Giám sát hàng lên tàu Nông sản

Thứ 3
3:00 AM US Tiến độ trồng trọt Nông sản

3:00 PM UK Thay đổi Đồng tồn kho LME Kim loại cơ bản

Thứ 4
3:00 PM UK Thay đổi Đồng tồn kho LME Kim loại cơ bản

9:30 PM US Dự trữ dầu thô Năng lượng

Thứ 5

1:00 AM US Biên bản họp FOMC Chỉ số kinh tế

7:30 PM US Yêu cầu trợ cấp thất nghiệp Chỉ số kinh tế

8:30 AM AUD Cán cân thương mại Chỉ số kinh tế

3:00 PM UK Thay đổi Đồng tồn kho LME Kim loại cơ bản

7:30 PM US Bán hàng Nông sản

Thứ 6

3:00 PM UK Thay đổi Đồng tồn kho LME Kim loại cơ bản

3:30 PM UK GDP m/m Chỉ số kinh tế

7:30 PM
CAD Thay đổi việc làm Chỉ số kinh tế

CAD Tỷ lệ thất nghiệp Chỉ số kinh tế

11:00 PM US Báo cáo cung cầu Nông sản

11:00 PM US Sản lượng Nông sản
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Kháng cự/Hỗ trợ

TRANG 4

Ngô 12/2020 (ZCEZ20)

Bản tin
Nông sản 

Điểm tin

Phân tích kỹ thuật

● Phiên ngày 07/10, hợp đồng tương lai ZCEZ20 tiếp tục tăng điểm. Cuối 
phiên giá đóng cửa tại 388.75, tăng (+0.97%) so với đóng cửa phiên 
trước đó.

● Khối lượng giao dịch phiên hôm qua ở mức vừa phải, giá tiếp tục bám 
sát dải trên dải Bollinger Bands. Chỉ báo stochastic tiếp tục cho tín hiệu 
tăng điểm.

● Chúng tôi kỳ vọng giá sẽ hướng đến vùng kháng cự mới 394.0 - 404.0
● Xu hướng: tăng.

Kháng cự 385.00 394.00 404.00

Hỗ trợ 363.00 371.00

Ngô

Lúa mỳ

Đậu tương

Khô đậu tương & Dầu 
đậu tương

● Hợp đồng ZCEZ20 ngày hôm qua tăng lên mức cao nhất kể từ ngày 
19/02. Chậm trễ trong tiến độ gieo trồng ngô tại Brazil do tình hình thời 
tiết khô hạn vẫn là nguyên nhân chính hỗ trợ giá trong phiên vừa qua.

● Theo ước tính của StoneX, các quỹ đã mua ròng 15.000 hợp đồng ngô 
trong phiên giao dịch ngày hôm qua đẩy mức nắm giữ trạng thái mua 
ròng của các quỹ lên mức ~160.748 hợp đồng, gấp đôi trạng thái mua 
ròng nắm giữ trong vòng 1 tuần trở lại đây.

● Theo báo cáo của EIA, sản lượng ethanol trong tuần trước tăng 42,000 
thùng/ngày sau 3 tuần giảm liên tiếp lên mức trung bình 923.000 
thùng/ngày. Sản lượng trung bình kể từ đầu niên vụ thấp hơn 6,8% so 
với năm ngoái. Tồn kho ethanol giảm 19 nghìn thùng so với báo cáo 
trước đó xuống mức 19.672 nghìn thùng, thấp hơn 7,4% so với năm 
ngoái, gần mức thấp nhất trong vòng 4 năm trở lại đây. Lượng ngô sử 
dụng để sản xuất ethanol trong tuần trước ước tính ở mức 91,7 triệu giạ 
(~2,3 triệu tấn). Mặc dù vậy, lượng ngô sử dụng sản xuất ethanol cần đạt 
mức trung bình 98.5 triệu giạ/tuần (~2,5 triệu tấn) mới đạt được mức dự 
báo của USDA.
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Ngô

Lúa mỳ

Đậu tương

Khô đậu tương & Dầu 
đậu tương

Lúa mỳ 12/2020 (ZWAZ20)

Điểm tin

Phân tích kỹ thuật

● Hợp đồng ZWAZ20 phiên ngày 07/10 tăng điểm mạnh. Cuối phiên, giá 
đóng cửa tại mức 607.50 tăng (+2.49%) so với đóng cửa phiên trước đó.

