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Thị trường tiền tệ
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TRANG 2

Bản tin

Tỷ giá Giá trị %∆

Dollar Index 93.56 -0.06%

EUR/USD 1.1767 0.06%

GBP/USD 1.294 0.17%

AUD/USD 0.7175 0.52%

NZD/USD 0.6589 0.15%

USD/JPY 106.04 0.08%

USD/CAD 1.3192 -0.46%

USD/CHF 0.9169 -0.03%

USD/CNY #N/A #N/A

USD/BRL 5.6000 -0.17%

Chỉ số Giá trị %∆

Dow Jones 28,425.51 0.43%

S&P 500 3,446.83 0.80%

Nasdaq 11,420.98 0.50%

FTSE 100 5,978.03 0.53%

CAC 40 4,911.94 0.61%

DAX 13,042.21 0.88%

Shanghai #N/A #N/A

Nikkei 225 23,647.07 0.96%

KOSPI 2,391.96 0.21%

VNIndex 918.84 -0.10%

Bloomberg đưa tin trong vài tuần gần đây các quan chức Mỹ đang thúc 
đẩy bàn luận về các biện pháp hạn chế Alipay của Ant Group và WeChat 
Pay của Tencent do lo ngại các nền tảng thanh toán kỹ thuật số này ảnh 
hưởng đến an ninh quốc gia của Mỹ. Nguy cơ chính quyền Tổng thống 
Trump áp đặt các biện pháp hạn chế lên 2 ông lớn thanh toán điện tử của 
Trung Quốc có thể gây ra những tác động vượt xa chính trị, ảnh hưởng 
đến các thương vụ làm ăn trị giá nhiều tỷ USD, làm chao đảo hệ thống 
thương mại quốc tế và thậm chí tạo tiền đề cho 1 cuộc cách mạng trên hệ 
thống tài chính toàn cầu.

Trong một diễn biến khác, Trong đoạn video mới đăng tải, ông Trump ca 
ngợi thuốc thử nghiệm của Mỹ, đồng thời lên tiếng đe dọa Trung Quốc. 
Phát biểu từ Nhà Trắng trong đoạn video gần 5 phút mới đăng tải, ông 
Trump cho biết, ông đang cố gắng đưa REGN-COV2 của Regeneron tới các 
bệnh nhân COVID-19 một cách miễn phí. Trong đoạn video, Tổng thống 
Mỹ cũng lên tiếng cảnh báo Trung Quốc sẽ phải "trả giá đắt" cho đại dịch.

Kết thúc phiên 8/10, chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng điểm khi nhà đầu tư 
đón nhận những thông tin mới nhất về gói kích thích mới từ Chủ tịch Hạ 
viện Nancy Pelosi và Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, bà Pelosi nói 
với các phóng viên rằng sẽ không có một dự luật kích thích độc lập dành 
cho các hãng hàng không - điều mà Tổng thống Donald Trump đã kêu gọi 
một ngày trước đó, nếu không có gói viện trợ quy mô lớn hơn. Hôm qua, 
ông Trump nói với Fox Business rằng chính quyền và đảng Dân chủ "bắt 
đầu có một số cuộc đàm phán rất hiệu quả".
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Bảng giá Nông sản

Bản tin

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

Ngô 12/2020 ZCEZ20 389.00 394.50 386.50 387.00 -0.45% 185,365 30/11/2020

Ngô 03/2021 ZCEH21 397.25 402.25 394.25 394.75 -0.63% 69,004 26/02/2021

Lúa mỳ 12/2020 ZWAZ20 608.75 616.75 593.25 595.25 -2.02% 90,589 30/11/2020

Lúa mỳ 03/2021 ZWAH21 611.50 618.00 597.25 598.75 -1.84% 24,607 26/02/2021

Đậu tương 11/2020 ZSEX20 1051.25 1069.00 1048.50 1050.00 -0.10% 221,924 30/10/2020

Đậu tương 01/2021 ZSEF21 1051.00 1068.00 1046.50 1048.00 -0.33% 138,231 31/12/2020

