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Thị trường tiền tệ

Thị trường chứng khoán

TRANG 2

Bản tin
Nông sản 

Tỷ giá Giá trị %∆

Dollar Index 94.08 -0.08%

EUR/USD 1.1576 0.09%

GBP/USD 1.3636 0.15%

AUD/USD 0.7310 0.21%

NZD/USD 0.6935 0.20%

USD/JPY 112.1900 -0.08%

USD/CAD 1.2470 -0.12%

USD/CHF 0.9269 -0.12%

USD/CNY 6.4435 -0.03%

USD/BRL 5.5082 -0.19%

Chỉ số Giá trị %∆

Dow Jones 34,746.71 -0.02%

S&P 500 4,391.36 -0.19%

Nasdaq 14,579.50 -0.51%

FTSE 100 7,095.55 0.25%

CAC 40 6,559.99 -0.61%

DAX 15,206.13 -0.29%

Shanghai 3,592.17 0.67%

Nikkei 225 28,052.00 0.01%

KOSPI 2,956.30 -0.11%

VNIndex 1,372.73 0.49%

Hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán của Mỹ giảm vào thứ Hai và chứng 
khoán châu Á biến động trái chiều trong bối cảnh rủi ro đối với sự phục 
hồi của đại dịch sau cuộc khủng hoảng năng lượng và triển vọng của 
chính sách tiền tệ thắt chặt hơn để chống lạm phát.

Thị trường chứng khoán giảm điểm ở Úc và tăng ở Nhật Bản, trong khi các 
hợp đồng S&P 500 và Nasdaq 100 chìm trong sắc đỏ. Chứng khoán Mỹ 
giảm hôm thứ Sáu sau khi dữ liệu tăng trưởng việc làm giảm đáng kể so 
với kỳ vọng nhưng cũng cho thấy thu nhập tăng vọt.

Tăng lương và tăng chi phí năng lượng làm nổi bật áp lực giá cả đang làm 
tăng thêm trường hợp chính sách tiền tệ thắt chặt hơn. Nhiều chiến lược 
gia kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ giảm bớt lượng mua trái phiếu trong 
những tuần tới. Tại Vương quốc Anh, các quan chức Ngân hàng Trung 
ương Anh đã củng cố các tín hiệu về việc sắp tăng lãi suất để kiềm chế lạm 
phát.

Hợp đồng trái phiếu kho bạc kỳ hạn giảm sau khi lợi tức trái phiếu kho bạc 
Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng vượt 1,6% vào thứ Sáu. Dầu thô WTI tăng cao và 
được giao dịch ở mức cao nhất kể từ năm 2014. Đô-la New Zealand trượt 
giá trong bối cảnh các trường hợp Covid-19 tăng ở đó.

Bên cạnh việc thắt chặt chính sách tiền tệ đến từ ngân hàng trung ương, 
các nhà đầu tư cũng đang chuẩn bị cho các báo cáo sắp tới về lợi nhuận 
quý III của công ty và theo dõi các khoản nợ và sự suy thoái trong lĩnh vực 
bất động sản của Trung Quốc.

Các nhà kinh tế của Goldman Sachs đã cắt giảm dự báo của họ về tăng 
trưởng của Hoa Kỳ trong năm nay và năm tới, nguyên nhân được cho là 
sự phục hồi chậm trễ trong chi tiêu của người tiêu dùng. Sự sụt giảm chủ 
yếu được bù đắp bằng việc nâng cấp các dự báo trong hai năm tiếp theo.

Một diễn biến khác, căng thẳng về Đài Loan đang âm ỉ. Tổng thống Thái 
Anh Văn cho biết hòn đảo này đang phải đối mặt với "những thách thức 
chưa từng có" và sẽ bảo vệ chủ quyền của mình, đẩy lùi sau khi nhà lãnh 
đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố một ngày trước đó rằng sẽ đạt 
được thống nhất. Các thị trường của Đài Loan đóng cửa nghỉ lễ.

Một số sự kiện kinh tế chính tuần này:

- Biên bản cuộc họp FOMC Hoa Kỳ và dữ liệu CPI, thứ Tư.c
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Reuters CRB Commodity Index
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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 động

