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Thị trường tiền tệ

Thị trường chứng khoán
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Bản tin

Tỷ giá Giá trị %∆

Dollar Index 92.83 0.65%

EUR/USD 1.1825 -0.40%

GBP/USD 1.3168 0.09%

AUD/USD 0.7279 0.33%

NZD/USD 0.6824 0.77%

USD/JPY 105.14 1.75%

USD/CAD 1.3008 -0.36%

USD/CHF 0.9129 1.38%

USD/CNY 6.6296 0.33%

USD/BRL 5.3861 0.40%

Chỉ số Giá trị %∆

Dow Jones 29,158.17 2.95%

S&P 500 3,550.50 1.17%

Nasdaq 11,713.78 -1.53%

FTSE 100 6,186.29 4.67%

CAC 40 5,336.32 7.57%

DAX 13,095.97 4.94%

Shanghai 3,373.73 1.86%

Nikkei 225 24,839.84 2.12%

KOSPI 2,447.20 1.27%

VNIndex 951.99 1.46%

Bối cảnh thị trường: Hưng phấn về tin tức vắc-xin.

Các thị trường phản ứng mạnh mẽ khi tin tức nổ ra rằng một gã khổng lồ 
dược phẩm của Mỹ cùng với đối tác Đức của họ đã thông báo rằng vắc-xin 
của họ được phát triển có hiệu quả hơn 90% trong thử nghiệm giai đoạn 
cuối. Đây là đánh giá độc lập đầu tiên về bất kỳ vắc-xin COVID-19 nào trong 
các thử nghiệm giai đoạn 3. Thuốc dự kiến sẽ được đệ trình để phê duyệt 
khẩn cấp vào cuối tháng 11. Chứng khoán toàn cầu tăng vọt sau thông tin 
này, lợi tức trái phiếu Mỹ tăng, USD tăng, dầu tăng còn vàng lao dốc. Sự gia 
tăng của cổ phiếu dần được dẫn đầu bởi các hãng hàng không, khách sạn, 
cổ phiếu du lịch và ngân hàng trong khi cổ phiếu công nghệ giảm điểm.

Trong một tin tức khác, số ca nhiễm mới COVID-19 đã tăng gần 55 nghìn ca 
vào ngày hôm qua để đạt mốc 10 triệu. Ứng viên đắc cử tổng thống - ông 
Joe Biden cho biết Hoa Kỳ vẫn đang đối mặt với một “mùa đông rất đen tối” 
mặc dù có tin tức về vắc xin đầy hứa hẹn. Ông đã công bố một đội đặc 
nhiệm Coronavirus vào ngày hôm qua gồm các bác sỹ và chuyên gia y tế. 
Ông cho biết mục đích của mình là tìm kiếm một cách tiếp cận dựa trên 
khoa học để kiểm soát đại dịch.

Ở khu vực Châu Âu, bắt đầu có dấu hiệu đầu tiên về sự lây lan của đại dịch 
bắt đầu chậm lại. 

Kinh tế Trung Quốc tiếp tục phục hồi trong bối cảnh xuất khẩu mạnh, chủ 
yếu là hàng y tế. Bên cạnh đó, doanh số bán ô tô tiếp tục được cải thiện. 
Điều này đánh dấu tháng tăng thứ 4 liên tiếp sau khi giảm mạnh trong quý 1 
năm nay (thời điểm đỉnh của đại dịch ở Trung Quốc).
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Reuters CRB Commodity Index
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Bảng giá Nông sản

Bản tin

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

Ngô 12/2020 ZCEZ20 405.75 410.00 401.75 407.50 0.18% 171,167 30/11/2020

Ngô 03/2021 ZCEH21 413.00 417.00 408.75 415.25 0.36% 128,804 26/02/2021

Lúa mỳ 12/2020 ZWAZ20 602.25 607.00 595.00 597.50 -0.75% 83,625 30/11/2020

Lúa mỳ 03/2021 ZWAH21 609.75 613.75 602.50 605.50 -0.57% 55,805 26/02/2021

Đậu tương 11/2020 ZSEX20 1097.75 1113.25 1096.75 1105.00 0.59% 808 30/10/2020

Đậu tương 01/2021 ZSEF21 1101.00 1118.00 1099.75 1110.50 0.82% 114,850 31/12/2020

Khô đậu tương 12/2020 ZMEZ20 384.1 389.6 383.1 384.1 0.44% 55,417 30/11/2020

Khô đậu tương 05/2021 ZMEK21 367.7 371.7 366.9 370.8 1.06% 10,941 30/04/2021

Dầu đậu tương 12/2020 ZLEZ20 35.49 36.15 35.16 35.48 0.40% 68,256 30/11/2020

Dầu đậu tương 01/2021 ZLEF21 35.29 36.05 35.04 35.43 0.65% 35,954 31/12/2020

Tổng số ca đang nhiễm COVID

13,918,137

Ngày Thời gian Quốc gia Tác động Sự Kiện

11/2/2020

8:45 CN Caixin Manufacturing PMI(Oct)

22:00 US ISM Manufacturing PMI(Oct)