Khô đậu tương 12/2020 ZMEZ20 362.5 372.0 355.7 359.6 -0.61% 93,149 30/11/2020

Khô đậu tương 05/2021 ZMEK21 344.1 348.6 338.2 338.8 -1.54% 16,476 30/04/2021

Dầu đậu tương 12/2020 ZLEZ20 33.03 33.45 32.81 33.00 -0.09% 67,396 30/11/2020

Dầu đậu tương 01/2021 ZLEF21 33.01 33.40 32.78 33.03 0.03% 24,641 31/12/2020

Tổng số ca đang nhiễm COVID

8,013,976

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

Điểm tin

Phân tích kỹ thuật

● Hợp đồng ZCEZ20 phiên ngày 08/10 có phiên giảm điểm. Cuối phiên giá 
đóng cửa tại 387.00 giảm (-0.45%) so với đóng cửa phiên trước đó.

● Khối lượng giao dịch phiên ngày hôm qua ở mức vừa phải, chỉ báo 
Stochastic đi vào vùng quá mua. Giá phiên ngày hôm qua phản ứng với 
vùng kháng cự 394.00.

● Chúng tôi vẫn duy trì xu hướng tăng điểm, và kỳ vọng giá hướng đến 
vùng kháng cự phía trên.

Kháng cự 385.00 394.00

Hỗ trợ 363.00 371.00

Ngô

Lúa mỳ

Đậu tương

Khô đậu tương & Dầu 
đậu tương

● Nhìn lại trong hơn 41 ngày qua, giá ngô đã tăng phi mã 23.3% và thị 
trường đang ở vùng quá mua. Tối nay chính là thời điểm ra báo cáo của 
USDA do đó áp lực chốt vị thế đang ở mức rất cao.

● Báo cáo hôm nay được dự báo sẽ ghi nhận sản lượng ngô và tồn kho 
ngô giảm mạnh so với báo cáo tháng 9.

● Conab - cơ quan chức năng của Brazil dự báo sản lượng ngô chỉ đạt mức 
105.2 triệu tấn so với mức dự báo của USDA là 110 triệu tấn. Con số này 
sẽ được xác thực trong báo cáo tối nay.

● Ngoài ra sở giao dịch Buenos Aires của Argentina cũng dự báo do ảnh 
hưởng của thời tiết khô hạn, gieo trồng ngô Argentina sẽ chậm hơn so 
với niên vụ trước.

● Tập đoàn KFA đã mua 131,000 tấn ngô thông qua đấu giá trong phiên 
hôm qua.
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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 08/10 giảm điểm, chấm dứt chuỗi 4 ngày 
tăng điểm liên tiếp. Kết phiên, giá đóng cửa tại mức 595.25 giảm 
(-2.02%) so với đóng cửa phiên trước đó.

● Chỉ báo Stochastic cho xu thế tăng điểm, giá ngày hôm qua phản ứng 
với vùng kháng cự, tuy nhiên, chúng tôi cho rằng xu hướng tăng là vẫn 
còn.

Kháng cự 578.00 593.00 599.50

Hỗ trợ 554.00 556.00

Bản tin

● Giá lúa mỳ đã chính thức quét qua mốc đỉnh của 16/10/2018. 
● Thực tế thì đang không có quá nhiều mưa tại Nga như đã dự báo trước 

đó và điều này tạo điều kiện hết sức thuận lợi cho việc thu hoạch lúa mỳ 
vụ xuân nhưng lại tạo tiền đề không tốt cho lúa mỳ vụ đông này.

● Tại Mỹ báo cáo Hạn hán hằng tuần do Cơ quan Quản lý Khí quyển và 
Đại dương Quốc gia Mỹ - NOAA cho thấy chỉ số hạn hán của cả nước 
tăng cao.

● Cho báo cáo của USDA trong phiên tối nay, các nhà giao dịch dự báo 
lượng tồn kho lúa mỳ sẽ đạt mức cao nhất trong vài năm vừa qua tức 
317.2 triệu tấn.

