
 

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN 

CHIẾN LƯỢC ĐÁNH GIÁ XU HƯỚNG NGÀY 14/8/2020 

 

    TIN TỨC : WASHINGTON (Reuters) - Cù phiếu chåu Á đã sïn sàng mở cửa cao 

hơn vào thứ Sáu, theo dõi mức tëng qua đêm cþa thð trường chứng khoán toàn 

cæu khi các nhà đæu tư chờ đợi báo cáo bâng lương phi nöng nghiệp cþa Hoa Kỳ 

Đ÷ng euro EUR = đã tëng lên mức cao nhçt so với đö la Mỹ kể từ tháng 5 

nëm 2018 trước khi tëng nhẹ và đ÷ng bäc xanh giâm xuøng mức thçp nhçt trong 

hai nëm so với rù tiền tệ chính = USD 

Dữ liệu tuyên bø thçt nghiệp cþa Hoa Kỳ hún hợp vào thứ Nëm khiến các nhà đæu 

tư chờ đợi mût bức tranh rô ràng hơn. Sø liệu cho thçy, ngày càng ít người Mỹ tìm 

kiếm trợ cçp thçt nghiệp trong tuæn trước, nhưng 31,3 triệu người đang nhên trợ 

cçp thçt nghiệp vào giữa tháng 7, cho thçy thð trường lao đûng Mỹ đang đình trệ 

 “Với đ÷ng đö la Mỹ ở mức thçp nhçt trong nhiều nëm, chýng töi hy võng 

xuçt khèu cþa Mỹ sẽ tëng lên. Tuy nhiên, cò vẻ như doanh sø bán ngÿ cøc đã 

chêm läi trong tuæn này. Báo cáo cþa USDA vào tuæn tới - kết hợp với sự khöng 

chíc chín cþa thóa thuên thương mäi Giai đoän Mût - đã thýc đèy mût sø nhà 

giao dðch phâi ng÷i và chờ đợi”. Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) buûc phâi hành 

đûng, phâi duy trì lãi suçt thçp kỷ lục và sẽ các chương trình mua trái phiếu. Trong 

khi đò, Washington sẽ phâi đưa ra các gòi hú trợ mới sau khi đã tung ra hàng nghìn 

tỷ USD 

Thð trường vàng tiếp tục được hú trợ bởi diễn biến xçu cþa đäi dðch Covid-19, 

cëng thîng Mỹ-Trung không ngừng leo thang, sức cæu từ các quỹ ETF và mût đ÷ng 

USD có triển võng không sáng sþa trong bøi cânh Mỹ đèy mänh bơm tiền. 

Cëng thîng Mỹ-Trung tiếp tục leo thang sau khi Bíc Kinh bçt ngờ muøn 

ngën chðn thương vụ công ty cþa Mỹ Microsoft mua ứng dụng chia sẻ video TikTok 

cþa Trung Quøc và gõi Mỹ là kẻ "ën cíp” 

Trong mût tuyên bø gæn đåy trên Bloomberg, Ngoäi trưởng Mỹ Michael Pompeo 

cho biết, Nhà Tríng sẽ thông báo thêm nhiều biện pháp siết chðt quân lý với các 

công ty phæn mềm Trung Quøc tiềm èn rþi ro gây ânh hưởng xçu đến an ninh 

quøc gia cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) phát đi tín hiệu tiếp tục chính sách siêu nới 

lóng tiền tệ kéo dài 

 

 

TÀI CHÍNH: Cò sự hú trợ cþa USDA dành cho những nöng dån Trung Tåy bð 

ânh hưởng bởi trên đûng đçt gæn đåy. “Các nhà sân xuçt nöng nghiệp cþa chýng 

töi cung cçp cho người Mỹ và người tiêu düng trên toàn thế giới ngu÷n cung cçp 

d÷i dào như vêy, điều quan trõng là chýng töi phâi sát cánh cüng hõ khi đøi mðt 

với những thâm hõa như derecho đã tàn phá rçt nhiều người ở vüng trung tåm 

nước Mỹ,” Bill Northey, Bû trưởng Sân xuçt và Bâo t÷n Nöng träi cþa USDA cho biết 



 

. Nöng dån tr÷ng cåy khöng cò khâ nëng bâo hiểm bð mçt müa hoðc nëng suçt 

thçp hơn cò thể đþ điều kiện nhên trợ giýp theo Chương trình Hú trợ Thâm hõa 

Cåy tr÷ng Khöng cò bâo hiểm cþa USDA nếu thiệt häi do thiên tai. 

