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Thị trường tiền tệ

Thị trường chứng khoán

TRANG 2

Bản tin
Nông sản 

Tỷ giá Giá trị %∆

Dollar Index 94.12 0.01%

EUR/USD 1.1576 -0.03%

GBP/USD 1.3613 -0.02%

AUD/USD 0.7429 -0.09%

NZD/USD 0.7114 -0.15%

USD/JPY 113.9600 0.00%

USD/CAD 1.2418 0.09%

USD/CHF 0.9150 0.02%

USD/CNY 6.4000 0.04%

USD/BRL 5.6800 0.00%

Chỉ số Giá trị %∆

Dow Jones 36,053.09 0.39%

S&P 500 4,630.65 0.37%

Nasdaq 15,649.60 0.34%

FTSE 100 7,274.81 -0.19%

CAC 40 6,927.03 0.49%

DAX 15,954.45 0.94%

Shanghai 3,505.63 -1.10%

Nikkei 225 29,520.90 -0.43%

KOSPI 2,998.13 -0.51%

VNIndex 1,452.46 0.94%

Chứng khoán châu Á xuất hiện những phản ứng trái chiều vào thứ Tư khi 
các nhà giao dịch đánh giá mức cao nhất mọi thời đại khác đối với chứng 
khoán Hoa Kỳ và sự giảm điểm trong lợi suất trái phiếu Hoa Kỳ kỳ hạn 
ngắn trước quyết định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang.

Thị trường chứng khoán Australia tăng trong khi Hàn Quốc giảm. Hợp 
đồng tương lai giảm đối trên thị trường Hồng Kông. Nhật Bản đóng cửa 
cho một kỳ nghỉ. Các hợp đồng tương lai chỉ số của S&P 500 và Nasdaq 
100 đều trượt dốc. Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ tăng vọt lên mức kỷ 
lục, được thúc đẩy bởi khả năng phục hồi của lợi nhuận công ty trước chi 
phí đầu vào tăng trong bối cảnh chuỗi cung ứng liên quan đến đại dịch và 
biến động lao động.

Tại Trung Quốc, Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết nền kinh tế đang đối 
mặt với áp lực đi xuống mới. Trong khi đó, có nhiều đồn đoán rằng lời kêu 
gọi nhằm đảm bảo có đủ nguồn cung cấp lương thực cho mùa đông và để 
mọi người tích trữ những thứ cần thiết có liên quan đến việc bùng phát 
virus ngày càng rộng đã dẫn đến hạn chế di chuyển.

Fed dự kiến   sẽ thông báo rằng họ sẽ bắt đầu giảm bớt lượng mua trái 
phiếu của họ, nhưng các nhà kinh tế đang băn khoăn về việc liệu nâng lãi 
suất sẽ diễn ra vào năm sau hay vào đầu năm 2023.

Trong một diễn biến khác, dầu đã giảm điểm trước cuộc họp trong tuần 
này khi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đồng minh sẽ thiết lập 
chính sách sản lượng. Bitcoin ở mức khoảng 63.000 đô la trong bối cảnh 
tiền điện tử tăng giá.

Một số sự kiện kinh tế cần quan tâm trong tuần này:

- Chính sách tiền tệ của FED, các dữ liệu về đơn đặt hàng nhà máy, 
đơn đặt hàng lâu bên của Mỹ, thứ Tư.

- OPEC+ họp bàn sản lượng, thứ Năm.
- Chính sách tiền tệ của NHTW Anh, thứ Năm.
- Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đâu, dữ liệu thương mại Mỹ, thứ 

Năm.
- Bảng lương phi nông nghiệp, tỷ lệ thất nghiệp Hoa Kỳ, thứ Sáu.
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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

18,439,419

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 578.25 586.00 572.00 573.00 -1.04% 160,418

Ngô 03/2022 ZCEH22 586.00 593.50 580.25 581.25 -0.98% 68,665

Lúa mỳ 12/2021 ZWAZ21 798.50 807.00 789.75 791.50 -0.72% 61,622

Lúa mỳ 03/2022 ZWAH22 810.00 818.00 801.75 803.50 -0.65% 27,526

Đậu tương 01/2022 ZSEF22 1247.75 1261.00 1243.25 1256.25 0.62% 82,186

Đậu tương 03/2022 ZSEH22 1257.50 1270.25 1253.00 1267.00 0.70% 32,297

Khô đậu tương 
12/2021

ZMEZ21 329.10 337.50 328.80 337.20 2.46% 53,400

Khô đậu tương 
01/2022

ZMEF22 327.20 334.80 326.70 334.30 2.17% 27,497

Dầu đậu tương 
01/2022

ZLEF22 61.69 62.08 61.13 61.67 -0.03% 19,122

Dầu đậu tương 
03/2022

ZLEH22 61.04 61.36 60.48 60.98 -0.08% 13,789

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

TRANG 4

Ngô 12/2021 (ZCEZ21)

