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Bản tin
Nông sản 

Tỷ giá Giá trị %∆

Dollar Index 93.61 -0.06%

EUR/USD 1.1645 0.05%

GBP/USD 1.3770 0.06%

AUD/USD 0.7468 -0.01%

NZD/USD 0.7147 -0.04%

USD/JPY 113.5600 -0.11%

USD/CAD 1.2367 -0.04%

USD/CHF 0.9160 -0.08%

USD/CNY 6.3839 -0.13%

USD/BRL 5.6474 -0.18%

Chỉ số Giá trị %∆

Dow Jones 35,677.68 0.21%

S&P 500 4,544.90 -0.11%

Nasdaq 15,090.20 -0.82%

FTSE 100 7,204.55 0.20%

CAC 40 6,733.69 0.71%

DAX 15,542.98 0.46%

Shanghai 3,582.60 -0.34%

Nikkei 225 28,543.50 -0.91%

KOSPI 2,999.25 -0.23%

VNIndex 1,389.24 0.32%

● Liên hợp quốc cho biết trong một báo cáo rằng nồng độ khí nhà kính 
đạt mức kỷ lục vào năm ngoái và thế giới đang "đi chệch hướng" 
trong việc giới hạn nhiệt độ tăng. Tổ chức này và các cường quốc 
công nghiệp sẽ phải minh họa rõ ràng về các nhiệm vụ phải đối mặt 
trong cuộc đàm phán về khí hậu của Liên hợp quốc tại Scotland sắp 
tới

● Các nhà đầu tư đã rút 9,4 tỷ USD khỏi các quỹ đầu tư vào nước Anh 
trong năm nay sau khi hy vọng rằng đợt tiêm chủng Covid-19 sẽ thúc 
đẩy sự phục hồi kinh tế mạnh mẽ đã bị lu mờ bởi những dấu hỏi về 
việc tăng trưởng chậm và lạm phát cao. IMF dự báo Vương quốc Anh 
sẽ phục hồi chậm hơn sau đại dịch so với các quốc gia G7 khác, với 
sản lượng kinh tế năm 2024 vẫn thấp hơn 3% so với mức trước đại 
dịch.

● Wu Liangyou, một quan chức tại Ủy ban Y tế Quốc gia  cho biết các 
trường hợp mắc Covid-19 mới của Trung Quốc sẽ gia tăng trong 
những ngày tới và các khu vực bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh có thể 
tiếp tục mở rộng.
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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 533.00 540.00 532.00 538.00 1.08% 97,797

Ngô 03/2022 ZCEH22 541.75 548.00 540.75 546.75 0.97% 35,975

Lúa mỳ 12/2021 ZWAZ21 743.75 759.50 743.50 756.00 1.99% 50,204

Lúa mỳ 03/2022 ZWAH22 756.00 770.50 756.00 767.50 1.86% 16,616

Đậu tương 01/2022 ZSEF22 1233.50 1240.50 1227.00 1230.75 -0.22% 75,418

Đậu tương 03/2022 ZSEH22 1243.50 1249.75 1236.50 1239.75 -0.30% 27,787

Khô đậu tương 
12/2021

ZMEZ21 323.70 327.80 323.00 327.40 1.05% 45,242

Khô đậu tương 
01/2022

ZMEF22 321.50 325.90 321.50 325.40 0.71% 24,178

Dầu đậu tương 
01/2022

ZLEF22 62.19 62.50 61.49 61.62 -0.85% 18,529

Dầu đậu tương 
03/2022

ZLEH22 61.41 61.59 60.61 60.77 -0.86% 13,697

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

● Dữ liệu về Tiến độ Trồng trọt hàng tuần từ NASS cho thấy thu hoạch 
ngô của Hoa Kỳ đã hoàn thành 66% tính đến ngày 24/10. Con số này 
đã tăng từ mức 52% của tuần trước và cao hơn so với tốc độ trung 
bình là 53%.

● USDA báo cáo 545.127 tấn ngô đã được xuất khẩu trong tuần kết 
thúc vào ngày 21/10. Con số đó đã giảm từ 1,05 triệu tấn so với tuần 
trước đó và từ 680 nghìn tấn cùng kỳ năm ngoái. Mexico là điểm đến 
số 1 trong tuần. USDA ghi nhận xuất khẩu ngô lũy kế đã đạt 4,713 
triệu tấn - tương đương 185,5 triệu giạ nhưng vẫn thấp hơn 57 triệu 
giạ so với tốc độ của mùa trước.

● Kết thúc phiên 25/10, hợp đồng ZCEZ21 đóng cửa tại mức 538.00, 
không đổi so với phiên hôm trước.

● Trên biểu đồ ngày, giá hiện thời vẫn đang được hỗ trợ bởi đường 
MA20 (530.00). Tuy nhiên, chỉ báo stochastic di chuyển vào vùng quá 
mua, các nhà đầu tư cần chú ý.

● Trên biểu đồ H4, gia đang dao động trong biên độ hẹp 530.00 - 
540.00. Chúng tôi vẫn duy trì quan điểm mua với Ngô. Các nhà đầu tư 
có thể chờ mua tại vùng hỗ trợ 525.00 - 530.00. Trong trường hợp giá 
bứt phá đỉnh 540.00, giá nhiều khả năng sẽ tiến đến vùng giá 550.00.
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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 25/10, hợp đồng ZWAZ21 tăng điểm, cuối phiên, giá 
đóng cửa tại mức $759.50 tăng (+0.46%) so với phiên trước đó.