Các nhà sân xuçt cò phäm vi bâo hiểm thöng qua Chương trình bâo hiểm 

cåy tr÷ng liên bang do Cơ quan Quân lý Rþi ro (RMA) quân lý nên liên hệ với đäi lý 

bâo hiểm cåy tr÷ng cþa hõ về các vçn đề liên quan đến việc nûp đơn yêu cæu. 

Những người mua bâo hiểm cåy tr÷ng sẽ được thanh toán cho những tùn thçt 

được bâo hiểm. Báo cáo thiệt häi về cåy tr÷ng trong vñng 72 giờ kể từ khi phát 

hiện thiệt häi và cò vën bân theo dôi trong vñng 15 ngày. Các nhà cung cçp bâo 

hiểm được chçp thuên (AIP), người điều chînh tùn thçt và đäi lý cò kinh nghiệm và 

được đào täo tøt trong việc xử lý các loäi sự kiện này. RMA đang hợp tác chðt chẽ 

với các AIP bán và cung cçp các chính sách bâo hiểm cåy tr÷ng để đâm bâo cò 

đþ người điều chînh tùn thçt để xử lý các yêu cæu b÷i thường ở các khu vực bð ânh 

hưởng càng nhanh càng tøt. 

Chương trình Bâo vệ Lưu vực Đæu ngu÷n Khèn cçp cþa USDA cò thể giýp 

giâm bớt các møi đe dõa síp xây ra đøi với tính mäng và tài sân do lÿ lụt, hóa 

hoän và các thâm hõa thiên nhiên khác làm suy giâm lưu vực. Chương trình Hú trợ 

Cåy cò thể hữu ích cho các nhà vườn và người tr÷ng cåy trong vườn ươm. 

Chương trình USDA này cò thể giýp tr÷ng läi hoðc phục h÷i các cåy, bụi và dåy 

leo đþ điều kiện bð hư häi do thiên tai. Khi thiên tai lớn xây ra, USDA cò mût chương 

trình cho vay khèn cçp cung cçp cho nöng dån đþ điều kiện các khoân vay lãi 

suçt thçp để giýp hõ khöi phục sân xuçt và các thiệt häi vêt chçt. Chương trình 

cho vay khèn cçp cþa USDA được kích hoät khi cò thiên tai do Bû trưởng Nöng 

nghiệp chî đðnh hoðc do Tùng thøng ban bø tình träng thiên tai hoðc tình träng 

khèn cçp theo Đäo luêt Stafford. USDA cÿng cung cçp các chương trình bù sung 

phü hợp với nhu cæu cþa các ngành nöng nghiệp cụ thể để giýp các nhà sân 

xuçt vượt qua các tác đûng tài chính cþa các thâm hõa lớn và xåy dựng läi hoät 

đûng cþa hõ. 

“Tùng thøng Trump đang sát cánh cüng nöng dån và chþ trang träi cþa Mỹ 

để đâm bâo hõ vượt qua đäi dðch này và tiếp tục sân xuçt đþ lương thực và chçt 

xơ để cung cçp cho nước Mỹ và thế giới. Đò là lý do täi sao öng çy đã þy quyền 

hú trợ trực tiếp 16 tỷ đö la này cho chương trình CFAP và höm nay chýng töi vui 

mừng bù sung thêm các mðt hàng đþ điều kiện để nhên được nhiều hú trợ cæn 

thiết, ”Bû trưởng Nöng nghiệp Hoa Kỳ Sonny Perdue cho biết. “CFAP chî là mût 

trong nhiều cách mà USDA đang giýp các nhà sân xuçt vượt qua các tác đûng 

cþa đäi dðch. Từ việc hoãn thanh toán các khoân cho vay đến việc tëng thêm tính 

linh hoät cho bâo hiểm cåy tr÷ng và thời hän báo cáo, USDA đã và đang tên 

dụng nhiều cöng cụ để giýp đỡ các nhà sân xuçt ” 

