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Thị trường tiền tệ

Thị trường chứng khoán
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Bản tin
Nông sản 

Tỷ giá Giá trị %∆

Dollar Index 92.55 0.01%

EUR/USD 1.1844 0.01%

GBP/USD 1.3780 0.01%

AUD/USD 0.7389 0.03%

NZD/USD 0.7106 0.14%

USD/JPY 110.3100 0.02%

USD/CAD 1.2641 -0.03%

USD/CHF 0.9195 0.01%

USD/CNY 6.4666 0.19%

USD/BRL 5.1705 0.02%

Chỉ số Giá trị %∆

Dow Jones 35,101.45 -0.76%

S&P 500 4,520.03 -0.34%

Nasdaq 15,374.30 0.07%

FTSE 100 7,149.37 -0.53%

CAC 40 6,726.07 -0.26%

DAX 15,843.09 -0.56%

Shanghai 3,676.59 1.51%

Nikkei 225 29,946.00 0.10%

KOSPI 3,168.97 -0.58%

VNIndex 1,341.90 -0.33%

Chứng khoán châu Á biến động trái chiều hôm thứ Tư sau khi cổ phiếu Mỹ 
giảm do lo ngại rằng biến thể Virus Delta đang làm chậm sự phục hồi kinh 
tế từ đại dịch.

Cổ phiếu Nhật Bản tăng nhưng Úc và Hàn Quốc lại thoái lui. Hợp đồng 
tương lai chỉ số của Mỹ biến động sau khi S&P 500 giảm và Nasdaq 100 
tăng lên mức kỷ lục khi các nhà đầu tư tìm kiếm các nhóm ngành mang 
thiên hướng phòng thủ hơn trên thị trường. 

Tình trạng bán tháo trên khắp các thị trường trái phiếu ngày càng gia tăng 
một phần do tình trạng bán nợ tràn lan. Lợi tức trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ 
kỳ hạn 10 năm đã cắt giảm một phần trước nhưng vẫn ở trên 1,36%. Các 
nhà chiến lược hiện đang đánh giá xem một đợt tăng đột biến của đường 
cong lợi nhuận gần đây có thể kéo dài bao lâu. Đồng đô-la đã có một đợt 
tăng điểm nhanh ngày hôm qua.

Dầu thô ổn định sau hai ngày giảm. Bitcoin giảm điểm trong bối cảnh El 
Salvador thực hiện mạnh mẽ luật khiến tiền điện tử giao dịch hợp pháp.

Triển vọng nền kinh tế mở cửa trở lại chậm hơn và cuối cùng là giảm hỗ 
trợ kích thích khẩn cấp từ Cục Dự trữ Liên bang và Ngân hàng Trung ương 
Châu Âu đang dẫn đến một số cảnh giác của các nhà đầu tư. Đồng thời, 
thị trường chứng khoán toàn cầu vẫn ở mức cao nhất mọi thời đại, cho 
thấy sự lo lắng tương đối được kiềm chế cho đến nay.

Các sự kiện chính cần quan tâm tuần này:

- Tổng thống Joe Biden nhiều khả năng sẽ đưa ra quyết định trong 
tuần này về việc liệu có tái bổ nhiệm ông Jerome Powell làm chủ tịch 
FED trong nhiệm kỳ thứ hai hay không.

- Chủ tịch ECB Christine Lagarde tổ chức một cuộc họp báo sau quyết 
định lãi suất của ngân hàng vào thứ Năm

- PPI của Trung Quốc, CPI, các khoản vay bằng đồng nhân dân tệ mới, 
cung tiền, tổng tài chính, sẽ được công bố vào ngày thứ Năm.
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Bảng giá Nông sản

Bản tin
Nông sản 

Tổng số ca đang nhiễm COVID

18,929,073

Ngày Thời gian Quốc gia Sự kiện Nhóm Commodity tác độngNgày Thời gian Quốc gia Sự kiện Nhóm Commodity tác độngNgày Thời gian Quốc Gia Sự Kiện

