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Thị trường tiền tệ

Thị trường chứng khoán
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Bản tin
Nông sản 

Tỷ giá Giá trị %∆

Dollar Index 92.44 -0.22%

EUR/USD 1.1865 0.10%

GBP/USD 1.3257 0.50%

AUD/USD 0.7297 -0.29%

NZD/USD 0.6891 -0.16%

USD/JPY 104.18 -0.36%

USD/CAD 1.3105 0.25%

USD/CHF 0.9114 -0.14%

USD/CNY 6.5566 -0.40%

USD/BRL 5.3285 -1.60%

Chỉ số Giá trị %∆

Dow Jones 29,783.75 -0.56%

S&P 500 3,609.53 -0.48%

Nasdaq 11,899.34 -0.21%

FTSE 100 6,365.33 -0.87%

CAC 40 5,483.00 0.21%

DAX 13,133.47 -0.04%

Shanghai 3,339.90 -0.21%

Nikkei 225 26,014.62 0.42%

KOSPI 2,539.15 -0.15%

VNIndex 968.90 1.90%

Chỉ trong vài ngày, nỗ lực nhằm hồi sinh nền kinh tế bị tàn phá bởi Covid-19 
đã bị tạm dừng hoặc đảo ngược trên hầu hết nước Mỹ khi số ca mắc mới 
liên tiếp phá kỷ lục. Hôm 16/11, California đã tái áp dụng lệnh cấm đối với 
nhiều cơ sở kinh doanh trong nhà trên khắp tiểu bang. Thống đốc còn cảnh 
báo có thể sẽ áp đặt lệnh giới nghiêm. Michigan đã ra lệnh đóng cửa một 
phần trong 3 tuần trong khi các bang khác như Oregon, Washington và New 
Jersey thắt chặt kiểm soát. Ngay cả thống đốc Iowa, người từ lâu luôn chống 
lại các quy tắc phòng dịch, cũng đã yêu cầu người dân đeo khẩu trang. Các 
quy định mới xuất hiện sau khi số ca mắc Covid-19 ở Mỹ tăng chóng mặt 
trong 10 ngày đầu tiên của tháng 11. Điều này dẫn tới những cảnh báo 
nghiêm trọng và vẽ ra một viễn cảnh tồi tệ về những ngày nghỉ lễ sắp tới. 
Người ta chưa nhìn thấy dấu hiệu cho thấy đợt dịch này đạt đỉnh và các viện 
dưỡng lão chính là những nạn nhân chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Các nhà đầu tư đang cân nhắc khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ tăng 
mua nợ của chính phủ trong những tuần tới để chống lại nguy cơ suy thoái 
kinh tế do số ca mắc Covid-19 tăng đột biến. Steve Englander, một chuyên 
gia cấp cao tại Standard Chartered, tin rằng FED sẽ gây bất ngờ cho thị 
trường bằng cách tăng mua tài sản của mình lên mức 120 tỷ USD trong một 
tháng trước cuộc họp chính sách tháng 12 nếu như số ca mắc Covid-19 mới 
gây áp lực đè nặng lên nền kinh tế. FED đã mua ít nhất 80 tỷ USD mỗi tháng 
kể từ khi đại dịch bùng lên ở Mỹ.

Ông Joe Biden, người được truyền thông Mỹ dự đoán đắc cử, hôm 16-11 
cảnh báo về những hậu quả thảm khốc nếu chính quyền Tổng thống Donald 
Trump từ chối hợp tác với đội ngũ chuyển giao quyền lực của ông, đặc biệt 
là về Covid-19. "Sẽ có thêm nhiều người thiệt mạng nếu chúng ta không hợp 
tác" – ông Biden khẳng định tại một cuộc họp báo tại TP Wilmington, bang 
Delaware. Theo AP, đây là tuyên bố cứng rắn nhất của ông Biden liên quan 
đến việc Tổng thống Trump không thừa nhận thất bại bầu cử, từ chối hợp 
tác với đội ngũ chuyển giao quyền lực của ông về đại dịch Covid-19 và không 
chia sẻ thông tin về an ninh quốc gia, các vấn đề chính sách cũng như kế 
hoạch vắc-xin Covid-19.
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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 ZCEU21 409.25 412.00 409.25 410.50 0.12% 3,634 30/11/2020

Ngô 03/2021 ZCEH21 425.00 429.00 425.00 426.75 0.59% 149,190 26/02/2021

Lúa mỳ 12/2020 ZWAK21 609.75 612.50 604.25 606.75 -0.29% 10,250 30/11/2020

Lúa mỳ 03/2021 ZWAH21 604.75 609.25 600.25 603.00 -0.29% 53,622 26/02/2021

Đậu tương 03/2021 ZSEH21 1157.50 1177.25 1157.25 1168.50 1.21% 65,425 30/10/2020

Đậu tương 01/2021 ZSEF21 1157.00 1178.25 1156.25 1169.75 1.41% 137,129 31/12/2020

