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Mục lục

Điểm tin thị trường

Lịch sự kiện & bảng giá

Phân tích sản phẩm

1

2

3

Kháng cự/Hỗ trợ

TRANG 2

Ngô 03/2021 (ZCEH22)

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

● Thi trường tăng bất chấp sức mạnh của đồng đô la Mỹ do được hỗ 
trợ bởi thời tiết tốt của Brazil và tin tức về vụ mùa lớn hơn ở Ukraine. 

● Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine đã tăng dự báo thu hoạch ngô lên 
mức cao kỷ lục.

● Ngô được hỗ trợ bởi giá lúa mì và một số các loại ngũ cốc khác.

● Kết thúc phiên ngày 23/11, Ngô tháng 3 đóng cửa tại mức 588.25 
cent, tăng (+0.68%) so với đóng cửa phiên ngày trước đó. 

● Nhìn chung, thị trường ngô đang có xu hướng tăng, các nhà đầu tư 
nên cân nhắc điểm hồi để mua vào.
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Ngô

Lúa mỳ

Đậu tương

Khô đậu tương & Dầu 
đậu tương

Lúa mỳ 03/2022 (ZWAH22)

Điểm tin

Kháng cự 780.00 785.00 790.00

Hỗ trợ 740.00 760.00

Phân tích kỹ thuật

● Kết thúc phiên ngày 23/11, Lúa mỳ tháng 3 đóng cửa tại mức 867.5 
cent, tăng (+1.17%) so với đóng cửa phiên ngày trước đó.

Bản tin
Nông sản 

● Dự báo về lượng mưa nhiều hơn cùng với xuất khẩu ở Nga có thể bị 
chậm lại là hai yếu tố hỗ trợ giá.

● Căng thẳng chính trị giữa Nga và Ukraine sẽ gây gián đoạn nguồn 
cung.

● Lúa mì vẫn tăng giá bất chấp sự phục hồi mạnh mẽ của đồng đô la 
Mỹ và các đợt kiểm tra xuất khẩu chậm chạp.

● Các vấn đề với cây lúa mì Úc tiếp tục gây áp lực lên nguồn cung
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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 ngày 23/11, hợp đồng Đậu tương tháng 1 đóng cửa 
tại mức 1273 cent, giảm (-0.1%) so với đóng cửa phiên ngày trước 
đó.

● Thời tiết thuận lợi ở Argentina và biên lợi nhuận có lợi cho các nhà 
máy nghiền ở Mỹ sẽ duy trì xu hướng tăng trong ngắn hạn. 

● Giá đậu tương tăng bất chấp đồng đô la Mỹ tăng vọt.
● Đậu tương được hỗ trợ bởi giá lúa mì và một số lo ngại về tình trạng 

khô hạn ở Argentina
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Ngô

Lúa mỳ

Đậu tương

Khô đậu tương & Dầu 
đậu tương

Khô Đậu tương 03/2022 (ZMH22)

Phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật

Bản tin
Nông sản 

● Kết thúc phiên ngày 23/11, hợp đồng Dầu Đậu tương tháng 1 đóng cửa tại 
mức 59.66 cent, tăng (+1.20%) so với đóng cửa phiên ngày trước đó. Các nhà 
đầu tư có thể xem xét vào vị thế Long xung quanh khu vực $58.00 - $58.90

● Kết thúc phiên ngày 23/11, hợp đồng Khô Đậu tương tháng 3 đóng 
cửa tại mức 354.1, giảm (-1.99%) so với đóng cửa phiên ngày trước 
đó. Khu vực hỗ trợ trước mắt là 344.00 - 348.00

Dầu Đậu tương 03/2022 (ZLH22)



TRANG 6

Bản tin
Nông sản 


