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    TIN TỨC FOMC : Trong cuộc họp kéo dài 2 ngày 30-31/7 cûa Ủy ban Thị trþờng 

Mở Liên bang (FOMC) - bộ phên hoäch định chính sách cûa Cýc Dự trữ Liên bang 

Mỹ (Fed), cơ quan này đã quyết định giâm lãi suçt læun đæu tiên tÿ sau cuộc 

khûng hoâng tài chính nëm 2008. 

Sau khi cân nhíc triển vọng kinh tế toàn cæu và áp lực läm phát trong nþớc, 

Ủy ban Thị trþờng mở Liên bang (FOMC), cơ quan hoäch định chính sách cûa FED 

đã quyết định cít giâm lãi suçt cơ bân 0,25% tÿ vùng 0 -0.25% hiện nay xuống vùng 

0- 0.25%Quyết định này đþợc đþa ra khi các số liệu mới đþợc công bố cho thçy, 

nền kinh tế Mỹ vén đang trong tình träng "khôe mänh", tỷ lệ thçt nghiệp đang ở 

mức rçt thçp trong lịch sử, niềm tin cûa ngþời tiêu dùng Mỹ vén ở mức cao. 

Hæu hết các thị trþờng chứng khoán giâm điểm trong phiên giao dịch ngày 31/7 

ngay sau khi FED công bố quyết định trên. Täi sàn giao dịch New York, chî số công 

nghiệp Dow Jones đã mçt gæn 290 điểm (tþơng đþơng 1,07%); Chî số Nasdaq 100 

giâm 105 điểm (1,35%); S&P 500 giâm 1,1%. Trong khi đó, đồng Euro cüng giâm giá 

0,42% song với đồng đôla Mỹ 

FED đã giữ lãi suçt ổn định trong một quyết định đþợc công bố hôm thứ Tþ đi kèm 

với một triển vọng âm đäm về nền kinh tế bị nhiễm coronavirus. Cùng với việc giữ 

lãi suçt ở mức thçp, FED bày tô cam kết duy trì giao dịch mua trái phiếu và các 

chþơng trình cho vay và thanh khoân cüng liên quan đến phân ứng cûa virus. 

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 tô 

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

TÀI CHÍNH: Mỹ bán số lượng ngô kỷ lục cho Trung Quốc khi căng 

thẳng gia tăng  

CHICAGO (Reuters) - Ngþời mua Trung Quốc đã đặt mua ngô Mỹ lớn nhçt tÿ trþớc 

đến nay, kéo dài hàng loät các giao dịch mua lớn cûa Mỹ ngay câ khi cëng 

thîng giữa Washington và Bíc Kinh gia tëng.Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ cho biết hôm 

thứ Nëm rìng các nhà xuçt khèu tþ nhån đã bán 1.937 triệu tçn ngô cho Trung 

Quốc để giao hàng trong nëm tiếp thị 2020/21. Điều đó đã đứng đæu thôa thuên 

lớn nhçt trþớc đåy với Trung Quốc là 1,762 triệu tçn, đþợc báo cáo chî hai tuæn 

trþớc. Trong một báo cáo riêng, USDA cho biết doanh số bán đêu nành sang Trung 

Quốc đã tëng lên 1.925 triệu tçn trong tuæn kết thúc vào ngày 23 tháng 7, tổng số 

hàng tuæn lớn nhçt kể tÿ ngày 17 tháng 11 nëm 2016.Các giao dịch mua gæn đåy 

đặt Trung Quốc gæn hơn với mýc tiêu 36,5 tỷ USD đæy tham vọng cho nhêp khèu 

hàng nông sân cûa Mỹ trong nëm nay đþợc đặt trong thôa thuên thþơng mäi giai 

đoän 1. Các nhà phån tích và thþơng nhån nói rìng mýc tiêu có thể đät đþợc, 

nhþng nó trông giống nhþ một sự kéo dài. Việc bán ngô đþợc báo cáo hôm thứ 



 

Nëm đþợc định giá khoâng $ 325 triệu, dựa trên giá cåy trồng mới täi Vịnh Hoa 

Kỳ. Số tiền mua trang träi täi Mỹ cûa Trung Quốc lên tới 6 tỷ đô la cho đến tháng 5 - 

dữ liệu mới nhçt hiện có - chî tëng 9,1% so với cùng kỳ nëm 2019 và thçp hơn 31% 

so với nëm 2017.Trung Quốc hôm thứ Nëm đã cáo buộc Hoa Kỳ chåm ngòi cho 

một cuộc Chiến tranh Länh mới trþớc cuộc bæu cử tổng thống vào tháng 

11. Ngoäi trþởng Hoa Kỳ Mike Pompeo cüng gọi Đâng Cộng sân Trung Quốc là mối 

đe dọa trung tåm cûa thời đäi chúng ta. Giám đốc Hội đồng Xuçt khèu Đêu nành 

Hoa Kỳ Jim Sutter cho biết trong một tòa thị chính âo với các nhà lãnh đäo nông 

nghiệp hôm thứ Nëm, trích dén nguồn tin tÿ Trung Quốc. Họ lo líng rìng có thể có 

sự gián đoän trong việc thực hiện thôa thuên Giai đoän 1. Sự không chíc chín đó 

không tốt cho việc mua hàng trong tþơng lai, ông Sutter nói. Gæn cuối phiên giao 

dịch hôm thứ Nëm, ngô cûa Ủy ban thþơng mäi Chicago và đêu tþơng , tþơng lai 

cao hơn một chút. 

