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Thị trường tiền tệ
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TRANG 2

Bản tin

Tỷ giá Giá trị %∆

Dollar Index 93.43 -0.13%

EUR/USD 1.1745 0.01%

GBP/USD 1.3012 0.60%

AUD/USD 0.7141 -0.27%

NZD/USD 0.6657 0.14%

USD/JPY 105.14 -0.31%

USD/CAD 1.3152 0.11%

USD/CHF 0.9134 -0.16%

USD/CNY 6.7151 -0.45%

USD/BRL 5.5922 0.41%

Chỉ số Giá trị %∆

Dow Jones 28,514.00 -0.58%

S&P 500 3,488.67 -0.66%

Nasdaq 11,768.73 -0.80%

FTSE 100 5,935.06 -0.58%

CAC 40 4,941.66 -0.12%

DAX 13,028.06 0.07%

Shanghai 3,340.78 -0.56%

Nikkei 225 23,626.73 0.11%

KOSPI 2,380.48 -0.94%

VNIndex 940.18 1.11%

Chủ đề chính qua đêm là một sự sụt giảm khác tại Phố Wall do nghi ngờ 
về một gói kích thích tài chính khác trước cuộc bầu cử. Bộ trưởng Tài 
chính Hoa Kỳ Steven Mnuchin cho biết tại Hội nghị Toàn cầu của Viện 
Milken rằng “chúng tôi tiếp tục đạt được tiến bộ trong một số vấn đề nhất 
định này. Nhưng về một số vấn đề khác, chúng tôi vẫn còn khoảng cách ”. 
Cuối tuần qua, ông đã thúc giục Quốc hội cho phép các doanh nghiệp tận 
dụng các khoản tiền chưa sử dụng trong Chương trình bảo vệ tiền lương 
(Paycheck Protection Program), lưu ý rằng cách tiếp cận tất cả hoặc không 
có gì về luật pháp không có nhiều ý nghĩa. Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng 
"hoàn thành một điều gì đó trước cuộc bầu cử và thực hiện điều đó sẽ rất 
khó khăn". Đầu tuần này, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cho biết đề xuất 
gần đây của Nhà Trắng trị giá 1,8 nghìn tỷ USD "thiếu đáng kể" so với 
những gì cần thiết.

Trong một thông tin khác, Phó Chủ tịch Fed Richard Clarida cho biết tại 
một sự kiện của Viện Tài chính Quốc tế rằng nền kinh tế vẫn còn một 
chặng đường dài phía trước trước khi lấy lại sức mạnh trước đại dịch. Ông 
nói: “Sẽ mất một thời gian để quay trở lại mức hoạt động kinh tế và việc 
làm đã phổ biến ở đỉnh chu kỳ kinh doanh vào tháng Hai, và hỗ trợ thêm 
từ chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa có khả năng sẽ cần thiết. 
Trong khi sự phục hồi kinh tế kể từ cuộc suy thoái mùa xuân diễn ra mạnh 
mẽ, chúng ta đừng quên rằng sự phục hồi kinh tế hoàn toàn sau cuộc suy 
thoái Covid-19 còn một chặng đường dài phía trước. ” Ông nói thêm rằng 
sự phục hồi có thể tăng tốc khi “vắc xin xuất hiện và cả thử nghiệm tại 
nhà”. Ông cho biết có thể mất một năm nữa trước khi sản lượng kinh tế 
trở lại mức trước đại dịch và “thậm chí lâu hơn” đối với việc làm và nhấn 
mạnh một lần nữa mức độ không chắc chắn cao.

Tại Châu Âu, Hội đồng Châu Âu họp vào ngày 15-16 / 10. Chính phủ Vương 
quốc Anh đã đưa ra một tuyên bố rằng Thủ tướng Boris Johnson đã tổ 
chức một cuộc gọi với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và 
Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel vào tối thứ Tư để thảo luận về 
tình hình hoạt động. Nó nói thêm rằng "Thủ tướng ghi nhận mong muốn 
của một thỏa thuận, nhưng bày tỏ sự thất vọng của mình rằng đã không 
đạt được nhiều tiến bộ hơn trong hai tuần qua." Hầu hết đang theo dõi 
kết thúc của hội nghị thượng đỉnh EU vào thứ Sáu cho các bước tiếp theo.
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Bảng giá Nông sản

