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Thị trường tiền tệ

Thị trường chứng khoán
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Bản tin

Tỷ giá Giá trị %∆

Dollar Index 90.52 0.47%

EUR/USD 1.2161 -0.47%

GBP/USD 1.3524 -0.29%

AUD/USD 0.7707 -0.67%

NZD/USD 0.7173 -0.95%

USD/JPY 104.14 0.20%

USD/CAD 1.2773 0.71%

USD/CHF 0.8897 0.49%

USD/CNY 6.4808 0.09%

USD/BRL 5.4893 1.32%

Chỉ số Giá trị %∆

Dow Jones 31,008.69 -0.29%

S&P 500 3,799.61 -0.66%

Nasdaq 13,036.43 -1.25%

FTSE 100 6,798.48 -1.09%

CAC 40 5,662.43 -0.78%

DAX 13,936.66 -0.80%

Shanghai 3,531.50 -1.08%

Nikkei 225 #N/A #N/A

KOSPI 3,148.45 -0.12%

VNIndex 1,184.89 1.47%

Căng thẳng lại tăng cao ở Washington vào đầu tuần khi đảng Dân chủ Hạ 
viện đưa ra thông báo luận tội Tổng thống Donald Trump hôm thứ Hai vì 
đã kích động cuộc tấn công của đám đông ở Điện Capitol. Hạ viện có kế 
hoạch bỏ phiếu cho đề xuất trên vào khoảng tuần này. Hiện tại, thị trường 
dường như bỏ qua động thái trên, vì Quốc hội đã xác nhận thành công 
chiến thắng bầu cử của Biden và các đảng viên Dân chủ hiện chiếm đa số 
tại Thượng viện do đó có thể chính quyền mới một biện pháp kích thích 
lớn khác. Nhưng những sự tập trung của chính quyền vào việc xử lý căng 
thẳng bầu cử đã khiến những quyết định về gói trợ cấp mới gặp trở ngại.

Những thiệt hại kinh tế mà đại dịch Covid-19 gây ra là không kể xiết. Tuy 
nhiên hãy thử tính toán một chút, bắt đầu với báo cáo Triển vọng Kinh tế 
toàn cầu mà Ngân hàng thế giới vừa công bố tuần trước. Theo tính toán 
của WB, kinh tế toàn cầu có thể suy giảm 4,3% trong năm 2020 – tương 
đương với mức độ tàn phá của Đại suy thoái và 2 cuộc thế chiến. Tuy 
nhiên, theo tạp chí The Economist, con số đó vẫn khiêm tốn so với thực tế, 
bởi con số này đo lường mức độ suy giảm của nền kinh tế so với thời điểm 
trước dịch chứ không phải so với trường hợp không có dịch. Để có thể so 
với trường hợp không có dịch, trước hết các chuyên gia kinh tế cần phải 
ước tính GDP toàn cầu sẽ ra sao. Hãy nhìn vào dự báo mà WB đưa ra cùng 
thời điểm này năm ngoái, khi gần như cả thế giới không biết chút nào về 
mối nguy dịch bệnh. Theo đó WB dự báo GDP toàn cầu sẽ tăng trưởng 
2,5% trong năm 2020, lên 86 nghìn tỷ USD. Như vậy so với con số đó, năm 
2020 GDP toàn cầu thiệt hại khoảng 6,6%, tương đương khoảng 5.600 tỷ 
USD. WB cũng dự báo năm 2021 kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng mạnh 
mẽ hơn bình thường nhờ vaccine. Nhưng kể cả nếu dự báo lạc quan này 
thành hiện thực và không có thêm tai ương nào ập đến, GDP toàn cầu 
năm 2021 vẫn sẽ thấp hơn 5,3% so với dự báo mà WB đưa ra thời điểm 
cuối năm 2019, tương đương sụt giảm gần 4.700 tỷ USD.
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Bảng giá Nông sản

Bản tin

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

Ngô 03/2021 ZCEH21 496.50 500.50 490.25 492.25 -0.81% 156,186 24/02/2021

Ngô 09/2021 ZCEU21 456.25 459.00 453.50 456.00 -0.11% 15,810 29/08/2021

Lúa mỳ 03/2021 ZWAH21 639.00 651.50 628.75 634.75 -0.63% 54,575 24/02/2021

Lúa mỳ 05/2021 ZWAK21 640.75 652.50 631.00 636.75 -0.62% 19,025 28/04/2021

Đậu tương 03/2021 ZSEH21 1379.25 1388.75 1354.00 1372.50 -0.16% 134,136 29/12/2021

Đậu tương 05/2021 ZSEK21 1376.75 1385.50 1352.50 1370.00 -0.09% 43,641 24/02/2021

