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Thị trường tiền tệ

Thị trường chứng khoán

TRANG 2

Bản tin
Nông sản 

Tỷ giá Giá trị %∆

Dollar Index 94.22 0.04%

EUR/USD 1.1556 -0.03%

GBP/USD 1.3614 -0.04%

AUD/USD 0.7311 -0.07%

NZD/USD 0.6932 -0.07%

USD/JPY 111.7100 0.04%

USD/CAD 1.2557 0.07%

USD/CHF 0.9288 0.03%

USD/CNY 6.4452 -0.39%

USD/BRL 5.5187 0.50%

Chỉ số Giá trị %∆

Dow Jones 34,754.15 0.98%

S&P 500 4,399.76 0.83%

Nasdaq 14,654.00 1.05%

FTSE 100 7,078.04 1.17%

CAC 40 6,600.19 1.65%

DAX 15,250.86 1.85%

Shanghai 3,568.17 0.90%

Nikkei 225 28,114.50 1.58%

KOSPI 2,955.73 -0.13%

VNIndex 1,365.99 0.23%

Chứng khoán châu Á hôm thứ Sáu theo dõi sự leo thang của Phố Wall khi 
lo ngại giảm bớt về mức trần nợ của Hoa Kỳ và cuộc khủng hoảng năng 
lượng. Các nhà đầu tư đang chờ đợi một báo cáo việc làm quan trọng của 
Mỹ và việc bắt đầu giao dịch tại Trung Quốc trở lại sau kỳ nghỉ lễ.

Thị trường chứng khoán Nhật Bản tăng trưởng tốt hơn, trong khi Hàn 
Quốc và Úc giảm điểm. Hợp đồng tương lai của Mỹ tăng sau khi chỉ số S&P 
500 và Nasdaq 100 tăng cao hơn ngày thứ ba. Các nhà lập pháp tại 
Thượng viện đã bỏ phiếu để tạm thời tăng trần nợ, hỗ trợ tâm lý bằng 
cách phá vỡ thế bế tắc kéo dài.

Lợi tức trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đạt mức cao nhất kể từ giữa 
tháng 6. Trong khi một số lo ngại về chi phí năng lượng giảm, các nhà đầu 
tư tiếp tục lo lắng về lạm phát. Báo cáo bảng lương của Hoa Kỳ hôm thứ 
Sáu cũng có thể củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ sớm bắt 
đầu giảm bớt việc mua trái phiếu. Đồng đô-la ổn định.

Tại Trung Quốc, thị trường tài chính sẽ mở cửa lần đầu tiên sau một tuần, 
chuyển sự tập trung trở lại vào các vấn đề nợ nần trong lĩnh vực bất động 
sản của nước này và các quy định pháp lý rộng lớn hơn của Bắc Kinh. 
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Yi Gang cho biết quốc gia này sẽ tiếp 
tục thực hiện các bước để hạn chế hành vi độc quyền giữa các nền tảng 
internet và tăng cường bảo vệ người tiêu dùng và dữ liệu.

Chứng khoán toàn cầu đang có tuần tốt nhất kể từ đầu tháng 9, nhờ sự 
giúp đỡ của Hoa Kỳ nhằm ngăn chặn nguy cơ vỡ nợ ngay lập tức trong bối 
cảnh tranh cãi về giới hạn nợ. Nhưng áp lực giá cả do hàng hóa cung cấp, 
triển vọng thắt chặt chính sách tiền tệ của Fed và suy thoái khu vực bất 
động sản của Trung Quốc vẫn là những rủi ro cho sự phục hồi sau đại 
dịch.

Trong một diễn biến khác, dầu đã tăng trở lại sau khi Bộ Năng lượng Hoa 
Kỳ cho biết họ không có kế hoạch "vào thời điểm này" để khai thác nguồn 
dự trữ dầu của quốc gia để giúp dập tắt giá nhiên liệu đang tăng. Đợt tăng 
điểm mạnh mẽ gần đây của Bitcoin đã tạm dừng quanh mức 54.000 đô la.

Sự kiện kinh tế chính cần quan tâm:

- Bộ Lao động Hoa Kỳ công bố dữ liệu thất nghiệp và tạo việc làm vào 
thứ Sáu.



