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Thị trường tiền tệ

Thị trường chứng khoán

TRANG 2

Bản tin
Nông sản 

Tỷ giá Giá trị %∆

Dollar Index 92.66 -0.01%

EUR/USD 1.1802 0.00%

GBP/USD 1.3808 0.00%

AUD/USD 0.7319 0.03%

NZD/USD 0.7096 0.03%

USD/JPY 109.6500 -0.05%

USD/CAD 1.2690 -0.02%

USD/CHF 0.9202 0.01%

USD/CNY 6.4394 -0.18%

USD/BRL 5.2403 0.49%

Chỉ số Giá trị %∆

Dow Jones 34,578.56 -0.83%

S&P 500 4,443.05 -0.57%

Nasdaq 15,037.80 -0.45%

FTSE 100 7,034.06 -0.49%

CAC 40 6,652.97 -0.36%

DAX 15,722.99 0.14%

Shanghai 3,662.60 -1.42%

Nikkei 225 30,475.00 -0.64%

KOSPI 3,147.11 -0.05%

VNIndex 1,339.70 -0.13%

Hầu hết chứng khoán châu Á giảm hôm thứ Tư trong bối cảnh lo ngại về 
tăng trưởng trong khi Trái phiếu Kho bạc vẫn giữ được mức tăng sau dữ 
liệu lạm phát báo hiệu sự linh hoạt cho Cục Dự trữ Liên bang về thời điểm 
bắt đầu giảm bớt kích thích.

Cổ phiếu giảm ở Nhật Bản và Úc, nhưng tăng cao hơn ở Hàn Quốc. Hợp 
đồng tương lai chỉ số của Hoa Kỳ tăng. S&P 500 và Nasdaq 100 đều giảm 
đêm qua. Lợi tức trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm duy trì dưới 
1,3%, thu hẹp khoảng cách lợi tức giữa nợ Mỹ kỳ hạn ngắn và dài hạn. Trái 
phiếu ở Úc và New Zealand cũng tăng. Đồng đô-la ổn định.

Lạm phát của Hoa Kỳ thấp hơn dự báo trong tháng 8, ủng hộ quan điểm 
rằng áp lực giá liên quan đến đại dịch có thể là nhất thời nhưng vẫn để lại 
lập luận tổng thể chưa được quyết định. Chỉ số đo giá cả hàng hóa vẫn ở 
mức cao trong vòng một thập kỷ, nhấn mạnh sự gia tăng chi phí trong 
nền kinh tế toàn cầu.

Tại Trung Quốc, các nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu kinh tế có khả năng 
cho thấy thiệt hại do sự bùng phát của Covid-19. Các thương nhân cũng 
đang theo dõi các quy định của Bắc Kinh và các khoản nợ của nhà phát 
triển China Evergrande Group.

Trong khi dữ liệu lạm phát có thể được coi là giảm bớt áp lực buộc Fed bắt 
đầu rút lại chính sách tiền tệ nới lỏng, các nhà đầu tư vẫn lo ngại về tác 
động của biến thể virus delta đối với việc mở cửa kinh tế trở lại. Các nhà 
quản lý quỹ đang quan tâm đến tăng trưởng và thu nhập toàn cầu nhưng 
sẽ không từ bỏ cổ phiếu, cuộc khảo sát mới nhất của Ngân hàng Mỹ cho 
thấy.

Thời điểm từ giờ cho tới cuối năm, các nhà đầu tư cũng sẽ thảo luận xung 
quanh mức trần nợ của Hoa Kỳ, gói thuế của Tổng thống Joe Biden, chi 
tiêu cho cơ sở hạ tầng và việc FED cắt giảm kích thích.

Trong một diễn biến khác, dầu tăng sau khi báo cáo của ngành công 
nghiệp Mỹ cho thấy tồn kho dầu thô và xăng giảm, báo hiệu thị trường 
thắt chặt nguồn cùng.
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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 522.50 529.25 521.75 528.25 1.20% 38,862

Lúa mỳ 12/2021 ZWAZ21 686.75 701.50 685.25 700.75 2.00% 53,132

Lúa mỳ 03/2022 ZWAH22 696.00 711.50 696.00 711.25 2.04% 14,809

Đậu tương 01/2022 ZSEF22 1294.00 1306.00 1290.00 1291.75 -0.14% 20,663

Đậu tương 03/2022 ZSEH22 1298.50 1309.75 1295.25 1296.25 -0.13% 13,172

Khô đậu tương 
12/2021 ZMEZ21 345.20 347.30 341.50 341.80 -0.98% 39,633

Khô đậu tương 
01/2022 ZMEF22 346.60 349.20 343.80 344.20 -0.84% 14,217

Dầu đậu tương 
01/2022 ZLEF22 56.07 57.93 56.03 56.90 1.52% 9,711

Dầu đậu tương 
03/2022 ZLEH22 56.10 57.82 56.06 56.88 1.44% 11,695

#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

● Ngô tại Argentina đang được đánh giá có những phát triển tích cực 
và trên đà hướng tới một mùa vụ thu hoạch bội thu và vượt cả kỳ 
vọng với đậu tương.

