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Bản tin
Nông sản 

Tỷ giá Giá trị %∆

Dollar Index 92.75 -0.23%

EUR/USD 1.1832 0.24%

GBP/USD 1.3186 0.55%

AUD/USD 0.7268 0.51%

NZD/USD 0.6844 0.09%

USD/JPY 104.62 -0.48%

USD/CAD 1.3131 -0.06%

USD/CHF 0.9126 -0.24%

USD/CNY 6.6039 -0.11%

USD/BRL 5.4582 0.00%

Chỉ số Giá trị %∆

Dow Jones 29,479.81 1.37%

S&P 500 3,585.15 1.36%

Nasdaq 11,829.29 1.02%

FTSE 100 6,316.39 -0.36%

CAC 40 5,380.16 0.33%

DAX 13,076.72 0.18%

Shanghai 3,310.10 -0.86%

Nikkei 225 25,385.87 -0.53%

KOSPI 2,493.87 0.74%

VNIndex 966.29 0.73%

Đương kim Tổng thống Donald Trump hôm qua (13/11) thừa nhận khả năng 
thất bại trước ông Joe Biden trong phát biểu đầu tiên trước công chúng sau 
khi truyền thông Mỹ công bố chiến thắng bầu cử thuộc về đối thủ. Theo ông 
Donald Trump, vaccine ngừa Covid-19 của Tập đoàn dược phẩm Pfizer sẽ 
“rất sớm” được cấp phép sử dụng khẩn cấp: “Chúng tôi sẽ làm việc để đảm 
bảo giấy phép sử dụng khẩn cấp vaccine ngừa Covid-19 sớm có hiệu lực, và 
chính quyền của tôi sau đó sẽ điều phối việc phân phối vaccine và nó sẽ 
được phê duyệt. Tôi nghĩ, quá trình phê duyệt sẽ diễn ra rất nhanh chóng. 
Ba loại vaccine khác cũng đang trong giai đoạn thử nghiệm cuối cùng và việc 
bàn giao, cũng như phân phối sẽ rất nhanh chóng. Chúng tôi đã sẵn sàng". 
Một phân tích dữ liệu của CNBC do Đại học Johns Hopkins tổng hợp cho 
thấy các ca mắc mới hàng ngày trung bình tăng ít nhất 5% trong tuần qua ở 
ít nhất 47 bang. Trong khi đó, số người nhập viện tăng ở ít nhất 46 bang. Chỉ 
riêng vào thứ Năm, hơn 150.000 trường hợp đã được xác nhận ở Mỹ.

Bloomberg đưa tin, vụ vỡ nợ mới nhất của một công ty khai thác than đã gây 
ra mối lo ngại ngày càng tăng về "sức khỏe" của các công ty quốc doanh và 
các nhà cho vay của họ tại Trung Quốc. Theo Caixing News, một công ty khai 
thác than thuộc sở hữu nhà nước tại tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) đã chứng 
kiến vụ vỡ nợ trái phiếu 1 tỷ CNY (151 triệu USD) xảy ra đột ngột. Sự việc này 
đã gây náo loạn trên khắp Trung Quốc, gây ảnh hưởng đến cả công ty mẹ, 
các công ty cùng ngành và công ty phát hành trái phiếu thuộc sở hữu nhà 
nước khác. Chưa dừng ở đó, vụ việc còn dẫn đến một cuộc điều tranh liên 
ngân hàng của cơ quan điều tiết thị trường trái phiếu. Tập đoàn Điện lực và 
Than Yongcheng (Yongcheng Coal and Electricity Holding Group) tháng 
trước mới được một công ty xếp hạng tín dụng có tiếng trong nước xếp 
hạng trái phiếu ở mức cao nhất. Tuy nhiên, theo một tuyên bố của Shanghai 
Clearing House, công ty này đã không thanh toán được khoản nợ ngắn hạn 
vừa đáo hạn hôm thứ Ba. Vụ vỡ nợ đã tạo ra phản ứng dây chuyền, ảnh 
hưởng đến các công ty khai thác than và phương tiện hỗ trợ tài chính của 
chính quyền địa phương ở các tỉnh khác. Các doanh nghiệp khai thác than ở 
tỉnh Sơn Tây và Hà Bắc đã phải hủy kế hoạch phát hành trái phiếu, hoặc cắt 
giảm mục tiêu huy động vốn. Ngoài ra, trái phiếu ngành này cũng giảm 
mạnh trên thị trường tài chính Trung Quốc.
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Bảng giá Nông sản

