
 

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN 

CHIẾN LƯỢC ĐÁNH GIÁ XU HƯỚNG TUẦN NGÀY 6/8/2020 

 

    TIN TỨC : Cơ quan quân lý rûi ro (RMA) cûa USDA hôm nay tuyên bố sẽ ûy 

quyền cho các nhà cung cçp bâo hiểm đþợc phê duyệt (AIPs) gia hän thời 

hän thanh toán phí bâo hiểm và phí hành chính, hoãn trâ lãi và cho phép các 

linh hoät khác giúp đỡ nông dân, chû trang träi và nhà cung cçp bâo hiểm do 

đäi dịch COVID-19 

Cý thể, USDA đang ûy quyền cho các AIP cung cçp cho các chû chính sách 

thêm thời gian để trâ phí bâo hiểm và phí hành chính và tÿ bô khoân lãi tích lüy 

trþớc 60 ngày sau ngày thanh toán theo lịch hoặc ngày chçm dứt chính sách 

với ngày thanh toán cao cçp tÿ ngày 1 tháng 8 nëm 2020 và ngày 30 tháng 9 

nëm 2020. Ngoài ra, USDA đang ûy quyền cho các AIP cung cçp tối đa 60 

ngày cho các chû chính sách để thanh toán và tÿ bô lãi suçt bổ sung cho các 

Thôa thuên thanh toán bìng vën bân tÿ ngày 1 tháng 8 nëm 2020 và ngày 30 

tháng 9 nëm 2020 

RMA đang ûy quyền linh hoät bổ sung do coronavirus trong khi tiếp týc hỗ trợ 

các nhà sân xuçt, làm việc thông qua AIP để cung cçp dịch vý, bao gồm các 

chính sách xử lý, khiếu näi và thôa thuên. Nhån viên RMA đang làm việc với AIP 

và các khách hàng khác qua điện thoäi, thþ và điện tử để tiếp týc hỗ trợ bâo 

hiểm mùa màng cho các nhà sân xuçt. Nông dân có câu hôi hoặc nhu cæu 

bâo hiểm mùa màng nên tiếp týc liên hệ với đäi lý bâo hiểm cûa họ về việc 

tiến hành kinh doanh tÿ xa (qua điện thoäi hoặc email). Thông tin chi tiết có thể 

đþợc tìm thçy täi 

Cýc dự trữ liên bang Mỹ (Fed) buộc phâi hành động, phâi duy trì lãi suçt 

thçp kỷ lýc và sẽ các chþơng trình mua trái phiếu. Trong khi đó, Washington sẽ 

phâi đþa ra các gói hỗ trợ mới sau khi đã tung ra hàng nghìn tỷ USD 

Thị trþờng vàng tiếp týc đþợc hỗ trợ bởi diễn biến xçu cûa đäi dịch 

Covid-19, cëng thîng Mỹ-Trung không ngÿng leo thang, sức cæu tÿ các quỹ ETF 

và một đồng USD có triển vọng không sáng sûa trong bối cânh Mỹ đèy mänh 

bơm tiền. 

Cëng thîng Mỹ-Trung tiếp týc leo thang sau khi Bíc Kinh bçt ngờ muốn 

ngën chặn thþơng vý công ty cûa Mỹ Microsoft mua ứng dýng chia sẻ video 

TikTok cûa Trung Quốc và gọi Mỹ là kẻ "ën cíp 

Trong một tuyên bố gæn đåy trên Bloomberg, Ngoäi trþởng Mỹ Michael 

Pompeo cho biết, Nhà Tríng sẽ thông báo thêm nhiều biện pháp siết chặt 

quân lý với các công ty phæn mềm Trung Quốc tiềm èn rûi ro gây ânh hþởng 

xçu đến an ninh quốc gia ýc dự trữ liên bang Mỹ (Fed) phát đi tín hiệu tiếp týc 

chính sách siêu nới lông tiền tệ kéo dài 



 