Bản tin

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

Ngô 12/2020 ZCEZ20 391.00 397.50 388.00 396.50 1.34% 171,799 30/11/2020

Ngô 03/2021 ZCEH21 399.00 403.25 395.75 402.50 0.81% 71,925 26/02/2021

Lúa mỳ 12/2020 ZWAZ20 594.75 600.25 587.25 596.75 0.46% 56,400 30/11/2020

Lúa mỳ 03/2021 ZWAH21 596.75 603.50 591.00 600.75 0.59% 12,472 26/02/2021

Đậu tương 11/2020 ZSEX20 1043.00 1059.75 1039.75 1056.25 1.17% 141,828 30/10/2020

Đậu tương 01/2021 ZSEF21 1045.00 1060.50 1042.25 1057.25 0.98% 86,131 31/12/2020

Khô đậu tương 12/2020 ZMEZ20 354.8 364.6 354.5 363.6 2.13% 57,213 30/11/2020

Khô đậu tương 05/2021 ZMEK21 343.0 347.6 342.2 347.0 1.05% 8,379 30/04/2021

Dầu đậu tương 12/2020 ZLEZ20 33.60 34.02 33.40 33.88 0.77% 47,065 30/11/2020

Dầu đậu tương 01/2021 ZLEF21 33.63 34.02 33.43 33.85 0.56% 21,559 31/12/2020

Tổng số ca đang nhiễm COVID

8,523,446

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

Thứ 2 12/10/2020 3:00 PM UK Thay đổi Đồng tồn kho LME Kim loại cơ bản

Thứ 3 13/10/2020

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

6:00 PM OPEC Báo cáo hàng tháng của OPEC Năng lượng

7:30 PM US Chỉ số CPI tháng 9 Chỉ số kinh tế

10:00 PM US USA - Báo cáo giao hàng 02/10 - 08/10 Nông sản

Thứ 4 14/10/2020

- CN Báo cáo xuất nhập khẩu Trung Quốc Chỉ số kinh tế

3:00 AM US USA - Tiến độ gieo trồng đến ngày 11/10 Nông sản

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

7:30 PM US Chỉ số PPI tháng 9 Chỉ số kinh tế

Thứ 5 15/10/2020

3:30 AM US Báo cáo tồn kho dầu thô API Năng lượng

8:30 AM CN Chỉ số CPI tháng 9 Trung Quốc Chỉ số kinh tế

8:30 AM CN Chỉ số PPI tháng 9 Trung Quốc Chỉ số kinh tế

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

7:30 PM US Báo cáo tình trạng việc làm Hoa Kỳ Chỉ số kinh tế

10:00 PM US Báo cáo tình trạng xăng dầu EIA Năng lượng

11:00 PM US Báo cáo ép dầu NPOA Nông sản

Thứ 6 16/10/2020

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

7:30 PM US Doanh số bán lẻ tháng 9 Chỉ số kinh tế

7:30 PM US USA Báo cáo xuất khẩu Nông sản

8:15 PM US Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 9 Chỉ số kinh tế

Thứ 7 17/10/2020 2:30 AM US CFTC - Báo cáo Commitment of Traders Chỉ số kinh tế
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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 14/10 tăng điểm. Cuối phiên giá đóng cửa 
tại 396.50 tăng (+1.37%) so với đóng cửa phiên trước đó.

● Giá tiếp tục được hỗ trợ bởi đường trung bình động MA10 như các bản 
tin trước chúng tôi đã nhận định và bám sát dải trên dải Bollinger 
Bands.

● Chúng tôi vẫn duy trì xu hướng lên, và vùng giá kỳ vọng 404.00

Kháng cự 394.00 404.00

Hỗ trợ 363.00 371.00 385.00

Ngô

Lúa mỳ

Đậu tương

Khô đậu tương & Dầu 
đậu tương

● Trong báo cáo Daily Export Sales, USDA công bố Trung Quốc đã đặt 
hàng Mỹ 420,000 tấn ngô giao hàng niên vụ 2020/21. Việc trung Quốc 
trở lại mua hàng để tiếp tục nỗ lực thúc đẩy nguồn cung thức ăn chăn 
nuôi là yếu tố chính hỗ trợ hợp đồng ngô và nhóm đậu tương tăng 
mạnh trong phiên giao dịch ngày hôm qua.