Cëng thîng Mỹ-Trung tiếp tục leo thang sau khi Bíc Kinh tuyên bø trừng 

phät 11 cöng dån Mỹ, trong đò cò nhiều nghð sï Mỹ để trâ đÿa lệnh trừng phät cþa 

chính quyền öng Donald Trump nhìm vào các quan chức cþa Trung Quøc vì vçn 



 

đề Hong Kong. Quan hệ Mỹ-Trung gæn đåy ngày càng xçu đi ở nhiều mðt, từ các 

vçn đề kinh tế như sau: 

thương mäi, cöng nghệ, tài chính cho tới các vçn như đäi dðch Covid-

19„Trong mût đûng thái mới nhçt, chính quyền öng Trump vừa cử Bû trưởng Y tế 

và Nhån sinh Mỹ Alex Azar tới Đài Loan. Đåy là quan chức cçp cao nhçt cþa Mỹ 

đðt chån đến hñn đâo này kể từ khi Washington cít quan hệ ngoäi giao chính 

thức với chính quyền Đài Bíc vào nëm 1979. Trước đò, öng Trump đã ký lệnh cçm 

WeChat và TikTok täi thð trường Mỹ. Đåy là các phæn mềm cþa các öng lớn cöng 

nghệ hàng đæu cþa Trung Quøc. Đäi diện U.S. Global Investors cho rìng, vàng cò 

thể tëng lên tới 4.000 USD/ounce (113 triệu đ÷ng/lượng) trong vài nëm tới do các 

nước trong đò cò Mỹ ÷ ät in tiền. Mỹ cæn hàng nghìn tỷ USD để thực hiện gòi kích 

thích trong bøi cânh dðch bệnh büng phát. 

NGÔ: Theo báo cáo cþa USDA, sân lượng ngö và đêu tương nëm 2020 cþa 

Mỹ sẽ lớn hơn những gì đã nghï trước đåy. Vào thứ Tư, USDA đã cöng bø báo cáo 

Cung / Cæu cþa Hoa Kỳ và Sân xuçt Thế giới (WASDE) tháng 8 lýc 11:00 sáng giờ 

CT. Đòng cửa, giá ngö kỳ hän tháng 9 tëng 3 cent ở mức 3,14 1/2 USD. Giá ngö kỳ 

hän tháng 12 kết thýc cao hơn 3 1/4 cent ở mức 3,27 USD ¼ 

ĐẬU TƯƠNG: Giá đêu tương kỳ hän tháng 9 cao hơn 10 cent ở mức 8,80 1/2 

USD. Giá đêu tương kỳ hän tháng 11 đòng cửa cao hơn ngày 9 1/2 cent ở mức 

8,83 USD 1/2.. 

LÚA MỲ: Giá lýa mì kỳ hän tháng 9 kết thýc giâm 3 3/4 3 ở mức 4,91 3/4 USD. 

Giá bût đêu nành giao tháng 9 cao hơn 0,10 USD / tçn ngín ở mức 284,20 USD. 

Giá dæu đêu nành giao tháng 9 đòng cửa cao hơn 0,94% ở mức 31,56 C / pound. 

Ở các thð trường bên ngoài, thð trường dæu thö NYMEX cao hơn 1,11 USD / thüng ở 

mức 42,72 USD. Đö la Mỹ thçp hơn và Dow Jones Industrials cao hơn 288 điểm. Giá 

lýa mì kỳ hän tháng 9 kết thýc giâm 3 3/4 3 ở mức 4,91 3/4 USD. Giá bût đêu nành 

giao tháng 9 cao hơn 0,10 USD / tçn ngín ở mức 284,20 USD. Giá dæu đêu nành 

giao tháng 9 đòng cửa cao hơn 0,94% ở mức 31,56 ¢ / pound. Ở các thð trường 

bên ngoài, thð trường dæu thö NYMEX cao hơn 1,11 USD / thüng ở mức 42,72 USD. 