NGÔ: Giá ngô hôm ngày 27/7 đến ngày 31/7 kỳ hän tháng 9 trong tuæn 

trþớc giá ngô theo xu hþớng giâm đóng cûa täi ( 326.345) trong tuæn vÿa qua giá 

ngô tiếp týc giâm trong phiên đæu tuæn vÿa rồi giá ngô mở cửa täi ( 324.883 ) sau 

đó cố gíng lçp läi khoâng GAP giá tuæn trþớc nhþng xu hþớng tiếp týc giâm 

mänh trong tuæn vÿa rồi đóng cửa täi ( 315.130) cho thçy ngô chịu áp lực giâm 

mänh giâm (-9.753.) CEN/ Giä trong tuæn vÿa rồi, và đang tiến đến khu vực kháng 

cự  (310.00 -313.000). 

ĐẬU TƯƠNG: Giá đêu tþơng hôm ngày 27/7 đến ngày 31/7 kỳ hän tháng 9 

trong tuæn trþớc giá đêu tþơng theo xu hþớng tëng điều chînh và đóng cửa täi ( 

898.86 ) trong tuæn vÿa qua giá đêu tþơng tiếp týc giâm giá mở cửa đæu tuæn ( 

896.860) sau đó cố gíng lçp läi khoâng GAP giá  tuæn trþớc nhþng xu hþớng có 

dçu hiệu giâm và không thể lçp läi khoâng GAP giá làm cho Đêu tþơng bít buộc 

phâi giâm điều chînh tiến về khu vực hỗ trợ (881.00 -874.00), trong tuæn qua đêu 

tþơng đóng cửa täi ( 889.80 ) cho ta thçy sự giâm nhẹ và đang có sự điều chînh täi 

khu vực này và giâm hơn so với tuæn trþớc ( -7.06.) CEN/ Giä. Sự điều chînh cûa 

đêu tþơng có thể tiếp týc điều chînh trong các phiên giao dịch đæu tuæn cûa 

tháng 8. 

LÚA MỲ: Giá lúa mỳ hôm ngày 27/7 đến ngày 31/7 kỳ hän tháng 9 trong các 

tuæn trþớc cho ta thçy sự đâo chiều tëng mänh cûa lúa mỳ và có sự giâm hồi nhẹ 

cho tuæn vÿa rồi có thể thçy giá lúa mỳ cs thể hồi và tiếp týc xu hþớng tëng mänh 

trong các tuæn tới cûa tháng 8. Giá đóng cửa cûa tuæn trþớc täi (540.160) , sua 

phiên giao dịch đæu tuæn cûa ngày 27/7 giá mở cửa cûa lúa mỳ täi ( 538.91) giâm 

hồi trong tuæn cuối cûa tháng 7 và đóng cửa täi  ( 530.725 ) giâm ( 8.185 ) CEN/ 

Giä. Sự giâm hồi nhẹ cûa xu hþớng tëng sẽ tiếp týc trong tuæn đæu cûa tháng 8. 



 

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 889.880 . Thị trþờng đã xác nhên sự bứt phá, và sự điều 

chînh täo áp lực tëng giá cûa nó qua mức thçp trþớc đó sau khi giao. 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 định một sự điều chînh kỹ thuêt tëng lên đþờng 

kháng cự 902- 920 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: 902 ; 920 

o Hỗ trợ: 880 – 871; 

o Xu hþớng þu tiên: Giảm giá sau đó tăng điểm 

 Đối với Lệnh Bán: Điểm bán 900.00 -905.00; điểm dÿng lỗ: 910.00 ; điểm chốt lời: 

884.5 - 881.00 

 Đối với Lệnh Mua: Điểm mua: 875 - 880; điểm dÿng lỗ: 870; điểm chốt lời: :  889 - 897 

– 905 : 875 – 880.  



 

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 täi 30.445. thị trþờng xác nhên sự bứt phá về giá mua 

mänh qua sự điều chînh cûa các phiên giao dịch đæu tuæn. Tëng điểm trong nến tuæn 

cho thçy sự bứt phá cûa áp lực mua tëng cao đang điến khu vực kháng cự mänh . 