● Tính đến thời điểm 1/10, lượng ngô của Mỹ mà Trung Quốc đặt mua tính 
từ đầu niên vụ ở mức gần 8.9 triệu tấn đã vượt quá con số dự báo 7 
triệu tấn mà USDA dự báo. Mặc dù vậy, lượng ngô lên tàu tới Trung 
Quốc mới đạt 1.1 triệu tấn.

● Hợp đồng ngô giao dịch tại Sở giao dịch Đại Liên (Trung Quốc) tăng 
mạnh trong ngày hôm qua.

● Dự kiến việc chậm tiến độ gieo trồng đậu tương tại Brazil, do bị ảnh 
hưởng bởi hình thế thời tiết La Nina, sẽ đẩy lùi việc gieo trồng ngô tại 
Brazil ít nhất 2 tuần. Lượng mưa trong những ngày qua tại Brazil chưa 
đủ để cải thiện chất lượng gieo trồng.

● Tiến sĩ Cordonnier – người rất uy tín trong lĩnh vực nông nghiệp trên thế 
giới cho biết, gieo trồng ngô tại Argentina đã đạt 20.8% diện tích dự 
kiến, thấp hơn so với mức 24.0% cùng kỳ năm ngoái
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TRANG 5

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 14/10 có phiên biến động đáng kể. Cuối 
phiên, giá đóng cửa tại mức 596.75 tăng (+0.46%) so với đóng cửa phiên 
trước đó.

● Giá tiếp tục được hỗ trợ bởi đường trung bình động MA10 trên biểu đồ 
ngày.

● Chỉ báo Stochastic cho tín hiệu giảm điểm, tuy vậy khối lượng giao dịch 
cũng suy giảm, cho thấy đây đang là nhịp tích lũy khá rõ ràng.

● Chúng tôi vẫn kỳ vọng đây sẽ là một nhịp tích lũy cho đà tăng điểm tiếp 
theo. Các nhà đầu tư có thể tìm các vùng giá thích hợp để mở vị thế 
mua.

Kháng cự 578.00 593.00 599.50

Hỗ trợ 554.00 556.00

Bản tin

● Hợp đồng lúa mỳ hôm qua được trợ bởi sự suy yếu của đồng đô la Mỹ.
● Một số vùng trồng lúa mỳ đang trong tình trạng khô hạn tại Nga có thể 

có mưa trong một vài ngày tới. Dự báo cũng sẽ có mưa tại vùng 
Southern Plains của Mỹ trong vòng 5-10 ngày tới.

● Hãng tư vấn APK-Inform đã cắt giảm dự báo về sản lượng và xuất khẩu 
lúa mỳ của Ukraine niên vụ 2020/21 do tình hình thời tiết xấu.

● Đại diện của USDA tại Pakistan dự báo sản lượng lúa mỳ vụ đông của 
nước này sẽ đạt mức 25.7 triệu tấn, tăng so với niên vụ 2019/20 ở mức 
24.3 triệu tấn.

● Theo hãng tin DTN, Văn phòng chuyên trách về ngũ cốc của chính phủ 
Algeria, OAIC vừa mua 510,000 tấn lúa mỳ xay xát thông qua phiên đấu 
giá kết thúc hôm 14/10 từ quốc gia giấu tên.

● Pakistan và Ethiopia hiện đang thực hiện đấu thầu mua lúa mỳ quốc tế 
lần lượt 300 triệu tấn và 400 triệu tấn.
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Ngô

Lúa mỳ

Đậu tương

Khô đậu tương & Dầu 
đậu tương

Đậu tương 11/2020 (ZSEX20)

Điểm tin

Phân tích kỹ thuật

● Phiên ngày 14/10, hợp đồng ZSEX20 chứng kiến phiên tăng điểm. Cuối 
phiên, giá đóng cửa tại mức 1056.25 tăng (+1.17%) so với đóng cửa 
phiên trước đó.

