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Thị trường tiền tệ

Thị trường chứng khoán

TRANG 2

Bản tin
Nông sản 

Tỷ giá Giá trị %∆

Dollar Index 92.41 -0.01%

EUR/USD 1.1846 -0.13%

GBP/USD 1.3251 0.08%

AUD/USD 0.7297 -0.01%

NZD/USD 0.6919 0.44%

USD/JPY 103.89 -0.27%

USD/CAD 1.3089 -0.10%

USD/CHF 0.9118 0.08%

USD/CNY 6.5605 0.07%

USD/BRL 5.3633 0.66%

Chỉ số Giá trị %∆

Dow Jones 29,437.77 -1.16%

S&P 500 3,567.79 -1.16%

Nasdaq 11,801.60 -0.82%

FTSE 100 6,385.24 0.31%

CAC 40 5,511.45 0.52%

DAX 13,201.89 0.52%

Shanghai 3,347.30 0.22%

Nikkei 225 25,728.14 -1.10%

KOSPI 2,545.64 0.26%

VNIndex 973.53 0.48%

Chứng khoán Mỹ giảm cuối phiên. Trong khi các thị trường Châu Âu tăng 
điểm nhờ trên tiên độ về vắc-xin. Chứng khoán Mỹ giảm ngày thứ 2 liên 
tiếp, ngay cả sau khi chứng khoán Châu Âu có đà tăng kỷ lục trong tháng 
này, khi mà các nhà đầu tư cân nhắc về sự gia tăng của số ca mắc 
COVID-19 mới trong bối cảnh có bước đột phá về vắc-xin điều mà sẽ giúp 
nền kinh tế toàn cầu đi lên trở lại.

Chỉ số S&P500 giảm 1.2%, mở rộng đà giảm từ ngày thứ 3 khi đợt giảm 
điểm này đến vào buổi chiều sau thông tin đóng cửa trường học một lần 
nữa tại Thành phố New York. Chỉ số công nghệ Nasdaq Composite đóng 
cửa thấp hơn 0.8%. Ở Châu Âu, chỉ số Stoxx 600 đã tăng 0.4%, bổ sung 
vào mức tăng đã đưa chỉ số này có tháng tăng mạnh nhất kể từ cuối năm 
1980.

Vào hôm thứ tư, Pfizer và BioNTech đã nâng tỷ lệ hiệu quả cho phương 
thuốc của họ lên 95%, ngang bằng với Moderna và cho biết họ sẽ đệ trình 
các thủ tục giấy tờ để phê duyệt tới các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ và 
Châu Âu trong vòng vài ngày tới.

Giá dầu tăng sau tin tức vắc-xin mới nhất, dầu Brent tăng 1% lên khoảng 
$44.23. Lĩnh vực năng lượng là một trong những lĩnh vực chịu ảnh hưởng 
nặng nề nhất của đại dịch khi du lịch bị cắt giảm nghiêm trọng, làm giảm 
nhu cầu dầu toàn cầu trung bình gần 10% trong năm 2020 do các chuyến 
bay ngừng hoạt đồng và nhiều người cũng hạn chế đi lại hơn. 

Nhu cầu xăng dầu của Mỹ giảm mạnh trong tuần trước trong bối cảnh các 
ca nhiễm gia tăng.  Theo dữ liệu của Cơ quan Thông tin Năng lượng, tiêu 
thụ xăng giảm 6% trong 7 ngày tính đến ngày 13/11 so với tuần trước đó 
xuống còn 8,3 triệu thùng / ngày.