22:00 US Commodity US: Export Inspections

11/3/2020

2:00 US Commodity US: Commodity Crushings

3:00 US Commodity US: Crop Progress

7:00 EU Eurogroup Meeting

20:00 US Presidential Election

11/4/2020

8:45 CN Caixin Services PMI(Oct)

17:00 EU European Commission releases Economic Growth Forecasts

21:30 US Energy US: EIA Petroleum Status Report

22:00 US ISM Services PMI(Oct)

11/5/2020

19:30 US Commodity US: Export Sales

20:30 US Initial Jobless Claims(Oct 30)

21:30 US Energy US: EIA Natural Gas Report

11/6/2020

2:00 US Fed Interest Rate Decision

2:00 US Fed's Monetary Policy Statement

2:30 US FOMC Press Conference

20:30 US Nonfarm Payrolls(Oct)

20:30 US Unemployment Rate(Oct)
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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 09/11 tăng điểm nhẹ. Cuối phiên giá đóng 
cửa tại mức 407.50 tăng (+0.18%) so với đóng cửa phiên trước đó.

● Khối lượng giao dịch phiên ngày hôm qua tương đối ảm đạm, chỉ báo 
Stochastic cho tín hiệu tăng điểm, tuy nhiên, đường trung bình động 
MA10 cắt xuống dưới đường MA20 cho thấy các tín hiệu kỹ thuật đang 
khá là mâu thuẫn với nhau. Chúng tôi cho rằng, giá đang đi ngang trong 
biên độ từ 390.00 -420.00.

Kháng cự 424.00 436.00 456.00

Hỗ trợ 388.00

Ngô

Lúa mỳ

Đậu tương

Khô đậu tương & Dầu 
đậu tương

● Thời tiết Nam Mỹ không cải thiện nhiều như mong đợi. Mặc dù thị 
trường bên ngoài có biến động lớn, ngô vẫn tương đối trầm lắng. Giá 
dầu thô và thị trường chứng khoán tăng vọt là động lực tích cực. Thảo 
luận về tình trạng mua quá nhiều và những ý kiến cho rằng gần 1 triệu 
ha ngô chuyển từ đậu tương sang ngô ở Brazil là những yếu tố thúc đẩy 
việc bán ra.

● Giao hàng tích lũy tính đến thời điểm hiện tại là 7.576.894 tấn, cao hơn 
74.4% so với năm ngoái. Đây là 12.8% dự báo của USDA cho năm tiếp thị 
2020-21 so với mức trung bình 5 năm là 13.9%. Thị trường phục hồi khi 
giá dầu thô tăng 3.35 USD cộng với lo ngại về kỳ vọng lạm phát vào năm 
2021 là những yếu tố cải thiện triển vọng về nhu cầu.

● Nếu thời tiết ở Nam Mỹ xấu vì La Nina, thâm hụt sản xuất toàn cầu sẽ 
thậm chí còn lớn hơn kỳ vọng hiện tại. Đối với bản cập nhật cung cầu 
của USDA, các nhà giao dịch dự kiến dự trữ ngô cuối kỳ gần 2.033 tỷ giạ 
(khoảng 1.850 - 2.177 tỷ giạ) so với 2.167 tỷ giạ trong bản cập nhật tháng 
10. Dự trữ cuối kỳ trên thế giới dự kiến đạt gần 296.7 triệu tấn ( khoảng 
289.0 - 302.2 triệu) so với 300.5 triệu tấn trong tháng 10.
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Kháng cự/Hỗ trợ

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 09/11 giảm điểm. Kết phiên, giá đóng 
cửa tại mức 597.50 giảm (-0.75%) so với đóng cửa phiên ngày trước đó.

● Giá tiếp tục bị kháng cự bởi đường trung bình động MA10 và tiếp tục 
giảm điểm. Chúng tôi kỳ vọng giá sẽ tiếp tục giảm điểm và hướng đến 
vùng giá 587.00 - 578.00

Kháng cự 618.00 643.50 657.00

Hỗ trợ 578.00 587.00

Bản tin

● Lúa mỳ với dự trữ tồn kho toàn cầu ở mức kỷ lục.
● Với việc cải thiện tình hình cây trồng và đồng Đô la Mỹ tăng mạnh, các 

chỉ số kinh tế cơ bản trong ngắn hạn có vẻ khá yếu ớt. Nếu như không 
có bất ngờ đối với báo cáo USDA, khả năng lúa mỳ theo bước tăng điểm 
của các loại ngũ cốc khác là khó.

● Sự phấn khích về một loại vắc-xin đã giúp hỗ trợ hầu hết các thị trường 
hàng hóa vào giai đoạn đầu ngày, nhưng những ảnh hưởng lên Lúa mỳ 
là rất nhỏ.

● Giao hàng tích lũy đến thời điểm hiện tại là 11.703.183 tấn, cao hơn 
2.2% so với năm ngoái. Đây là mức 44.1% dự báo của USDA cho niên vụ 
2020-21 so với mức trung bình 5 năm là 42.8%. Đối với báo cáo 
Cung/Cầu hàng tháng của USDA, các nhà giao dịch dự kiến mức tồn kho 
cuối kỳ của Lúa mỳ gần 881 triệu giạ, (khoảng 858 - 901 triệu), so với 
mức 883 triệu gia trong báo cáo gần nhất của USDA.

