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Thị trường tiền tệ

Thị trường chứng khoán

TRANG 2

Bản tin

Tỷ giá Giá trị %∆

Dollar Index 89.82 0.32%

EUR/USD 1.2270 -0.45%

GBP/USD 1.3569 -0.28%

AUD/USD 0.7769 -0.41%

NZD/USD 0.7265 -0.33%

USD/JPY 103.81 0.75%

USD/CAD 1.2683 0.07%

USD/CHF 0.8854 0.81%

USD/CNY 6.4770 0.24%

USD/BRL 5.4103 1.81%

Chỉ số Giá trị %∆

Dow Jones 31,041.13 0.69%

S&P 500 3,803.79 1.48%

Nasdaq 13,067.48 2.56%

FTSE 100 6,856.96 0.22%

CAC 40 5,669.85 0.70%

DAX 13,968.24 0.55%

Shanghai 3,576.20 0.71%

Nikkei 225 27,490.13 1.60%

KOSPI 3,031.68 2.14%

VNIndex 1,156.49 1.16%

Thị trường vốn duy trì sự ổn định bất chấp những đụng độ bạo lực trên 
Đồi Capitol. Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm phiên thứ hai liên tiếp 
khi mà nhà đầu tư đang hướng sự tập trung tới viễn cảnh chi tiêu của 
chính phủ tăng mạnh, nhất là trong bối cảnh Đảng dân chủ đã chiến 
thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ ở Georgia đã giúp Đảng này giành quyền 
kiểm soát ở cả hai viện của Quốc hội trong một thông điệp được gọi là 
“làn sóng xanh” (màu đại diện cho Đảng dân chủ).

Ông Biden dự kiến   sẽ mở rộng gói kích thích kinh tế trị giá 900 tỷ USD mà 
các nhà lập pháp Mỹ đã đồng ý để giúp nền kinh tế vượt qua đại dịch, 
đồng thời thúc đẩy chi tiêu thêm cho cơ sở hạ tầng, năng lượng sạch và 
giáo dục. Cần lưu ý rằng, trong chiến dịch tranh cử của mình, ông Biden 
thổ lộ rằng muốn có những khoản séc chi trả trực tiếp đến tay người dân 
là 2000$ sẽ được chuyển “ngay lập tức” nếu Đảng Dân chủ của ông giành 
chiến thắng.

 Triển vọng về gói kích thích lớn hơn đã thúc đẩy các nhà đầu tư đặt cược 
vào chính quyền ông Biden tạo ra không chỉ là tăng trưởng kinh tế mà còn 
có cả lạm phát (trong kiểm soát). Lợi tức của trái phiếu chính phủ Mỹ - 
trong tuần này đã lần đầu vượt mốc 1% kể từ khi cuộc khủng hoảng 
COVID-19 diễn ra - cụ thể tăng 0.04% lên mức 1.07%.

Giá trị đồng Đô-la Mỹ, đo lường so với giỏ tiền tệ chính, đã tăng 0.3%. Tuy 
vậy, mức giá trị này vẫn ở quanh vùng đáy thấp nhất kể từ tháng 04/2018, 
hay nói một cách khác thì đà tăng này đã và đang bị kìm hãm bởi chính 
sách tiền tệ siêu nới lỏng khi Đại dịch bệnh bắt đầu xảy ra.

Một số chuyên gia phân tích cho rằng: Các thị trường chứng khoán đang 
đón nhận các thông tin tích cực đến từ vắc-xin phòng ngừa dịch bệnh, đi 
kèm với ý tưởng rằng sẽ có nhiều gói kích thích tài khóa cũng như tiếp tục 
nhận được sự hỗ trợ đến từ Ngân hàng trung ương hơn nữa. Mặc dù triển 
vọng tươi sáng là thế, nhưng họ cũng nhấn mạnh rằng rủi ro là vẫn tiềm 
ẩn và đang song hành.
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Bloomberg Commodity Index

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 03/2021 ZCEH21 495.00 496.00 487.25 494.00 -0.20% 165,553 24/02/2021

Ngô 09/2021 ZCEU21 453.75 455.75 448.50 455.25 -0.05% 10,948 29/08/2021

Lúa mỳ 03/2021 ZWAH21 646.75 648.25 638.00 642.25 -0.81% 45,862 24/02/2021

Lúa mỳ 05/2021 ZWAK21 647.50 649.00 639.25 643.25 -0.73% 14,403 28/04/2021

Đậu tương 03/2021 ZSEH21 1364.25 1369.00 1342.00 1355.25 -0.46% 141,661 29/12/2021

Đậu tương 05/2021 ZSEK21 1362.75 1367.25 1341.00 1353.75 -0.48% 37,748 24/02/2021