● Ảnh hưởng của cơn bão thứ 2 sau cơn bão Ida đang được các chuyên 
gia đánh giá sơ bộ. Nhiều khả năng, sau 2 cơn bão liên tục tấn công 
vào lục địa Mỹ, sản lượng cũng như chất lượng của ngô trên lục địa 
sẽ ghi nhận giảm đáng kể trong báo cáo giao dịch của đầu thứ 3 tuần 
tới.

● Phiên ngày thứ 3, giá ngô tăng 1.36% và có nhiều dấu hiệu bứt phá 
qua vùng cản quan trọng là 522.5. Nếu như vùng giá này tiếp tục 
được vượt qua, chúng ta sẽ chứng kiến một đợt tăng mới của giá ngô 
và điểm đến sẽ nằm từ vùng 530 - 537 và sau đó là 550 - 565
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Kháng cự/Hỗ trợ
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Ngô

Lúa mỳ

Đậu tương

Khô đậu tương & Dầu 
đậu tương

Lúa mỳ 12/2021 (ZWAZ21)

Điểm tin

Kháng cự 700.00 720.00 730.00

Hỗ trợ 675.00 680.00

Phân tích kỹ thuật

● Phiên ngày 14/09, giá lúa mỳ tăng mạnh 2% đúng như kỳ vọng của 
chúng tôi khi giá chạm vào vùng hỗ trợ tiềm năng 688. Giá lúa mỳ 
được kỳ vọng sẽ tiếp tục có một phiên tăng điểm và hướng đến vùng 
giá 715 - 723.5

Bản tin
Nông sản 

● Giá lúa mỳ tại lục địa Nga đang tiếp tục có dấu hiệu leo thang khi tại 
đây đang có nhiều dấu hiệu bị ảnh hưởng nghiêm trọng ở nguồn 
cung.

● Điều tương tự đang diễn ra tại Pakistan do nhu cầu tiêu thụ lúa mỳ 
và bột mỳ tăng mạnh trong khi nguồn cung thì hạn chế. Đây cũng 
chính là một lý do khiến các đợt chào mua hàng quốc tế tại Pakistan 
tăng đáng kể.

● Các thông tin cơ bản về lúa mỳ trong mùa vụ 2021-2022 được USDA 
kỳ vọng sẽ có ít biến động hơn bình thường với các con số liên quan 
đến sản lượng sẽ có chuyển biến tích cực hơn và được cân bằng lại 
bảo nhu cầu cũng đang gia tăng.
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Kháng cự/Hỗ trợ
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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 14/09, giá đậu tương tiếp tục diễn biến như kỳ vọng của 
chúng tôi, giá đi ngang từ 1267 - 1285.75 và chưa có dấu hiệu bứt 
phá. Chúng tôi kỳ vọng giá tiếp tục đi ngang tại khu vực này cho tới 
khi có những chuyển biến mới. Việc biểu đồ kỹ thuật của đậu tương 
trên sàn Đại Liên cho thấy dấu hiệu bứt phá và chạm gần mức 2000 
có thể là động lực lớn cho giá đậu tương trong những phiên giao 
dịch tới.

● Theo cập nhật của các chuyên gia, Trung Quốc đang tích cực mua 
đậu tương trong đêm qua. Tuy nhiên trong các công hàng đậu tương 
tới Trung Quốc thì có tới 8 công là của Brazil và sự đóng góp của Mỹ 
trong đợt mua hàng lần này là không quá rõ ràng.

● Cảng giao hàng tại Louisiana của Cargill đã được khôi phục gần như 
100% và hoạt động bán hàng dự kiến sẽ tiếp tục diễn ra bình thường 
trong giai đoạn tới. Tuy nhiên, với tần suất ngày càng thường xuyên 
của các cơn bão thì chúng tôi kỳ vọng hoạt động bán hàng sẽ khó có 
thể được khôi phục ngay.

● Trái ngược với diễn biến èo uột của đậu tương tại thị trường đậu 
tương tương lai tại Mỹ, giá đậu tương trên sàn đại liên đã tiếp tục 
tăng lên gần $19.77/ 1 giạ và đã chạm những mốc đỉnh cao mới.
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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

● Phiên ngày 14/09, giá khô đậu tương tiếp 
tục tăng và sau đó đã giảm điểm mạnh 
khi giá chạm vào mức 347.4.

● Giá dầu đậu tương tiếp tục thử thách 
mức 56.82 và có dấu hiệu tạo đáy tại đây. 
Các nhà đầu cơ nên chờ đợi khi giá bứt 
phá hoàn toàn qua mức này và mở trạng 
thái mua.

Bản tin
Nông sản 

● Một doanh nghiệp sản xuất xăng sinh học tại Brazil đã thông báo 
một đợt mua 15,000 tấn dầu đậu tương từ Argentina.

● Các chuyên gia thống kê đã cho biết khả năng tăng tiếp tục về nhu 
cầu sử dụng dầu đậu tương, dầu hoa cải, và dầu cọ. Kể từ tháng 
08/2020 giá nội địa của các mặt hàng này đã gần như tăng gấp đôi.



TRANG 8

Bản tin
Nông sản 


