
  

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN 

PHIÊN GIAO DỊCH NGÀY 07/7/2020 

 

Giá dầu thên trọng tëng trong giao dịch sớm với các nhà sân xuçt lớn dính vào 

cít giâm nguồn cung, nhþng lợi nhuên đã bị giới hän khi các trþờng hợp coronavirus 

cûa Mỹ tëng, có khâ nëng cân trở sự phýc hồi cûa nhu cæu nhiên liệu. 

Giá các mặt hàng ngü cốc và hät lçy dæu trên sàn CBOT vén tiếp týc tëng 

trong phiên đæu tuæn này, nhþng các mức tëng chû yếu do gapup sau khi mở cửa 

trở läi sau kỳ nghî lễ quốc khánh cûa Hoa Kỳ. 

Vào thứ Hai, các nhà xuçt khèu tþ nhån đã báo cáo với USDA về hoät động: 

- Xuçt khèu 264.000 tçn đêu nành để giao cho Trung Quốc trong nëm tiếp thị 

2019/2020; 

- Xuçt khèu 204.000 tçn ngô để giao cho Trung Quốc trong nëm tiếp thị 

2020/2021; 

- Xuçt khèu 182.880 tçn ngô để giao đến Mexico. Trong tổng số, 121.920 tçn là 

dành cho giao hàng trong nëm tiếp thị 2020/2021 và 60.960 tçn là giao hàng trong 

nëm tiếp thị 2021/2022. 

Giá ngô tiếp týc tëng vào thứ Hai trong một đợt mua kỹ thuêt khác đþợc thúc 

đèy bởi dự báo nóng, khô cho vùng Trung Tây vào cuối tuæn này và tuæn tới, khi các 

thþơng nhån tiếp týc tiêu hóa cú sốc diện tích tuæn trþớc tÿ USDA. 

USDA báo cáo tiến độ phun râu ngô Mỹ đã đät 10%, so với 4% tuæn trþớc, 7% 

cùng kỳ nëm ngoái và 16% trung bình 5 nëm. USDA þớc tính tỷ lệ ngô tốt / xuçt síc ở 

mức 71%, tëng tÿ 73% một tuæn trþớc. 

Giá đậu tương đã tăng khoâng 0,5% vào thứ Hai trong một đợt mua kỹ thuêt 

đþợc thúc đèy bởi dự báo thời tiết khô, nóng, lo ngäi về chçt lþợng cây trồng giâm 

và một đợt bán lớn khác cho Trung Quốc đþợc báo cáo sáng nay. 

USDA báo cáo tiến độ ra hoa đêu tþơng đã đät 31%, so với 14% tuæn trþớc, 8% 

cùng kỳ nëm ngoái và 24% trung bình 5 nëm. USDA þớc tính mức đánh giá tốt / xuçt 

síc cûa đêu tþơng ở mức 71% so với 71% một tuæn trþớc. 

Giá Lúa mỳ tiếp týc giâm điểm phiên hôm qua chû yếu do lực bán kỹ thuêt. 

USDA báo cáo tiến độ thu hoäch lúa mỳ vý đông hiện đã đät 56% diện tích dự 

kiến, so với 41% tuæn trþớc, 42% cùng kỳ nëm nëm. 

 



  

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 

ĐẬU TƯƠNG KỲ HẠN THÁNG 08/ 2020 

 

Hình 1: Đồ thị giá đậu tương (08/2020) 

 Đánh giá phiên trước: 

Giá Đêu tþơng trên sàn CBOT tëng điểm phiên hôm qua. Kỳ hän giao ngày 

tháng 08/2020 tëng 7,25 cent/giä, lên 898,50 cent/giä, kỳ hän giao ngày tháng 

09/2020 tëng 9 cent/giä, lên 898 cent/giä, các mức tëng mänh. Khối lþợng giao dịch 

rçt cao trên mức trung bình. 

Phiên hôm qua giá Đêu tþơng tëng điểm chû yếu do GAPup đæu ngày. Hiện 

giá đang có xu hþớng điều chînh kỹ thuêt, nhên định giá sẽ giâm về vùng hỗ trợ 884 

cent/giä sau đó tiếp týc xu hþớng tëng trong trung hän lên vùng 924 cent/giä. Lþu ý: 

Giá muốn tiếp týc chu kỳ tëng phâi giữ đþợc trên vùng 884. 

o Kháng cự: 924 - 905; 

o Hỗ trợ: 884 - 860; 

o Xu hþớng þu tiên: Giảm điểm. 

