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Thị trường tiền tệ

Thị trường chứng khoán
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Bản tin

Tỷ giá Giá trị %∆

Dollar Index 89.41 -0.03%

EUR/USD 1.2341 0.38%

GBP/USD 1.3625 0.01%

AUD/USD 0.7817 0.75%

NZD/USD 0.7305 0.73%

USD/JPY 103.03 0.30%

USD/CAD 1.2662 -0.06%

USD/CHF 0.8781 -0.02%

USD/CNY 6.4629 0.12%

USD/BRL 5.3144 0.55%

Chỉ số Giá trị %∆

Dow Jones 30,829.40 1.44%

S&P 500 3,748.14 0.57%

Nasdaq 12,740.79 -0.61%

FTSE 100 6,841.86 3.47%

CAC 40 5,630.60 1.19%

DAX 13,891.97 1.76%

Shanghai 3,550.88 0.63%

Nikkei 225 27,055.94 -0.38%

KOSPI 2,968.21 -0.75%

VNIndex 1,143.21 0.94%

Ủy ban Y tế và Sức khỏe tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc) ngày 5/1 thông báo, 
thôn Xiao Guozhuang, thị trấn Tăng Thôn, quận Cảo Thành, thành phố 
Thạch Gia Trang ngay lập tức được điều chỉnh thành khu vực có nguy cơ 
cao về dịch Covid-19 . Như vậy, sau gần một tháng, nội địa Trung Quốc lại 
xuất hiện khu vực có nguy cơ cao xảy ra dịch Covid-19. Thời điểm này tình 
hình dịch bệnh ở tỉnh Hà Bắc phát triển nhanh chóng. Ngày 2/1, tại quận 
Cảo Thành, thành phố Thạch Gia Trang ghi nhận thêm 1 ca nhiễm bệnh. 
Ngày 3/1, tỉnh Hà Bắc ghi nhận 4 ca nhiễm mới và xác nhận 13 ca nhiễm 
không xuất hiện triệu chứng tại địa phương. Vào ngày 4/1, Hà Bắc xác 
nhận 11 ca nhiễm mới, bao gồm 11 ca nhiễm ở Thạch Gia Trang và 3 ca ở 
Hình Đài. Vào ngày 5/1, có 20 ca nhiễm mới được xác nhận ở Hà Bắc.

Theo NBC News, thành viên đảng Dân chủ Raphael Warnock được dự 
đoán sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Thượng viện ở Georgia 
trước đối thủ Kelly Loeffler của đảng Cộng hòa. Ngoài ra, ứng viên Jon 
Ossoff của đảng Dân chủ được dự báo sẽ chiến thắng trước Thượng nghị 
sĩ đảng Cộng hòa David Perdue. Truyền thông Mỹ đưa tin ứng cử viên 
John Ossoff đã đánh bại đối thủ David Purdue của đảng Cộng hòa trong 
cuộc bầu cử Thượng viện tại Georgia, qua đó giành quyền kiểm soát 
Thượng viện cho đảng Dân chủ.

Vào lúc 13 giờ ngày 6-1 (giờ địa phương, tức 1 giờ ngày 7-1 giờ Việt Nam), 
Quốc hội Mỹ sẽ họp để chính thức kiểm đếm phiếu đại cử tri, qua đó xác 
nhận nhân vật trở thành tổng thống nhiệm kỳ tới. Sau cuộc họp của cử tri 
đoàn vào ngày 14-12-2020, kết quả là 306 phiếu đại cử tri dành cho ông 
Joe Biden và 232 phiếu thuộc về Tổng thống đương nhiệm Donald Trump. 
Trong nhiều cuộc bầu cử tổng thống Mỹ trước đây, phiên họp nêu trên chỉ 
mang tính thủ tục, diễn ra theo quy định của Hiến pháp Mỹ và không 
nhận được nhiều chú ý. Tuy nhiên, mùa bầu cử khác biệt vừa qua biến 
phiên họp này thành một trong những cơ hội cuối cùng cho Tổng thống 
Donald Trump và đồng minh. Hiến pháp Mỹ cho phép mọi thành viên 
quốc hội phản đối kết quả phiếu đại cử tri của một bang ngay khi nó được 
đọc lên.
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Bảng giá Nông sản

