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  TIN TỨC :  NEW YORK (Reuters) - Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nòi trþớc Đäi 

hội đồng Liên Hợp Quốc hôm thứ Ba rìng Trung Quốc phâi chðu trách nhiệm về 

việc đã “tung” COVID-19 ra thế giới, khiến Bíc Kinh cáo buộc ông này “dối trá” và 

läm dýng nền tâng Liên Hợp Quốc để kích động sự đối đæu.  Chû tðch Trung Quốc 

Têp Cên Bình đã thể hiện một giọng điệu hña giâi trong bài phát biểu âo đþợc ghi 

trþớc cûa ông trþớc Đäi hội đồng, kêu gọi tëng cþờng hợp tác đối với đäi dðch và 

nhçn mänh rìng Trung Quốc không cò ý đðnh chống läi “Chiến tranh länh hay 

chiến tranh nòng với bçt kỳ quốc gia nào”. Nhþng đäi sứ Liên hợp quốc cûa Trung 

Quốc Zhang Jun đã bác bó những cáo buộc cûa Trump đối với Trung Quốc là “vô 

cën cứ” và nòi rìng “những lời nòi dối lðp đi lðp läi hàng nghìn læn vén chî là dối 

trá”. Trump và Têp, các nhà lãnh đäo cûa hai nền kinh tế lớn nhçt thế giới, đã đþa 

ra tæm nhìn cänh tranh vào thời điểm mà quan hệ đã đi xuống mức tồi tệ nhçt 

trong nhiều thêp kỷ, với cëng thîng coronavirus làm træm trọng thêm các tranh 

chçp thþơng mäi và công nghệ. Trump, đối mðt với cuộc chiến tái cử vào tháng 

11 với Hoa Kỳ đối phò với số lþợng chính thức cao nhçt thế giới về ca tử vong và 

nhiễm trùng do coronavirus, đã têp trung bài phát biểu cûa mình vào việc công 

kích Trung Quốc. Ông cáo buộc Bíc Kinh cho phòp ngþời dån rời Trung Quốc 

trong giai đoän đæu cûa đợt bùng phát dðch bệnh để låy nhiễm ra thế giới trong 

khi ngÿng hoät động du lðch trong nþớc. 

Giá nợ cûa chính phû Mỹ  cao hơn một chút trong những giờ đæu ngày thứ 

Ba do lo ngäi về các biện pháp khòa mới ở chåu Âu và khâ nëng trì hoãn gòi kích 

thích liên bang mới tiếp týc đñ nðng lên tåm lý. Vào khoâng 2:10 sáng theo giờ ET, 

lợi suçt trái phiếu kho bäc kỳ hän 10 nëm chuèn   giâm xuống 0,6642% và lợi tức  

trái phiếu kho bäc kỳ hän 30 nëm  giâm xuống cñn 1,129%. Tuy nhiên, lợi tức trên 

trái phiếu cò thời. Phố Wall tiếp týc bán tháo gæn đåy vào thứ Hai khi S&P 500 ghi 

nhên ngày thua lỗ thứ tþ liên tiếp, một phæn do lo ngäi rìng sự phýc hồi kinh tế cò 

thể mçt nhiều thời gian hơn dự đoán.hän ngín hơn cao hơn. Lợi tức chuyển động 

nghðch với giá. Chû tðch Cýc Dự trữ Liên bang Jerome Powell sẽ nòi với Ủy ban Dðch 

vý Tài chính Hä viện vào thứ Ba rìng ngån hàng trung þơng sïn sàng sử dýng tçt 

câ các công cý theo ý mình để tëng cþờng phýc hồi và hän chế thiệt häi låu dài, 

theo nhên xòt đþợc đþa ra trþớc lời khai cûa ông lúc 10 giờ. : 30 giờ sáng theo giờ 

ET. Trong một tuæn bên rộn đối với các nhà hoäch đðnh chính sách cûa Fed, Chû 

tðch Fed Chicago Charles Evans sẽ phát biểu lúc 10 giờ sáng theo giờ ET vào thứ 

Ba. Trong khi đò, về mðt dữ liệu, số liệu bán nhà hiện täi cûa tháng 7 và tháng 8 sẽ 