● Chỉ báo Stochastic cho xu thế tăng điểm, khối lượng giao dịch tăng cùng 
xác nhận xu thế, bên cạnh đó, giá tiếp tục bám sát dải trên dải Bollinger 
Bands.Kháng cự 578.00 593.00 599.50

Hỗ trợ 554.00 556.00

Bản tin
Nông sản 

● Việc đồng đô-la Mỹ yếu đi, cùng với tình trạng thời tiết khô hạn đang 
làm trì hoãn việc gieo trồng lúa mỳ vụ đông tại khu vực Biển Đen (Black 
Sea) và vùng trồng lúa mỳ của Mỹ là những yếu tố hỗ trợ giá lúa mỳ tăng 
mạnh trong ngày hôm qua.

● Mặc dù một số vùng trồng lúa mỳ của Ukraine đã nhận được lượng mưa 
trong những ngày trở lại đây, nhưng những vùng chịu khô hạn nặng của 
quốc gia này vẫn chưa có mưa. Bên cạnh đó, tình trạng khô nóng được 
dự báo vẫn sẽ tiếp diễn tại Nga trong vòng 10 ngày tới. Theo dự báo, 
một số vùng trồng lúa mỳ tại khu vực Southern Plain - Mỹ sẽ có mưa 
trong thời gian tới do ảnh hưởng bởi cơn bão Delta.

● Hãng tư vấn ProAgro vừa giảm dự báo tổng sản lượng ngũ cốc của 
Ukraina trong niên vụ 2020/21 xuống mức 69.44 triệu tấn, so với 71.34 
trong báo cáo tháng 9. Bộ nông nghiệp Ukraina cho biết gieo trồng lúa 
mỳ vụ đông niên vụ 20/21 đạt 47% diện tích dự kiến.



Mục lục

Điểm tin thị trường

Lịch sự kiện & bảng giá

Phân tích sản phẩm

1

2

3

Kháng cự/Hỗ trợ

TRANG 6

Ngô

Lúa mỳ

Đậu tương

Khô đậu tương & Dầu 
đậu tương

Đậu tương 11/2020 (ZSEX20)

Điểm tin

Phân tích kỹ thuật

● Phiên ngày 07/10, hợp đồng ZSEX20 tiếp tục tăng điểm. Cuối phiên, giá 
đóng cửa tại mức 1051.00 tăng (+0.67%) so với đóng cửa phiên trước 
đó.

● Chỉ báo Stochastic tiếp tục cho tín hiệu tăng điểm. Khối lượng giao dịch 
phiên ngày hôm qua tiếp tục tăng.

● Xu hướng: Tăng

Kháng cự 1047.00 1052.00 1070.00

Hỗ trợ 985.00 991.00

Bản tin
Nông sản 

● Đậu tương ngày hôm qua đóng cửa tăng nhẹ 0,67% mặc dù có thời 
điểm tăng 1,8%. Thông tin Trung Quốc đã trở lại thị trường mặc dù nvẫn 
đang trong thời gian nghỉ lễ và yếu tố khô hạn tại vùng trồng đậu tương 
tại các quốc gia Nam Mỹ là những yếu tố chủ đạo hỗ trợ giá.

● Trong báo cáo Bán hàng hàng ngày – Daily Export Sales, USDA thông 
báo đã bán 132,000 tấn đậu tương niên vụ 2020/21 cho Trung Quốc và 
120,000 tấn đậu tương niên vụ 2020/21 cho quốc gia giấu tên.