Bản tin

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

Ngô 03/2021 ZCEH21 492.50 502.75 491.50 495.00 0.66% 180,043 24/02/2021

Ngô 09/2021 ZCEU21 452.00 458.00 451.25 455.50 0.77% 11,003 29/08/2021

Lúa mỳ 03/2021 ZWAH21 654.00 660.25 646.00 647.50 -0.99% 59,364 24/02/2021

Lúa mỳ 05/2021 ZWAK21 653.50 660.00 647.00 648.00 -0.80% 26,913 28/04/2021

Đậu tương 03/2021 ZSEH21 1359.75 1378.25 1354.50 1361.50 1.08% 153,437 29/12/2021

Đậu tương 05/2021 ZSEK21 1357.75 1376.50 1353.25 1360.25 1.04% 41,126 24/02/2021

Khô đậu tương 03/2021 ZMEH21 434.6 444.1 434.3 438.3 1.51% 37,918 29/12/2021

Khô đậu tương 05/2021 ZMEK21 430.9 439.6 430.2 434.3 1.35% 16,137 28/04/2021

Dầu đậu tương 03/2021 ZLEH21 43.84 44.69 43.65 43.84 0.55% 77,391 29/12/2021

Dầu đậu tương 05/2021 ZLEK21 43.04 43.85 42.92 43.18 0.70% 30,815 28/04/2021

Tổng số ca đang nhiễm COVID

22,608,806

04/01/2021
17:00 US OPEC Meeting
23:00 US Commodity US: Export Inspections

05/01/2021

3:00 US Commodity US: Grain Crushings

14:00 EU Retail Sales (YoY)(Dec)

14:00 EU Retail Sales (MoM)(Dec)

15:55 EU Unemployment Rate s.a.(Dec)

15:55 EU Unemployment Change(Dec)

06/01/2021

8:45 CN Caixin Services PMI(Dec)

17:00 EU Retail Sales (YoY)(Nov)

17:00 EU Retail Sales (MoM)(Nov)

22:00 US Factory Orders (MoM)(Nov)
22:30 US Energy US: EIA Petroleum Status Report

07/01/2021

2:00 US FOMC Minutes

N/A CN Exports (YoY)(Dec)

N/A CN Imports (YoY)(Dec)
22:30 US Energy US: EIA Natural Gas Report

08/01/2021
17:00 EU Unemployment Rate(Nov)

20:30 US Nonfarm Payrolls(Dec)

20:30 US Unemployment Rate(Dec)

Ngày Thời gian Quốc gia Tác động Sự Kiện
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Kháng cự/Hỗ trợ

TRANG 4

Ngô 03/2021 (ZCEH21)

Bản tin

Điểm tin

Phân tích kỹ thuật

● Phiên ngày 06/01, hợp đồng Ngô ZCEH21 chứng kiến sự giằng co mạnh 
của hai phe. Cuối phiên, giá đóng cửa tại mức 495.00 tăng (+0.66%) so 
với đóng cửa phiên ngày trước đó.

● Khối lượng giao dịch phiên ngày hôm qua sụt giảm đáng kể, tuy nhiên 
vẫn cao hơn trung bình 20 phiên trước đó.

● Chỉ báo Stochastic cho tín hiệu giảm điểm và đang ở vùng quá mua.
● Trong khi đó, giá phản ứng với mức 502.00, cùng với đó, đóng cửa phiên 

ngày hôm qua, giá giảm điểm về cuối phiên, và tạo thành một nến với 
bóng nến dài và thân nến ngắn (Gravestone Doji), cho thấy sự giằng co 
dữ dội của thị trường, và đây hoàn toàn có thể là tín hiệu của nhịp điều 
chỉnh giảm điểm. Các nhà đầu tư cần hết sức thận trọng.

Kháng cự 502.00

Hỗ trợ 422.00 440.00

Ngô

Lúa mỳ

Đậu tương

Khô đậu tương & Dầu 
đậu tương

● Thị trường tiếp tục giữ vững đà tăng điểm, tuy nhiên tình hình ngô đang 
có một chút tác động tiêu cực bởi các lượng mưa nhiều lên tại Brazil. 
Mưa tại Brazil cũng được dự kiến sẽ kéo sang khu vực Argentina trong 3 
- 4 ngày tới. 