Tỷ lệ xây dựng nhà mới của Hoa Kỳ đã vượt quá kỳ vọng vào tháng trước 
do nhu cầu nhà ở tiếp tục được thúc đẩy trong thời kỳ đại dịch 
coronavirus.  Giá nhà ở Mỹ bắt đầu tăng 4,9% hàng tháng lên tốc độ hàng 
năm là 1,53 triệu vào tháng Mười.
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Bảng giá Nông sản

Bản tin
Nông sản 

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

Ngô 03/2021 ZCEH21 425.25 433.00 424.00 430.50 0.88% 170,507 24/02/2021

Ngô 09/2021 ZCEU21 409.00 414.75 409.00 413.50 0.73% 3,699 29/08/2021

Lúa mỳ 03/2021 ZWAH21 603.00 611.75 600.00 606.50 0.58% 58,190 24/02/2021

Lúa mỳ 05/2021 ZWAK21 606.75 614.75 603.75 609.75 0.49% 11,555 28/04/2021

Đậu tương 01/2021 ZSEF21 1170.25 1189.75 1167.75 1175.75 0.51% 152,028 29/12/2021

Đậu tương 03/2021 ZSEH21 1169.25 1187.50 1166.25 1174.75 0.53% 65,423 24/02/2021

Khô đậu tương 01/2021 ZMEF21 394.7 398.3 393.1 393.8 -0.23% 29,841 29/12/2021

Khô đậu tương 05/2021 ZMEK21 385.1 388.3 383.7 384.9 -0.10% 8,163 28/04/2021

Dầu đậu tương 01/2021 ZLEF21 37.34 38.52 37.25 38.21 2.41% 40,208 29/12/2021

Dầu đậu tương 05/2021 ZLEK21 36.77 37.91 36.69 37.54 2.09% 12,211 28/04/2021

Tổng số ca đang nhiễm COVID

15,856,759

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



Mục lục

Điểm tin thị trường

Lịch sự kiện & bảng giá

Phân tích sản phẩm

1

2

3

Kháng cự/Hỗ trợ

TRANG 4

Ngô 03/2021 (ZCEH21)

Bản tin
Nông sản 

Điểm tin

Phân tích kỹ thuật

● Hợp đồng ZCEH21 phiên ngày 18/11 tăng điểm. Cuối phiên giá đóng cửa 
tại mức 430.50 tăng (+0.88%) so với đóng cửa phiên trước đó.

● Khối lượng giao dịch có phiên tăng thứ 3 liên tiếp, chỉ báo Stochastic 
cho tín hiệu tăng điểm trở lại, bên cạnh đó, giá liên tục được hỗ trợ tốt 
bởi điểm trung bình động MA10.

● Chúng tôi kỳ vọng đà tăng điểm này sẽ tiếp tục. Dự kiến nhịp tăng 
hướng tới mức 464.00

Kháng cự 434.00 464.00

Hỗ trợ 396.00 413.00

Ngô

Lúa mỳ

Đậu tương

Khô đậu tương & Dầu 
đậu tương

● Mặc dù có mưa trong tuần này nhưng tình thế thời tiết chủ đạo tại khu 
vực miền nam Brazil và Argentina vẫn tương đối khô hạn. Đây là một 
động lực chính hỗ trợ giá.

● Theo thông tin từ USDA, quốc giấu tên đã đặt mua 140,000 tấn ngô Mỹ 
giao hàng niên vụ 20/21 vào ngày hôm qua.

● Các nhà đầu tư đang kỳ vọng Trung Quốc sẽ đẩy mạnh việc mua ngô từ 
Mỹ trong thời gian tới. Văn phòng của USDA tại Trung Quốc dự báo 
nhập khẩu ngô của Trung Quốc trong niên vụ 20/21 ở mức 22 triệu tấn, 
so với ước tính hiện tại trong báo cáo WASDE của USDA là 13 triệu tấn.

● Theo EIA, sản lượng ethanol của Mỹ trong tuần kết thúc ngày 13/11 đạt 
trung bình 962,000 thùng/ngày, giảm 1.5% so với tuần trước và giảm 
6.9% so với năm ngoái. Lượng ngô được sử dụng trong sản xuất ethanol 
trong tuần trước ước tính đạt 97.2 triệu giạ. Theo tính toán của 
Hightower, ngô cần được sử dụng trung bình 97.5 triệu giạ/tuần để 
bằng với ước tính của USDA. Tồn kho ethanol ở mức 20,2 triệu thùng, 
tăng 0.22% so với tuần trước, nhưng giảm 1.5% so với năm ngoái.