Bản tin
Nông sản 

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

Ngô 12/2020 ZCEZ20 407.50 413.25 403.75 410.50 0.55% 173,225 30/11/2020

Ngô 03/2021 ZCEH21 417.50 422.25 413.50 419.50 0.30% 146,802 26/02/2021

Lúa mỳ 12/2020 ZWAZ20 586.25 596.25 580.25 593.50 0.89% 75,903 30/11/2020

Lúa mỳ 03/2021 ZWAH21 595.00 604.25 589.25 602.00 0.80% 54,982 26/02/2021

Đậu tương 11/2020 ZSEX20 1139.50 1145.00 1139.50 1141.50 0.40% 129 30/10/2020

Đậu tương 01/2021 ZSEF21 1145.50 1157.00 1138.00 1148.00 0.22% 110,428 31/12/2020

Khô đậu tương 12/2020 ZMEZ20 388.1 391.2 386.3 388.1 0.00% 54,440 30/11/2020

Khô đậu tương 05/2021 ZMEK21 378.1 382.1 376.7 379.9 0.40% 6,650 30/04/2021

Dầu đậu tương 12/2020 ZLEZ20 37.00 37.50 36.60 37.13 0.22% 48,013 30/11/2020

Dầu đậu tương 01/2021 ZLEF21 36.85 37.35 36.43 36.96 0.27% 26,752 31/12/2020

Tổng số ca đang nhiễm COVID

15,350,887

Ngày Thời gian Quốc gia Tác động Sự Kiện

11/17/2020
3:00 US Commodity US: Crop Progress

21:15 US Industrial Production (MoM)(Oct)

11/18/2020

17:00 EU Consumer Price Index (MoM)(Oct)

17:00 EU Consumer Price Index - Core (YoY)(Oct)

17:00 EU Consumer Price Index - Core (MoM)(Oct)

20:30 US Building Permits (MoM)(Oct)

20:30 US Housing Starts (MoM)(Oct)

21:30 US Energy US: EIA Petroleum Status Report

11/19/2020

14:00 CN FDI - Foreign Direct Investment (YTD) (YoY)(Oct)

19:30 US Commodity US: Export Sales

20:30 US Continuing Jobless Claims(Nov 6)

20:30 US Initial Jobless Claims(Nov 13)

20:30 US Initial Jobless Claims 4-week average(Nov 13)

21:30 US Energy US: EIA Natural Gas Report

11/20/2020

7:00 EU G20 Meeting

8:30 CN PBoC Interest Rate Decision

22:00 EU Consumer Confidence(Nov) PREL

11/21/2020 7:00 EU G20 Meeting
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Ngô 12/2020 (ZCEZ20)

Bản tin
Nông sản 

Điểm tin

Phân tích kỹ thuật

● Hợp đồng ZCEZ20 phiên ngày 13/11 tăng điểm trở lại. Cuối phiên giá 
đóng cửa tại mức 410.50 tăng (+0.55%) so với đóng cửa phiên trước đó.

● Chỉ báo Stochastic cho tín hiệu giảm điểm, khối lượng giao dịch suy 
giảm, tuy nhiên giá vẫn được hỗ trợ tốt bởi 2 đường trung bình động 
MA10 và MA20.