Hợp đồng Mã Mở cửa Cao Thấp TT %∆ KL

Ngô 03/2022 ZCEH22 533.00 535.25 520.00 520.50 #N/A 54,884

Lúa mỳ 03/2022 ZWAH22 735.75 743.75 725.75 730.50 #N/A 16,365

Lúa mỳ 09/2021 ZWAU21 718.50 718.50 704.25 708.75 #N/A 169

Đậu tương 11/2021 ZSEX21 1291.75 1305.75 1276.50 1277.00 #N/A 66,609

Đậu tương 01/2022 ZSEF22 1300.75 1314.75 1286.00 1286.75 #N/A 18,930

Khô đậu tương 
12/2021 ZMEZ21 341.30 343.40 336.20 337.80 #N/A 40,833

Khô đậu tương 
01/2022 ZMEF22 343.30 345.10 338.20 339.70 #N/A 12,944

Dầu đậu tương 
12/2021 ZLEZ21 58.88 59.50 57.47 57.76 #N/A 48,638

Dầu đậu tương 
01/2022 ZLEF22 58.92 59.54 57.46 57.76 #N/A 19,940

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

9/7/2021

N/A CN Trade Balance US(Aug)

N/A CN Exports (YoY)(Aug)

N/A CN Imports (YoY)(Aug)

9:00 EU Gross Domestic Product s.a. (QoQ)(Q2)

22:00 US US: Export Inspections

9/8/2021 18:00 US Fed's Beige Book

9/9/2021

12:30 US Initial Jobless Claims(Sep 3)

22:00 US US: EIA Petroleum Status Report

21:30 US US: EIA Natural Gas Report

9/10/2021

12:30 US Consumer Price Index Core s.a(Aug)

23:00 US US: USDA Supply/Demand
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Kháng cự/Hỗ trợ
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Ngô 12/2021 (ZCEZ21)

Bản tin
Nông sản 

Điểm tin

Phân tích kỹ thuật

Kháng cự 582.00 620.00

Hỗ trợ 540.00 555.00

Ngô

Lúa mỳ

Đậu tương

Khô đậu tương & Dầu 
đậu tương

● Các quỹ đầu tư vẫn giữ vị thế mua ròng 258.000 hợp đồng, bán 
khoảng 12.000 hợp đồng trong một tuần.

● Vẫn chưa có dấu hiệu về mức thấp trong ngắn hạn đối với thị trường 
ngô khi các nhà giao dịch xem báo cáo USDA hôm thứ Sáu với xu 
hướng giảm giá. Cụ thể các nhà đầu tư kỳ vọng diện tích có thể được 
điều chỉnh cao hơn, tạo ra nhiều sản lượng hơn, gây nên áp lực giảm 
giá.

● Bên cạnh đó, thị trường cũng lo lắng khi Đô-la Mỹ có một đợt tăng 
điểm khá ấn tượng và sự suy yếu với thị trường năng lượng. Thị 
trường nông sản giảm mạnh trên diện rộng.

● Phiên ngày 07/09, hợp đồng ZCEZ21 tiếp tục giảm điểm. Cuối phiên, 
giá đóng cửa tại mức 510.75 giảm (-2.53%) so với đóng cửa phiên 
ngày trước đó.

● Trên biểu đồ ngày, mặc dù dải Bollinger Band có dấu hiệu mở rộng ra 
và giá bám sát dải dưới cho thấy đà giảm điểm ngắn hạn vẫn đang 
chiếm ưu thế. Tuy nhiên, thời gian gần đây, khối lượng giao dịch liên 
tục suy giảm, đồng thời chỉ báo Stochastic đi vào vùng quá bán, đây là 
một tín hiệu cho thấy lực bán phần nào suy yếu.

● Hiện tại, vùng hỗ trợ 500.00 -507.00. Các nhà đầu tư ngắn hạn đã mở 
các vị thế bán trước đó canh chốt lời dần.
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Ngô

Lúa mỳ

Đậu tương

Khô đậu tương & Dầu 
đậu tương

Lúa mỳ 12/2021 (ZWAZ21)

Điểm tin

Kháng cự 780.00

Hỗ trợ 710.00 720.00

Phân tích kỹ thuật

● Phiên ngày 07/09, hợp đồng ZWAZ21 giảm điểm. Cuối phiên, giá 
đóng cửa tại mức 720.00 giảm (-0.90%) so với đóng cửa phiên ngày 
trước đó.

● Trên biểu đồ ngày, khối lượng giao dịch thấp, giá vẫn đang giao dịch 
trong nửa dưới dải Bollinger Bands.

● Trên biểu đồ H4, chỉ báo Stochastic cho tín hiệu giảm điểm, chúng 
tôi kỳ vọng, giá đang di chuyển trong biên độ 710.00 - 734.00. Các 
nhà đầu tư chú ý các vùng kháng cự, hỗ trợ để có thể quyết định mở 
vị thế bán, mua tương ứng.