Đö la Mỹ thçp hơn và Dow Jones Industrials cao hơn 288 điểm. 

 TỶ GIÁ USD THẾ GIỚI: USD Index giâm 0,21% xuøng 93,405 điểm vào lýc 

6h45 (giờ Việt Nam). Tỷ giá euro so với USD tëng 0,1% lên 1,1794. Tỷ giá đ÷ng bâng 

Anh so với USD tëng 0,09% lên 1,3043. 

Tỷ giá USD so với yen Nhêt giâm 0,06% xuøng 106,83. 



 

Tỷ giá USD trên thð trường quøc tế läi quay đæu giâm do những tranh cãi chưa cò 

dçu hiệu kết thýc về gòi kích thích kinh tế cþa Mỹ. Tuy nhiên, đ÷ng bäc xanh vén 

đang ở mức cao nhçt trong 3 tuæn so với đ÷ng yen Nhêt. Tỷ giá USD so với yen 

Nhêt thường song hành với lợi suçt trái phiếu chính phþ Mỹ. Hiện täi, lợi suçt trái 

phiếu kì hän 10 nëm đã tëng lên mức cao nhçt trong mût tháng. 

Lợi suçt nợ cþa Mỹ được câi thiện đã gåy áp lực lên đ÷ng yên bìng cách thu hýt 

vøn đæu tư từ Nhêt Bân, nơi cò lãi suçt bìng khöng. Mðt khác, chî sø giá tiêu düng 

CPI cþa nền kinh tế lớn nhçt thế giới chứng kiến mức tëng mänh hơn dự kiến. Điều 

này hú trợ sức mänh đ÷ng bäc xanh so với các tiền tệ chþ chøt khác trong thời 

gian ngín. 

Dữ liệu cho thçy chî sø CPI cþa Mỹ đã tëng 0,6 điểm % trong tháng trước sau khi 

phục h÷i 0,6 điểm % trong tháng 6. Theo đò, nếu khöng tính đến sự biến đûng cþa 

nhòm ngành lương thực và nëng lượng, CPI tháng 7 đã tëng 0,6%, mức tëng lớn 

nhçt kể từ tháng 1 nëm 1991. Mðc dü vêy, trõng tåm chính cþa thð trường hiện nay 

là gòi kích cæu cþa chính phþ Mỹ. Các nhà đæu tư mong đợi các nhà hoäch đðnh 

chính sách sẽ sớm khíc phục sự bế tíc chính trð trong vçn đề hú trợ nền kinh tế. 

Ngày 12/8, Bû trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết Nhà Tríng và các 

đâng viên Dån chþ trong Quøc hûi khò đät được thóa thuên về gòi kích thích kinh 

tế nếu khöng cò các cuûc đàm phán liên quan đến vçn đề hú trợ hàng chục triệu 

người Mỹ thçt nghiệp. 

Theo phån tích cþa Ronald Simpson, Giám đøc quân lí tiền tệ toàn cæu, các gòi 

kích thích kinh tế đều khöng phâi là điều tøt cho đ÷ng USD về dài hän. Nếu chính 

phþ phâi in thêm 3,5 nghìn tî USD thì đ÷ng bäc xanh sẽ gðp tác đûng tiêu cực. Tuy 

nhiên, öng Simpson cÿng lưu ý rìng sự trì trệ trong các cuûc đàm phán về chính 

sách viện trợ là mût yếu tø kìm hãm đ÷ng tiền Mỹ trong ngín hän. 

 

 

 

 

 

 

 



 

                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:  đòng cửa täi 895.9. Thð trường đã xác nhên  sự tëng mänh sau nhiều 

ngày tích lÿy giâm ngín hän cþa đêu tương điều chînh, và sự điều chînh täo áp lực giâm 

giá cþa nó qua mức thçp trước đò sau khi giao dðch  

PTKT: mðc dù vén trong mût xu hướng giâm ngín hän, câ hai xu hướng dài hän và 

trung hän đều tëng giá. Nhên đðnh đêu tương tiếp tục tëng mänh về khu vực (889 -890) sẽ 

thýc đèy đà tëng về đường kháng cự (904-9050).  

