
  BẢN TIN 
        THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ MÔI GIỚI HÀNG HÓA INVESTPLUS
T12, TÒA OCEAN PARK, SỐ 1 ĐÀO DUY ANH, PHƯƠNG MAI, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI

Tuần 10 -  14/01



[Nhóm hàng] [Sự kiện chung] [Sự kiện nhóm hàng] [Thời gian] [Hợp đồng đáo hạn 
trong tuần]

Nông Sản
1. Tỷ lệ thất nghiệp tháng 11 

châu Âu (17:00 ngày 10/01)
2. Chủ tịch Fed Powell điều 

trần (22:00 ngày 11/01)
3. Sản xuất công nghiệp (tháng 

11) và CPI (tháng 12) Hoa Kỳ 
(20:30 ngày 12/01)

4. PPI tháng 12 Hoa Kỳ (20:30 
ngày 13/01)

5. Dữ liệu bán lẻ (tháng 12) Hoa 
Kỳ (20:30 ngày 14/01)

6. Sản xuất công nghiệp (tháng 
12) Hoa Kỳ (21:15 ngày 14/01)

- WASDE report
- Grain Stock (Quý 4 2021)
- Crop Production 

- 00:00 ngày 13/01

Năng Lượng

- Triển vọng Năng lượng 
ngắn hạn EIA

- Crude Oil Inventories (Hoa 
Kỳ) 

- 00:00 ngày 12/01

- 22:30 ngày 12/01

Kim Loại

Nguyên Liệu 
Công Nghiệp

LỊCH GIAO DỊCH 

SỰ KIỆN
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[Sản Phẩm] [Hỗ Trợ Giá Tăng] [Gây Áp Lực Lên Giá] [Dòng Tiền Quỹ] [Xu Hướng Mùa Vụ] [Khuyến Nghị]

Ngô
[0.25] - $12.5

Thời tiết nắng nóng tại bang 
Rio Grande do Sul của Brazil 
tiếp tục tiếp diễn

Hầu hết khu vực gieo trồng 
chính tại Argentina sẽ hứng 
chịu thời tiết nắng nóng kèm 
lượng mưa thấp

Long:  382,122 (-2.23%)
Short: 26,767 (-5.39%)
(Net Long): 355,355 (-1.97%) 
Tuần qua, trạng thái ròng 
của quỹ giảm. Chênh lệch 
giữa mua và bán vẫn lớn. 
Quỹ nhận định giá vẫn đang 
trong xu hướng tăng.  

Tháng 12 cho đến giữa 
tháng 6: Xu hướng tăng 

Giữa tháng 6 - tháng 9:
Xu hướng giảm 

Ngắn hạn: Đi 
ngang

Trung hạn: Xu 
hướng tăngNgô Mini

[0.125] - $1.25

Lúa Mì
[0.25] - $12.5

Báo cáo Cung- Cầu nông sản thế 
giới ( WASDE) dự báo tồn kho lúa 
mì cuối niên vụ của thế giới đạt 
608 triệu giạ, cao hơn mức 598 
triệu giạ trong tháng 12 và mức 
845 triệu giạ cùng kì năm ngoái

Long:  64,097 (-4.42%)
Short: 86,804 (+6.85%)
(Net short): 22,707 (+60.2%) 
Tuần qua, trạng thái ròng 
của quỹ tăng mạnh. Chênh 
lệch giữa mua và bán không 
quá lớn. Quỹ nhận định giá 
có xu hướng đi ngang trong 
ngắn hạn.

Tháng 12 cho đến tháng 1:  
Xu hướng tăng 

Tháng 1 - Tháng 2: Xu 
hướng giảm 

Tháng 2 - tháng 8: Đi 
ngang, không rõ xu 
hướng

Ngắn hạn:Đi 
ngang

Trung hạn: Xu 
hướng giảmLúa Mì Mini

[0.125] - $1.25

Ngô, Lúa Mì
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[Sản Phẩm] [Hỗ Trợ Giá Tăng] [Gây Áp Lực Lên Giá] [Dòng tiền Quỹ] [Xu hướng Mùa Vụ] [Khuyến Nghị]

Đậu Tương
[0.25] - $12.5

Với kỳ vọng giá tiếp tục tăng, nông 
dân Brazil đã trì hoãn việc bán 
hàng.