● Bộ Nông nghiệp Ukraine cho biết 82% sản lượng ngô của quốc gia này 
đã được thu hoạch, tương đương 22,7 triệu tấn.
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Kháng cự/Hỗ trợ

TRANG 5

Ngô

Lúa mỳ

Đậu tương

Khô đậu tương & Dầu 
đậu tương

Lúa mỳ 03/2021 (ZWAH21)

Điểm tin

Phân tích kỹ thuật

● Hợp đồng ZWAH21 phiên ngày 18/11 giảm điểm. Cuối phiên, giá đóng 
cửa tại mức 606.50 tăng (+0.58%) so với đóng cửa phiên ngày trước đó.

● Mặc dù chỉ báo Stochastic cho tín hiệu tăng điểm trở lại, tuy nhiên, khối 
lượng giao dịch những phiên gần đây liên tục suy giảm, thêm vào đó, giá 
vẫn đang nằm dưới đường trung bình động MA10 và MA20, chúng tôi 
cho rằng, đà tích lũy của lúa mỳ là vẫn còn. 

● Hiện tại, giá đang giao động trong vùng 589.00 - 620.50.

Kháng cự 620.50 637.00

Hỗ trợ 589.00

Bản tin
Nông sản 

● Hạn hán tiếp tục là một vấn đề lớn ở khu vực Biển Đen, đặc biệt là Nga 
khi hiện tại 100% diện tích lúa mỳ vụ đông dự kiến đã được trồng.

● Mặc dù vậy, hiện vẫn chưa xuất hiện thông tin cơ bản nào khác có thể 
hỗ trợ giá lúa mỳ bật tăng mạnh mẽ hơn ở thời điểm hiện tại.

● Về dài hạn, nhu cầu lúa mỳ Trung Quốc có thể tạo điều kiện cho đà tăng 
của lúa mỳ. Trung Quốc đã tăng cường nhập khẩu ngũ cốc trong những 
tháng gần đây, trong quá trình phục hồi hậu đại dịch Covid-19 và dịch tả 
lợn châu Phi.

● Với sự suy giảm giá trị đồng Đô la Mỹ, thị trường đang lạc quan về việc 
lúa mỳ của Mỹ sẽ có khả năng cạnh tranh cao hơn với lúa mỳ từ khu vực 
Biển Đen.

● Theo nhận định của nhiều chuyên gia sản lượng và xuất khẩu lúa mỳ 
của Úc có thể cao hơn so với ước tính hiện tại của USDA. Cụ thể, xuất 
khẩu của Úc có thể cao hơn 2 - 4 triệu tấn so với kỳ vọng hiện tại của 
USDA. Bên cạnh đó, Ấn Độ có khả năng sẽ xuất khẩu 3.5 - 4 triệu tấn lúa 
mỳ sang các nước Đông Nam Á và Tây Á cho đến tháng 3/2021, so với 
180,000 tấn trong năm trước nếu chính phủ mở rộng trợ cấp xuất khẩu.

● Theo hãng tin DTN, Thái Lan đang đấu thầu 162.000 tấn lúa mỳ thức ăn 
chăn nuôi và Đài Loan đang mua 82.220 tấn lúa mỳ xay xát.
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Ngô

Lúa mỳ

Đậu tương

Khô đậu tương & Dầu 
đậu tương

Đậu tương 01/2021 (ZSEF21)

Điểm tin

Phân tích kỹ thuật

● Phiên ngày 18/11, hợp đồng ZSEF21 tăng điểm phiên thứ 4 liên tiếp. 
Cuối phiên, giá đóng cửa tại mức 1175.75 tăng (+0.51%) so với đóng cửa 
phiên trước đó.

● Khối lượng giao dịch tiếp tục tăng, giá bám sát dải trên dải Bollinger 
bands.