Bản tin
Nông sản 

Điểm tin

Phân tích kỹ thuật

Kháng cự 580.00 590.00 600.00

Hỗ trợ 540.00 560.00

Ngô

Lúa mỳ

Đậu tương

Khô đậu tương & Dầu 
đậu tương

● Đà tăng của Ngô có thể là quá nhanh, và quá dài do đó, kỳ vọng sẽ 
có nhịp điều chỉnh. Đồng đô la Mỹ tăng giá cộng với sự suy yếu của 
vàng và suy yếu của dầu thô được coi là những động lực tiêu cực.

● USDA báo cáo rằng 407,5 triệu giạ ngô đã được sử dụng để sản xuất 
etanol trong tháng 9, tăng so với 402,4 triệu giạ một năm trước.

● Với việc giá Bông, Lúa mỳ vụ xuân tăng cao hơn, thì việc Ngô tăng giá 
lên cao hơn nhiều khả năng sẽ tránh được việc giảm bớt diện tích 
gieo trồng cây Ngô ở khu vực Bắc Dakota và Georgia.

● Mối quan hệ giữa hợp đồng tương lai tháng 12/22 của Khô đậu 
tương với Ngô chạm mức thấp nhất ngày hôm qua 122 USD/tấn sau 
khi đạt mức 226 USD/tấn vào đầu tháng Tư. Điều này nhiều khả năng 
đóng góp việc sử dụng Khô đậu tương nhiều hơn, và sử dụng Ngô ít 
hơn.

● Theo khảo sát, giá phân bón tại Mỹ tăng cao, điều này có thể khiến 
nhiều nông dân giảm bớt diện tích trồng vào năm tới.

● Kết thúc phiên 03/11, hợp đồng ZCEZ21 giảm điểm nhẹ, kết thúc 
chuỗi 7 phiên tăng điểm liên tiếp. Cuối phiên giá đóng cửa tại mức 
573.00 giảm (-1.04%) so với đóng cửa phiên ngày trước đó.

● Trên biểu đồ ngày, giá quay đầu giảm điểm tại vùng hỗ trợ 580.00. 
Chỉ báo Stochastic vẫn nằm vùng quá bán.

● Trên biểu đồ H4, sau khi giá phản ứng với vùng kháng cự 580.00, tạo 
thành bộ nến Bearish Engulfing cho tín hiệu giảm điểm, đảo chiều 
trong ngắn hạn. Chúng tôi kỳ vọng nhịp giảm điểm này sẽ điều chỉnh 
giá về vùng hỗ trợ 560.00
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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 780.00 785.00 790.00

Hỗ trợ 740.00 760.00

Phân tích kỹ thuật

● Kết thúc phiên 02/11, hợp đồng ZWAZ21 quay đầu giảm điểm sau 
khi giá tiến vào ngưỡng tâm lý 800.00. Kết phiên, giá đóng cửa tại 
mức 791.50 giảm (-0.72%) so với phiên trước đó.

● Trên biểu đồ ngày, khối lượng giao dịch có dấu hiệu đạt đỉnh trong 
những ngày gần đây, chỉ báo Stochastic cho thấy tín hiệu quá mua, 
nhiều khả năng sẽ có nhịp điều chỉnh trong ngắn hạn.

● Trên biểu đồ H4, giá tạo thành bộ nến giảm điểm. Chúng tôi kỳ vọng 
Lúa mỳ giảm điểm về vùng 780.00 và có thể tiến về tiếp đến vùng 
770.00

Bản tin
Nông sản 

● Thị trường có thể trải qua một đợt điều chỉnh ngắn hạn, tuy nhiên, 
đây sẽ là thời cơ để canh mua trở lại.

● Điều kiện vụ mùa lúa mì mùa đông của Hoa Kỳ thấp hơn mức bình 
thường và dự báo 5 ngày tới hầu hết là khô ráo ngoại trừ một số 
trận mưa khá ở Oklahoma. Triển vọng ngày 6-10 cho thấy nhiệt độ 
ấm hơn bình thường và lượng mưa dưới mức bình thường trong khi 
ngày 8-14 cũng tương tự.

● Lúa mỳ vụ đông: tình trạng tốt/xuất sắc là 45%, kém/rất kém là 21%. 
Với tình trạng tốt/xuất sắc hiện tại giảm 7% so với trung bình 10 
năm, còn tỷ lệ kém/rất kém tăng 9% so với trung bình 10 năm.

● Tuy nhiên, số lượng hợp đồng mở duy trì trong một xu hướng tăng, 
và điều này được xem như một yếu tố tích cực.