Thời tiết khô hạn ở phía Nam và 
mưa nhiều ở Trung tâm Brazil 
khiến cho năng suất đậu tương 
niên vụ 2021/22 khá thấp và chất 
lượng không cao.

Long:  118,780 (+0.07%)
Short: 18,496 (-5.6%)
(Net Long): 100,284 
(+1.18%) - tăng trạng 
thái net long so với tuần 
trước (99,106 )

Đầu tháng 1 đến cuối 
tháng 1: Giá có xu 
hướng tăng

Tháng 5: tạo đỉnh

Xu hướng tăng

Đậu Tương   
Mini
[0.125] - $1.25

Dầu Đậu Tương
[0.01] - $6 Chịu áp lực từ giá dầu cọ giảm

Long:  70,159 (+11.55%)
Short: 19,019 (+0.06%)
(Net Long): 51,140
(+16.53%) - tăng trạng 
thái net long so với tuần 
trước (43,884)

Đầu tháng 1 đến cuối 
tháng 1: giá giảm

Đầu tháng 12 đến cuối 
tháng 2: Giá có xu 
hướng tăng

Giá đi ngang

Khô Đậu Tương
[0.1] - $10

Nguồn cung đậu tương đang bị 
thắt chặt do thời tiết đã ảnh hưởng 
đến khô đậu tương

Long:  82,152(+14.54%)
Short: 11,737(+7.42%)
(Net Long): 60,800 
(+15.81%)- tăng trạng 
thái net long so với tuần 
trước (60,800 )

Đầu tháng 1 đến giữa 
tháng 1: Giá có xu 
hướng tăng

Giữa tháng 1 đến đầu 
tháng 2: giá giảm

Xu hướng tăng

Đậu Tương, Khô Đậu Tương, Dầu Đậu Tương
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[Sản phẩm] [Hỗ Trợ Giá Tăng] [Gây Áp Lực Lên Giá] [Dòng Tiền Quỹ] [Xu Hướng Mùa Vụ] [Khuyến Nghị]

Dầu Thô WTI
[0.01] - $10

Thời tiết khắc nghiệt khiến các mở 
dầu ở Bắc Dakota và Tây Texas đóng 
cửa 

OPEC+ tăng sản lượng khai thác dầu 
thô lên 400,000 thùng / ngày , giá 
tăng do mức tăng vẫn còn quá thấp.

Sản lượng dầu thô từ Libya giảm từ 
-200,000 thùng/ngày

Báo cáo hàng tuần EIA cho thấy tồn 
kho dầu thô của Mỹ giảm -12,8% so 
với mức trung bình 5 năm. 

Lo ngại về nhu cầu giảm khi các chỉ số 
kinh tế của Mỹ suy yếu

Sự lây lan nhanh chóng của biến thể 
Omicron đã làm dấy lên lo ngại các 
quốc gia có thể hạn chế đi lại.

Lượng dầu thô dự trữ trên các tàu chở 
dầu trên toàn thế giới tăng.

Long: 298,199 ( -0.18%) 
Short: 64,865 (-0.03%)
(Net Long): 233,355 
(-0.22%)

Tuần vừa qua các quỹ 
không có biến động 
nhiều. Trạng thái ròng 
của các quỹ vẫn đang 
duy trì xu hướng mua 
so với tuần trước. 
Chênh lệch giữa vị thế 
Long và short là lớn. 
Các quỹ vẫn đang nhận 
định dầu có xu hướng 
tăng.

Giữa tháng 10 đến 
đầu tháng 2: 
Xu hướng giảm

Đầu tháng 2 đến cuối 
tháng 4: 
Xu hướng tăng

Đầu tháng 5 đến 
cuối giữa tháng 10:
Đi ngang, không rõ 
xu hướng

Xu hướng tăng 
trong ngắn 

hạn, đi ngang 
trong trung 

hạn 

Dầu Thô WTI 
Mini
[0.025] - $12.5 

Dầu Thô WTI 
Micro
[0.01] - $1

Dầu Thô 
Brent 
[0.01] - $10

Dầu Thô 
Brent Mini
[0.01] - $1

Dầu Thô

NĂNG LƯỢNG
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[Sản phẩm] [Hỗ Trợ Giá Tăng] [Gây Áp Lực Lên Giá] [Dòng Tiền Quỹ] [Xu Hướng Mùa Vụ] [Khuyến Nghị]

Khí Tự Nhiên
[0.001] - $10

Cơn bão mùa đông từ 
Georgia đến New Jersey sẽ 
thúc đẩy nhu cầu sưởi ấm

Nhiệt độ thấp hơn thúc 
đẩy nhu cầu tăng 13% so 
với cùng kỳ

Nhu cầu nước ngoài tăng 
mạnh, dòng khí đốt đến 
các cảng xuất khẩu của 
Hoa Kỳ hôm thứ 2 tăng 
5.8% so với cùng kỳ. 

