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Thị trường tiền tệ

Thị trường chứng khoán

TRANG 2

Bản tin

Tỷ giá Giá trị %∆

Dollar Index 90.04 #N/A

EUR/USD 1.2209 #N/A

GBP/USD 1.3667 #N/A

AUD/USD 0.7775 #N/A

NZD/USD 0.7229 #N/A

USD/JPY 103.75 #N/A

USD/CAD 1.2704 #N/A

USD/CHF 0.8862 #N/A

USD/CNY 6.4636 #N/A

USD/BRL 5.3229 #N/A

Chỉ số Giá trị %∆

Dow Jones 31,068.69 #N/A

S&P 500 3,801.19 #N/A

Nasdaq 13,072.43 #N/A

FTSE 100 6,754.11 #N/A

CAC 40 5,650.97 #N/A

DAX 13,925.06 #N/A

Shanghai 3,608.34 #N/A

Nikkei 225 28,164.34 #N/A

KOSPI 3,125.95 #N/A

VNIndex 1,192.28 #N/A

Đồ Đô-la Mỹ mở rộng đà giảm điểm vào đêm qua và Lợi tức trái phiếu Mỹ 
tiếp tục rút lui khỏi mức cao đỉnh hình thành trong 10 tháng khi các nhà 
giao dịch cân nhắc nhu cầu của của nhà đầu tư đối với trái phiếu cũng 
như là triển vọng về gói kích thích dưới thời ông Joe Biden. Trong khi đó, 
chứng khoán Châu Á chứng kiến một phiên giao dịch trầm lắng.

Lợi tức trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm đã giảm xuống chỉ còn trên 
1,10% sau cuộc đấu giá của chính phủ vào thứ Ba đã được đáp ứng với lãi 
suất vững chắc.  Chênh lệch giữa lãi suất trên trái phiếu kỳ hạn 2 và 10 
năm đã tăng lên mỗi ngày trong năm nay khi các nhà đầu tư đặt cược vào 
kích thích tài chính bổ sung của Hoa Kỳ, phát hành trái phiếu nhiều hơn và 
lợi suất cao hơn trên các trái phiếu có kỳ hạn dài hơn.

Cổ phiếu của Nhật Bản và Úc giảm trong phiên giao dịch sớm. Các hợp 
đồng tương lai S&P 500 ổn định sau khi chỉ số dao động giữa tăng và giảm 
trước khi đóng cửa đi ngang vào thứ Ba. Năng lượng, vật liệu và các lĩnh 
vực tiêu dùng tùy ý là những ngành có hoạt động tốt nhất khi các nhà đầu 
tư nghiên cứu về triển vọng phục hồi kinh tế. Dầu thô đã đạt mức cao 
nhất trong 11 tháng do đồng USD giảm sau đợt tăng kéo dài ba ngày.

Trong khi tiến bộ về vắc-xin đang mang lại hy vọng cho các nhà đầu tư 
ngân hàng về sự phục hồi kinh tế, vẫn còn tồn tại những lo ngại về sự dư 
thừa đầu cơ và đóng băng giá đã đẩy thị trường chứng khoán lên mức cao 
nhất mọi thời đại giữa đại dịch. Hai quan chức Cục Dự trữ Liên bang đã 
phát đi tín hiệu về đẩy lùi việc đầu cơ rằng ngân hàng trung ương sẽ sớm 
bắt đầu điều chỉnh chương trình mua tài sản của mình.

Nhóm nông sản trên thị trường hàng hóa đêm qua chứng kiến sự tăng 
điểm đột biến sau khi báo cáo cung/cầu WASDE của Bộ nông nghiệp Hoa 
Kỳ phát hành. Rất nhiều các mặt hàng như Ngô, Đậu tương đã chạm trần 
giao dịch. Ngô dẫn đầu đà tăng điểm sau khi vụ mùa thấp hơn so với dự 
kiến. Trong khi đó,ước tính sản lượng Đậu tương Argentina cắt giảm nhiều 
hơn so với kỳ vọng. Bông tăng lên mức cao nhất trong hai năm sau dự 
báo cắt giảm của USDA.
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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 491.50 517.25 489.25 517.25 5.08% 231,497 24/02/2021

