
  

 

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN 

PHIÊN GIAO DỊCH NGÀY 24/7/2020 

 

Thị trþờng ngü cốc giao dịch khá mänh vào thứ nëm. Đêu nành kết thúc phiên 

tëng cao hơn 0,8% về sự läc quan xuçt khèu trong bối cânh doanh số bán sang 

Trung Quốc trong tuæn này. Ngô giao dịch tích cực khi có lực mua kỹ thuêt bởi dữ 

liệu xuçt khèu tốt tÿ USDA trþớc đó ngày hôm nay. Lúa mì quay läi giâm điểm, khi 

những lo ngäi kéo dài khâ nëng cänh tranh cûa Mỹ trên thị trþờng thế giới. 

Quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc: Mike Pompeo: Chúng tôi sïn 

sàng đçu tranh với Trung Quốc. Trong động thái "đối đæu" gæn đåy nhçt cûa Nhà 

Tríng với Bíc Kinh, Bộ trþởng Ngoäi giao Hoa Kỳ, ông Mike Pompeo, đã có những 

phát ngôn đáng chú ý. Ông kêu gọi ngþời dân Trung Quốc hợp tác với Hoa Kỳ. Đäi 

sứ quán Trung Quốc täi Houson nhþ một "con rín độc" vêy, nguy hiểm và đæy xâo 

quyệt. Trung Quốc chíc chín sẽ có những động thái trâ đüa sau hành động bít 

buộc đóng cửa đối với đäi sứ quán Trung Quốc täi Houston, trþớc mít là nhím tới 

đäi sứ quán Hoa Kỳ täi Vü Hán và Thành Đô. 

WASHINGTON, ngày 23 tháng 7 nëm 2020 Các nhà xuçt khèu tþ nhån đã báo 

cáo cho Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ doanh số xuçt khèu 132.000 tçn đêu nành để giao 

cho Trung Quốc trong nëm tiếp thị 2020/2021. 

NGÔ: 

Doanh thu ngô 2019/2020 giâm 76% so với tuæn trþớc xuống còn 8,7 triệu giä, 

nhþng doanh thu vý 2020/2021 tëng vọt lên 91,6 triệu giä với tổng số 100,3 triệu 

giä trong tuæn kết thúc vào ngày 16 tháng 7. Vén còn ở mức thçp hơn trong giao 

dịch đoán, dao động trong khoâng 74,8 triệu đến 157,5 triệu giä. Trung Quốc thống 

trị tçt câ các điểm đến, với 77,2 triệu giä. Tổng số tích lüy cho nëm tiếp thị 2019/20 

vén còn hơn 300 triệu giä sau tốc độ cûa nëm ngoái, đät 1,458 tỷ giä. 

Nhêp khèu ngô cûa Liên minh chåu Âu trong nëm tiếp thị 2020/21 đã giâm 57% 

so với tốc độ cûa nëm ngoái, đät 21,9 triệu giä cho đến ngày 19 tháng 7. 

Hội đồng ngü cốc quốc tế giâm nhẹ dự báo sân lþợng ngô thế giới trong giai 

đoän 2020/21, xuống còn 1,164 tỷ tçn. IGC đã trích dén sự gia tëng sân xuçt cûa 

Ukraine nhiều hơn bù đíp bởi sân lþợng dự kiến thçp hơn ở Mỹ 

Trung Quốc tiếp týc rút đáng kể kho dự trữ ngô trong nþớc, bán thêm 156,5 triệu 

giä để bán đçu giá vào đæu ngày hôm nay. Tçt câ ngô có sïn để bán đã đþợc mua 



  

 

ĐẬU TƯƠNG 

Doanh số xuçt khèu đêu tþơng vý 2019/2020 tþơng đối đáng thçt vọng vào 

tuæn trþớc, với 13,4 triệu giä, nhþng doanh thu vý 2020/2021 tëng lên 90,6 triệu giä với 

tổng số 104,0 triệu giä. Điều đó đã vþợt qua tçt câ các dự đoán thþơng mäi, dao 

động trong khoâng 47,8 triệu đến 99,2 triệu giä. Trung Quốc chiếm hơn một nửa tổng 

số, với 62,3 triệu giä. Doanh số tích lüy cho nëm tiếp thị 2019/20 vén đang chêm hơn 

một chút so với tốc độ cûa nëm ngoái, với 1,426 tỷ giä. 

Nhêp khèu đêu tþơng cûa Liên minh châu Âu cho đến nay trong nëm 2020/21 

đã đät 29,1 triệu giä, đang là xu hþớng thçp hơn 16% so với tốc độ cûa nëm ngoái 

cho đến nay. Nhêp khèu khô đêu nành cûa EU cüng giâm 24% so với nëm trþớc, 

trong đó nhêp khèu dæu cọ cûa EU có xu hþớng giâm 25%. 