● Hãng tư vấn IHS Markit (thường được biết đến dưới tên IEG Vantage) 
cho biết, sản lượng ngô trong năm 2020 tại Trung Quốc ước tính đạt 
260.7 triệu tấn, tăng 670,000 tấn so với dự báo trước. 

● Nông dân tại Argentina sẽ tiến hành cuộc biểu tình kéo dài 72 giờ từ 
ngày 11 tháng 1 đến ngày 13 tháng 1 nhằm phản đối chính sách đình chỉ 
việc xuất khẩu ngô cho tới tháng 3 năm nay.

● Trong báo cáo Bán hàng hàng ngày – Daily Export Sales, USDA thông 
báo đã bán 102,606 tấn ngô 2020/21 cho một quốc gia giấu tên.
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TRANG 5

Ngô

Lúa mỳ

Đậu tương

Khô đậu tương & Dầu 
đậu tương

Lúa mỳ 03/2021 (ZWAH21)

Điểm tin

Phân tích kỹ thuật

● Phiên ngày 06/01, hợp đồng Lúa mỳ ZWAH21 giảm điểm. Cuối phiên, giá 
đóng cửa tại mức 647.50 giảm (-0.99%) so với đóng cửa phiên ngày 
trước đó.

● Giá hiện tại đang phản ứng với vùng giá 658.00 và giảm điểm. Cùng với 
đó, chỉ báo Stochastic đã vào vùng quá mua, điều này cho thấy mặt 
hàng này đang tăng điểm quá mức, và nhiều khả năng cần một sự điều 
chỉnh giảm điểm. Tuy vậy, chúng tôi vẫn kỳ vọng vào xu hướng tăng 
điểm lớn vẫn duy trì, vì lý do đó, chúng tôi kỳ vọng giá sẽ điều chỉnh nhẹ, 
và hướng về vùng giá quanh đường trung bình động 10 phiên trên biểu 
đồ ngày: 633.00 - 636.00

Kháng cự 658.00 683.00

Hỗ trợ 618.00 638.00

Bản tin

● Các yếu tố về thị trường dường như không có quá nhiều để ủng hộ giá 
lúa mỳ. Lúa mỳ dường như là kẻ ăn theo sự hứng khởi chung của nhóm 
nông sản. Có thể là báo cáo của USDA trong ngày 12 tuần sau sẽ nhắc 
lại cho các nhà đầu cơ về lượng tồn kho kỷ lục của lúa mỳ toàn cầu mùa 
vụ này. 

● Với không có quá nhiều yếu tố xấu về tình hình sản xuất lúa mỳ tại các 
quốc gia chính thì chúng ta đang chuẩn bị đối mặt với một báo cáo nguy 
hiểm và cho thấy lượng tồn kho vẫn tiếp tục. 

● Bất chấp độ ẩm đất ở mức thấp tại các khu vực gieo trồng chính, thời 
tiết ấm áp trong thời gian gần đây đã khiến dự báo sản lượng lúa mỳ tại 
Nga trong niên vụ 2021/22 được giữ nguyên.

● Các thương nhân và công ty xuất khẩu của Argentina đã đẩy mạnh việc 
đăng ký xuất khẩu lúa mỳ khi những lo ngại ngày càng tăng về việc 
chính phủ có thể một lần nữa tạm dừng xuất khẩu mặt hàng này.
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Ngô

Lúa mỳ

Đậu tương

Khô đậu tương & Dầu 
đậu tương

Đậu tương 03/2021 (ZSEH21)

Điểm tin

Phân tích kỹ thuật

Kháng cự 1350.00 1404.00

Hỗ trợ 1200.00 1247.00

Bản tin

● Thị trường nông sản nói chung đang diễn ra rất hưng phản, và đứng 
đầu đang là đậu tương, mặt hàng này liên tục tạo đỉnh mới trong 13 
ngày liên tiếp. 