Kháng cự 424.00 436.00 456.00

Hỗ trợ 388.00

Ngô

Lúa mỳ

Đậu tương

Khô đậu tương & Dầu 
đậu tương

● Các chuyên gia đang cho rằng, chúng ta sẽ sắp nhìn thấy những động 
thái mua vào đẩy giá ngô lên đến từ các quỹ sau khi giá ngô tiếp tục 
giảm sâu trong phiên thứ 6.

● Tại Brazil, các tín hiệu tích cực cho sản lượng bắt đầu xuất hiện khi mà 
mưa bắt đầu xuất hiện rộng rãi và đều đặn. Mưa được dự kiến sẽ tăng 
dần và ổn định trong hơn 10 ngày tới. Tuy vậy, chính quyền Brazil vẫn 
cho rằng sản lượng năm nay sẽ vẫn là không đủ để đáp ứng nhu cầu 
khủng khiếp và khiến lượng tồn kho ngô toàn cầu ở mức khan hiếm.

● Báo cáo bán hàng ngô cho thấy tiến độ bán hàng đạt gần 1 triệu tấn và 
nằm trong khoảng dự báo của các nhà đầu cơ.

● Bộ kinh tế Ukraina cho biết, lũy kế xuất khẩu ngũ cốc kể từ đầu niên vụ 
20/21 năm nay đạt 18.5 triệu tấn, thấp hơn so với mức 21.4 triệu tấn 
cùng kỳ năm ngoái.
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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 13/11 tăng điểm. Cuối phiên, giá đóng 
cửa tại mức 593.50 tăng (+0.89%) so với đóng cửa phiên ngày trước đó.

● Chỉ báo Stochastic tuy giảm điểm nhưng đã gần đi vào vùng quá bán, 
thêm vào đó, khối lượng giao dịch các phiên gần đây suy giảm, cho thấy 
lực bán đá suy yếu dần. 

Kháng cự 618.00 643.50 657.00

Hỗ trợ 578.00 587.00

Bản tin
Nông sản 

● Hiệp hội ngũ cốc Tây Úc – GIWA cho biết, sản lượng lúa mỳ tại   một khu 
vực gieo trồng phía tây dự báo ở mức 7.9 triệu tấn, cao hơn 7% so với 
báo cáo tháng trước. 

● Cơ quan giám sát thực phẩm của Nga cho biết, xuất khẩu lúa mỳ của 
nước này trong tuần kết thúc ngày 10 tháng 11 ở mức 1.2 triệu tấn, cao 
hơn 28% so tuần trước.

● Báo cáo mùa vụ Pháp hàng tuần của France Agri Mer cho biết, thu 
hoạch ngô tại Pháp ước tính đạt 98%, so với mức 94% trong tuần tuần 
trước, và nhanh hơn so với mức 83% cùng kỳ năm ngoái.

● Hải quan Canada báo cáo xuất khẩu lúa mỳ của nước này trong tuần kết 
thúc ngày 08/11 đạt 477,000 tấn, cao hơn 19% so với tuần trước.

● Nhìn chung các con số đều cho thấy tình hình sản xuất lúa mỳ ở các 
nước vẫn đang ở mức khả quan. Tuy nhiên, cần phải theo dõi sát sao 
hơn tình hình tại Nga khi mà quốc gia này sắp đón nhận một đợt bão 
tuyết mới.
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Ngô

Lúa mỳ

Đậu tương

Khô đậu tương & Dầu 
đậu tương

Đậu tương 03/2021 (ZSEF21)

Điểm tin

Phân tích kỹ thuật

● Phiên ngày 13/11, hợp đồng ZSEF21 tiếp tục đi ngang. Cuối phiên, giá 
đóng cửa tại mức 1148.00 tăng (+0.22%) so với đóng cửa phiên trước 
đó.

● Khối lượng giao dịch phiên ngày thứ 6 suy giảm, chỉ báo Stochstic có 
dấu hiệu giảm điểm khi ở vùng quá mua.