Ngô 09/2021 ZCEU21 455.25 481.00 453.75 479.75 5.21% 43,805 29/08/2021

Lúa mỳ 03/2021 ZWAH21 636.25 670.00 634.00 665.00 4.77% 76,800 24/02/2021

Lúa mỳ 05/2021 ZWAK21 637.25 669.25 635.75 665.75 4.55% 33,198 28/04/2021

Đậu tương 03/2021 ZSEH21 1372.50 1428.25 1358.50 1418.25 3.33% 158,106 29/12/2021

Đậu tương 05/2021 ZSEK21 1370.00 1423.00 1354.00 1413.75 3.19% 51,158 24/02/2021

Khô đậu tương 03/2021 ZMEH21 446.1 468.7 443.9 465.4 4.16% 60,119 29/12/2021

Khô đậu tương 05/2021 ZMEK21 441.1 461.6 439.4 458.4 3.71% 24,316 28/04/2021

Dầu đậu tương 03/2021 ZLEH21 42.67 43.05 41.85 42.63 0.00% 71,239 29/12/2021

Dầu đậu tương 05/2021 ZLEK21 42.30 42.67 41.62 42.33 0.14% 32,227 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 12/01, hợp đồng Ngô ZCEH21 tăng điểm ấn tượng. Cuối 
phiên, giá đóng cửa tại mức 517.25 tăng (+5.08%) so với đóng cửa phiên 
ngày trước đó.

● Khối lượng giao dịch phiên ngày hôm qua tăng mạnh, giá bứt phá vùng 
đỉnh cũ 502.00 đã hình thành cách đây vài phiên. 

● Chúng tôi cho rằng, xu hướng tăng điểm tiếp tục sau phiên hôm qua, và 
kỳ vọng giá sẽ hướng tới vùng giá 534.00 - 546.00

Kháng cự 534.00 546.00

Hỗ trợ 485.00 502.00

Ngô

Lúa mỳ

Đậu tương

Khô đậu tương & Dầu 
đậu tương

● Giá Ngô tháng 3 tăng trạm chần sau những thông tin hỗ trợ đến từ báo 
cáo cung/cầu của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ USDA. Cùng với đó, những dự 
báo về thời tiết khô hạn vào tuần tới tại Argentina kích hoạt chiều mua 
mặt hàng này mạnh mẽ.

● Dữ trữ ngô cuối kỳ của Mỹ đã giảm mạnh, và thấp hơn so với ước tính 
trung bình. Năng suất cũng như sản lượng tiếp tục được điều chỉnh 
giảm bởi USDA. Điều này cho thấy nhu cầu vẫn là rất lớn, trong khi 
nguồn cung đang bị thắt chặt đáng kể.

● Với việc Ngô giao dịch tại Trung Quốc trên 11 USD/Giạ, nhiều chuyên gia 
cho rằng, xuất khẩu của Hoa Kỳ tăng lên gần 200 đến 350 triệu giạ, và có 
thể đẩy mức tồn kho xuống thấp hơn.

● Sản lượng Ngô tại Brazil và Argentina tiếp tục được điều chỉnh giảm 
xuống thấp hơn.

● Tồn kho cuối kỳ giảm xuống mức 283.8 triệu tấn so với 289.0 triệu tấn ở 
kỳ trước.
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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 12/01, hợp đồng Lúa mỳ ZWAH21 tăng điểm đột biến. Cuối 
phiên, giá đóng cửa tại mức 665.00 tăng (+4.77%) so với đóng cửa phiên 
ngày trước đó.

● Giá tiếp tục được hỗ trợ bởi đường trung bình động 10 phiên trên biểu 
đồ ngày (MA10), cùng với đó khối lượng giao dịch tăng mạnh phiên hôm 
qua. Chúng tôi cho rằng, Lúa mỳ đã kết thúc sự điều chỉnh giảm điểm 
của 4 phiên liên tiếp trước đó.

● Chúng tôi kỳ vọng xu hướng tăng điểm tiếp tục và giá hướng tới vùng 
694.00

Kháng cự 683.00 694.00

Hỗ trợ 618.00 638.00

Bản tin

● Lúa mỳ tăng điểm sau khi Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ phát hành báo cáo 
cung/cầu. Giá Lúa mỳ Nga đang tăng với lo ngại về mức thuế cao hơn 
trong thời gian sắp tới cũng như nhu cầu tiêu thụ Lúa mỳ của Trung 
Quốc đẩy giá mặt hàng này lên cao khi mà Giá Ngô tại Trung Quốc đang 
là 11.16 USD/giạ.