Khô đậu tương 03/2021 ZMEH21 441.7 447.4 437.3 446.8 1.64% 46,932 29/12/2021

Khô đậu tương 05/2021 ZMEK21 437.4 442.5 433.9 442.0 1.42% 21,652 28/04/2021

Dầu đậu tương 03/2021 ZLEH21 43.66 44.05 42.50 42.63 -2.20% 67,207 29/12/2021

Dầu đậu tương 05/2021 ZLEK21 43.34 43.64 42.15 42.27 -2.20% 25,407 28/04/2021

Tổng số ca đang nhiễm COVID

Ngày Thời gian Quốc gia Tác động Sự Kiện

24,078,071

Ngày Thời gian Quốc gia Tác động Sự Kiện

11/01/2021

8:30 CN Consumer Price Index (MoM)(Dec)

8:30 CN Producer Price Index (YoY)(Dec)

8:30 CN Consumer Price Index (YoY)(Dec)

13/01/2021

N/A CN FDI - Foreign Direct Investment (YTD) (YoY)(Dec)

20:30 US Consumer Price Index Core s.a(Dec)

20:30 US Consumer Price Index (MoM)(Dec)

20:30 US
Consumer Price Index ex Food & Energy 
(MoM)(Dec)

22:30 US Energy US: EIA Petroleum Status Report

14/01/2021
20:30 US Commodity US: Import and Export Prices

22:30 US Energy US: EIA Natural Gas Report

15/01/2021

9:00 CN Gross Domestic Product (YoY)(Q4)

9:00 CN Gross Domestic Product (QoQ)(Q4)

11:00 CN Retail Sales (YoY)(Dec)

20:30 US Producer Price Index ex Food & Energy (YoY)(Dec)
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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 11/01, hợp đồng Ngô ZCEH21 tiếp tục cho thấy sự tích lũy. 
Cuối phiên, giá đóng cửa tại mức 492.25 giảm (-0.81%) so với đóng cửa 
phiên ngày trước đó.

● Giá vẫn đang tích lũy trong biên độ hẹp 485.00 - 502.00. Khối lượng giao 
dịch suy giảm, cùng với đó chỉ báo Stochastic cho tín hiệu giảm điểm. 
Chúng tôi cho rằng, đây vẫn đang là nhịp tích lũy của mặt hàng này, các 
nhà đầu tư có thể tiếp tục chờ đợi thêm các tín hiệu mua để tham gia thị 
trường.

Kháng cự 502.00

Hỗ trợ 422.00 440.00 485.00

Ngô

Lúa mỳ

Đậu tương

Khô đậu tương & Dầu 
đậu tương

● Lượng mưa đang diễn ra nhiều hơn dự kiến trong giai đoạn 2 ngày cuối 
tuần trước và báo cáo USDA cũng sẽ ra mắt ngày hôm nay với dự báo 
rất tích cực nên có thể nói các nhà đầu cơ tham gia phe bán đã chiếm 
ưu thế trong ngày hôm qua có thể là do hành động dìm giá để mua lên. 
Argentina đang cho thấy dấu hiệu khô hạn cho đến hết tuần và các nhà 
nông đang tích cực hơn trong việc vận động mọi người không xuất khẩu 
ngô do nguồn cung quốc nội đang khan hiếm. Tuy nhiên, chính phủ lại 
đang phản đối hành động của nông dân. Sự mâu thuẫn giữa hai bên có 
thể leo thang và dẫn tới những cuộc đình công tương tự như cuộc đình 
công của các hãng tàu trong giai đoạn vừa rồi. 

● Hãng tư vấn Safras & Mercado cho biết, bán hàng ngô vụ hai niên vụ 
2020/21 tại Brazil đạt 25.2% sản lượng dự kiến, tăng nhẹ 1% so với số 
liệu trong cuộc khảo sát vào tháng 12.



Mục lục

Điểm tin thị trường

Lịch sự kiện & bảng giá

Phân tích sản phẩm

1

2

3
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Ngô

Lúa mỳ

Đậu tương

Khô đậu tương & Dầu 
đậu tương

Lúa mỳ 03/2021 (ZWAH21)

Điểm tin

Phân tích kỹ thuật

● Phiên ngày 11/01, hợp đồng Lúa mỳ ZWAH21 giảm điểm phiên thứ 4 
liên tiếp. Cuối phiên, giá đóng cửa tại mức 634.75 giảm (-0.63%) so với 
đóng cửa phiên ngày trước đó.

● Mặc dù chỉ báo Stochastic cho tín hiệu giảm điểm, tuy nhiên, Khối lượng 
giao dịch phiên ngày thứ Sáu tiếp tục chứng kiến sự ảm đạm, cho thấy, 
đây chưa hoàn toàn là một nhịp giảm điểm mới của Lúa mỳ, mà có thể 
đây chỉ là sự điều chỉnh.

● Chúng tôi cho rằng các nhà đầu tư cần quan sát giá phản ứng với đường 
trung bình động MA20 trên biểu đồ ngày để quyết định. Tuy nhiên, 
chúng tôi vẫn kỳ vọng rằng, xu hướng tăng điểm sẽ còn, và giá sẽ vẫn 
được hỗ trợ tốt bởi 2 đường trung bình động MA10 và MA20. 

