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PHIÊN GIAO DỊCH NGÀY 29/7/2020 

 

Giá ngü cốc tiếp týc giâm điểm khi Ngô và đêu tþơng kỳ hän giâm hơn 

1% trong hôm nay, với hæu hết các hợp đồng lúa mì giâm khoâng 0,75%. Xếp 

häng cây trồng tốt hơn mong đợi do USDA công bố vào cuối chiều thứ Hai đã 

chứng tỏ gây áp lực đối với giá ngô và đêu tþơng trong suốt phiên thứ Ba.   

TÀI CHÍNH: Đâng Cộng Hòa ở Thþợng viện đã rút läi đề xuçt cứu trợ trð giá 

1,000B USD cûa chính họ một ngày sau khi đþợc giới thiệu bởi thû lïnh Micth 

McConnel do có nhiều phân đối cûa chính các thành viên Đâng Cộng Hòa và 

Đâng Dân Chû" Trump cho biết anh çy sẽ không hỗ trợ những phæn trong đề 

xuçt cứu trợ 1,000B USD cûa Đâng Cộng Hòa ở Thþợng viện, nhþng sẽ không 

làm phức täp những gì mà anh çy không thích"      

NGÔ: 

Thþợng nghð sï bang Iowa Chuck Grassley nói với các phóng viên sớm hôm 

nay rìng một điều khoân trong đäo luêt HEALS trð giá 1 nghìn tỷ đô la bao gồm 

20 tỷ đô la để hỗ xtrợ nông dân và những ngþời khác bð ânh hþởng bởi 

coronavirus. Grassley đang cố gíng để có đþợc một số tiền đó dành cho 

ngành công nghiệp ethanol, vốn phâi đối mặt với những tổn thçt to lớn vào 

đæu nëm nay trong bối cânh nhu cæu thçp hơn đþợc thúc đèy bởi sự sýp đổ tÿ 

đäi dðch.  

Sân xuçt Ethanol đã đþợc khai thác vào tháng Tþ và đã có những bþớc 

tiến vững chíc kể tÿ thời điểm đó - tuy nhiên sân xuçt hàng tuæn vén chþa trở 

läi mức trþớc đäi dðch. Sân lþợng cûa tuæn trþớc đã chứng kiến mức trung bình 

hàng ngày là 908.000 thùng , vén giâm tÿ mức cao theo mùa là 1.095 triệu 

thùng mỗi ngày vào giữa tháng Một. Báo cáo hàng tuæn tiếp theo cûa Cơ quan 

Thông tin Nëng lþợng Hoa Kỳ sẽ ra vào sáng mai. 



 

ĐẬU TƯƠNG: 

USDA hôm thứ Hai xác nhên doanh số xuçt khèu đêu tþơng cûa Hoa Kỳ 

sang Trung Quốc, cùng với các chuyến hàng đến Mexico. Đó là ngày thứ 10 liên 

tiếp mà USDA công bố bán đêu tþơng cho Trung Quốc hoặc các điểm đến 

chþa biết, thþờng đþợc cho là Trung Quốc. 

Diện tích trồng đêu nành ở Brazil dự kiến sẽ tëng gæn 3% trong mùa tới, đät 

mức kỷ lýc 38 triệu ha, trong khi sân lþợng cüng dự kiến đät 127,3 triệu tçn lðch 

sử, theo þớc tính cûa Rabobank hôm thứ ba. 

LÚA MỲ: 

Ai Cêp đã mua 17,3 triệu giä lúa mì tÿ Nga và Ukraine trong một cuộc đçu 

thæu đã đóng cửa trþớc đó hôm nay. Các hät là cho lô hàng vào đæu tháng 

Chín. Trong tổng số, khoâng 75% có nguồn gốc tÿ Nga với phæn còn läi đến tÿ 

Ukraine. 

Thu hoäch lúa mì mềm trong nëm nay täi Liên minh châu Âu dự kiến sẽ 

giâm mänh so với nëm ngoái do điều kiện thời tiết bçt lợi, với kết quâ khác nhau 

bao gồm các vý mùa nghèo Pháp và đông nam EU và triển vọng tốt hơn ở Ba 

Lan và Đức. 