● Dự trữ Lúa mỳ của Hoa kỳ giảm so với báo cáo hồi tháng 12.
● Nhu cầu cho chăn nuôi được điều chỉnh tăng lên, cho thấy nhu cầu vẫn 

đang rất lớn.
● Tồn kho toàn cầu được điều chỉnh giảm về mức 313.19 triệu tấn so với 

số kỳ trước đó là 316.5 triệu tấn.
● Tồn kho cuối kỳ tại Trung Quốc được điều chỉnh giảm xuống thêm 2.5 

triệu tấn về còn mức 158.9 triệu tấn.
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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 1472.00

Hỗ trợ 1247.00 1404.00

Bản tin

● Hỗ trợ tích cực đến từ báo cáo Cung/cầu của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ 
cũng như thiếu mưa ở Argentina vào tuần tới.

● Các kho dự trữ đậu tương cuối vụ 2020/21 của Mỹ đã giảm so với báo 
cáo tháng 12 xuống 140 triệu giạ. Con số này gần với ước tính trung 
bình trước báo cáo là 139 triệu và so sánh với 525 triệu năm ngoái và 
909 triệu 2 năm trước.

● Tỷ lệ sử dụng/tồn kho đạt 3.1% là mức thấp thứ 2 kể từ năm 1966.
● Năng suất điều chỉnh giảm xuống còn 50.2 giạ/mẫu Anh. Sản lượng 

giảm 35 triệu giạ.
● Trong khi sản lượng Đậu tương tại Brazil không đổi thì tại Argentina, con 

số này tiếp tục được điều chỉnh giảm.
● Tồn kho cuối kỳ toàn cầu giảm xuống còn 84.31 triệu tấn từ 85.6 triệu 

trước đó.

● Phiên ngày 12/01, hợp đồng Đậu tương ZSEH21 tăng điểm ấn tượng. 
Cuối phiên, giá đóng cửa tại mức 1418.25 tăng (+3.33%) so với đóng cửa 
phiên ngày trước đó.

● Khối lượng giao dịch tăng trở lại sau nhiều phiên suy giảm trước đó.
● Giá tiếp tục bám sát dải trên dải Bollinger Bands. Chúng tôi kỳ vọng giá 

vẫn còn tăng điểm, và hướng đến các vùng giá cao hơn (1472.00).
● Tuy vậy, các nhà đầu tư cần cẩn trọng khi giá đang nằm trong vùng quá 

mua tương đối lâu nếu quan sát chỉ báo Stochastic.
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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 478.8 499.0

Hỗ trợ 399.0 444.0

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 12/01, hợp đồng ZMEH21 tăng 
điểm đột biến. Cuối phiên, giá đóng cửa tại 
mức 465.4 tăng (+4.16%) so với đóng cửa 
phiên ngày trước đó.

● Khối lượng giao dịch tăng mạnh phiên ngày 
hôm qua, cùng với đó, giá bứt phá mạnh 
khỏi vùng giá 444.0.

● Chúng tôi kỳ vọng giá tiếp tục xu hướng tăng 
điểm và hướng tới vùng giá cao hơn 478.8 - 
499.0

● Phiên ngày 12/01, hợp đồng ZLEH21 tăng 
điểm phục hồi vào cuối phiên. Cuối phiên, 
giá đóng cửa tại mức 42.63 không thay đổi so 
với đóng cửa phiên ngày trước đó.

● Khối lượng giao dịch ở mức vừa phải, chỉ báo 
Stochastic vẫn cho tín hiệu giảm điểm. Tuy 
nhiên, giá vẫn không thể xuyên phá xuống 
dưới đường trung bình động MA10 trên biểu 
đồ ngày.

● Chúng tôi kỳ vọng, giá sẽ được hỗ trợ tại 
vùng giá hiện tại, các nhà đầu tư chú ý quan 
sát và có thể cân nhắc mở trạng thái mua.

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