 Khuyến nghị giao dịch: 

o Với lệnh mua: Mua quanh vùng 884, Dÿng lỗ 880, Chốt lời 905 - 920; 

o Với lệnh bán: Bán vùng 899. Dÿng lỗ 903, Chốt lời 894 – 891 – 886; 



  

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 

DẦU ĐẬU TƯƠNG KỲ HẠN THÁNG 08/ 2020 
 

 

Hình 2: Đồ thị giá DẦU ĐẬU TƯƠNG (08/2020) 

 Đánh giá phiên trước: 

Giá Dæu đêu tþơng CBOT tëng điểm trở läi. Kỳ hän giao ngày tháng 08/2020 

tëng 0,45 cent lên 28,54 cent, kỳ hän tháng 9/2020 cüng tëng 0,45 cent lên 28,71 

cent, các mức tëng mänh. Khối lþợng giao dịch cao trên mức trung bình. 

Giá Dåu đêu tþơng đang có những giao dịch không rõ ràng trong các phiên 

gæn đåy. Trong xu hþớng trung hän giá đang có xu hþớng giao động sideway trong 

biên giá tÿ 27,50 – 28,85 cent. Nhên định Với xu hþớng hiện täi phiên hôm nay chúng 

tôi thiên về kịch bân tiêu cực, giá sẽ điều chînh tëng lên quanh vùng 28,50 cent sau 

đó tiếp týc giâm điểm về vùng 27,95 cent. 

o Kháng cự: 30,60 -  28,85; 

o Hỗ trợ: 27,50 – 26,77; 

o Xu hþớng þu tiên: Giảm điểm. 

 Khuyến nghị giao dịch: 

o Với lệnh mua: Mua quanh 27,95, Dÿng lỗ 27,80; Chốt lời:  28,35; 

o Với lệnh bán: Bán quanh 28,50, Dÿng lỗ 28,75; Chốt lời:  27,95; 



  

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 

LÚA MỲ KỲ HẠN THÁNG 09/ 2020 

 

Hình 3: Đồ thị giá LÚA MỲ (09/2020) 

 Đánh giá phiên trước: 

Giá Lúa mỳ trên sàn CBOT tëng nhẹ phiên đæu tuæn. Kỳ hän giao ngày tháng 

09/2020 tëng 1,25 cent/giä, lên 493,25 cent/giä, kỳ hän tháng 12/2020 tëng 1,25 

cent/giä, lên 501 cent/giä, các mức giâm nhẹ. Khối lþợng giao dịch ở mức trung 

bình. 

Giá Lúa mỳ có những giao dịch nhỏ phiên đæu tuæn. Nhên định ở vùng giá hiện 

täi xu hþớng chþa rõ ràng, giá đang chịu áp lực tiêu cực cûa vùng cân 500 cent/giä. 

Phiên hôm nay giá có thể điều chînh lên quanh vùng 497 cent/giä sau đó tiếp týc xu 

hþớng giâm về vùng 481 cent/giä vào thời gian tới. 

o Kháng cự: 526, 497; 

o Hỗ trợ: 481; 475; 

o Xu hþớng þu tiên; Sideway. 

 Khuyến nghị giao dịch: 

o Với lệnh mua: Mua quanh 481, Dÿng lỗ 479; Chốt lời: 489;  

o Với lệnh bán: Bán quanh 497, Dÿng lỗ 502; Chốt lời: 490 - 481; 



  

KHUYẾN CÁO MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM 

Báo cáo này chî nhìm cung cçp thông tin cho các tổ chức đæu tþ cüng nhþ nhà 

đæu tþ cá nhån và không hàm ý đþa ra bçt kỳ lời khuyên chào mua/bán nào. Các quan 

điểm và nhên định đþợc trình bày trong báo cáo không tính đến sự khác biệt về mýc tiêu 

và chiến lþợc cý thể cûa tÿng nhà đæu tþ. Chúng tôi không chịu trách nhiệm bçt kỳ thiệt 

häi nào phát sinh liên quan đến việc sử dýng thông tin cûa báo cáo này dþới mọi hình thức. 

Thông tin sử dýng trong báo cáo này đþợc An Lộc FSC Gia Lai thu thêp tÿ nguồn tin cêy 

vào thời điểm công bố. 

Báo cáo này được thực hiện bởi các chuyên gia phân tích thị trường và tài chính của 

An Lộc FSC Gia Lai, được bâo hộ thông tin và bân quyền bởi Bộ Công Thương, Sở Giao 

dịch hàng hóa Việt Nam – MXV và các tổ chức tài chính về phái sinh hàng hóa trên thế 

giới. Nghiêm cấm sao chép hoặc phát hành nội dung này khi chưa có sự cho phép của An 

Lộc FSC Gia Lai. 

 

Thông tin liên hệ và chëm sóc khách hàng 

Trụ sở chính: Công ty TNHH An Lộc FSC Gia Lai 

Địa chî:  499A Phan Đình Phùng, TP. Pleiku, Gia Lai, Việt Nam. 

Chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh 

Địa chî:  50A Lê Thúc Hoạch - P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú - TP. HCM 

Điện thoäi:  (0269) 3 720 888 

Fax:   (0269) 3 720 888 

Email:   sales@anlocgroup.vn 

Website:  www.anlocgroup.vn 
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