Long: 184,016 (+2.24%)
Short: 204,138 (+1.37%)
(Net Short): 20,122 (-5.94%) 
- giảm trạng thái NetShort 
so với tuần trước (21,392)

Quỹ vẫn đang giữ trạng 
thái Bán Ròng rất lớn tuy 
nhiên cả trạng thái Long 
và Short tuần này đang 
tăng nhẹ nên giá có khả 
năng sẽ đi ngang trong 
ngắn hạn.

Tháng 12 đến đầu tháng 3: 
xu hướng giảm

Đầu tháng 3 đến giữa 
tháng 6: xu hướng tăng

Xu hướng Giảm, tuy nhiên 
giá đang trong giai đoạn đi 
ngang trong những phiên 
gần đây và chưa thực sự có 
xu hướng rõ ràng.Khí Tự Nhiên 

Mini
[0.025] - $12.5 

Khí Tự Nhiên

NĂNG LƯỢNG
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[Sản Phẩm] [Hỗ Trợ Giá Tăng] [Gây Áp Lực Lên Giá] [Dòng Tiền Quỹ] [Xu Hướng Mùa Vụ] [Khuyến Nghị]

Cà Phê 
Robusta
[1] - $10

 

Tháng 1 đến đầu tháng 3: 
xu hướng tăng.
Giữa tháng 3 đến tháng 6:
xu hướng giảm.

Xu hướng giảm

Cà Phê 
Arabica
[0.05] - $18.75

Mô hình dự báo sẽ có 
mưa tại phía nam Minas 
Gerais và Espirito Santo 
Brazil trong thời gian tới. 
Lượng mưa sắp tới và độ 
ẩm đất thuận lợi sẽ giúp 
sự phát triển cây cà phê 
trong giai đoạn đâm chồi.

Long: 54,204 (-3.29%)
Short: 6,829 (-7.37%)
(Net Long): 47,375
(-0.03%) 
Quỹ vẫn đang nhận định 
giá có xu hướng tăng trong 
ngắn hạn.

Tháng 1 đến đầu tháng 3: 
Xu hướng tăng.
Giữa tháng 3 đến tháng 6:
xu hướng giảm.

Xu hướng tăng trong ngắn 
hạn, đi ngang trong trung 

hạn.

 Cà Phê
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Đường 
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[Sản Phẩm] [Hỗ Trợ Giá Tăng] [Gây Áp Lực Lên Giá] [Dòng Tiền Quỹ] [Xu Hướng Mùa Vụ] [Khuyến Nghị]

Đường
[0.01] - $11.2

Unica báo cáo ngày 16/12 
rằng sản lượng đường 
trong nửa cuối tháng 11 tại 
khu vực Trung Nam giảm 
-62,8% so với cùng kỳ 
xuống 160.000 tấn.

Lượng mưa gần đây ở khu 
vực Trung tâm của Brazil 
cải thiện triển vọng vụ 
mùa đường. 

Hiệp hội các nhà máy 
đường Ấn Độ (ISMA) báo 
cáo rằng sản lượng đường 
Ấn Độ từ ngày 1/10 đến 
31/12 tăng 4.3% so với 
cùng kỳ.