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: CHICAGO: Tþơng lai ngô và đêu tþơng cûa Mỹ đã giâm mänh vào 

thứ ba, với thị trþờng têp trung vào kỳ vọng về sân lþợng bội thu trên khíp 

Trung Tåy Hoa Kỳ vào mùa thu này do dự báo mþa ở các khu vực tëng trþởng 

quan trọng, các thþơng nhån cho biết. Trên cơ sở liên týc, giá ngô kỳ hän giâm 

xuống mức thçp nhçt kể tÿ ngày 29 tháng 6 trong khi giá tþơng lai đêu tþơng 

đät mức thçp nhçt kể tÿ ngày 15 tháng 7. Giá ngô tþơng lai cûa CBOT tháng 12 



 

đät mức thçp trong hợp đồng. Đối với ngô và đêu nành, môi giới hàng hóa 

cûa StoneX dự báo về vý thu hoäch ngô cûa Mỹ là 15.320 tỷ giä và thu hoäch 

đêu tþơng 4,496 tỷ giä trên thị trþờng  

Vào lúc đóng cửa, giá ngô kỳ hän tháng 9 đã hoàn thành 2/4 cao hơn ở 

mức 3,11 đô la. Giá ngô kỳ hän tháng 12 đã kết thúc 3 cao hơn ở mức 3,23 3/4. 

ĐẬU TƯƠNG: Đêu tþơng kỳ hän đät mức cao nhçt trong một tuæn, vþợt 

qua các điểm kháng cự kỹ thuêt quan trọng nhờ hỗ trợ tÿ việc bán hàng xuçt 

khèu mới bổ sung vào chuỗi thôa thuên gæn đåy,đóng cửa täi 881.7. Thị trþờng 

đã xác nhên sự điều chînh, 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.  

Giá đêu tþơng kỳ hän tháng 9 đóng cửa 3/4 3/4 thçp hơn ở mức 8,76 

USD. Giá đêu tþơng kỳ hän tháng 11 ổn định 3 Cen thçp hơn ở mức 8,78 1/4. 

Tháng 9 tþơng lai sữa đêu nành đóng cửa $ 1,10 mỗi tçn ngín ở mức $ 

288,70. Dæu đêu nành kỳ hän tháng 9 đã hoàn thành 0,05 cent cao hơn ở mức 

31,10 Cen mỗi pound 

LÚA MỲ: CHICAGO: Tþơng lai lúa mì Chicago Board of Trade đóng cửa 

cao hơn khiêm tốn vào thứ Sáu trong giao dịch kỹ thuêt chû yếu khi các nhà 

giao dịch bình phþơng vào cuối tháng và chờ đợi hþớng đi mới, các thþơng 

nhån cho biết. Lúa mì mùa đông đô mềm CBOT tháng 9 tëng 1-3 / 4 cent với 

giá 5,31-1 / 2 mỗi giä. Trong tháng, hợp đồng đã tëng 39-1 / 2 xu một giä hoặc 

8%. Lúa mì mùa đông đô cứng KC tháng 9 đã kết thúc với tỷ lệ 2-1 / 2 xu vào 

thứ Sáu ở mức 4,42-1 / 2 giä và lúa mì mùa xuån tháng 9 MGEX tëng 1 xu để kết 

thúc ở mức 5,14 đô la. Vý thu hoäch lúa mì mùa đông cûa Hoa Kỳ đang đi 

xuống trong khi vý thu hoäch lúa mì mùa xuån mới chî bít đæu ở vùng đồng 

bìng phía bíc Hoa Kỳ. Các nhà phån tích cho biết vý lúa mì Brazil có khâ 

nëng vþợt 7 triệu tçn trong nëm nay và đät kỷ lýc, miễn là thời tiết vén thuên lợi 

trong suốt chu kỳ vÿa mới bít đæu, theo các nhà phån tích. 

Giá lúa mì kỳ hän tháng 9 đã hoàn thành 2 1/2 cao hơn ở mức 5,10 đô la. 



 

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 875.88. Thị trþờng đã xác nhên sự điều chînh, và sự điều 

chînh täo áp lực giâm 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.  

PTKT: 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: 874 -870; 

o Xu hþớng þu tiên: Giâm 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: 870 - 874; điểm dÿng lỗ: 868; 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 31.02. thị trþờng xác nhên 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 (31.60 – 32.40). 