LÚA MỲ:  

Doanh số xuçt khèu lúa mì tëng 24% so với mức trung bình bốn tuæn trþớc 

nhþng giâm 19% so với tuæn trþớc, với 22,7 triệu giä. Số liệu thống kê vén tốt hơn tçt 

câ các þớc tính cûa các nhà phån tích, dao động trong khoâng tÿ 11,0 triệu đến 

22,0 triệu giä. Trung Quốc đứng đæu tçt câ ngþời mua, với 4,7 triệu giä. Tổng số tích 

lüy cho nëm tiếp thị 2020/21 hiện ở mức 125,8 triệu giä, có xu hþớng cao hơn một 

chút so với nëm trþớc. 

Xuçt khèu lúa mì mềm cûa Liên minh chåu Âu cho nëm tiếp thị 2020/21 hiện ở 

mức 16,9 triệu giä, giâm 53% so với tốc độ cûa nëm ngoái cho đến nay. Xuçt khèu 

lúa mäch cûa EU cüng giâm 30% so với nëm trþớc. 

Hội đồng ngü cốc quốc tế đã cít giâm dự báo sân lþợng lúa mì toàn cæu cûa 

mình bìng 220 triệu giä thành 27,999 tỷ giä, với lý do tiềm nëng sân xuçt thçp hơn ở 

Liên minh châu Âu và Nga. 

Philippines đã mua 2,0 triệu giä lúa mì làm thức ën chën nuôi tÿ nguồn gốc tùy 

chọn. Các hät là cho lô hàng trong tháng mþời hai. 

 

  

  



  

 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 

ĐẬU TƯƠNG KỲ HẠN THÁNG 09/ 2020 

 

Hình 1: Đồ thị giá đậu tương (09/2020) 

 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG: 

ĐẬU TƯƠNG kết thúc vào thứ nëm täi 900,75 tëng 6,75 cent (+ 0,76%). Thị 

trþờng vén đang giao dịch trong phäm vị sideway nhô. Khối lþợng giao dịch ở dþới 

mức trung bình.  

ĐẬU TƯƠNG tëng nhẹ vào thứ nëm do läc quan xuçt khèu sau khi các nhà 

xuçt khèu tþ nhån công bố một đợt bán lớn khác cho Trung Quốc sáng nay, mðc dù 

những lo ngäi về cëng thîng thþơng mäi Mỹ-Trung vén còn im íng.  Với xu hþớng 

giá tëng hiện täi, nhên định giá sẽ tiếp týc xu hþớng tích cực tëng lên vùng kháng 

cự 907 - 912. Lþu ý: Xu hþớng tích cực chî đþợc tiếp diễn khi giá giữ đþợc trên đþờng 

hỗ trợ 895 cent/giä. 

o Kháng cự: 912 - 907; 

o Hỗ trợ: 890 - 872; 

o Xu hþớng þu tiên: Tăng điểm. 

 



  

 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 

DẦU ĐẬU TƯƠNG KỲ HẠN THÁNG 08/ 2020 
 

 

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

 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG: 

DẦU ĐẬU TƯƠNG giâm điểm hai ngày liên tiếp đóng cửa ở mức 29,92 cent, 

giâm 0,15 cent ( - 0,50%). Giao dịch cao hơn 0,29 cent sau khi mở cửa, thị trþờng 

không thể giữ đþợc mức tëng cûa mình khi những con gçu ním quyền kiểm soát kết 

thúc ngày dþới giá mở cửa. 

DẦU ĐẬU TƯƠNG phiên hôm qua tiếp týc tëng điểm trở läi. Với diễn biến giá 

hiện täi nhên định giá sẽ tiếp týc những giao dịch tích cực tëng lên đþờng kháng cự 

30,77 cent, mýc tiêu xa hơn là 31,45. Lþu ý: Xu hþớng tích cực chî đþợc duy trì khi giá 

giữ đþợc trên vùng 30,15.  

o Kháng cự: 31,45 – 30,77; 

o Hỗ trợ: 29,80 - 28,86 - 27,25; 

o Xu hþớng þu tiên: Tăng điểm. 

 



  

 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 

LÚA MỲ KỲ HẠN THÁNG 09/ 2020 

 

Hình 3: Đồ thị giá LÚA MỲ (09/2020) 

 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG: 

LÚA MỲ kết thúc vào thứ nëm quanh 529,50 giâm 5 cent (- 0,94%). Đóng cửa 

trong phäm vi cûa ngày trþớc, giá không thể di chuyển quyết định vþợt ra ngoài 

phäm vi giao dịch cûa ngày hôm trþớc. Giá đang giao động quanh MA 200 Ngày. 

LÚA MỲ giâm điểm khi các thþơng nhån đang cån nhíc các yếu tố tác động 

xung quanh giá, bao gồm thời tiết, xuçt khèu, nhu cæu, cänh tranh thế giới và nhiều 

hơn nữa. Nhên định phiên hôm nay giá sẽ điều chînh về quanh 530 sau đó tiếp týc 

xu hþớng tëng lên 539 cent. Lþu ý, xu hþớng tích cực chî đþợc duy trì khi giá giữ 

đþợc trên 520. 

o Kháng cự: 560, 543; 

o Hỗ trợ: 529; 515; 

o Xu hþớng þu tiên: Tăng điểm. 

 

 



  

 

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:  0935 720 779 

Zalo:   0935 720 779 

Email:   hungnh@anlocgroup.vn 

Website:  www.anlocgroup.vn 
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