● Mặc dù giá tiếp tục được hỗ trợ bởi đường trung bình động MA10 trên 
biểu đồ ngày, tuy nhiên, khối lượng giao dịch phiên ngày hôm qua 
tương đối thấp và chỉ báo Stochastic tiếp tục cho tín hiệu giảm điểm, 
cho thấy các nhà đầu tư nên rất cẩn trọng trong giai đoạn này khi tham 
gia vị thế mua.

Kháng cự 1047.00 1052.00 1070.00

Hỗ trợ 985.00 991.00

Bản tin

● Trong báo cáo Daily Export Sales, USDA công bố Trung Quốc đã đặt 
hàng Mỹ 264,000 tấn đậu tương giao hàng niên vụ 2020/21. Đây là 
thông tin bán hàng đầu tiên cho Trung Quốc trong vòng 6 ngày trở lại 
đây.

● Nhóm đậu tương trong phiên hôm qua được hỗ trợ chính bởi thông tin 
Trung Quốc tiếp tục mua hàng.

● Các cơn mưa tại vùng trồng đậu tương và ngô Nam Mỹ vừa qua dường 
như chưa đủ để bao phủ toàn bộ diện tích và cải thiện tình hình gieo 
trồng tại khu vực này. Dự báo sẽ tiếp tục có mưa tại khu vực gieo trồng 
tại Nam Mỹ vào cuối tuần này. Sự chậm trễ trong việc gieo trồng đậu 
tương tại Brazil dự kiến sẽ làm gia tăng sự phụ thuộc của Trung Quốc 
vào đậu tương Mỹ trong năm tới.

● Hiệp hội ANEC của Brazil dự báo lượng đậu tương xuất khẩu trong 
tháng 10 sẽ đạt 2.3 triệu tấn so với mức 1.9 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái. 
Mặc dù vậy, theo số liệu từ hãng tàu Williams, xuất khẩu đậu tương 
trong tháng 10 của Brazil dự kiến thấp hơn 38.5% so với tháng trước.
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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 14/10, giá ZMEZ20 tiếp tục tăng 
điểm. Cuối phiên, giá đóng cửa tại mức 363.6 
tăng (+2.13%) so với đóng cửa phiên trước 
đó.

● Chỉ báo Stochastic cho tín hiệu giảm điểm, 
mặc dù khối lượng giao dịch vẫn tương đối 
ảm đạm, tuy nhiên đã có tín hiệu tích cực khi 
khối lượng giao dịch phiên hôm qua đã tăng 
so với phiên ngày trước đó.

● Thêm vào đó, giá vẫn đang hoạt động trên 
nửa dải trên dải Bollinger Bands.

● Chúng tôi kỳ vọng giá sẽ tiếp tục tăng điểm.

● Phiên ngày 14/10, giá hợp đồng ZLEZ20 tiếp 
tục tăng điểm. Cuối phiên, giá đóng cửa tại 
mức 33.88 tăng (+0.77%) so với đóng cửa 
phiên trước đó.

● Chỉ báo Stochastic cho tín hiệu giảm điểm, 
tuy vậy, khối lượng giao dịch phiên ngày hôm 
qua vẫn là tương đối thấp. 

● Chúng tôi vẫn duy trì xu hướng đi ngang 
trong giai đoạn này, các nhà đầu tư trong 
ngày có thể cân nhắc các vùng kháng cự hỗ 
trợ quan trọng để mở trạng thái.

Bản tin

● Hợp đồng dầu đậu tương và khô đậu tương ngày hôm qua tăng điểm 
cùng chiều với hợp đồng đậu tương. 

● Bộ Thương mại Indonesia cho biết, tiêu thụ dầu diesel sinh học B30 sản 
xuất từ dầu cọ của nước này trong 3 quý đầu năm hiện mới chỉ đạt 6.17 
tỷ lít. Và nếu dùy trì tốc độ này thì dự kiến tiêu thụ dầu diesel sinh học 
2020 dự kiến giảm 14.3% so với mục tiêu.

● Sau khi Liên đoàn Công nhân Hạt có dầu của Argentina bắt đầu cuộc 
đình công vào ngày 13/10, Bộ lao động Argentina đã yêu cầu công nhân 
đi làm trở lại và một cuộc điều trần sẽ được tổ chức với sự góp mặt của 
đại diện các bên liên quan vào ngày 20/12.



TRANG 8

Bản tin