Hợp đồng Mã Mở cửa Cao Thấp TT %∆ KL

Ngô 12/2021 ZCEZ21 533.25 538.75 530.00 530.50 -0.66% 85,355

Ngô 03/2022 ZCEH22 542.00 547.50 539.25 539.50 -0.64% 35,904

Lúa mỳ 12/2021 ZWAZ21 739.25 746.50 731.75 734.00 -0.98% 45,972

Lúa mỳ 03/2022 ZWAH22 752.25 759.75 745.25 747.25 -0.99% 18,829

Đậu tương 01/2022 ZSEF22 1256.75 1273.75 1253.25 1254.25 -0.32% 66,271

Đậu tương 03/2022 ZSEH22 1266.00 1283.25 1262.75 1263.75 -0.28% 31,450

Khô đậu tương 
12/2021

ZMEZ21 319.10 322.80 318.00 318.70 -0.19% 56,781

Khô đậu tương 
01/2022

ZMEF22 321.20 324.90 320.30 321.00 -0.12% 29,648

Dầu đậu tương 
01/2022

ZLEF22 61.87 62.95 61.26 61.46 -0.73% 25,199

Dầu đậu tương 
03/2022

ZLEH22 61.39 62.45 60.79 61.04 -0.55% 12,810

10/11/2021
US US: Banking Holidays

N/A CN FDI - Foreign Direct Investment (YTD) (YoY)(Sep)

19:30 US Consumer Price Index (YoY)(Sep)

19:30 US Consumer Price Index ex Food & Energy (YoY)(Sep)

22:00 US US: Export Inspections

23:00 US US: USA Supply/Demand

23:00 US US: Crop Production

10/13/2021
N/A CN Trade Balance US(Sep)

3:00 US US: Crop Progress

10/14/2021

1:00 US FOMC Minutes

1:00 US Monthly Budget Statement(Sep)

7:00 EU EUopean Council Meeting

19:30 US Producer Price Index ex Food & Energy (YoY)(Sep)

19:30 US Initial Jobless Claims(Oct 8)

21:30 US US: EIA Natural Gas Report

22:00 US US: EIA Petroleum Status Report

10/15/2021

7:00 US IMF Meeting

9:00 CN Retail Sales (YoY)(Sep)

19:30 US Retail Sales (MoM)(Sep)
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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 phân bón gia tăng có thể khiến ít diện tích gieo trồng cho Ngô.
● Mưa lớn trên khắp miền Bắc Trung Quốc trong tuần qua đã khiến 

việc thu hoạch ngô của họ bị trì hoãn và gây lo ngại về chất lượng cây 
trồng. Các quan chức Mexico cho rằng nhập khẩu ngô năm 2021 có 
thể vượt quá 19 triệu tấn, đây sẽ là mức cao nhất mọi thời đại mới 
đối với nhập khẩu ngô và so với mức gần 16 triệu tấn của năm ngoái.

● Dự báo thời tiết hỗn hợp ở một số khu vực Trung Tây Hoa Kỳ với đủ 
lượng mưa để làm chậm tốc độ thu hoạch Ngô giúp giảm áp lực bán 
phần nào.

● Thị trường năng lượng cũng như đồng đô-la Mỹ tăng điểm được coi 
là những nhân tố củng cố thị trường Ngô. Giá phân bón tăng vọt gần 
đây, do chi phí khí đốt tự nhiên cao hơn, mở ra cơ hội cho diện tích 
trồng trọt giảm và sản lượng ít hơn cho vụ mùa mới.

● Hãy nhớ rằng các thương nhân đang tin tưởng vào một vụ ngô Brazil 
là 118 triệu tấn trong năm tới so với 86 triệu của năm trước. Họ cũng 
đang tìm kiếm sản lượng của Argentina sẽ đạt 53 triệu tấn so với 50 
triệu trong năm ngoái.

● Kết thúc phiên 8/10, hợp đồng ZCEZ21 giảm điểm cuối phiên. Kết 
phiên, giá đóng cửa tại mức 530.50 giảm (-0.66%).

● Trên biểu đồ ngày, giá vẫn đang tích lũy trong biên độ hẹp, và được 
hỗ trợ bởi đường MA20. Đồng thời, khối lượng giao dịch ảm đạm, cho 
thấy xu hướng tích lũy rõ ràng.

● Trên biểu đồ H4, giá vẫn đang dao động trong biên độ 530.0 - 538.00. 
Xu hướng Ngô sẽ được quyết định khi giá phá khỏi biên độ trên.
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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

● Kết thúc phiên 08/10, hợp đồng ZWAZ21 giảm điểm. Kết phiên, giá 
đóng cửa tại mức 734.00 giảm (-0.98%).

● Trên biểu đồ ngày, khối lượng giao dịch ở mức vừa phải. Chỉ báo 
Stochastic cho tín hiệu giảm, báo hiệu xu hướng giá có thể vẫn sẽ 
tiếp tục điều chỉnh.

● Trên biểu đồ H4, giá giảm tiến về vùng hỗ trợ 733.00. Các nhà đầu tư 
cần đợi thêm một số tín hiệu để xác định xu hướng cụ thể hơn.