Kháng cự: 904-905 

o Hú trợ: 881 -880; 

o Xu hướng ưu tiên: tăng điểm Giâm sau đó Giâm giá 

 Đối với Lệnh Bán: Điểm bán 904 -905; điểm dừng lú: 906 ; điểm chøt lời: 887 -885 

 Đối với Lệnh Mua: Điểm mua: 890 -889; điểm dừng lú: 888; điểm chøt lời: :  893- 895-

900 

 

 

 

 



 

 

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: Đòng cửa täi 31.2 thð trường xác nhên sự điều chînh cþa các 

phiên giao dðch đæu tuæn. Tëng điểm trong nến tuæn cho thçy sự bứt phá cþa áp lực mua 

tëng cao đang điến khu vực kháng cự mänh (31.60 – 32.40). nhưng khöng phá được vùng 

kháng cự mänh này do đò cæn có sự điều chînh giâm ngín hän trong tuæn tới. 

PTKT: vén trong mût xu hướng giâm ngín hän, câ hai xu hướng ngín và trung hän 

đều tëng giá. Nhên đðnh giá sẽ tiếp tục xu hướng giâm về khu vực hú trợ về quanh 27.90 -

27.00 cent, nếu giâm điểm sâu thì sẽ về đường hú trợ 25.00 cent. Ở vùng hú trợ này có thể 

xuçt hiện lực mua kỹ thuêt thýc đèy giá tëng trở läi 35.00 cent vào tháng 8. 

o Kháng cự: 31.60 – 32.40; 

o Hú trợ: 27.90 – 27.00; 

o Xu hướng ưu tiên: giâm giá điều chỉnh đến tăng giá. 

 Đối với Lệnh Bán: Điểm bán 31.60 – 32.40; điểm dừng lú: 33.00; điểm chøt lời: 29.9 - 

29.10 - 28.50. 

 Đối với Lệnh Mua: Điểm mua: 30.5 – 31.00; điểm dừng lú: 29.5; điểm chøt lời: :  31.5 -

31.7 - 32.4 

 

 



 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 

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 : Đòng cửa täi 292.3 thð trường xác nhên sự điều chînh nhẹ cþa 

áp lực tëng sau các phiên giao dðch trước đò và cò thể sẽ điều chînh về khu vực hú trợ ( 

282.3) để làm bàn đäp cho áp lực tëng. 

PTKT: vén trong mût xu hướng giâm dài hän, câ hai xu hướng ngín và trung hän 

đều tëng giá. Nhên đðnh giá sẽ tiếp tục xu hướng có thể tëng trở läi vì đã đến khu vực hú 

trợ mänh  282.00 - 281.00 nếu thþng vùng này có thể xuøng mänh 270 cent/ giä. 

o Kháng cự: 298.00 - 299.00; 

o Hú trợ: 290.00 - 288.00 

o Xu hướng ưu tiên: Điều chỉnh tăng giá sau đó giâm giá. 

 Đối với Lệnh Bán: Điểm bán 298.00 – 299.00; điểm dừng lú: 300.00; điểm chøt lời: 

295.00 – 290.00 - 286.00 

 Đối với Lệnh Mua: Điểm mua: 290.00 -288.00; điểm dừng lú: 285.00; điểm chøt lời: :  

295.00- 297.00- 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: Đòng cửa täi 495.6 thð trường xác nhên sự điều chînh nhẹ cþa áp lực bán 

sau các phiên giao dðch trước đò và cò thể sẽ điều chînh về khu vực hú trợ ( 492.00- 478.00 

) để làm bàn đäp cho áp lực tëng. 

 PTKT: hiện đang trong xu hướng giâm ngín hän, đåy cò thể chî là mût sự điều 

chînh, vì câ xu hướng trung và dài hän vén đang tëng. Nhên đðnh giá sẽ tiếp tục xu hướng 

giâm gây áp lực lên đường hú trợ 492.00- 478.00 cent/giä. Nếu giá giâm lþng vùng này thì 

sẽ giâm mänh về đường hú trợ 400 cent/giä.  

o Kháng cự: 546 -567; 

o Hú trợ: 492 - 478; 

o Xu hướng ưu tiên: giâm giá sau đó tăng điểm. 