● Dự báo sẽ có mưa trong thời gian tới tại vùng trồng đậu tương tại Brazil, 
nhưng phần lớn vùng trồng đậu tương tại Argentina sẽ vẫn ở trong tình 
trạng khô hạn. Thị trường hiện đang theo dõi tiến độ gieo trồng đậu 
tương tại các quốc gia Nam Mỹ này.

● USDA chi nhánh Brazil dự báo, sản lượng đậu tương niên vụ 2020/21 ở 
mức 131 triệu tấn trên 38.5 triệu héc-ta diện tích gieo trồng, cao hơn 
4.3% so với mức 125.6 triệu tấn trên 36.9 triệu héc-ta diện tích gieo 
trồng trong niên vụ 2019/20.

● Hãng tư vấn AgroConsult nâng dự báo sản lượng đậu tương niên vụ 
2020/21 lên mức 133,4 triệu tấn so với mức 132,6 triệu tấn so với dự 
báo trước đó.
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TRANG 7

Ngô

Lúa mỳ

Đậu tương

Khô đậu tương & Dầu 
đậu tương

Khô đậu tương 12/2020 (ZMEZ20) & Dầu đậu tương 12/2020 (ZLEZ20)

Kháng cự 362.0 369.5 393.5

Hỗ trợ 330.0 349.0

Kháng cự/Hỗ trợ ZMEZ20 Kháng cự/Hỗ trợ ZLEZ20

Kháng cự 32.20 33.50

Hỗ trợ 29.55 30.70 31.00

Phân tích kỹ thuật ZMEZ20

Phân tích kỹ thuật ZLEZ20

● Phiên ngày 07/10, giá ZMEZ20 tăng điểm ấn 
tượng. Cuối phiên, giá đóng cửa tại mức 
361.8 tăng (+1.77%) so với đóng cửa phiên 
trước đó.

● Chỉ báo Stochastic cho tín hiệu tăng điểm, giá 
bám sát dải trên dải Bollinger Bands. Khối 
lượng giao dịch tăng cùng.

● Chúng tôi kỳ vọng giá sẽ tiếp tục tăng và 
hướng tới các mức cao mới.

● Xu hướng: tăng.

● Phiên ngày 07/10, giá hợp đồng ZLEZ20 
không có quá nhiều biến động. Cuối phiên, 
giá đóng cửa tại mức 33.03 giảm (-0.18%) so 
với đóng cửa phiên trước đó.

● Khối lượng giao dịch phiên ngày hôm qua 
tương đối ảm đạm.

● Giá tạo thành một nến Doji cho tín hiệu 
lưỡng lự, thêm vào đó giá đang nằm ở vùng 
giá kháng cự, các nhà đầu tư cần chú ý quan 
sát.

● Xu hướng: giảm

Bản tin
Nông sản 

● Dầu đậu tương là mặt hàng duy nhất thuộc nhóm nông sản giảm điểm 
nhẹ trong ngày hôm qua mặc dù giá dầu cọ tại Sở giao dịch Bursa 
Malaysia đóng cửa tăng 1,85%.

● Theo Fitch Ratings, hình thái thời tiết La Nina sẽ gây ra lượng mưa cao 
hơn ở các vùng sản xuất dầu cọ của Indonesia và Malaysia, làm tăng sản 
lượng sản lượng cọ và dầu cọ vào năm 2021.

● Nhu cầu dầu cọ của Ấn Độ có thể sẽ tăng mạnh trong tháng 10 từ mức 
thấp nhất trong vòng 3 tháng của tháng 9 do do lễ hội thắp sáng của 
người Hindu thúc đẩy nhu cầu đối với dầu thực vật.

● Giá khô đậu tương ngày hôm qua cùng chiều với giá đậu tương, tiếp tục 
tăng lên mức cao nhất trong vòng 52 tuần trở lại đây.



TRANG 8

Bản tin
Nông sản 