Khô đậu tương 03/2021 ZMEH21 440.1 441.5 430.5 432.2 -1.39% 41,265 29/12/2021

Khô đậu tương 05/2021 ZMEK21 436.1 436.8 428.1 430.5 -0.87% 16,020 28/04/2021

Dầu đậu tương 03/2021 ZLEH21 43.93 44.18 43.09 43.79 -0.11% 65,475 29/12/2021

Dầu đậu tương 05/2021 ZLEK21 43.32 43.51 42.46 43.28 0.23% 23,100 28/04/2021

Tổng số ca đang nhiễm COVID

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

22,982,484
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Kháng cự/Hỗ trợ
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Ngô 03/2021 (ZCEH21)

Bản tin

Điểm tin

Phân tích kỹ thuật

● Phiên ngày 07/01, hợp đồng Ngô ZCEH21 giảm điểm nhẹ. Cuối phiên, 
giá đóng cửa tại mức 494.00 giảm (-0.20%) so với đóng cửa phiên ngày 
trước đó.

● Chúng tôi cho rằng, giá đang tích lũy trong biên độ hẹp 485.00 - 502.00

Kháng cự 502.00

Hỗ trợ 422.00 440.00

Ngô

Lúa mỳ

Đậu tương

Khô đậu tương & Dầu 
đậu tương

● Chỉ trong sáu phiên giao dịch, số hợp đồng mở đã tăng 107,244 hợp 
đồng, điều này cho thấy các nhà giao dịch quỹ đã tích cực mua vào. Tuy 
nhiên, trong giai đoạn sắp tới, các quỹ chỉ số sẽ tái cân bằng so với giá 
tháng 1 năm ngoái và quá trình này có thể liên quan đến việc bán hàng 
chục nghìn hợp đồng trong tuần tới.

● Đối với báo cáo cung cầu USDA trong tuần tới, các nhà giao dịch cho 
rằng lượng tồn kho ngô cuối kỳ khoảng 1.599 tỷ giạ ( vùng dự kiến 
khoảng 1.400 - 1.782 tỷ giạ) so với 1.702 tỷ giạ trong tháng 12. Doanh số 
xuất khẩu tích lũy đã đạt mức 65,3% dự báo của USDA cho niên vụ 
2020/2021 so với mức trung bình 5 năm là 50,0%. Với giao dịch ngô ở 
mức 10,85 USD ở Trung Quốc và 4,93 USD ở Mỹ, chúng tôi thấy xuất 
khẩu của Mỹ tăng gần 200 đến 350 triệu giạ, điều này có thể đẩy lượng 
dự trữ cuối kỳ xuống mức thấp như kỳ vọng.

● Sản lượng của Argentina kỳ vọng đạt mức 47.41 triệu tấn so với 49 triệu 
tấn trong tháng 12. Các khu vực chính của Argentina đã chứng 
kiến   lượng mưa dưới mức trung bình trong bảy ngày đến ngày 3 tháng 
1. Từ ngày 14, Cordoba, Buenos Aires và Santa Fe được dự báo sẽ có 
lượng mưa từ 1-2 inch với một số lượng mưa tích tụ cục bộ nặng hơn và 
nhiệt độ bình thường đến dưới mức bình thường một chút. Mặc dù thời 
tiết của Argentina trong thời gian tới không nhất thiết phải đe dọa, 
nhưng nó sẽ không thể đảo ngược tình trạng tồi tệ.
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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

● Phiên ngày 07/01, hợp đồng Lúa mỳ ZWAH21 giảm điểm. Cuối phiên, giá 
đóng cửa tại mức 642.25 giảm (-0.81%) so với đóng cửa phiên ngày 
trước đó.

● Giá phiên hôm qua phản ứng với vùng hỗ trợ 638.00. Các nhà đầu tư 
cần chú ý theo dõi.

● Nếu giá không thể xuyên phá đường trung bình động 10 phiên trên biểu 
đồ ngày thì xu hướng tăng điểm hình thành từ ngày 07/12 sẽ vẫn tiếp 
tục được duy trì. Các nhà đầu tư cần quan sát kỹ giai đoạn này.Kháng cự 658.00 683.00

Hỗ trợ 618.00 638.00

Bản tin

● Giá lúa mì xay xát của EU đóng cửa phiên thứ hai liên tiếp giảm 0,7%. 
Con số này giảm so với mức cao nhất trong sáu năm được đăng trong 
tuần này. Nếu đồng Đô-la Mỹ tiếp tục tăng giá cũng như thông tin mùa 
vụ cao hơn ở Argentina điều này sẽ gây ra áp lực lớn đối với thị trường.