Khô đậu tương 12/2020 ZMEF21 390.8 398.3 390.8 394.7 1.39% 27,556 30/11/2020

Khô đậu tương 05/2021 ZMEK21 382.9 388.6 382.8 385.3 1.02% 7,581 30/04/2021

Dầu đậu tương 12/2020 ZLEK21 36.77 37.22 36.64 36.77 0.14% 10,008 30/11/2020

Dầu đậu tương 01/2021 ZLEF21 37.32 37.79 37.16 37.31 0.08% 35,835 31/12/2020

Tổng số ca đang nhiễm COVID

15,640,325

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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Kháng cự/Hỗ trợ
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Ngô 12/2020 (ZCEZ20)

Bản tin
Nông sản 

Điểm tin

Phân tích kỹ thuật

● Hợp đồng ZCEZ20 phiên ngày 17/11 tăng điểm. Cuối phiên giá đóng cửa 
tại mức 420.25 tăng (+0.96%) so với đóng cửa phiên trước đó.

● Giá tăng điểm, tuy nhiên, khối lượng giao dịch phiên ngày hôm qua ảm 
đạm, cho thấy xu hướng tích lũy nhiều khả năng vẫn còn.

● Chúng tôi kỳ vọng giá vẫn đang duy trì trong vùng giá 400.00 - 422.00.

Kháng cự 424.00 436.00 456.00

Hỗ trợ 388.00 400.00

Ngô

Lúa mỳ

Đậu tương

Khô đậu tương & Dầu 
đậu tương

● Lo lắng vì tình hình La Nina tại Brazil và Argentina tiếp tục khiến giá ngô 
tăng mạnh trong phiên hôm qua. Cùng với đó Trung Quốc được dự báo 
là đang lên kế hoạch để tiếp tục đẩy mạnh nhập khẩu ngô trong giai 
đoạn tới.

● Theo USDA, Mexico đã đặt mua 195,000 tấn ngô Mỹ giao hàng niên vụ 
20/21. Bên cạnh đó Hàn Quốc đặt mua 66,000 tấn ngô Mỹ qua đấu thầu. 

● Cơ quan quản lý ngũ cốc của Parguay – Capeco báo cáo nước này đã 
xuất khẩu 1.29 triệu tấn ngô trong giai đoạn tháng 5 đến tháng 10 năm 
2020, giảm 43.4% so với mức 2.28 triệu tấn đã xuất khẩu trong giai đoạn 
trước đó.

● Hãng tư vấn APK-Inform giảm mạnh dự báo sản lượng ngũ cốc niên vụ 
20/21 của Ukraine về mức 67.1 triệu tấn, so với mức 70.0 triệu tấn trong 
báo cáo trước.

● Hãng AgriMer của Pháp dự báo xuất khẩu ngô niên vụ 20/21 của EU ở 
mức 4.3 triệu tấn, so với mức 4.01 triệu tấn trong dự báo trước đó. Tồn 
kho cuối kỳ dự báo ở mức 2.2 triệu tấn, không thay đổi so với dự báo 
trước đó. 
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Kháng cự/Hỗ trợ
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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 17/11 giảm điểm. Cuối phiên, giá đóng 
cửa tại mức 595.25 giảm (-0.46%) so với đóng cửa phiên ngày trước đó.

● Khối lượng suy giảm, giá sau khi gặp đường trung bình động MA10 có 
dấu hiệu phản ứng. Cho thấy đà giảm điểm hiện vẫn còn. Các nhà đầu 
tư vẫn nên thận trọng trong giai đoạn này.

● Chúng tôi kỳ vọng trong ngày giá được hỗ trợ bởi vùng giá 590.00Kháng cự 618.00 643.50 657.00

Hỗ trợ 578.00 587.00 590.00

Bản tin
Nông sản 

● Tình hình sản lượng của Úc và Mỹ đang có những dấu hiệu tương đối 
tích cực do đó triển vọng về giá sẽ không được tốt.

● Văn phòng nông nghiệp France Agri Mer đã tăng dự báo xuất khẩu lúa 
mỳ niên vụ 2020/21 tại Pháp ra ngoài khu vực EU lên mức 6.85 triệu tấn, 
cao hơn so với mức 6.7 triệu tấn trong báo cao trước. Tồn kho cuối kỳ 
dự báo ở mức 2.5 triệu tấn, so với mức 2.6 triệu tấn trong dự báo tháng 
trước.