Czarnikow dự báo xuất 
khẩu đường của Thái Lan 
năm 2021/22 sẽ tăng 67% 
so với cùng kỳ lên 6,7 triệu 
tấn

Long: 172,635 (-3.79%) 
Short: 40,593 (+16,10 %)
(NetLong): 132,042 
(-8.60%)

Trạng thái Long đang 
giảm nhưng trạng thái 
Short tăng trong báo cáo 
gần nhất

Bên cạnh đó, xu hướng 
NetLong trạng thái của 
các quỹ vẫn tiếp tục giảm 
với vị thế Short tiếp tục 
tăng thể hiện giá có khả 
năng vẫn giảm trong ngắn 
hạn, đi ngang trong trung 
hạn

Giữa tháng 12 đến đầu 
tháng 1: Xu hướng tăng 

Tháng 1 đến giữa tháng 2: 
Đi ngang không rõ xu 
hướng

Xu hướng Giảm Ngắn Hạn, 
Đi Ngang Trung Hạn



[Sản Phẩm] [Hỗ Trợ Giá Tăng] [Gây Áp Lực Lên Giá] [Dòng Tiền Quỹ] [Xu Hướng Mùa Vụ] [Khuyến Nghị]

Bạc
[0.01] - $11.2

Nhu cầu tìm đến kim loại 
quý tiếp tục do số liệu 
nhiễm Covid của Mỹ tăng 
lên

Bảng lương phi nông 
nghiệp tháng 12 của Hoa 
Kỳ tăng ít hơn dự kiến

Fed đang trong quá trình 
cắt giảm nới lỏng định 
lượng và tăng lãi suất vào 
năm 2022

Tỷ lệ thất nghiệp giảm 
cho thấy một thị trường 
lao động mạnh mẽ

Long:  51,595 (+2.26%)
Short: 29,818 (-9.6%)
(Net Long): 21,777  (+24.8%)

Quỹ đang tăng trạng thái 
mua và giảm trạng thái 
bán dẫn đến trạng thái 
mua ròng tăng mạnh so với 
tuần trước. Quỹ đang nhận 
định thị trường có xu 
hướng tăng trong ngắn hạn

Cuối tháng 10 đến giữa 
tháng 2: Xu hướng tăng

Giữa tháng 2 đến cuối 
tháng 6: Xu hướng giảm

Đầu tháng 7 đến đầu 
tháng 9: Xu hướng tăng

Tháng 9 đến tháng 10: 
Đi ngang không rõ xu 
hướng

Xu hướng tăng trong 
ngắn hạn, đi ngang 
trong trung hạn, 

BẠC

KIM LOẠI
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Khuyến cáo & Miễn trừ trách nhiệm 

Báo cáo này là sản phẩm của Phòng Phân tích thị trường của InvestPlus nhằm phục vụ nội bộ và khách hàng của InvestPlus, không nhằm để xuất đến các đối 
tượng khác dưới bất cứ hình thức nào.

Nghiên cứu này nhằm mục đích duy nhất là cung cấp thông tin cho độc giả, không đưa ra một lời khuyên mua hay bán hay tham gia vào bất cứ chiến lược kinh 
doanh sản phẩm nào được đề cập trong báo cáo. Các thông tin cung cấp trong báo cáo được dẫn xuất từ các nguồn tin cậy; tuy nhiên các thông tin, số liệu này 
chỉ mang tính tham khảo và không đảm bảo về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin. Báo cáo cũng không chịu trách nhiệm về bất cứ trích dẫn hay quan điểm 
nào được nêu ra. Các thông tin trong báo cáo không được các bộ phận khác của InvestPlus phê duyệt và không phản ánh quan điểm của InvestPlus. Vì vậy, 
trước khi hành động  theo khuyến nghị trong báo cáo người đọc cần xem xét tính hợp lý của khuyến nghị, cân nhắc tới mục tiêu, tình hình tài chính cũng như nhu 
cầu của bản thân. InvestPlus sẽ không chịu trách nhiệm nào về bất cứ tổn thất nào, bao gồm và không giới hạn đối với các khoản lỗ, các khoản lợi nhuận bị mất 
phát sinh từ việc sử dụng / không sử dụng thông tin trong báo cáo. Để có những tư vấn sâu hơn về các sản phẩm / công cụ tài chính, vui lòng liên hệ với Bộ phận 
Phân tích thị trường của InvestPlus.Việc chuyển giao hoặc sao chép bất cứ phần nào trong báo cáo này bảng bất cứ phương tiện nào bao gồm (và không giới 
hạn) bởi các phương  tiện điện tử, kỹ thuật, sao chép, ghi âm mà không có sự cho phép của Bộ phận Phân tích - Phòng Phát triển và Kinh doanh sản phẩm của 
InvestPlus đều bị cấm .

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ MÔI GIỚI HÀNG HÓA INVESTPLUS

Tầng 12, Tòa nhà Ocean Park, Số 1 Đào Duy Anh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội


