
 

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN 

PHIÊN GIAO DỊCH NGÀY 31/7/2020 

 

Giá ngũ cùc chủ yếu đóng cửa trong síc xanh vào phiên thứ nëm. Müt vụ 

bán ngô lớn kỷ lục cho Trung Quùc công bù sáng nay đã giữ giá ngô đóng cửa 

ở mức xanh. Các thương nhân vén lo ngäi rìng dự báo thời tiết thuên lợi giúp 

sân lượng cao hơn vào mùa thu này. Đêu nành cũng có mức tëng khiêm tùn, 

trong khi giá lúa mì có những giao dịch kỹ thuêt không rõ rệt.  

Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc vén còn bëng giá trong tuæn 

này. Trung Quùc cáo buüc Hoa Kỳ châm ngòi ngön lửa trong Chiến tranh Länh 

mới, trong khi Ngoäi trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo cáo buüc đâng cüng sân 

Trung Quùc là müt mùi đe döa trung tâm của thời đäi chúng ta. Trong khi đó, 

Trung Quùc là müt người mua ngũ cùc tích cực của Hoa Kỳ trong suùt tháng 7, 

nhưng müt sù thương nhån lo ngäi rìng nếu quan hệ xuùng cçp hơn nữa, 

những doanh sù đó có thể cän kiệt. 

WASHINGTON, ngày 30 tháng 7 nëm 2020 Các nhà xuçt khèu tư nhån đã 

báo cáo cho Bü Nông nghiệp Hoa Kỳ các hoät đüng sau: 

Doanh sù xuçt khèu 1.937.000 tçn ng÷ để giao cho Trung Quùc trong nëm 

tiếp thị 2020/2021; 

Doanh sù xuçt khèu 130.000 tçn ng÷ để giao đến các điểm đến chưa biết 

trong nëm tiếp thị 2020/2021.   

NGÔ: 

Trung Quùc cũng tiếp tục rút kho dự trữ ng÷ nhà nước, bán thêm 158 triệu 

giä để bán đçu giá vào đæu ngày hôm nay. Tçt câ các hät có sẵn trên cung 

cçp đã được bán. 

Doanh thu ngô 2019/2020 MY đã giâm xuùng mức thçp trong nëm tiếp thị 

vào tuæn trước, chî với 1,2 triệu giä. Doanh thu vụ mùa 2020/2021 MY tùt hơn, ở 



 

mức 25,1 triệu giä, đưa túng sù doanh thu ở mức 26,3 triệu giä . Các lô hàng 

xuçt khèu ngô giâm 8% so với tuæn trước và thçp hơn 15% so với kiểm kê bùn 

tuæn trước đó, với 38,2 triệu giä. Mexico (14,2 triệu) và Nhêt Bân (14,0 triệu) là hai 

điểm đến hàng đæu. 

Trong tháng thứ tư liên tiếp, Ủy ban chåu Âu đã nång mức ước tính cho 

sân lượng ngô của EU vào nëm 2020/21, hiện ở mức 2,856 tỷ giä. 

ĐẬU TƯƠNG: 

Doanh thu từ đêu tương 2019/2020 MY giâm 45% so với mức trung bình 

bùn tuæn trước đó, xuùng còn 9,5 triệu giä. Tuy nhiên, nëm tiếp thị 2019/20 đang 

nhanh chóng kết thúc, và doanh thu vụ mùa mới cho 2020/21 đã tëng vöt lên 

122,9 triệu giä, khiến túng doanh thu tuæn trước ở mức 132,4 triệu giä. Túng sù 

đó vượt quá tçt câ các ước tính thương mäi, dao đüng trong khoâng 6,1 triệu 

đến 91,9 triệu giä. Túng sù tích lũy trong nëm tiếp thị này vén chêm so với tùc đü 

của nëm ngoái sau khi đät 1,445 tỷ giä. 

Các lô hàng xuçt khèu đêu nành đã tëng 44% so với müt tuæn trước và 

cao hơn 42% so với mức trung bình bùn tuæn trước đó, lên 24,8 triệu giä. Đức là 

điểm đến sù 1, với 5,6 triệu giä 

Reuters đã thëm dò ý kiến của các chuyên gia về tiềm nëng sân xuçt đêu 

nành của Brazil sẽ là vào nëm 2020/21. Dựa trên những kỳ vöng về méu đçt cao 

hơn và dự báo thuên lợi hơn so với müt nëm trước, những nhà phân tích này đã 

đưa ra ước tính trung bình hơn 4,8 tỷ giä, sẽ cao hơn 8% so với sân xuçt nëm 

ngoái, nếu nhên ra. 

LÚA MỲ: 

Doanh sù xuçt khèu lúa mì tëng 10% so với tùc đü của tuæn trước và 30% 

trên mức trung bình bùn tuæn trước đó để đät 24,9 triệu giä. Điều đó cũng đứng 

đæu tçt câ các ước tính thương mäi, dao đüng trong khoâng 9,2 triệu đến 23,9 

triệu giä. Túng sù tích lũy cho nëm tiếp thị 2020/21 cao hơn müt chút so với tùc 



 

đü của nëm ngoái, với 144,4 triệu giä. Các lô hàng xuçt khèu lúa mì giâm 4% so 

với tuæn trước và thçp hơn 2% so với mức trung bình bùn tuæn trước đó, với 18,6 

triệu giä. Philippines đứng đæu tçt câ các điểm đến, với 3,4 triệu giä. 

Ủy ban chåu Âu đã hä ước tính cho nëm 2020/21 sân lượng lúa mì của EU 

xuùng 0,5% xuùng còn 4.284 tỷ giä, müt phæn dựa trên mức giâm 2,1% trong ước 

tính diện tích. Dự báo xuçt khèu lúa mì của EU cho 2020/21 vén kh÷ng thay đúi, 

ở mức 918,6 triệu giä. 

Tunisia xác nhên hö đã mua 2,8 triệu giä lúa mì nghiền mềm và lúa mì 

cứng trong müt cuüc đçu thæu quùc tế đã đóng cửa trước đó hôm nay. Các 

ngũ cùc là cho l÷ hàng trong tháng mười. 

Ai Cêp xác nhên đã mua 17,3 triệu giä lúa mì vào đæu tuæn này từ Nga và 

Ukraine. Các ngũ cùc là cho l÷ hàng vào đæu tháng Chín. Nga chiếm phæn lớn 

doanh sù, chiếm gæn 75% túng sù. 

Nhêt Bân kỳ vöng sẽ mua 2,9 triệu giä lúa mì và 4,6 triệu giä lúa mäch 

trong müt cuüc đçu giá mua và bán đøng thời được tú chức vào thứ Tư tới. Bçt 

kỳ loäi ngũ cùc nào được mua sẽ được chuyển đến vào cuùi tháng 1. 



 

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 886,75, tëng 0,50 cent (+0,25%) với khùi lượng 

thçp. Giá tëng nhẹ vào thứ nëm trong müt đợt mua kỹ thuêt nhẹ müt phæn 

được thúc đèy bởi müt lượng dữ liệu xuçt khèu tëng từ USDA tùi qua, điều này 

đứng đæu kỳ vöng của các nhà phân tích. 

ĐẬU TƯƠNG đang dao đüng quanh đường kháng cự nhô 890 cent, dén 

đến giá sẽ giâm điểm về quanh vùng 885 cent là müt mục tiêu đæu tiên. Mặc 

dù, xu hướng tëng sẽ được dự kiến trong các phiên síp tới, nếu giá tëng điểm 

đóng cửa vượt đường kháng cự 890, mục tiêu hướng đến là 904. 

Phäm vi giao dịch dự kiến cho ngày hôm nay là giữa hû trợ 885,00 và 

kháng cự 890,00. 

o Kháng cự: 904 – 890; 

o Hû trợ: 880 – 873 - 856; 

o Xu hướng ưu 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 đóng cửa vào thứ ba täi 29,89 tëng 0,17 cent (+0,57%) 

với khùi lượng thçp. Giá được giao dịch thçp hơn tới 0,37 đ÷ la sau khi mở cửa, 

thị trường đã xoay sở để đâo ngược trong phiên khi những người đæu cơ kiểm 

soát kết thúc ngày cao hơn giá mở cửa. 

DẦU ĐẬU TƯƠNG vén trong müt xu hướng giâm dài hän, câ hai xu hướng 

ngín và trung hän đều tëng giá. Giá hiện täi đang phân ứng quanh vùng 30,15, 

đåy là tiền đề cho xu hướng tiêu cực được kích hoät. Mục tiêu giá giâm về 

29,48 và mục tiêu xa hơn là 29,15. 

o Kháng cự: 31,60 – 30,15; 

o Hû trợ: 29,48 – 29,15; 

o Xu hướng ưu 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 kết thúc vào thứ nëm täi 528,75 giâm 4,25 cent (-0,8%) với khùi 

lượng thçp. Xu hướng giao dịch hûn hợp chưa rõ ràng.  

LÚA MỲ hiện đang trong xu hướng giâm ngín hän, đåy có thể chî là müt 

sự điều chînh, vì câ xu hướng trung và dài hän vén đang tëng. Giá lúa mì quay 

trở läi để test mức 536,75 và giữ ún định dưới mức đó, để bít đæu giâm trở läi, 

điều này hû trợ cho kịch bân xu hướng giâm hình thành trong nêm tam giác thể 

hiện trên biểu đø, mức 520,25 là mục tiêu giâm gæn nhçt tiếp theo. 

Phäm vi giao dịch dự kiến cho ngày hôm nay là giữa hû trợ 520,25 và 

kháng cự 536,75. 

o Kháng cự: 565 - 542; 

o Hû trợ: 520 - 500; 

o Xu hướng ưu tiên: Sideway. 



 

KHUYẾN CÁO MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM 

Báo cáo này chî nhìm cung cçp thông tin cho các tú chức đæu tư cũng như 

nhà đæu tư cá nhån và kh÷ng hàm ý đưa ra bçt kỳ lời khuyên chào mua/bán nào. 

Các quan điểm và nhên định được trình bày trong báo cáo kh÷ng tính đến sự khác 

biệt về mục tiêu và chiến lược cụ thể của từng nhà đæu tư. Chúng t÷i kh÷ng chịu trách 

nhiệm bçt kỳ thiệt häi nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng thông tin của báo cáo 

này dưới möi hình thức. Thông tin sử dụng trong báo cáo này được An Lộc FSC Gia Lai 

thu thêp từ nguøn tin cêy vào thời điểm công bù. 

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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