● Sàn giao dịch ngũ cốc Buenos Aires đã điều chỉnh ước tính sản lượng 
cây trồng của họ lên 17 triệu tấn so với 16,8 triệu như ước tính trước đó 
của họ.

● Đối với báo cáo cung cầu WASDE trong tuần tới, tồn kho cuối kỳ được 
dự kiến gần 859 triệu giạ (khoảng từ 837 - 900 triệu giạ) so với 862 triệu 
giạ trong bản cập nhật tháng 12 tại Mỹ. Trong khi tồn kho cuối kỳ toàn 
cầu được dự kiến là gần mức 315.37 triệu tấn so với 316.5 triệu tấn 
trong tháng 12.



Mục lục

Điểm tin thị trường

Lịch sự kiện & bảng giá

Phân tích sản phẩm

1

2

3

Kháng cự/Hỗ trợ

TRANG 6

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

● Các quỹ tiếp tục là những người mua tích cực khi mà số lượng hợp đồng 
mở đã tăng 51.732 hợp đồng.

● Báo cáo doanh số xuất khẩu hàng tuần cho thấy trong tuần kết thúc vào 
ngày 31 tháng 12, doanh số bán đậu tương thuần đạt 36.964 tấn cho 
niên vụ hiện tại và 79.800 cho niên vụ tiếp theo với tổng số 116.764 tấn. 
Đã có hơn 900.000 tấn bị hủy. Trung Quốc đã mua 369.047 tấn cho năm 
hiện tại. Các lô hàng 1,9 triệu tấn lần đầu tiên xuống dưới 2 triệu kể từ 
tháng 9. Trung Quốc có 1,1 triệu người đi đầu và 315,074 người đi đầu 
đến EU.

● Đối với báo cáo cung/cầu WASDE tuần tới, các nhà giao dịch dự kiến 
mức tồn kho của Mỹ gần 139 triệu giạ (khoảng 105 - 166 triệu) so với 
mức 175 triệu giá trong tháng 12. Nếu con số này là đúng, đây sẽ là mức 
tồn kho thấp nhất kể từ năm 2013/14 khi mà tồn kho cuối kỳ lúc đó chỉ 
là 92 triệu giạ. Tỷ lệ tồn kho/sử dụng đạt gần 3%, mức thấp thứ 2 trong 
kỷ lục so với mức 2.6% vào mùa 2013/14.

● Các khu vực phía Đông Brazil đã bắt đầu ghi nhận lượng mưa trên mức 
bình thường trong tuần tính đến 03/01. Trong khi đó, các khu vực chính 
của Argentina vẫn ghi nhận lượng mưa dưới mức trung bình.

● Phiên ngày 07/01, hợp đồng Đậu tương ZSEH21 giảm điểm. Cuối phiên, 
giá đóng cửa tại mức 1355.25 giảm (-0.46%) so với đóng cửa phiên ngày 
trước đó.

● Khối lượng giao dịch suy giảm, giá đang có dấu hiệu giảm điểm nhẹ điều 
chỉnh sau nhịp tăng điểm. Chung tôi cho rằng, đây là thời điểm để các 
nhà đầu tư đợi điều chỉnh rồi cân nhắc mở vị thế.
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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 07/01, hợp đồng ZMEH21 giảm 
điểm. Cuối phiên, giá đóng cửa tại mức 432.2 
giảm (-1.39%) so với đóng cửa phiên ngày 
trước đó.

● Chỉ báo Stochastic cho tín hiệu giảm điểm, 
giá suy giảm, tuy vậy, khối lượng giao dịch lại 
ở mức rất thấp, rõ ràng, đây là tín hiệu của 
nhịp điều chỉnh. Chúng tôi kỳ vọng giá sẽ tiến 
về các vùng hỗ trợ 415.0 - 425.0

● Phiên ngày 07/01, hợp đồng ZLEH21 tiếp tục 
tích lũy. Cuối phiên, giá đóng cửa tại mức 
43.79 giảm (-0.11%) so với đóng cửa phiên 
ngày trước đó.

● Khối lượng giao dịch suy giảm đáng kể, cùng 
với đó, chỉ báo Stochastic cho tín hiệu giảm. 
Như vậy, nhiều khả năng, giá đang cho thấy 
sự điều chỉnh tích lũy. Các nhà đầu tư quan 
sát vùng giá hỗ trợ 41.80 - 41.85.

Bản tin

● Doanh số bán ròng Khô đậu tương đạt mức 124.102 tấn cho niên vụ 
hiện tại và 708 cho niên vụ sau nâng tổng số lên 124.810 tấn.

● Doanh số bán ròng dầu đậu tương đạt mức 3.526 tấn.



TRANG 8

Bản tin