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

và trung hän đều tëng giá. Nhên định giá sẽ tiếp týc xu hþớng  tëng về khu vực kháng cự 

sau đó 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 35.00 cent vào 

tháng 8. 

o Kháng cự: 30,55 – 35,00; 

o Hỗ trợ: 28,90 – 28,00; 

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

 Đối với Lệnh Bán: Điểm bán 30.70 - 30.80; điểm dÿng lỗ: 31.00; điểm chốt lời: 29.9 - 

29.10 - 28.50. 

 Đối với Lệnh Mua: Điểm mua: 28.50 - 28.90; điểm dÿng lỗ: 27.00; điểm chốt lời: :  

29.50 -30.50.- 31.00.  

 



 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 

KHÔ ĐẬU TƯƠNG KỲ HẠN THÁNG 09/ 2020 

 

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

 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG: 

KHÔ ĐẬU TƯƠNG : Đóng cửa täi 290.90. thị trþờng xác nhên sự điều chînh nhẹ cûa 

áp lực mua mänh sau các phiên giao dịch trþớc đó và có thể sẽ điều chînh về khu vực hỗ 

trợ ( 289-287) để làm bàn đäp cho áp lực tëng. 

KHÔ ĐẬU TƯƠNG vén trong một xu hþớng giâm dài hän, câ hai xu hþớng ngín và 

trung hän đều tëng giá. Nhên định giá sẽ tiếp týc xu hþớng tëng  về quoanh ( 290.00 - 

287.00) cent, nếu tëng điểm mänh thì sẽ về vùng 295.00 -298.00. Ở vùng kháng cự này xuçt 

hiện lực mua kỹ thuêt ở vùng hỗ trợ ở phiên giao dịch hôm qua và tiếp týc chốt lời trong 

phiên hôm nay. 

o Kháng cự: 295.00 - 298.00; 

o Hỗ trợ: 290.00 - 287.00 

o Xu hþớng þu tiên: Điều chỉnh giảm giá sau đó  tăng giá. 

 Đối với Lệnh Bán: Điểm bán 295.80 - 297.00; điểm dÿng lỗ: 298.30; điểm chốt lời: 

293.18 - 291.62 -289.10. 

 Đối với Lệnh Mua: Điểm mua: 289.00- 286.00; điểm dÿng lỗ: 285.00; điểm chốt lời: :  

290.00- 295.00- 298.000. 



 

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: Đóng cửa täi 531.000 thị trþờng xác nhên sự điều chînh nhẹ cûa áp lực 

mua mänh sau các phiên giao dịch trþớc đó và có thể sẽ điều chînh về khu vực hỗ trợ ( 

531.00- 526.00) để làm bàn đäp cho áp lực tëng. 

 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 định giá sẽ tiếp týc xu hþớng 

giâm gây áp lực lên đþờng hỗ trợ 531 cent/giä. Nếu giá giâm lûng vùng này thì sẽ giâm 

mänh về đþờng hỗ trợ 500 cent/giä.  

o Kháng cự: 546 -567; 

o Hỗ trợ: 531- 526; 

o Xu hþớng þu tiên: tăng điểm sau đó hồi điểm và tiếp tục tăng giá. 

 Đối với Lệnh Bán: Điểm bán 553.00 - 558.000; điểm dÿng lỗ: 559.00; điểm chốt lời: 

546.00 - 528.00 -520.00. 

 Đối với Lệnh Mua: Điểm mua: 525.7 - 527.00; điểm dÿng lỗ: 526.00; điểm chốt lời: :  

535.00 - 543.00 - 551.00. 

 

 



 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 

NGÔ KỲ HẠN THÁNG 09/ 2020 

 

Hình 3: Đồ thị giá NGÔ (09/2020) 

 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG: 

NGÔ:  Đóng cửa täi 315.130. Thị trường cho thấy ngô chịu sự áp lực giảm mạnh cho áp lực bán 

của các phiên giao dịch trước đó. Có thể tạo thêm đáy thứ 2 tạo sự điều chỉnh quay đầu của ngô 

 NGÔ  hiện đang trong xu hþớng giâm trung hän, đåy có thể chî là một sự điều 

chînh, vì câ xu hþớng trung và dài hän vén đang giâm. Nhên định giá sẽ tiếp týc xu hþớng 

giâm gây áp lực lên đþờng hỗ trợ 313.0 -310.0 cent/giä. Nếu giá giâm lûng vùng này thì sẽ 

giâm mänh về đþờng hỗ trợ 310-305 cent/giä, hoặc có thể tëng điểm täi khu vực này  

o Kháng cự: 323 - 327; 

o Hỗ trợ: 313 -310; 

o Xu hþớng þu tiên: Giảm điều chỉnh sau đó tăng điểm. 

 Đối với Lệnh Bán: Điểm bán  ; điểm dÿng lỗ:  ; điểm chốt lời:   

 Đối với Lệnh Mua: Điểm mua: 314.00 - 310.00; điểm dÿng lỗ: 309.00; điểm chốt lời: 

318.00 - 322.00 - 327.00 - 330.00 

 



 

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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