● Quan điểm của chúng tôi vẫn là chờ mua đối với Lúa mỳ, tuy nhiên, 
cần đợi điểm mua hợp lý.

Bản tin
Nông sản 

● Lo ngại lạm phát có thể mở rộng biên độ giá.
● Lực bán mạnh ngày thứ Sáu đẩy thị trường giảm điểm xuống mức 

thấp nhất kể từ ngày 01/10.
● Dự báo mưa trong ngắn hạn cho nửa phía đông của Kansas được coi 

là có lợi cho các loại cây trồng gần đây và các thương nhân quan sát 
việc trồng trọt của Liên minh Châu Âu với kỳ vọng rằng diện tích cây 
trồng sẽ ổn định, lớn hơn một chút so với năm ngoái.

● Các vụ lúa mì ở Nam bán cầu đang là một vụ mùa 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 của Argentina.

● Lo ngại rằng Nga, Argentina hoặc các nhà sản xuất chủ chốt khác 
cuối cùng sẽ hạn chế xuất khẩu của họ để chống lại lạm phát lương 
thực đã cung cấp hỗ trợ cơ bản cho thị trường.

● Lạm phát có thể khiến người dùng cuối trên toàn thế giới tích trữ 
nhiều lúa mì và bột mì hơn mức bình thường, và điều này có thể 
khiến nhu cầu tiêu thụ mạnh hơn nhiều so với dự kiến.
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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 1300.00 1340.00

Hỗ trợ 1185.00 1240.00

Bản tin
Nông sản 

● Kết thúc phiên 08/10, hợp đồng ZSEX21 đóng cửa tại mức 1243.00, 
giảm (-0.34%) 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

● Báo cáo USDA sắp phát hành, và kỳ vọng sản lượng sẽ tăng cao hơn.
● Các nhà sản xuất Brazil đã trồng 9,8% diện tích dự kiến   cho vụ đậu 

tương 2021/22 vào ngày 8 tháng 10, theo công ty tư vấn Safras & 
Mercado. Con số này tăng so với năm ngoái khi chỉ gieo trồng 2,3% 
diện tích dự kiến, nhưng thấp hơn mức trung bình 5 năm là 9,1%.

● Với việc đồng đô-la Mỹ tăng điểm mạnh cùng với đó là sắc xanh bao 
phủ thị trường năng lượng là những động lực hỗ trợ thị trường tích 
cực.

● Trong những năm thời tiết khắc nghiệt vào tháng 7 và cải thiện vào 
tháng 8 như năm 2005 và năm nay, thị trường thường có xu hướng 
đánh giá thấp năng suất cải thiện như thế nào.

● Cụ thể, năm 2005, ước tính sản lượng tháng 9 là 39,6 giạ/mẫu. Sau 
đó đã tăng lên 41,6 vào tháng 10 và cuối cùng đạt đến mức 43, thậm 
chí còn cao hơn so với sản lượng năm 2004.

● Trong cùng năm đó, năng suất ngô giảm xuống còn 147,9 giạ/mẫu từ 
160,4 mẫu năm 2004.
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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 08/10, hợp đồng ZMEZ21 
đóng cửa tại mức 318.7 USD, giảm 
(-0.19%) so với phiên trước đó.

● Xu hướng giảm vẫn đang thể hiện trên 
biểu đồ. Giá đang có dấu hiệu chững lại 
tại các vùng giá hỗ trợ.

● Chúng tôi cho rằng, các nhà đầu tư nên 
đừng ngoài đối với mặt hàng này.

● Kết thúc phiên 08/10, hợp đồng ZLEZ21 
đóng cửa tại mức 61.51 giảm  (-0.89%)

● Trên biểu đồ H4, giá liên tục được đỡ bởi 
đường MA20.

● Chúng tôi kỳ vọng giá sẽ có thể tăng đến 
vùng giá 64.00 - 65.00.

● Các nhà đầu tư có thể mở mua tại vùng 
giá 61.00

Bản tin
Nông sản 

● Giá dầu thực vật toàn cầu tăng, cộng hưởng với tin tức giá dầu cọ 
cao nhất mọi thời đại cũng như là việc Trung Quốc nhiều khả năng 
trở thành người mua Đậu tương Hoa Kỳ tích cực trong những ngày 
tới sẽ trở thành một nguồn lực hỗ trợ thị trường đáng kể ngày thứ 
Sáu.

● Số lượng hợp đồng mở tăng bứt phá đối với Khô đậu tương cho thấy 
nhiều khả năng rằng các quỹ đầu tư đang xây dự vị thế bán ròng lớn 
hơn. 

●



TRANG 8

Bản tin
Nông sản 