Lịch sự kiện

Mục lục

Điểm tin thị trường

Lịch sự kiện & bảng giá

Phân tích sản phẩm

1

2

3
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Bảng giá Nông sản

Bản tin
Nông sản 

Tổng số ca đang nhiễm COVID

18,439,419

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 12/2021 ZCEZ21 532.75 535.25 527.50 534.00 0.33% 94,209

Ngô 03/2022 ZCEH22 541.00 544.00 536.00 543.00 0.37% 35,561

Lúa mỳ 12/2021 ZWAZ21 746.00 752.50 739.50 741.25 -0.64% 40,946

Lúa mỳ 03/2022 ZWAH22 759.00 764.75 752.75 754.75 -0.56% 15,177

Đậu tương 01/2022 ZSEF22 1252.50 1260.50 1244.75 1258.25 0.46% 61,211

Đậu tương 03/2022 ZSEH22 1261.25 1269.50 1253.50 1267.25 0.48% 23,790

Khô đậu tương 
12/2021

ZMEZ21 322.80 324.90 319.00 319.30 -1.05% 59,995

Khô đậu tương 
01/2022

ZMEF22 324.80 326.70 321.10 321.40 -0.99% 27,423

Dầu đậu tương 
01/2022

ZLEF22 60.38 62.01 59.76 61.91 2.82% 31,651

Dầu đậu tương 
03/2022

ZLEH22 59.83 61.43 59.30 61.38 2.64% 20,614

9/27/2021
12:30 US Durable Goods Orders(Aug)

12:30 US Nondefense Capital Goods Orders ex Aircraft(Aug)

9/28/2021
13:00 US Housing Price Index (MoM)(Jul)

14:00 US Consumer Confidence(Sep)

9/29/2021
14:00 US Pending Home Sales (MoM)(Aug)

21:30 US US: EIA Petroleum Status Report

9/30/2021

9:00 EU Unemployment Rate(Aug)

12:30 US Gross Domestic Product Price Index(Q2)

12:30 US Personal Consumption Expenditures Prices (QoQ)(Q2)

12:30 US Initial Jobless Claims(Sep 24)

12:30 US Initial Jobless Claims 4-week average(Sep 24)

12:30 US Gross Domestic Product Annualized(Q2)

21:30 US US: EIA Natural Gas Report

23:00 US US: Grain Stocks
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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 540.00 560.00

Hỗ trợ 500.00 515.00

Ngô

Lúa mỳ

Đậu tương

Khô đậu tương & Dầu 
đậu tương

● Giá Ngô tích lũy trước thời điểm báo cáo tuần tới.
● Giá ngô bị đẩy xuống đầu phiên kiểm nghiệm lại vùng đáy ngày 

30/09, sau đó thị trường bật tăng điểm.
● Sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường năng lượng và sức mạnh trên 

thị trường chứng khoán là những lực đẩy tích cực.
● Sàn giao dịch ngũ cốc Buenos Aires chỉ ra rằng diện tích trồng ngô đã 

đạt 21,1% so với 16,8% trong tuần trước. Ước tính trồng của họ ổn 
định ở mức 7,1 triệu ha so với 6,6 triệu ha năm ngoái.

● Dự báo ngày 1-5 và 6-10 cho vùng Trung Tây, Hoa Kỳ cho thấy những 
cơn mưa trên bình thường có thể làm chậm tiến độ thu hoạch.

● Conab (Brazil) chốt sản lượng ngô ở mức 116,3 triệu tấn, tăng 33,7% 
so với năm nay.

● Kết thúc phiên 7/10, hợp đồng ZCEZ21 quay đầu tăng điểm cuối 
phiên. Kết phiên, giá đóng cửa tại mức 534.00 tăng (+0.33%).

● Trên biểu đồ ngày, giá tiếp tục được hỗ trợ tại vùng giá 530.00. Những 
phiên tích lũy gần đây chứng kiến khối lượng suy giảm đáng kể, cho 
thấy, phe gấu chưa kiểm soát thị trường.

● Trên biểu đồ H4, chỉ báo Stochastic cho tín hiệu tăng dần từ vùng quá 
bán. Chúng tôi kỳ vọng giá sẽ tăng điểm lên vùng 543.00. Nếu giá có 
thể vượt được vùng 545.00, kỳ vọng giá sẽ hướng đến vùng 555.00
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Kháng cự/Hỗ trợ

TRANG 5

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

● Kết thúc phiên 07/10, hợp đồng ZWAZ21 giảm điểm. Kết phiên, giá 
đóng cửa tại mức 741.25 giảm (-0.64%).

● Trên biểu đồ ngày, khối lượng giao dịch tiếp tục suy giảm, chỉ báo 
Stochastic đang ở vùng quá mua, có dấu hiệu giảm cho thấy thị 
trường đang có dấu hiệu điều chỉnh khá rõ ràng.

● Trên biểu đồ H4, giá đang trong biên độ 740.00 - 758.00. Chúng tôi 
cho rằng, các nhà đầu tư chờ đợi thêm tín hiệu. Đợi các mức giá cụ 
thể để phản ứng.