PTKT: 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 hỗ trợ 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: 31.60 – 32.40; 

o Hỗ trợ: 28,90 – 28,00; 

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

 Đối với Lệnh Bán: Điểm bán 31.60 – 32.40; điểm dÿng lỗ: 33.00; 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.  
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KHÔ ĐẬU TƯƠNG KỲ HẠN THÁNG 09/ 2020 

 

Hình 3: Đồ thị giá KHÔ ĐẬU TƯƠNG (09/2020) 

 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG: 

KHÔ ĐẬU TƯƠNG : Đóng cửa täi 284.75 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 ( 284-287) để làm bàn đäp cho áp lực tëng. 

PTKT: 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 giâm đến khu vực hỗ trợ (280 -275) täo 

mô hình đáy vững chíc để làm bàn đäp lên, nếu tiếp týc đåm såu qua khu vực hỗ trợ giá 

có thể giâm về quoanh ( 280 -275 ). 

Kháng cự: 295.00 - 298.00; 

o Hỗ trợ: 284 -275 

o Xu hþớng þu tiên: Điều chỉnh giâm 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: 283 -275; điểm dÿng lỗ: 274.00; điểm chốt lời: :  290.00- 

295.00- 298.000. 



 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 

LÚA MỲ KỲ HẠN THÁNG 09/ 2020 

 

Hình 4: Đồ thị giá LÚA MỲ (09/2020) 

 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG: 

LÚA MỲ: Đóng cửa täi 510.38 thị trþờng xác nhên sự điều chînh nhẹ cûa áp lực bán 

sau các phiên giao dịch trþớc đó và có thể sẽ điều chînh về khu vực hỗ trợ ( 511 - 499) để 

làm bàn đäp cho áp lực tëng. 

 PTKT: 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 510 -505 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: 521 -511; 

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: 508.00 - 505.00; điểm dÿng lỗ: 499.00; điểm chốt lời: :  

535.00 - 543.00 - 551.00. 

 

 

 



 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 

NGÔ KỲ HẠN THÁNG 09/ 2020 

 

Hình 5: Đồ thị giá NGÔ (09/2020) 

 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG: 

NGÔ:  Đóng cửa täi 310.38. Thị trþờng cho thçy ngô chịu sự áp lực giâm mänh cho 

áp lực bán cûa các phiên giao dịch trþớc đó. Có thể täo thêm đáy thứ 2 täo sự điều chînh 

quay đæu cûa ngô 

 PTKT  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: Giâm điều chỉnh sau đó tăng điểm. 

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

 Đối với Lệnh Mua: Điểm mua: 308.00 - 305.00; điểm dÿng lỗ: 300.00; điểm chốt lời: 

318.00 - 322.00 - 327.00 - 330.00 
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ĐƯỜNG KỲ HẠN THÁNG 10/ 2020 

 

Hình 6: Đồ thị giá ĐƯỜNG (10/2020) 

 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG: 

ĐƯỜNG:  Đóng cửa täi 12.76. Thị trþờng cho thçy đþờng đang đà tëng mänh về 

khu vực kháng cự (13.06 -13.28 ) nếu phá vỡ đþợc đþờng kháng cự đþờng sẽ tëng mänh 

về 15.00 và nếu không phá vỡ đþợc mức kháng cự này đþờng có thể tiếp týc một sự điều 

chînh nhẹ về hỗ trợ và tiếp týc tëng 

 ĐƯỜNG:  hiện täi đþờng đang trong xu hþớng tëng mänh  mänh về khu vực kháng 

cự (13.06 -13.28 ) nếu phá vỡ đþợc đþờng kháng cự đþờng sẽ tëng mänh về 15.00 và nếu 

không phá vỡ đþợc mức kháng cự này đþờng có thể tiếp týc một sự điều chînh nhẹ về hỗ 

trợ và tiếp týc tëng. 

o Kháng cự: 13.10 – 13.30; 

o Hỗ trợ: 12.10 -11.50; 

o Xu hþớng þu tiên: tăng giá sau đó giâm giá điều chỉnh và tăng giá. 

 Đối với Lệnh Bán: Điểm bán13.10 – 13.30  ; điểm dÿng lỗ: 14 ; điểm chốt lời: 12.00  

 Đối với Lệnh Mua: Điểm mua: 12.10 – 11.50; điểm dÿng lỗ: 10.00; điểm chốt lời: 13.00 

-14.00 – 15.00 



 

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 

 

 

 

AN LỘC GROUP 

THÀNH VIÊN KINH DOANH CỦA 

SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM - MXV 

                                                    