● Tuy nhiên, các nhà đầu cơ cần phải lưu ý khi tại Brazil đang có những 
đợt mưa hết sức rộng và có thể làm giảm bớt những áp lực lên giống 
đậu tương trong những ngày tới. Hơn nữa, mưa tại Brazil cũng được dự 
báo sẽ dịch chuyển dần sang Argentina và sẽ làm giảm áp lực do khô 
hạn vốn đã diễn ra trong 3 - 4 ngày vừa qua.  

● Khoảng 850 ha đậu tương tại thành phố Sapezal, miền tây Mato Grosso 
đã được thu hoạch vào giữa tuần trước. Điều kiện thời tiết thất thường 
dẫn đến kết quả là năng suất giảm mạnh.

● Phiên ngày 06/01, hợp đồng Đậu tương ZSEH21 tăng điểm và tạo thành 
nến Doji cho thấy sự giằng co. Cuối phiên, giá đóng cửa tại mức 1361.50 
tăng (+1.08%) so với đóng cửa phiên ngày trước đó.

● Khối lượng giao dịch phiên ngày hôm qua sụt giảm so với 2 phiên trước 
đó, tuy vậy, vẫn cao hơn so với trung bình 20 phiên gần đây. Đây rõ ràng 
cho thấy sự giằng co đang xuất  hiện đối với mặt hàng này.

● Chúng tôi cho rằng, giá đang có dấu hiệu của điều chỉnh, tuy nhiên, xu 
hướng lớn vẫn là tăng điểm, vì vậy, các nhà đầu tư có thể tạm thời đứng 
ngoài giai đoạn này và tham gia lại khi đã có những nhịp điều chỉnh 
đáng kể.
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TRANG 7

Ngô

Lúa mỳ

Đậu tương

Khô đậu tương & Dầu 
đậu tương

Khô đậu tương 03/2021 (ZMEH21) & Dầu đậu tương 03/2021 (ZLEH21)

Kháng cự 457.0

Hỗ trợ 399.0

Kháng cự/Hỗ trợ ZMEH21 Kháng cự/Hỗ trợ ZLEH21

Kháng cự 46.20 48.55 48.85

Hỗ trợ 41.85

Phân tích kỹ thuật ZMEH21

Phân tích kỹ thuật ZLEH21

● Phiên ngày 06/01, hợp đồng ZMEH21 tăng 
điểm trở lại. Cuối phiên, giá đóng cửa tại 
mức 438.3 tăng (+1.51%) so với đóng cửa 
phiên ngày trước đó.

● Khối lượng giao dịch phiên hôm qua sut 
giảm đáng kể. Chỉ báo Stochastic cho tín hiệu 
giảm và xuống dưới vùng quá mua.

● Chúng tôi cho rằng, mặt hàng này vẫn đang 
trong xu hướng tăng điểm. Các nhà đầu tư 
có thể chờ đợi các vùng giá điều chỉnh để 
tham gia thị trường.

● Phiên ngày 06/01, hợp đồng ZLEH21 tạo 
thành nến Doji. Cuối phiên, giá đóng cửa tại 
mức 43.84 tăng (+0.55%) so với đóng cửa 
phiên ngày trước đó.

● Phiên ngày hôm qua, giá phản ứng mạnh ở 
vùng giá 44.00, tạo thành nến Doji. Cùng với 
đó, chỉ báo Stochastic cho tín hiệu giảm điểm 
và đang ở vùng quá mua.

● Hiện tượng giá đang trong xu hướng tăng, 
tuy nhiên, dấu hiệu suy yếu đang dần xuất 
hiện, các nhà đầu tư nên thận trọng giai 
đoạn này.

Bản tin

● Hiệp hội dầu cọ Malaysia (MPOC) cho biết, tồn kho dầu cọ tại 
Malaysia dự kiến sẽ vẫn ở mức thấp trong năm nay do nhu cầu ổn 
định ở mức cao từ Trung Quốc và Ấn Độ.

● Báo cáo Ép dầu – Fats and Oils hàng tháng của USDA cho biết ép 
dầu đậu tương giảm nhưng tồn kho lại tăng hàm ý về nhu cầu sử 
dụng dầu đậu tương đang suy yếu. 



TRANG 8

Bản tin