● Trên biểu đồ ngày, giá bật tăng điểm từ vùng hỗ trợ 740.00. Một tín 
hiệu tích cực khi giá tăng điểm kết hợp với khối lượng giao dịch gia 
tăng, củng cố xu hướng.

● Trên biểu đồ H4, giá tiếp tục được hỗ trợ bởi đường MA20. Chúng tôi 
vẫn duy trì xu hướng tăng điểm, nhưng hiện tại, vùng giá 765.00 là 
vùng kháng cự mạnh. Các nhà đầu tư cần chú ý.

Bản tin
Nông sản 

● Dữ liệu về Tiến độ Mùa vụ cho thấy việc trồng lúa mì vụ đông đã 
hoàn thành 80%. Đó là mức tăng 10% hàng tuần và phù hợp với mức 
trung bình của 5 năm. NASS cũng báo cáo tỷ lệ chồi bông trên 50%, 
ở mức 55%, đạt 22/23 điểm điều kiện đầu tiên của vụ mùa. Tính đến 
ngày 24/10, NASS đã đánh giá vụ lúa mì mùa đông ở mức 46% 
tốt/xuất sắc so với mức 41% của cùng kỳ năm ngoái.

● USDA báo cáo xuất khẩu lúa mì từ tuần kết thúc ngày 21/10 ở mức 
140.413 tấn. Con số này thậm chí bằng với lượng xuất khẩu của tuần 
trước, nhưng giảm so với mức 400 nghìn tấn cùng kỳ năm ngoái. 
HRW là mặt hàng dẫn đầu trong tổng sản lượng xuất khẩu với 59 
nghìn tấn, tiếp theo đó là HRS với 45 nghìn tấn. Báo cáo hàng tuần 
của USDA cho thấy các lô hàng lúa mì lũy kế vẫn giảm 17% trong 
mùa trước với 9.478 triệu tấn được vận chuyển đến hết ngày 21/10.

● Trung Quốc báo cáo đã bán 891.938 tấn lúa mì từ kho dự trữ nhà 
nước vào tuần trước với giá xấp xỉ 371$/tấn.
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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 1300.00 1340.00

Hỗ trợ 1185.00 1240.00

Bản tin
Nông sản 

● Kết thúc phiên 25/10, hợp đồng ZSEX21 tiếp tục giảm điểm nhẹ. Cuối 
phiên, giá đóng cửa tại mức 1237.25 tăng (1.37%).

● Trên biểu đồ ngày, khối lượng giao dịch tăng mạnh, chỉ báo 
Stochastic cho tín hiệu tăng điểm. Nhiều khả năng, có một lượng lớn 
lực bắt đáy. Tuy nhiên, về mặt xu hướng, giá vẫn đang nằm dưới 
đường MA20, vì vậy, các nhà đầu tư giá lên vẫn cần phải thận trọng.

● Trên biểu đồ H4, giá có phần lưỡng lự, chỉ báo Stochastic vòa vùng 
quá bán. Các nhà đầu tư lướt sóng trong ngày có thể canh mua tại 
vùng giá 1205.00 - 1207.00, cắt lỗ ở mức 1190.00, với mục tiêu 
1240.00

● Dữ liệu Xuất khẩu cho thấy có 2,1 triệu tấn đậu tương được vận 
chuyển trong tuần tính kết thúc vào ngày 21/10. Con số đó đã giảm 
từ mức 2,45 triệu tấn trong tuần trước và từ 2,89 triệu tấn cùng kỳ 
năm ngoái. Trung Quốc vẫn là điểm đến hàng đầu cho lô hàng đậu 
tương xuất khẩu trong tuần, với 1,54 triệu tấn hay 73% tổng sản 
lượng. USDA cũng bổ sung 152.859 tấn đậu tương vào các báo cáo 
trước đây, đưa xuất khẩu MYTD lên 8.129 triệu tấn. Tại thời điểm này 
mùa trước, các lô hàng hàng tuần đã đạt 14,78 triệu tấn.

● USDA cho biết thu hoạch đậu tương đã đạt 73% tính đến ngày 24/10. 
Con số này đã tăng 13% trong tuần và vẫn cao hơn 3% so với tốc độ 
trung bình.

● Ag Rural của Brazil báo cáo tiến trồng đậu tương đã hoàn thành 38%, 
đây là tốc độ nhanh thứ 2 trong kỷ lục.
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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 25/10, hợp đồng ZMEZ21 
đóng cửa tại mức 327.2 USD, giảm 
(-0.06%) so với phiên trước đó.

● Trên biểu đồ ngày, giá bứt phá đường 
MA20, tuy nhiên, khối lượng giao dịch 
thấp, cho thấy xu hướng tăng điểm vẫn 
chưa được hoàn toàn xác nhận.

● Kết thúc phiên 25/10, hợp đồng ZLEZ21 
đóng cửa tại 63.14 tăng  (+1.69%) so với 
phiên trước đó.

● Trên biểu đồ ngày, giá tiếp tục giảm từ 
vùng hỗ trợ 64.00 - 64.80. Chúng tôi kỳ 
vọng giá sẽ tiếp tục có động thái điều 
chỉnh hướng về đường MA20 vùng giá 
60.50 - 60.80. 

● Tuy vậy, các nhà đầu tư nên hạn chế mở 
bán trong ngày, do xu hướng tăng điểm 
vẫn đang duy trì.

Bản tin
Nông sản 

● Giá dầu thực vật nhiều khả năng sẽ đạt đỉnh trong ngắn hạn khi mà 
những vấn đề về nguồn cung thắt chặt sẽ được nới lỏng.



TRANG 8

Bản tin
Nông sản 