● Chúng tôi vẫn kỳ vọng giá sẽ có thêm sự tích lũy. Các nhà đầu tư chưa 
nên mở các vị thế mua mới.

Kháng cự 1147.00 1174.00

Hỗ trợ 1034.00 1089.00

Bản tin
Nông sản 

● Các chuyên gia cho rằng Mỹ có thể nhanh chóng đưa ra một gói kích 
thích mới sau khi tổng thống Trump nói rằng sắp thông qua gói này trên 
Twitter. Tuy nhiên, việc đưa ra gói kích thích này sẽ tiếp tục đẩy nợ công 
của Mỹ lên mức cao và càng khiến tình trạng lạm phát leo thang hơn và 
kéo giá đồng Đô Mỹ xuống. Điều này càng tạo động lực cho nhóm nông 
sản.

● Các chuyên gia của AgRural đã đưa ra nhận định rằng mặc dù tiến độ 
gieo trồng đậu tương năm nay ở mức chậm nhưng quốc gia này vẫn kỳ 
vọng một mùa vụ bội thu với sản lượng ở mức kỷ lục vào khoảng 135 
triệu tấn. Để củng cố cho điều đó, tình hình thời tiết đã bắt đầu có 
những chuyển biến tích cực khi mà lượng mưa xuất hiện ổn định và 
được dự báo kéo dài hơn 10 ngày nữa tại Brazil.

● Sở giao dịch Buenos Aires Exchange (BAGE) cho biết, gieo trồng đậu 
tương tại Argentina đạt 19.9% diện tích dự kiến, so với mức 4% trong 
tuần trước, nhưng thấp hơn 0.2% so với cùng kỳ năm ngoái. 

● Nhìn chung, hoạt động sản xuất đậu tương đang có những chuyển biến 
tích cực trong tuần này.
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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 393.0

Hỗ trợ 371.0 380.0

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 13/11, giá ZMEZ20 không thay 
đổi. Cuối phiên, giá đóng cửa tại mức 388.1 
không thay đổi so với đóng cửa phiên trước 
đó và tạo thành một nến Doji.

● Khối lượng giao dịch phiên ngày thứ 6 suy 
giảm, chỉ báo Stochastic cho xu hướng giảm, 
tuy nhiên, giá vẫn đang được hỗ trợ bởi hai 
đường trung bình động MA10 và MA20.

● Chúng tôi kỳ vọng giá sẽ tiếp tục được hỗ trợ.

● Phiên ngày 13/11, giá hợp đồng ZLEZ20 tiếp 
tục giằng co. Cuối phiên, giá đóng cửa tại 
mức 37.13 tăng (+0.22%) so với đóng cửa 
phiên trước đó.

● Khối lượng giao dịch suy giảm, chỉ báo 
Stochastic đi vào vùng quá mua và có dấu 
hiệu đảo chiều.

● Chúng tôi cho rằng, đây đang là vùng giá 
giằng co của thị trường, chính vì thế, nhiều 
khả năng giá sẽ có thêm những phiên tích 
lũy nữa. Các nhà đầu tư cần chú ý quan sát.

Bản tin
Nông sản 

● Hiệp hội trích xuất dung môi Ấn Độ (SEA) cho biết, nhập khẩu dầu cọ 
trong tháng 10 vừa qua tại nước này chạm mức thấp nhất trong sáu 
năm sau khi các giãn cách xã hội làm giảm nhu cầu tiêu thụ.

● Trong tuần trước thì báo cáo bán hàng của Mỹ cho thấy hoạt động bán 
hàng khô đậu và dầu đậu đã có những chuyển biến tích cực đặc biệt là 
dầu đậu tương tăng 1200% so với tuần trước đó. Tuy nhiên, tiến độ bán 
hàng mùa vụ này của cả hai mặt hàng đều đang thấp hơn mức trung 
bình 5 năm.



TRANG 8

Bản tin
Nông sản 