COFCO cûa Trung Quốc đã täm thời ngÿng hoät động täi nhà máy ngü 

cốc Timbues cûa họ sau khi 12 nhân viên thử nghiệm dþơng tính với COVID-19. 

Nhà máy có 350 công nhân và có công suçt chế biến ngü cốc và hät có dæu 

hàng nëm là 6,5 triệu tçn 



 

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 đóng cửa täi 887,75 giâm 11,75 cent (-1,31%). Thð trþờng đã 

xác nhên sự bứt phá cûa nó qua mức thçp trþớc đó sau khi giao dðch lên tới  

12,00 dþới mức trong ngày. Sau khi một chuỗi doanh số xuçt khèu lớn hàng 

ngày cuối cùng đã kết thúc, khiến một số kỹ thuêt bán ra. Dự báo thời tiết thuên 

lợi trong tuæn tới cüng gåy áp lực lên giá. 

ĐẬU TƯƠNG mặc dù vén trong một xu hþớng giâm ngín hän, câ hai xu 

hþớng dài hän và trung hän đều tëng giá. Nhên đðnh một sự điều chînh kỹ thuêt 

tëng lên đþờng kháng cự 890 sẽ thúc đèy đà giâm về đþờng hỗ trợ 880 

cent/giä, nếu giâm sâu thì giá sẽ về đþờng hỗ trợ 873 cent/giä. 

o Kháng cự: 904 – 890; 

o Hỗ trợ: 880 – 873; 

o Xu hþớng þu tiên: Giảm giá. 



 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 

DẦU ĐẬU TƯƠNG KỲ HẠN THÁNG 09/ 2020 

 

Hình 2: Đồ thị giá DẦU ĐẬU TƯƠNG (09/2020) 

 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG: 

DẦU ĐẬU TƯƠNG giâm điểm thçp hơn trong ngày thứ 5 liên tiếp, Giá 

đóng cửa vào thứ ba täi 29,53 giâm 0,18 cent (-0,61%). Kết thúc một ngày với sự 

hỗn hợp thiếu quyết đoán, câ ngþời mua và ngþời bán đều không thể giành 

quyền kiểm soát trong phiên. 

DẦU ĐẬU TƯƠNG vén trong một xu hþớng giâm dài hän, câ hai xu hþớng 

ngín và trung hän đều tëng giá. Nhên đðnh giá sẽ tiếp týc xu hþớng giâm về 

quanh 29,10 cent, nếu giâm điểm sâu thì sẽ về đþờng hỗ trợ 28,90 cent. Ở vùng 

hỗ trợ này có thể xuçt hiện lực mua kỹ thuêt thúc đèy giá tëng trở läi 29,75 cent 

vào tháng 8. 

o Kháng cự: 30,55 – 29,75; 

o Hỗ trợ: 28,90 – 28,50; 

o Xu hþớng þu tiên: Giảm giá điều chỉnh đến tăng giá. 



 

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 giâm điểm thçp hơn trong ngày thứ 2 liên tiếp, kết thúc vào thứ 

ba ở mức 523,50 giâm 3 cent (-0,57%).  Một mô hình nến giâm Bearish Spin Top 

xuçt hiện ở vùng giá giâm hiện täi. Giá giâm điểm do sự yếu kém tÿ ngô và đêu 

tþơng, cùng với những lo ngäi về cänh tranh toàn cæu mänh mẽ có thể cít 

giâm xuçt khèu cûa Mỹ. 

LÚA MỲ hiện đang trong xu hþớng giâm ngín hän, đåy có thể chî là một 

sự điều chînh, vì câ xu hþớng trung và dài hän vén đang tëng. Nhên đðnh giá sẽ 

tiếp týc xu hþớng giâm gây áp lực lên đþờng hỗ trợ 517 cent/giä. Nếu giá giâm 

lûng vùng này thì sẽ giâm mänh về đþờng hỗ trợ 500 cent/giä. 

o Kháng cự: 565 - 542; 

o Hỗ trợ: 517 - 500; 

o Xu hþớng þu tiên: Giảm 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 đðnh 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 chðu 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 

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

Chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh 

Đða 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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