● Ngày hôm qua, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã mua 135,000 tấn lúa mỳ. 
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Đậu tương

Khô đậu tương & Dầu 
đậu tương

Đậu tương 11/2020 (ZSEX20)

Điểm tin

Phân tích kỹ thuật

● Phiên ngày 08/10, hợp đồng ZSEX20 giảm điểm nhẹ. Cuối phiên, giá 
đóng cửa tại mức 1050.00 giảm (-0.10%) so với đóng cửa phiên trước 
đó.

● Giá sau khi phản ứng với vùng kháng cự 1070 quay đầu giảm điểm, 
thêm vào đó khối lượng giao dịch phiên ngày hôm qua rất lớn cho thấy 
sự tranh đấu dữ dội giữa phe mua và phe bán

● Chỉ báo stochastic cho tín hiệu tăng điểm.
● Chúng tôi cho rằng các nhà đầu tư tham gia phe bán vẫn chưa nên 

tham gia thị trường vào thời điểm hiện tại.

Kháng cự 1047.00 1052.00 1070.00

Hỗ trợ 985.00 991.00

Bản tin

● Với việc mua hàng hết sức tích cực từ Trung Quốc bất chấp dịp nghỉ lễ, 
thị trường đã có những phản ứng tích cực. Tuy vậy, rất khó để tìm được 
người mua các hợp đồng tương lai trong giai đoạn này vì thị trường đã ở 
mức quá mua nghiêm trọng. Do đó áp lực tất toán trạng thái để tạo 
thanh khoản cho thị trường có thể xảy ra trong phiên hôm nay.

● Báo cáo của USDA phiên tối nay được kỳ vọng sẽ là ngòi châm cho động 
thái chốt lời của các quỹ. Các nhà giao dịch kỳ vọng sản lượng, tồn kho 
Mỹ và tồn kho toàn cầu đều sẽ giảm sút.

● Phiên hôm qua cũng chứng kiến hàng loạt con số mới về nhu cầu nhập 
khẩu đậu tương. Trong đó 374,000 tấn đậu tương được xuất cho Trung 
quốc, 152,404 tấn đậu tương cho Mexico và 132,000 tấn đậu tương cho 
một số quốc gia.

● Cùng với Mỹ, Conab - cơ quan của chính phủ Brazil cho biết xuất khẩu 
đậu tương của quốc gia này sẽ tăng nhẹ.
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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

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 08/10, giá ZMEZ20 có một phiên 
giằng co dữ dội. Trong phiên, có lúc giá đạt 
mức cao nhất 372.1, tuy nhiên, cuối phiên giá 
giảm điểm và đóng cửa tại mức 359.6 giảm 
(-0.61%) so với đóng cửa phiên trước đó. 

● Giá tiếp tục bám sát dải Bollinger Bands, chỉ 
báo Stochastic đi vào vùng quá mua và đang 
không cho tín hiệu quá tích cực.

● Xu hướng: tăng.

● Phiên ngày 08/10, giá hợp đồng ZLEZ20 
không có nhiều sự biến động. Cuối phiên, giá 
đóng cửa tại mức 33.00 giảm (-0.09%) so với 
đóng cửa phiên trước đó.

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

● Chỉ báo stochastic tiếp tục cho xu hướng 
tăng điểm.

● Nếu giá có thể vượt qua được vùng 33.50 
nhiều khả năng giá sẽ hướng đến vùng đỉnh 
cũ 35.50.

Bản tin

● Xuất khẩu khô đậu tương mùa vụ này thấp hơn dự báo của USDA. Tuy 
nhiên, với triển vọng về thời tiết ở mức xấu do ảnh hưởng của La Nina 
trong giai đoạn tới, một số chuyên gia của SerryFutures vẫn cho rằng giá 
của đậu tương cũng như khô đậu tương đã ở mức rẻ và sẽ tiếp tục tăng 
cho tới mốc $4 trong giai đoạn tới



TRANG 8

Bản tin