● Bộ Nông Nghiệp Nga đang cho tiếp nhận rất nhiều ý kiến của các tổ 
chức chăn nuôi lớn về mong muốn được tăng thuế xuất lúa mỳ của Nga. 
Họ muốn hạn chế việc quốc gia này đang xuất khẩu quá nhiều lúa mỳ 
và khiến giá nội địa ở mức cao. Nếu chính sách này được thông qua thì 
nó sẽ làm động lực thúc đẩy giá lúa mỳ của Mỹ vì nguồn cung lúa mỳ 
của Nga trên thế giới bị hạn chế.
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Khô đậu tương & Dầu 
đậu tương

Đậu tương 03/2021 (ZSEF21)

Điểm tin

Phân tích kỹ thuật

● Phiên ngày 17/11, hợp đồng ZSEF21 tăng điểm. Cuối phiên, giá đóng 
cửa tại mức 1169.75 tăng (+1.41%) so với đóng cửa phiên trước đó.

● Khối lượng giao dịch phiên ngày hôm qua tăng trở lại sau 5 phiên giảm 
liên tiếp trước đó. Chỉ báo Stochastic vẫn báo xu hướng tăng nhưng 
nằm trên vùng quá mua và dần cho dấu hiệu quay đầu giảm điểm.

● Chúng tôi cho rằng, mặt hàng này đang ở mức quá mua, và sắp diễn ra 
một nhịp điều chỉnh giảm điểm, các nhà đầu tư không nên mở vị thế 
mua mới tại giai đoạn này.

Kháng cự 1147.00 1174.00

Hỗ trợ 1034.00 1089.00

Bản tin
Nông sản 

● Niềm tin của thị trường về nhu cầu lớn của Trung Quốc cũng như vấn đề 
thời tiết tại Brazil và Argentina đã khiến thị trường đậu tương giao dịch 
ở mức giá đỉnh mới. Cùng với đó việc đồng Đô Mỹ tiếp tục suy yếu mạnh 
sau khi số ca nhiễm Covid tiếp tục gia tăng nhanh chóng tại quốc gia 
này. 

● Hiệp hội xuất khẩu đậu tương (USSEC) cho biết, Trung Quốc dự kiến sẽ 
nhập khẩu mức kỷ lục 98 triệu tấn đậu tương trong năm 2021, dự báo 
mức tăng trưởng hàng năm từ 3% đến 4% trong thập kỷ tới, với thị phần 
của Hoa Kỳ có khả năng đạt 40%, gần bằng mức trước khi xảy ra căng 
thẳng thương mại.

● Hải quan Brazil cho biết, xuất khẩu đậu tương tại Brazil trong tuần hai 
tháng 11 ước tính đạt 129,000 tấn, thấp hơn so với mức 806,000 tấn 
xuất khẩu trong tuần trước. Điều này là dễ hiểu khi quốc gia này đang 
mong muốn bình ổn giá đậu tương nội địa và hạn chế hoạt động xuất 
khẩu.
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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 17/11, giá ZMEZ20 tăng điểm. 
Cuối phiên, giá đóng cửa tại mức 395.8 tăng 
(+1.67%) so với đóng cửa phiên trước đó.

● Khối lượng giao dịch phiên ngày hôm qua tuy 
tăng trở lại sau 5 phiên giảm liên tiếp trước 
đó, tuy nhiên, khối lượng giao dịch vẫn rất 
ảm đạm, điều này cho thấy giá tăng không 
hoàn toàn được hỗ trợ. 

● Phiên ngày 17/11, giá hợp đồng ZLEZ20 đang 
cho thấy đà tăng suy yếu. Cuối phiên, giá 
đóng cửa tại mức 37.50 tăng (+0.19%) so với 
đóng cửa phiên trước đó.

● Khối lượng giao dịch trong các phiên gần đây 
suy giảm, chỉ báo Stochastic nằm ở vùng quá 
mua và có dấu hiệu giảm điểm. 

● Các nến gần đây thường có bóng nến dài và 
thân nến ngắn cho thấy sự suy yếu.

● Chúng tôi kỳ vọng giá sắp có sự điều chỉnh, 
các nhà đầu tư ngắn hạn chưa nên mở mua 
các vụ thế mua mới.

Bản tin
Nông sản 

● Tập đoàn sản xuất dầu cọ thô lớn nhất thế giới Malaysia’s FGV Holdings 
Bhd (FGV) của Malaysia đã cảnh báo rằng sản lượng dầu cọ trong quý IV 
của họ sẽ bị ảnh hưởng bởi thời tiết xấu và đại dịch Covid-19.

● Theo hãng tin DTN, Ai Cập hiện đang đấu thầu mua 30,000 tấn dầu đậu 
tương.



TRANG 8

Bản tin
Nông sản 


