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Thị trường tiền tệ

Thị trường chứng khoán

TRANG 2

Bản tin
Nông sản 

Tỷ giá Giá trị %∆

Dollar Index 92.65 0.02%

EUR/USD 1.1808 -0.03%

GBP/USD 1.3833 -0.04%

AUD/USD 0.7359 -0.10%

NZD/USD 0.7106 -0.14%

USD/JPY 109.9400 0.01%

USD/CAD 1.2687 0.06%

USD/CHF 0.9187 0.05%

USD/CNY 6.4440 -0.11%

USD/BRL 5.2454 0.92%

Chỉ số Giá trị %∆

Dow Jones 34,607.46 -0.78%

S&P 500 4,458.58 -0.77%

Nasdaq 15,115.50 -0.87%

FTSE 100 7,029.20 0.07%

CAC 40 6,663.77 -0.31%

DAX 15,609.81 -0.09%

Shanghai 3,703.11 0.27%

Nikkei 225 30,253.50 -0.42%

KOSPI 3,119.51 -0.20%

VNIndex 1,345.31 0.10%

Chứng khoán giảm hôm thứ Hai do rủi ro phục hồi chậm hơn từ đại dịch 
đang phủ bóng lên thị trường toàn cầu và cổ phiếu công nghệ Trung Quốc 
bị chao đảo dưới sức nặng của chính sách cấm vận của Bắc Kinh.

Hợp đồng tương lai chỉ số Mỹ đã phải vật lộn để đạt được mức tăng sau 
khi S&P 500 giảm vào tuần trước, báo hiệu sự thận trọng trước những 
thách thức mở lại từ chủng virus delta. Dầu tăng lên khoảng 70 
USD/thùng và nhôm tăng giá. Goldman Sachs Group cho biết thị trường 
hàng hóa đang gặp khó khăn trong việc cân bằng nhu cầu mạnh mẽ với 
nguồn cung khó khăn.

Lợi tức trái phiếu kho bạc tăng vọt khi các nhà giao dịch đánh giá áp lực 
giá và tác động của chúng đối với thời gian có khả năng cắt giảm kích thích 
của Cục Dự trữ Liên bang. Cập nhật về giá tiêu dùng của Hoa Kỳ trong 
tuần này sẽ làm dấy lên cuộc tranh luận về việc liệu chi phí tăng có chỉ là 
tạm thời hay không. Đồng đô-la ít thay đổi.

Cuộc gia tăng liên tục của Covid-19 ngay cả khi việc triển khai vắc-xin tăng 
tốc đang làm xói mòn niềm tin vào sự phục hồi kinh tế và góp phần gây ra 
lạm phát do sốc nguồn cung. Các ngân hàng trung ương chủ chốt cũng 
đang tiến gần hơn đến việc thực hiện các biện pháp kích thích thời đại đại 
dịch, gây ra rủi ro cho thị trường tài chính.

Chúng tôi cho rằng: Các tài sản rủi ro sẽ tiếp tục gặp khó khăn trong thời 
gian tới với dữ liệu kinh tế yếu do sự bùng phát của biến thể Delta và sự 
gián đoạn nguồn cung trong mùa hè. Tuy nhiên, cũng cần phải cẩn trọng 
cho xu hướng giảm điểm khi mà triển vọng kiềm chế được virus đang tiến 
triển và cuối cùng sẽ thúc đẩy triển vọng tăng trưởng.

Trong khi đó, kế hoạch chi tiêu và đánh thuế trị giá 3,5 nghìn tỷ USD của 
Tổng thống Joe Biden phải đối mặt với nhiều thách thức. Thượng nghị sĩ 
đảng Dân chủ Joe Manchin đã nghi ngờ về thời gian thúc đẩy chương trình 
nghị sự kinh tế của Biden thông qua Quốc hội, và các mức thuế đề xuất có 
thể được giảm xuống để tăng cơ hội thông qua gói kích thích.

Các sự kiện kinh tế cần quan tâm tuần này:

- Báo cáo hàng tháng của OPEC, ngày thứ Hai.
- Chỉ số giá tiêu dùng Hoa Kỳ, Thứ ba.
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Bloomberg Commodity Index

Reuters CRB Commodity Index
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Bảng giá Nông sản

Bản tin
Nông sản 

Tổng số ca đang nhiễm COVID

18,795,374

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 518.50 532.25 506.75 526.50 1.40% 83,454