● Trong ngắn hạn, yếu tố giá trị của đồng đô-la sẽ ít nhiều gây ảnh 
hưởng đến lúa mỳ.
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TRANG 6

Ngô

Lúa mỳ

Đậu tương

Khô đậu tương & Dầu 
đậu tương

Đậu tương 01/2022 (ZSEF22)

Điểm tin

Phân tích kỹ thuật

Kháng cự 1290.00 1300.00

Hỗ trợ 1200.00 1230.00 1240.00

Bản tin
Nông sản 

● Kết thúc phiên 02/11, hợp đồng ZSEF22 tiếp tục tích lũy trong biên 
độ hẹp. Cuối phiên, giá đóng cửa tại mức 1244.00 tăng (+0.59%).

● Trên biểu đồ ngày, khối lượng sụt giảm mạnh. Các nhà đầu tư hầu 
như đứng ngoài thị trường ngày hôm qua, cho thấy, thị trường cần 
có một tín hiệu cụ thể để xác định xu hướng.

● Trên biểu đồ H4, giá vẫn đang dao động trong biên độ hẹp 1240.00 - 
1260.00. Các nhà đầu tư đợi giá bứt phá ra khỏi biên độ hẹp này để 
tiến hành vào lệnh. 

● Đậu tương tháng 11 đóng cửa cao hơn. Lúa mỳ và Ngô chịu áp lực 
giảm điểm khi đồng đô-la Mỹ tăng, nhưng với đà tăng của Khô đậu 
tương đủ để hỗ trợ.

● Nhiều bàn tán về việc thu hoạch chậm cũng hỗ trợ giá. Những ý 
kiến   cho rằng vụ mùa của Mỹ sẽ được USDA điều chỉnh cao hơn, và 
thời tiết tốt tiếp tục cho sự phát triển của vụ mùa Brazil được coi là 
những động lực tiêu cực.

● Thời tiết ở Mỹ tiếp tục là một yếu tố do mưa trong những tuần qua 
đã làm chậm việc thu hoạch, nhưng 7 ngày tới có vẻ khô ráo nên cho 
phép tiếp tục điều tra thực địa. Các dự báo mở rộng có khả năng 
lượng mưa gần hoặc thấp hơn bình thường và nhiệt độ trên trung 
bình, cả hai đều sẽ cho phép thu hoạch kết thúc.

● Mato Grosso của Brazil và các khu vực xung quanh được dự báo sẽ 
có mưa nhẹ trong tuần tới, điều này sẽ hỗ trợ các loại cây trồng đã 
trồng nhưng không đủ để làm chậm quá trình trồng trọt.
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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 336.00 340.00 344.0

Hỗ trợ 324.0 328.0

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 01/11, hợp đồng ZMEZ21 
có phiên tăng đột biến, đóng cửa tại mức 
337.2 tăng (+2.46%).

● Trên biểu đồ ngày, chỉ báo Stochastic cho 
thấy tín hiệu vào vùng quá mua, tuy 
nhiên giá bứt phá mạnh, vọt tăng lên trên 
vùng kháng cự.

● Trên biểu đồ giá vượt lên trên vùng kháng 
cự 336.5 sẽ cho thấy xu hướng tăng điểm 
tốt. Các nhà đầu tư chủ động mua, với 
mục tiêu 348.0

● Kết thúc phiên 02/11, hợp đồng ZLEZ21 
biến động nhẹ. Đóng cửa tại mức 61.99 
tăng (+0.03%) so với phiên trước đó.

● Trên biểu đồ ngày, khối lượng giao dịch 
liên tục suy giảm, chỉ báo Stochastic giảm, 
cho thấy nhiều khả năng thị trường vẫn 
giảm điểm.

● Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng, với việc giá 
đang giao động xung quanh đường MA20 
cho thấy xu hướng không rõ ràng, và các 
nhà đầu tư cần chờ tín hiệu cụ thể.

Bản tin
Nông sản 

● Mối quan hệ giữa hợp đồng tương lai tháng 12/22 của Khô đậu 
tương với Ngô chạm mức thấp nhất ngày hôm qua 122 USD/tấn sau 
khi đạt mức 226 USD/tấn vào đầu tháng Tư. Đây là mức cao nhất 
trong vòng 10 năm tính đến thời điểm này và có khả năng góp phần 
làm tăng nhu cầu thức ăn chăn nuôi với Khô đậu tương trong nội địa 
Mỹ.

● Trong khi mối quan hệ giữa Khô đậu tương/Ngô là mối quan hệ đối 
với thức ăn đứng trên góc nhìn về nhu cầu, thì tỷ lệ Dầu đậu 
tương/Ngô đang nổi lên đối với phía nhiên liệu/năng lượng và có thể 
bắt đầu thống trị trong thời gian tới.



TRANG 8

Bản tin
Nông sản 


