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Mục lục

Điểm tin thị trường

Lịch sự kiện & bảng giá

Phân tích sản phẩm
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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

● Agroconsult ước tính sản lượng ngô 21/22 của Brazil ở mức 124 triệu 

tấn, đây sẽ là một kỷ lục so với mức 87 triệu tấn do ảnh hưởng của 

thời tiết khô hạn trong mùa vụ trước.

● Kết thúc phiên ngày 29/11, Ngô tháng 3 đóng cửa tại mức 582.25 
cent, giảm (-1.61%) so với đóng cửa phiên ngày trước đó.
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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 29/11, Lúa mỳ tháng 3 đóng cửa tại mức 822.25 
cent, giảm (-2.14%) so với đóng cửa phiên ngày trước đó.

Bản tin
Nông sản 

● Úc sẽ có vụ mùa lớn kỷ lục bất chấp dự báo thời tiết khô hạn hơn 
trong tuần này

● Sự lo ngại về nguồn cung của lúa mì xay xát chất lượng cao sẽ hỗ trợ 
giá lúa mỳ Minneapolis

● Nhìn chung, bất chấp đồng đô tăng điểm, thị trường vẫn duy trì xu 
hướng tăng giá do sự sụt giảm trong báo cáo tình trạng mùa vụ
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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 29/11, hợp đồng Đậu tương tháng 1 đóng cửa 

tại mức 1241.5 cent, giảm (-0.90%) so với đóng cửa phiên ngày trước 

đó.

● Miền Nam Brazil vẫn khô ráo , cho phép tốc độ gieo trồng nhanh 

chóng

● Hiện Agroconsult đang mong đợi một vụ thu hoạch đậu nành sớm 

của Brazil.
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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 29/11, hợp đồng ZLEH21 đóng cửa tại mức 58.16 cent, 
giảm (-0.82%) so với đóng cửa phiên ngày trước đó.

● Kết thúc phiên ngày 29/11, hợp đồng ZMEH21 đóng cửa tại mức 
341.4 cent, giảm (-1.50%) so với đóng cửa phiên ngày trước đó.

Dầu Đậu tương 03/2022 (ZLH22)



TRANG 6

Bản tin
Nông sản 