● Chỉ báo Stochastic tiếp tục nằm trong vùng quá mua.
● Hiện tại giá đang đi vào vùng kháng cự 1174.00 - 1205.00.

Kháng cự 1147.00 1174.00

Hỗ trợ 1034.00 1089.00

Bản tin
Nông sản 

● Đậu tương tiếp tục nối dài đà tăng trong phiên giao dịch hôm qua lên 
phiên thứ tư liên tiếp. Đây là mức giá cao nhất trong vòng 4 năm của 
mặt hàng nông sản này.

● Thời tiết khô hạn tại Brazil và Argentina cũng khiến tiến độ gieo trồng 
đậu tương bị ảnh hưởng ở thời điểm hiện tại, từ đó hỗ trợ cho đà tăng 
của giá.

● Mặc dù vậy các nhà đầu tư đang tìm kiếm tin tức tăng giá mới để hợp lý 
hóa xu hướng tăng tốc hiện tại. Gần đây không có báo cáo bán hàng 
hàng ngày về việc đặt hàng đậu tương của Trung Quốc mới sang Trung 
Quốc nhưng các nhà đầu tư sẽ theo dõi báo cáo doanh số hàng tuần 
hôm nay để có thêm những manh mối về nhu cầu của Trung Quốc.
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TRANG 7

Ngô

Lúa mỳ

Đậu tương

Khô đậu tương & Dầu 
đậu tương

Khô đậu tương 01/2021 (ZMEF21) & Dầu đậu tương 01/2021 (ZLEF21)

Kháng cự 406.00 413.00

Hỗ trợ 366.00 385.00

Kháng cự/Hỗ trợ ZMEF21 Kháng cự/Hỗ trợ ZLEF21

Kháng cự 33.90 35.48

Hỗ trợ 31.45 32.20

Phân tích kỹ thuật ZMEF21

Phân tích kỹ thuật ZLEF21

● Phiên ngày 18/11, giá ZMEF21 tăng điểm. 
Cuối phiên, giá đóng cửa tại mức 393.8 giảm 
(-0.23%) so với đóng cửa phiên trước đó.

● Khối lượng giao dịch tăng, chỉ báo Stochastic 
cho tín hiệu giảm.

● Giá mặc dù vẫn đang dao dịch trên đường 
MA10 và MA20, tuy nhiên, đà tăng không 
thật sự dứt khoát.

● Phiên ngày 18/11, giá hợp đồng ZLEF21 tiếp 
tục đà tăng điểm. Cuối phiên, giá đóng cửa 
tại mức 38.21 tăng (+2.41%) so với đóng cửa 
phiên trước đó.

● Khối lượng giao dịch tiếp tục tăng, chỉ báo 
Stochastic bước vào vùng quá mua và dần 
cho tín hiệu giảm điểm.

● Đồng thời, giá đang bám rất sát dải Bollinger 
Bands.

● Chúng tôi kỳ vòng sắp có nhịp điều chỉnh đối 
với mặt hàng này. Các nhà đầu tư hạn chế 
mở vị thế mua mới.

Bản tin
Nông sản 

● Dầu đậu tương ngày hôm qua là mặt hàng nông sản sở hữu mức tăng 
mạnh nhất. Giá dầu cọ tại Sở giao dịch Bursa Malaysia cũng đạt mức 
tăng mạnh 2.59%.

● Ép dầu đậu tương trong tháng 10 tại bang Mato Grosso, Brazil ước đạt 
940,000 tấn, cao hơn 19% so với tháng trước. Sự phục hồi của tốc độ ép 
dầu đậu tương được cho là do nhu cầu gia tăng trong thời gian gần đây, 
đồng thời cũng được củng cố bởi lo ngại về mức giảm sản lượng đậu 
tương do bất lợi về thời tiết tại các quốc gia Nam Mỹ.

● Khô đậu tương là mặt hàng duy nhất thuộc nhóm nông sản giảm điểm 
trong phiên hôm qua, diễn biến trái chiều với giá dầu đậu tương.



TRANG 8

Bản tin
Nông sản 