Kháng cự 658.00 683.00

Hỗ trợ 618.00 638.00

Bản tin

● Ai Cập vẫn đang cho thấy nhu cầu đối với lúa mỳ khi họ đang chào mua 
quốc tế trong ngày hôm nay. 

● Với việc tồn kho lúa mỳ thế giới trong những báo cáo trước đây đều 
đang ở mức cao kỷ lục thì thị trường sẽ cần phải có những chuyển biến 
rất tích cực thì giá lúa mỳ mới có thể tăng được. Tuy vậy, chúng tôi vẫn 
kỳ vọng sẽ không có quá nhiều sự thay đổi trong báo cáo tồn kho của 
lúa mỳ. Và thị trường lúa mỳ vẫn sẽ chịu sự tác động không nhỏ đến từ 
thị trường đậu tương và thị trường ngô.

● Hãng tư vấn IKAR của Nga cho biết, giá lúa mỳ tại Nga đã liên tục tăng 
kể từ cuối năm 2020. 
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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

● Với việc đồng Đô Mỹ đang mạnh lên và các thị trường như chứng khoán 
và bitcoin đang dần yếu đi thì thị trường đậu tương chịu những áp lực 
không hề nhỏ. Tuy vậy, chúng tôi kỳ vọng đây chỉ là những hành động 
dìm giá để tiếp tục mua vào thêm của các quỹ mà thôi. 

● Tại Argentina thời tiết tiếp tục tỏ ra khô hạn và sẽ hỗ trợ giá chuyển biến 
tích cực. 

● Tổng khối lượng đậu tương được xếp lên tàu tính đến ngày 7.1 đã đạt 
1,778,581 triệu tấn so với mức kỳ vọng từ 1 - 2 triệu tấn của các nhà đầu 
cơ. Đây là con số hết sức tích cực và sẽ tạo động lực cho giá đậu tương.

● Hãng tư vấn Agrural cho biết, thu hoạch đậu tương tại Brazil vẫn chưa 
thực sự đạt tốc độ thông thường do thời tiết khô hạn đã trì hoãn hoạt 
động gieo trồng trong tháng 9 năm ngoái. 

● Trong báo cáo Bán hàng hàng ngày hôm qua, USDA thông báo đã bán 
132,000 tấn đậu tương niên vụ 2020/21 cho Trung Quốc

● Phiên ngày 11/01, hợp đồng Đậu tương ZSEH21 đã giảm điểm. Cuối 
phiên, giá đóng cửa tại mức 1372.5 giảm (-0.16%) so với đóng cửa phiên 
ngày trước đó.

● Khối lượng giao dịch tiếp tục suy giảm, và bám sát dải trên dải Bollinger 
Bands. Chúng tôi kỳ vọng đà tăng điểm sẽ vẫn tiếp tục và hướng tới 
vùng giá 1404.00 trong ngày hôm nay.
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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 11/01, hợp đồng ZMEH21 tăng 
điểm. Cuối phiên, giá đóng cửa tại mức 446.8 
tăng (+1.64%) so với đóng cửa phiên ngày 
trước đó.

● Chỉ báo Stochastic cho tăng điểm mạnh tuy 
nhiên khối lượng vẫn giảm và cho thấy sự 
tích lũy.

● Chúng tôi kỳ vọng đà tăng duy trì, và hướng 
vùng giá đến mức 457.0. Tuy nhiên, đây đang 
là giai đoạn nhiều tín hiệu cho thấy sự mâu 
thuẫn, các nhà đầu tư cần hết sức chú ý.

● Phiên ngày 11/01, hợp đồng ZLEH21 giảm 
điểm mạnh. Cuối phiên, giá đóng cửa tại 
mức 42.63 giảm (-2.20%) so với đóng cửa 
phiên ngày trước đó.

● Khối lượng giao dịch phiên ngày thứ Sáu tiếp 
tục ở mức thấp, chỉ báo Stochastic tiếp tục 
giảm và đi xuống dưới vùng quá mua..

● Chúng tôi cho rằng, hiện tại giá đang cho 
thấy sự tích lũy, và nhiều khả năng được hỗ 
trợ bởi vùng giá 41.85 - 42.50 (vùng giá 2 
đường trung bình động 10 và 20 phiên trên 
biểu đồ ngày). Và ngày hôm nay giá sẽ phản 
ứng mạnh với đường MA 10 tại mức 42.6.

Bản tin

● Chính phủ Malaysia cho biết, nước này đang khám phá những thị 
trường nhập khẩu dầu cọ mới tại châu Phi và Trung Đông. 

● Theo dữ liệu thị trường từ AmSpec, xuất khẩu dầu cọ của Malaysia 
trong 10 ngày đầu tháng 1 đạt 271,789 tấn, thấp hơn 35% so với 
mức 417,960 tấn đã xuất khẩu trong 10 ngày đầu tháng 12. 

● Tại Malaysia các căng thẳng chính trị bắt đầu diễn ra và có thể sẽ 
ảnh hưởng không nhỏ đến nhu cầu sử dụng dầu cọ cũng như dầu 
đậu tương tại VN.



TRANG 8

Bản tin