Bản tin
Nông sản 

● Doanh số xuất khẩu hàng tuần chậm chạp diễn ra vào thời điểm các 
cuộc đấu thầu xuất khẩu trên thị trường thế giới sôi động đã tạo áp 
lực cho thị trường.

● Các loại cây trồng ở Nam bán cầu tương đối hỗn hợp, với kỳ vọng về 
một vụ mùa lớn ở Australia nhưng tình trạng khô hạn tiếp tục là mối 
lo ngại đối với vụ mùa ở Argentina.

● Vẫn còn những vấn đề về khô hạn ở Argentina và sự không chắc 
chắn về khả năng thu hoạch vụ mùa của các nhà sản xuất Black Sea.

● Báo cáo bán hàng xuất khẩu hàng tuần cho thấy trong tuần kết thúc 
vào ngày 30 tháng 9, doanh số bán lúa mì ròng đạt 333.218 tấn. 
Doanh số bán hàng tích lũy đã đạt 47,9% dự báo của USDA cho niên 
vụ 2021/2022 so với mức trung bình 5 năm là 51,5%.
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Ngô
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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 1300.00 1340.00

Hỗ trợ 1185.00 1240.00

Bản tin
Nông sản 

● Kết thúc phiên 07/10, hợp đồng ZSEX21 đóng cửa tại mức 1247.25, 
tăng (+0.42%) so với phiên trước đó.

● Trên biểu đồ ngày, giá đang phản ứng tích cực với vùng giá hỗ trợ. 
Chỉ báo Stochastic cho tín hiệu vào vùng quá bán, và đang dần cho 
tín hiệu tăng điểm.

● Chúng tôi cho rằng, các nhà đầu tư lướt sóng có thể mở các lệnh 
mua ngắn hướng đến vùng giá 1275.00

● Nhu cầu đối với đậu tương ở Trung Quốc đang bị nghi ngờ khi các 
thương nhân cố gắng xác định tác động đến nhu cầu từ nhiều nhà 
máy nghiền đã đóng cửa và ngừng hoạt động do thiếu điện ở Trung 
Quốc. 

● Conab chốt sản lượng đậu tương Brazil ở mức 140,75 triệu tấn so với 
137,3 triệu tấn một năm trước. Các nhà phân tích dự đoán 144,1 
triệu tấn tấn trong một cuộc khảo sát của Bloomberg. Ước tính hiện 
tại của USDA là 144 triệu tấn.

● Doanh số xuất khẩu hàng tuần cho tuần kết thúc vào ngày 30 tháng 
9 cho thấy doanh số bán đậu tương ròng là 1.041.930 tấn. Doanh số 
bán đậu tương tích lũy đã đạt 44,5% dự báo của USDA cho niên vụ 
2021/2022 so với mức trung bình 5 năm là 48,1%.
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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 347.5 356.5 365.0

Hỗ trợ 335.0 339.0

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

● Kết thúc phiên 06/10, hợp đồng ZMEZ21 
đóng cửa tại mức 322.7 USD, giảm 
(+0.47%) so với phiên trước đó.

● Xu hướng giảm giá trên biểu đồ ngày vẫn 
duy trì, tuy nhiên, giá đang tiến về vùng 
hỗ trợ 320.0. Chúng tôi cho rằng sẽ có sự 
phục hồi nhẹ, tuy nhiên xu hướng lớn 
giảm điểm vẫn đang duy trì.

● Kết thúc phiên 06/10, hợp đồng ZLEZ21 
đóng cửa tại mức 60.34 giảm  (-1.31%)

● Trên biểu đồ ngày, giá tiếp tục xu hướng 
tăng điểm với việc giá bứt phá vùng 
kháng cự 59.30 - 60.00. Chúng tôi kỳ vọng 
hôm nay giá sẽ về vùng hỗ trợ 59.30 - 
60.00, và tiếp tục tăng điểm đến vùng 
64.00.

Bản tin
Nông sản 

● Sức mạnh trên thị trường dầu đậu tương được dẫn dắt bởi sự tăng 
giá tiếp tục của các loại dầu thực vật khác và giá năng lượng tăng đã 
giúp hỗ trợ.

● Doanh số bán ròng khô đậu tương là -21.729 tấn (hủy) cho niên vụ 
hiện tại và 369.614 cho niên vụ tiếp theo với tổng số 347.885.

● Doanh số bán khô đậu tương tích lũy đã đạt 27,9% dự báo của USDA 
cho niên vụ 2021/2022 so với mức trung bình 5 năm là 26,6%. 

● Doanh số bán ròng dầu đậu tương là -5.357 tấn (hủy) cho niên vụ 
hiện tại và 36.039 tấn cho niên vụ tiếp theo với tổng số 30.682.



TRANG 8

Bản tin
Nông sản 


