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Thị trường tiền tệ

Thị trường chứng khoán

TRANG 2

Bản tin
Nông sản 

Tỷ giá Giá trị %∆

Dollar Index 94.34 0.02%

EUR/USD 1.1552 -0.03%

GBP/USD 1.3501 -0.05%

AUD/USD 0.7404 -0.05%

NZD/USD 0.7107 -0.03%

USD/JPY 113.7900 -0.04%

USD/CAD 1.2459 0.06%

USD/CHF 0.9128 0.02%

USD/CNY 6.3975 -0.13%

USD/BRL 5.6031 0.91%

Chỉ số Giá trị %∆

Dow Jones 36,124.66 -0.09%

S&P 500 4,680.06 0.42%

Nasdaq 15,940.30 0.81%

FTSE 100 7,279.91 0.43%

CAC 40 6,987.79 0.53%

DAX 16,029.65 0.44%

Shanghai 3,526.87 0.81%

Nikkei 225 29,653.50 -0.47%

KOSPI 2,980.62 -0.09%

VNIndex 1,448.34 0.28%

Một đợt phục hồi tăng điểm chứng khoán toàn cầu đã tạm dừng ở châu Á 
vào thứ Sáu, thị trường Trái phiếu tăng trở lại được kích hoạt bằng việc 
giảm tốc độ bơm tiền nhằm dập tắt lạm phát.

Thị trường chứng khoán Nhật Bản và Hàn Quốc giảm, trong khi Úc tăng. 
Các hợp đồng tương lai chỉ số của Hoa Kỳ biến động sau khi cổ phiếu công 
nghệ khiến Phố Wall leo lên mức cao nhất mọi thời đại. 

Trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng vọt. Động thái bất ngờ của Ngân hàng 
Trung ương Anh trong việc giữ lãi suất hôm thứ Năm đã thúc đẩy sự gia 
tăng trái phiếu trên toàn cầu khi các nhà đầu tư đánh giá lại triển vọng chi 
phí đi vay.

Đồng đô la tiếp tục tăng và dầu thô tăng. Ả Rập Xê-út và các đồng minh 
OPEC+ đã bác bỏ lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Joe Biden về việc tăng sản 
lượng lớn. Điều đó khiến Biden có quyền lựa chọn mở bán hàng trong các 
kho dự trữ chiến lược của Hoa Kỳ.

Trọng tâm chuyển sang báo cáo việc làm của Hoa Kỳ sẽ diễn ra vào thứ 
Sáu vì mức độ tiến bộ trong dữ liệu về việc làm có thể thay đổi quan điểm 
về chính sách tiền tệ một lần nữa, báo trước những biến động tiềm ẩn 
hơn nữa trên thị trường trái phiếu. 

Tại Trung Quốc, các nhà đầu tư đang theo dõi Kaisa Group Holdings để 
biết điểm sáng tiếp theo trong lĩnh vực bất động sản đang gặp khó khăn 
của quốc gia này. Trong khi đó, các nhà chức trách đang thúc giục người 
sáng lập China Evergrande Group Hui Ka Yan sử dụng tiền của chính mình 
để giảm bớt cuộc khủng hoảng nợ của công ty.

Dữ liệu mới nhất của Hoa Kỳ cho thấy trợ cấp thất nghiệp giảm xuống 
mức thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2020. Báo cáo việc làm hôm thứ Sáu 
được dự báo cho thấy bảng lương phi nông nghiệp tăng 450.000 trong 
tháng Mười.
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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 563.75 569.75 556.50 559.25 -0.84% 132,388

Ngô 03/2022 ZCEH22 572.00 577.75 565.25 567.75 -0.79% 58,664

Lúa mỳ 12/2021 ZWAZ21 782.00 794.25 772.25 773.75 -0.93% 48,197

Lúa mỳ 03/2022 ZWAH22 794.00 805.75 784.25 786.25 -0.82% 24,948

Đậu tương 01/2022 ZSEF22 1243.75 1247.50 1216.00 1222.75 -1.73% 102,702

Đậu tương 03/2022 ZSEH22 1254.75 1258.75 1227.25 1234.25 -1.67% 35,222

Khô đậu tương 
12/2021

ZMEZ21 340.90 341.00 333.30 335.80 -1.47% 50,152

Khô đậu tương 
01/2022

ZMEF22 337.20 337.40 330.90 332.70 -1.33% 29,224

Dầu đậu tương 
01/2022

ZLEF22 60.74 61.20 59.25 59.49 -2.06% 29,164

Dầu đậu tương 
03/2022

ZLEH22 60.05 60.57 58.80 59.09 -1.63% 29,162

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 580.00 590.00 600.00

Hỗ trợ 540.00 560.00

Ngô

Lúa mỳ

Đậu tương

Khô đậu tương & Dầu 
đậu tương

● Tốc độ xuất khẩu và tốc độ sử dụng ethanol cao hơn bình thường.
● Thị trường vẫn trong chế độ điều chỉnh ngắn hạn khi các nhà giao 

dịch nhận thấy tin tức về nhu cầu hỗn hợp trước báo cáo cung cầu 
và sản xuất cây trồng của USDA.