Lúa mỳ 09/2021 ZWAU21 682.50 683.75 673.25 675.00 -0.95% 72

Lúa mỳ 03/2022 ZWAH22 702.00 706.25 687.75 699.25 -0.39% 20,737

Đậu tương 11/2021 ZSEX21 1270.75 1300.00 1262.75 1286.50 1.26% 131,495

Đậu tương 01/2022 ZSEF22 1279.00 1307.50 1271.00 1294.75 1.25% 34,877

Khô đậu tương 
12/2021 ZMEZ21 338.10 345.30 337.20 342.50 1.36% 52,544

Khô đậu tương 
01/2022 ZMEF22 339.60 347.10 339.00 344.80 1.53% 16,661

Dầu đậu tương 
12/2021 ZLEZ21 56.28 56.70 55.36 55.99 -0.36% 65,630

Dầu đậu tương 
01/2022 ZLEF22 56.33 56.75 55.34 56.08 -0.20% 22,731

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

9/13/2021 18:00 US Monthly Budget Statement(Aug)

9/15/2021

2:00 CN Industrial Production (YoY)(Aug)

21:30 US US: EIA Petroleum Status Report

9/16/2021

12:30 US Retail Sales Control Group(Aug)

12:30 US Initial Jobless Claims(Sep 10)

21:30 US US: EIA Natural Gas Report

9/17/2021

9:00 EU Consumer Price Index (MoM)(Aug)

9:00 EU Consumer Price Index - Core (YoY)(Aug)
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Kháng cự/Hỗ trợ

TRANG 4

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

● Đúng như kì vọng báo cáo cung cầu phiên thứ 6 tuần trước cho thấy 
con số sản lượng ngô và đậu tương tăng mạnh. Tuy nhiên, thông tin 
này đã được dự báo từ trước và tạo nên đợt chốt lời lớn trên thị 
trường.

● Trung Quốc đưa ra nhiều thông tin đánh giá triển vọng nhu cầu ngô 
trong giai đoạn tới sẽ ở mức thấp hơn bình thường do giá lợn đang ở 
mức thấp nên nhu cầu sử dụng ngô sẽ ít hơn.

● Phiên ngày 13/09, giá ngô tăng và chạm đến vùng bán tiềm năng 517, 
các nhà đầu tư nên quan sát phản ứng giá với vùng này. Trong quá 
khứ, mặt hàng khô đậu tương đã có mô hình tương tự và phản ứng 
với vùng giá này là không tốt. Do đó các nhà đầu tư nên cẩn trọng với 
vùng bán 517.
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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 cuối tuần giá lúa mỳ giảm 0.54% và chạm đến mức mua 
688. Các nhà đầu tư nên quan sát mức giá này, nếu mức giá này 
không được giữ vững, giá lúa mỳ còn có thể tiếp tục giảm sâu.

Bản tin
Nông sản 

● Báo cáo cung cầu của ngày giao dịch thứ 6 tuần vừa rồi cho thấy ý 
kiến trung lập với mức tồn kho giảm vừa phải. Thông tin này không 
tạo nhiều động lực cho thị trường lúa mỳ.

● Tuy nhiên, các yếu tố đến từ bên ngoài thị trường vẫn đang tỏ ra 
thuận lợi cho giá lúa mỳ. Theo cập nhật chỉ có khoảng 70% sản 
lượng lúa mỳ tại Pháp đạt đủ tiêu chuẩn.

● Các chuyên gia đánh giá tổng sản lượng lúa mỳ của thế giới mùa vụ 
này có thể giảm từ 4.1% - 6.4%.



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 11/2021 (ZSEX21)

Điểm tin

Phân tích kỹ thuật

Kháng cự 1350.00 1365.00

Hỗ trợ 1315

Bản tin
Nông sản 

● Phiên ngày cuối tuần, giá đậu tương phản ứng rất tích cực với mốc 
1267 ngày hôm nay đậu tương sẽ tiếp tục thử thách ngưỡng giá 
quan trọng 1285.75 và các nhà đầu tư sẽ tiếp tục quan sát mức giá 
này.

● Nhiều khả năng Mỹ sẽ tiếp tục hứng chịu 1 cơn bão nữa trong tuần 
tới và đe dọa rất nhiều tới chất lượng của đậu tương.

● Sau đó vào giai đoạn cuối tháng 9, các chuyên gia đưa ra nhiều lo 
ngại về khả năng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi 1 đợt bão tuyết.

● Sản lượng của đậu tương ghi nhận tăng trong báo cáo thứ 6 tuần 
vừa rồi, điều này cho thấy kì vọng chính xác của giới chuyên gia.
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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

● Giá đang hồi phục từ mức 336.1 các nhà 
đầu tư nên tiếp tục chờ đợi chốt lời tại 
vùng giá 340 - 344

● Giá dầu đậu tương vượt qua mức 56.82, 
chúng tôi kỳ vọng giá sẽ tiếp tục hướng về 
vùng giá 53 - 54.

Bản tin
Nông sản 

● Nhu cầu sử dụng khô đậu tương đang có nhiều dấu hiệu quay trở lại 
tại Trung Quốc.



TRANG 8

Bản tin
Nông sản 