đþợc công bố vào lúc 10 giờ sáng. Các cuộc đçu giá sẽ đþợc tổ chức cho 30 tỷ 

USD tín phiếu Kho bäc kỳ hän 119 ngày, 30 tỷ USD tín phiếu kỳ hän 42 ngày và 52 tỷ 

USD trái phiếu kỳ hän 2 nëm 



 

MUA TRÁI PHIẾU 

Fed đã sử dýng tuyên bố chính sách cûa mình để bít đæu xoay trýc tÿ việc ổn 

đðnh thð trþờng tài chính sang kích thích nền kinh tế, nòi rìng họ sẽ duy trì việc mua 

trái phiếu chính phû hiện täi cûa mình ít nhçt ở tốc độ hiện täi là 120 tỷ đô la mỗi 

tháng, một phæn để đâm bâo tài chính “đû điều kiện”. điều kiện trong tþơng lai. 

Việc Fed cam kết duy trì khâ nëng trong tþơng lai gæn ban đæu đã nång lþợng cổ 

phiếu lên, nhþng việc bán trở läi trong lïnh vực công nghệ khiến Phố Wall giâm 

phæn lớn vào cuối ngày. Trong khi đò, lợi suçt trên chứng khoán kho bäc låu nëm 

tëng cao hơn, trong khi đồng đô la kết thúc ngày giao dðch ít thay đổi so với tiền tệ 

cûa các đối tác thþơng mäi chính. Các dự báo kinh tế mới cho thçy Fed không kỳ 

vọng läm phát sẽ sớm vi phäm mýc tiêu 2%. Powell cho biết Fed “vÿa tự tin, vÿa 

cam kết và quyết tåm” để vþợt qua mức läm phát 2% một cách khiêm tốn, nhþng 

nòi thêm rìng điều đò sẽ mçt thời gian. Khi cam kết giữ lãi suçt ở mức thçp cho 

đến khi läm phát vþợt quá mýc tiêu, để bù đíp cho những nëm đã chi tiêu dþới 

mức đò, Fed đã phân ánh xu hþớng mới cûa mình đối với tëng trþởng việc làm 

mänh hơn, đþợc công bố vào cuối tháng trþớc sau một đánh giá gæn hai nëm. 

Câ hai ngþời không đồng tình với tuyên bố, Chû tðch Fed Dallas Robert Kaplan và 

Chû tðch Fed Minneapolis Neel Kashkari, đã đþa ra vçn đề cý thể với hþớng dén 

cûa ngån hàng trung þơng rìng nò sẽ giữ nguyên lãi suçt “cho đến khi các điều 

kiện thð trþờng lao động đät đến mức phù hợp với ... việc làm tối đa và läm phát 

đã tëng lên 2 phæn trëm và đang trên đà tëng vÿa phâi 2 phæn trëm trong một 

thời gian. " 

CHICAGO, ngày 18 tháng 9 (Reuters) - Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ hôm thứ Sáu đã 

công bố thông tin chi tiết về đợt viện trợ COVID-19 thứ hai cho nông dån, sẽ trâ tới 

14 tỷ đô la cho những ngþời trồng các loäi cåy trồng chính nhþ ngô, đêu nành và 

lúa mì. nhþ chën nuôi, sữa và thuốc lá. Tổng thống Donald Trump đã công bố sự hỗ 

trợ vào tối thứ Nëm täi một cuộc mít tinh vên động tranh cử ở Wisconsin, một bang 

chiến trþờng quan trọng. Nông dån ûng hộ Trump rộng rãi vào nëm 2016. Khoân 

viện trợ này theo sau một chþơng trình cứu trợ trð giá 19 tỷ USD đþợc công bố vào 