Bản tin
Nông sản 

● Đồng Đô-la Mỹ nhảy vọt và sản xuất ở Úc tăng vọt.
● Sự suy yếu của các loại ngũ cốc khác và thiếu tin tức mới từ phía 

nguồn cung có thể giữ thị trường trong xu hướng tăng khiến thị 
trường có khả năng trải qua thêm những đợt bán, gây nên giảm 
điểm.

● Lúa mì tháng 12 giao dịch ở mức cao hơn vừa phải trong phiên giao 
dịch ngày thứ Ba và đạt mức cao nhất trong năm phiên vào đầu 
ngày, nhưng việc bán ra đã đẩy thị trường xuống mức đóng cửa. Đây 
là hành động kỹ thuật yếu do sự suy yếu của các loại ngũ cốc khác, 
đồng Đô-la Mỹ tăng giá mạnh và giá năng lượng yếu là tất cả các yếu 
tố giúp thúc đẩy thị trường giảm điểm.
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Đậu tương

Khô đậu tương & Dầu 
đậu tương

Đậu tương 11/2021 (ZSEX21)

Điểm tin

Phân tích kỹ thuật

Kháng cự 1350.00 1365.00

Hỗ trợ 1315

Bản tin
Nông sản 

● Phiên ngày 07/09, hợp đồng ZSEX21 tiếp tục giảm điểm. Cuối phiên, 
giá đóng cửa tại mức 1277.00 giảm (-1.16%) so với đóng cửa phiên 
trước.

● Trên biểu đồ ngày, giá giảm, tuy nhiên, khối lượng giao dịch suy 
giảm dần, đồng thời chỉ báo Stochastic cũng đi vào vùng quá bán, 
cho thấy lực bán đã suy giảm đáng kể.

● Trên biểu đồ H4, giá đang có dấu hiệu tạo thành tam giác giảm 
điểm, với các nhịp tăng giảm đan xen trùng nhau. Chúng tôi kỳ vọng, 
trong ngày, giá sẽ tiếp tục giảm điểm về các vùng giá hỗ trợ 1245.00 
-  1265.00.

● Triển vọng tốt hơn sau điều kiện thời tiết tháng 8, nhu cầu vẫn yếu.
● Với mùa thu hoạch sắp đến, các diễn biến kỹ thuật yếu cùng với triển 

vọng về sản lượng cao hơn so với bản cập nhật tháng trước của 
USDA, thị trường dường như có vẻ dễ bị tổn thương hơn với các đợt 
bán tất toán.

● Thị trường Đậu tương cũng bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài 
khác như Đô-la Mỹ, Vàng, Năng lượng và Chứng khoán Mỹ, những 
yếu tố góp phần vào việc bán ra.

● Đối với báo cáo tiến độ mùa vụ, các thương nhân đã kỳ vọng sẽ 
chứng kiến Đậu tương phát triển tốt hơn so với tuần trước.

● Bộ trưởng Nông nghiệp Hoa Kỳ Tom Vilsack cho biết Hoa Kỳ có thể 
sẽ tránh được sự gián đoạn lớn đối với các chuyến hàng ngũ cốc có 
liên quan đến thiệt hại do cơn bão Ida ở Bờ Vịnh.
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TRANG 7

Ngô

Lúa mỳ

Đậu tương

Khô đậu tương & Dầu 
đậu tương

Khô đậu tương 12/2021 (ZMEZ21) & Dầu đậu tương 12/2021 (ZLEZ21)

Kháng cự 355

Hỗ trợ 320

Kháng cự/Hỗ trợ ZMEN21 Kháng cự/Hỗ trợ ZLEN21

Kháng cự 64

Hỗ trợ 61.54

Phân tích kỹ thuật ZMEZ21

Phân tích kỹ thuật ZLEZ21

● Khô đậu tương tiếp tục bứt phá sâu qua 
vùng giá 340 và hiện vẫn chưa thấy đáy. 
Các nhà đầu tư nên tiếp tục để ý kĩ mặt 
hàng này và hạn chế vào lệnh.

● Dầu đậu tương tiếp tục cho thấy sự lưỡng 
lự và không rõ xu hướng của mình. Các 
nhà đầu tư hạn chế mở vị thế mới của 
mặt hàng này.

Bản tin
Nông sản 

● Đối với báo cáo dự trữ ngũ cốc ngày 31 tháng 7 của Canada, các nhà 
giao dịch thấy dự trữ hạt cải dầu ở mức 1,2 triệu tấn, dao động 
900.000-1,5 triệu, so với 3,131 triệu tấn năm ngoái tại thời điểm này.



TRANG 8

Bản tin
Nông sản 