● Kết thúc phiên 04/11, hợp đồng ZCEZ21 đóng cửa tại mức 559.25 
giảm (-0.84%) so với đóng cửa phiên ngày trước đó.

● Trên biểu đồ ngày, Ngô có phiên giảm điểm thứ 3 liên tiếp, chỉ báo 
Stochastic cho tín hiệu giảm điểm từ vùng quá mua. Tuy nhiên, tín 
hiệu tích cực khi khối lượng giao dịch suy giảm và thấp hơn so với 
trung bình 20 phiên ngày trước đó.

● Trên biểu đồ H4, giá giảm về vùng hỗ trợ 559.00, tuy nhiên vẫn đang 
duy trì trên đường xu hướng tăng giá.

● Chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư nên đứng ngoài, và giảm tỷ 
trọng với mặt hàng này.
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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 04/11, hợp đồng ZWAZ21 đóng cửa tại mức 773.75 
giảm (-0.93%) so với phiên trước đó.

● Trên biểu đồ ngày, khối lượng giao dịch suy giảm, chỉ báo Stochastic 
cho tín hiệu giảm từ vùng quá mua, cho thấy nhịp điều chỉnh.

● Trên biểu đồ H4, giá chạm tiến về vùng hỗ trợ, chỉ báo Stochastic 
cho tín hiệu tăng điểm. Các nhà đầu tư chờ mở mua khi giá phục hồi 
lên trên đường MA20.

Bản tin
Nông sản 

● Nhịp điều chỉnh có thể vẫn còn kéo dài thêm, tuy nhiên, xu hướng 
chính vẫn là tăng điểm.

● Thị trường lúa mì vẫn trong xu hướng giảm ngắn hạn và đang điều 
chỉnh tình trạng dư mua ngắn hạn.

● Lực bán đẩy thị trường xuống mức thấp nhất trong 3 phiên khi các 
nhà đầu tư coi thị trường là dư mua ngắn hạn.

● Xuất khẩu lúa mì từ Nga trong 4 tháng đầu tiên của mùa nông 
nghiệp 2022 (từ tháng 7 đến tháng 10) đã giảm 25% so với cùng kỳ 
năm trước xuống còn 12 triệu tấn. Với việc Nga sở hữu thặng dư 
xuất khẩu ít hơn trong năm nay và người mua tích cực hơn do các 
vấn đề an ninh lương thực và lạm phát, các nhà xuất khẩu chủ chốt 
khác có thể được hưởng lợi.
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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 04/11, hợp đồng ZSEF22 đóng cửa tại mức 1222.75, 
giảm (-1.73%) so với phiên trước

● Trên biểu đồ ngày, khối lượng giao dịch tăng mạnh khi giá giảm. Chỉ 
báo Stochastic cho tín hiệu giảm điểm.

● Trên biểu đồ H4, giá bứt phá ra khỏi vùng tích lũy, chúng tôi kỳ vọng 
giá giảm điểm về vùng 1200 - 1210.00

● Bất cứ đợt giả điểm mạnh nào hoàn toàn có thể khiến tình trạng xấu 
hơn, và sự quay trở lại của xu hướng giảm giá.

● Sự suy yếu của thị trường năng lượng, sự suy yếu của các loại ngũ 
cốc khác trong triển vọng tồn kho cuối kỳ tăng đã gây áp lực giảm giá 
đáng kể lên thị trường.

● Với việc các nhà giao dịch kỳ vọng lượng hàng tồn kho cuối kỳ tăng 
cho bản cập nhật USDA và thời tiết tốt ở Brazil, người bán có thể vẫn 
hoạt động tích cực trong thời gian tới.
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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 04/11, hợp đồng ZMEZ21 
giảm điểm, đóng cửa tại mức 335.8 giảm 
(-1.47%)

● Trên biểu đồ ngày, giá hình thành nến 
cho tín hiệu đảo chiều giá. Chúng tôi kỳ 
vọng nhịp giảm điểm này hướng về vùng 
hỗ trợ 328.0, và có thể quay lại kiểm 
nghiệm đường MA20 (giá 324.0).

● Kết thúc phiên 04/11, hợp đồng ZLEZ21 
giảm điểm mạnh. Đóng cửa tại mức 59.58 
giảm (-2.38%) so với phiên trước đó.

● Trên biểu đồ ngày, khối lượng giao dịch 
tăng mạnh khi giá giảm điểm. Cho thấy 
xu hướng giảm điểm được củng cố.

● Chúng tôi kỳ vọng nhịp giảm điểm này 
hướng về vùng giá 56.00 - 56.50, các nhà 
đầu tư chủ động mở vị thế bán khi giá 
phục hồi.

Bản tin
Nông sản 

● Sức mạnh trên thị trường dầu cọ đã kích hoạt một phiên tăng sớm 
cho dầu đậu tương tháng 12 vào thứ Năm, nhưng việc bán ra đã 
khiến thị trường giảm mạnh vào cuối phiên và xuống mức thấp nhất 
kể từ ngày 14/10.



TRANG 8

Bản tin
Nông sản 