● Đối với lượng tồn kho cuối kỳ trên thế giới gần 319.9 triệu tấn (khoảng 
318 - 323 triệu), so với 321.5 triệu tấn của tháng trước. Nếu con số ước 
tính này là chính xác, đây sẽ là một mức cao kỷ lục.
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Kháng cự/Hỗ trợ

TRANG 6

Ngô

Lúa mỳ

Đậu tương

Khô đậu tương & Dầu 
đậu tương

Đậu tương 03/2021 (ZSEF21)

Điểm tin

Phân tích kỹ thuật

● Phiên ngày 09/11, hợp đồng ZSEF21 tăng điểm. Cuối phiên, giá đóng 
cửa tại mức 1110.50 tăng (+0.82%) so với đóng cửa phiên trước đó.

● Chỉ báo Stochastic tiếp tục chỉ báo xu hướng tăng điểm, giá tiếp tục bám 
dải trên dải Bollinger Bands, cho thấy xu hướng tăng điểm vẫn duy trì.

● Chúng tôi kỳ vọng nhịp tăng điểm này của Đậu tương hướng tới vùng 
giá 1147.00

Kháng cự 1147.00 1174.00

Hỗ trợ 1034.00 1089.00

Bản tin

● Báo cáo của USDA và thời tiết có thể thúc đẩy mua nhiều hơn. Thị 
trường vẫn đang trong xu hướng tăng mạnh. Cho đến khi thời tiết Nam 
Mỹ cải thiện đáng kể, các nhà đầu tư sẽ vẫn lo lắng về tác động của một 
vụ mùa năng suất thấp hơn. Trung Quốc và Brazil có thể mua đậu tương 
vào cùng thời điểm trong tháng 12 và tháng 1.

● Đậu tương thu hoạch tính đến ngày 08-11 đã tăng 5% lên mức 92%. Con 
số này tăng 10% so với năm ngoái và tăng 1% so với trung bình 10 năm. 
Báo cáo giao hàng của đậu tương cho tuần kết thúc vào ngày 05/11 
đath 2.496.308 tấn so với kỳ vọng thương mại là 1.95 - 2.25 triệu tấn. Số 
liệu bán hàng tích lũy đến thời điểm hiện tại là 19.457.451 tấn, cao hơn 
78.4% so với năm ngoái. Con số này đạt 33.6% theo dự báo của USDA 
cho niên vụ 2020/21 so với mức trung bình 5 năm là 25.9%.

● Đối với bản cập nhật cung/cầu USDA tháng 11, các nhà giao dịch dự 
kiến dự trữ đậu tương cuối kỳ gần 235 triệu giạ (khoảng 190-292 triệu), 
so với 290 triệu giạ trong tháng 10. Với sự gia tăng nhu cầu từ Trung 
Quốc đối với đậu tương Mỹ và thực tế thì đậu tương Mỹ đang có giá rẻ 
nhất thế giới. Tồn kho cuối kỳ toàn cầu đạt gần 87.5 triệu tấn (khoảng 
84.0 - 89.0 triệu) so với 88.7 triệu của 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 369.5 393.5

Hỗ trợ 344.0 352.0

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

Kháng cự 33.90 35.48

Hỗ trợ 31.45 32.20

Phân tích kỹ thuật ZMEZ20

Phân tích kỹ thuật ZLEZ20

● Phiên ngày 09/11, giá ZMEZ20 cho thấy sự 
lưỡng lự. Cuối phiên, giá đóng cửa tại mức 
384.1 tăng (+0.44%) so với đóng cửa phiên 
trước đó. 

● Khối lượng giao dịch phiên ngày hôm qua sụt 
giảm, dải Bollinger Bands đang có dấu hiệu 
co lại cho thấy xu hướng tích lũy khá rõ ràng 
đối với mặt hàng này.

● Chúng tôi kỳ vọng rằng giá đang đi ngang 
trong biên độ 371.0 - 393.0

● Phiên ngày 09/11, giá hợp đồng ZLEZ20 
lưỡng lự tại vùng đỉnh. Cuối phiên, giá đóng 
cửa tại mức 35.48 tăng (+0.40%) so với đóng 
cửa phiên trước đó.

● Phiên ngày hôm qua tạo thành một nến Doji 
cho thấy sự suy yếu về mặt xu hướng cũng 
như sự giằng co dữ dội giữa hai phe. Chúng 
tôi vẫn kỳ vọng giá sẽ tiếp tục bị kháng cự bởi 
vùng đỉnh cũ 34.48.

Bản tin

● Hiệp hội dầu thực vật Brazil – ABIOVE cho biết, nhập khẩu đậu tương 
trong năm 2020 dự kiến đạt 1 triệu tấn, mức cao nhất kể từ 2008 do 
nhu cầu sản xuất dầu đậu tương tăng cao



TRANG 8

Bản tin