 Đối với Lệnh Bán: Điểm bán 546 -567 ; điểm dừng lú: 568.00; điểm chøt lời: 546.00 - 

528.00 -520.00. 

 Đối với Lệnh Mua: Điểm mua: 490 - 491; điểm dừng lú: 488; điểm chøt lời: :  493 -495  

 

 

 

 



 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 

NGÔ KỲ HẠN THÁNG 09/ 2020 

 

Hình 5: Đồ thị giá NGÔ (09/2020) 

 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG: 

NGÔ:  Đòng cửa täi 325.13. Thð trường cho thçy ngô chðu sự áp ltëng mänh sau các 

phiên giâm tích lÿy . xu hướng hiện täi ngô cho thçy lực mua cao. 

 PTKT  hiện đang trong xu hướng giâm trung hän, đåy cò thể chî là mût sự điều 

chînh, vì câ xu hướng trung và dài hän vén đang giâm. Nhên đðnh giá sẽ tiếp tục xu hướng 

giâm gây áp lực lên đường hú trợ 322 -320 cent/giä. Nếu giá giâm lþng vùng này thì sẽ 

giâm mänh về đường hú trợ 315 cent/giä, hoðc có thể tëng điểm täi khu vực này  

o Kháng cự: 353 - 350; 

o Hú trợ: 322 -320 ; 

o Xu hướng ưu tiên: Giâm điều chỉnh sau đó tăng điểm. 

 Đối với Lệnh Bán: Điểm bán  ; điểm dừng lú:  ; điểm chøt lời:   

 Đối với Lệnh Mua: Điểm mua: 322-320; điểm dừng lú: 318; điểm chøt lời:  325- 327-330 

 

 

 

 

 

 



 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 

ĐƯỜNG KỲ HẠN THÁNG 10/ 2020 

 

Hình 6: Đồ thị giá ĐƯỜNG (10/2020) 

 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG: 

ĐƯỜNG:  Đòng cửa täi 13.10. Thð trường cho thçy đường đang đà tëng mänh về 

khu vực kháng cự (13.06 -13.28 ) nếu phá vỡ được đường kháng cự đường sẽ tëng mänh 

về 15.00 và nếu không phá vỡ được mức kháng cự này đường có thể tiếp tục mût sự điều 

chînh nhẹ về hú trợ và tiếp tục tëng 

 ĐƯỜNG:  hiện täi đường đang trong xu hướng tëng mänh  mänh về khu vực kháng 

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

không phá vỡ được mức kháng cự này đường có thể tiếp tục mût sự điều chînh nhẹ về hú 

trợ và tiếp tục tëng. 

o Kháng cự: 13.10 – 13.30; 

o Hú trợ: 12.10 -11.50; 

o Xu hướng ưu tiên: tăng giá sau đó giâm giá điều chỉnh và tăng giá. 

 Đối với Lệnh Bán: Điểm bán13.10 – 13.30  ; điểm dừng lú: 14 ; điểm chøt lời: 12.00  

 Đối với Lệnh Mua: Điểm mua: 12.10 – 11.50; điểm dừng lú: 10.00; điểm chøt lời: 13.00 

-14.00 – 15.00 



 

KHUYẾN CÁO MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM 

Báo cáo này chî nhìm cung cçp thông tin cho các tù chức đæu tư cÿng 

như nhà đæu tư cá nhån và khöng hàm ý đưa ra bçt kỳ lời khuyên chào mua/bán 

nào. Các quan điểm và nhên đðnh được trình bày trong báo cáo khöng tính đến sự 

khác biệt về mục tiêu và chiến lược cụ thể cþa từng nhà đæu tư. Chýng töi khöng 

chðu trách nhiệm bçt kỳ thiệt häi nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng thông 

tin cþa báo cáo này dưới mõi hình thức. Thông tin sử dụng trong báo cáo này 

được An Lộc FSC Gia Lai thu thêp từ ngu÷n tin cêy vào thời điểm công bø. 

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 sòc 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 

 

 

 

AN LỘC GROUP 

THÀNH VIÊN KINH DOANH CỦA 

SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM - MXV 

                                                    