tháng 4 nhìm giúp nông dån Mỹ đối phò với sự gián đoän chuỗi cung ứng thực 

phèm và nhu cæu tÿ các nhà hàng giâm mänh trong thời gian đäi dðch. Chþa đến 

10 tỷ đô la đã đþợc thanh toán cho đến nay. Dựa trên dự báo thu hoäch mới nhçt 

cûa chính phû, nông dån cò thể nhên đþợc khoâng 23 xu một giä đối với ngô, 

tþơng đþơng 3,427 tỷ đô la và 31 xu một giä đối với đêu nành, tþơng đþơng 1,337 

tỷ đô la, theo phån tích cûa Reuters về số liệu tÿ USDA và Cýc Nông nghiệp Mỹ 

Liên kết. Chþơng trình cüng cho phòp nông dån nộp đơn xin viện trợ với giá 15 đô 

la / méu Anh cho các loäi cåy trồng chính nhþ ngô, đêu tþơng và lúa mì. USDA 

cho biết các loäi cåy trồng chính đû điều kiện tham gia chþơng trình vì giá trung 

bình trên toàn quốc đối với chúng đã giâm ít nhçt 5% tÿ giữa tháng Giêng đến 

cuối tháng Bây. Giá đã tëng mänh kể tÿ đò, với lþợng mua tëng mänh tÿ Trung 



 

Quốc đã đèy thð trþờng đêu tþơng kỳ hän lên mức cao nhçt trong hơn hai 

nëm. Ngô đþợc giao dðch ở mức cao nhçt trong hơn sáu tháng và lúa mì gæn đåy 

đã đät mức cao nhçt trong nëm tháng. Kế hoäch mới bổ sung gæn 100 loäi cåy 

trồng đðc sân nhþ mêt ong, gÿng và hät míc ca. Nò cüng nới lóng các hän chế 

về viện trợ cho những loäi cåy trồng mà nông dån cho rìng đã hän chế lợi ích 

cûa chþơng trình thanh toán trþớc đåy. Ngþời chën nuôi lợn sẽ đþợc trâ 23 đô la 

cho mỗi con lợn, sau khi nhên đþợc khoâng 1,6 tỷ đô la trong vñng đæu tiên, theo 

Hội đồng các nhà sân xuçt thðt lợn quốc gia. Nhòm ngành cho biết ngþời chën 

nuôi lợn vén cæn thêm viện trợ. Khoâng 20 nhà máy sân xuçt thðt đã đòng cửa vào 

tháng 4 do dðch COVID-19 bùng phát trong công nhån, hỗ trợ chën nuôi täi các 

trang träi và khiến một số ngþời chën nuôi phâi ën thðt lợn. Hội đồng các nhà sân 

xuçt thðt lợn quốc gia cho biết: “Tçt câ những ngþời chën nuôi lợn đều bð tổn 

thþơng do đäi dðch COVID và hỗ trợ liên bang bổ sung là cæn thiết để duy trì sinh 

kế cûa hàng nghìn nông dån nuôi lợn Mỹ”. (Báo cáo cûa Mark Weinraub, PJ 

Huffstutter và Tom Polansek; Biên têp bởi Caroline Stauffer và Marguerita Choy) 

THỜI TIẾT: Cânh báo lü quòt và triều cþờng cò hiệu lực dọc theo Bờ Vðnh 

Texas sáng nay sau khi bão nhiệt đới Beta đổ bộ vào ngày hôm qua, theo Dðch vý 

Thời tiết Quốc gia. NWS cho biết trong một báo cáo sáng sớm nay, NWS cho biết 

những cơn giông mänh đang êp qua khu vực với lþợng mþa lên tới 8 inch trên mðt 

đçt. Thêm 1 đến 2 inch là cò thể. Cơ quan này cho biết: “Mðc dù mþa đã giâm 

bớt nhþng nþớc vén dång cao trên các tuyến đþờng trong khu vực và bùn vén ở 

mức cao. “Các trên mþa rào và dông bổ sung sẽ di chuyển vào vùng Cânh báo lü 

quét sáng nay và có thể làm tëng nguy cơ lü quòt”. 

Trong khi đò, ở phía tåy Nebraska, độ èm thçp và nhiệt độ cao đã làm tëng nguy 

cơ cháy rÿng trong khu vực, NWS cho biết. Cơ quan cho biết độ èm tþơng đối dự 

kiến là khoâng 15% trong khi giò giêt sẽ xuçt hiện ở tốc độ khoâng 25 dðm / giờ. 

Dự báo sẽ cò mþa nhó ở nhiều khu vực Vành đai ngô trong ít nhçt vài ngày tới. 

 

TÀI CHÍNH: Giá đêu tþơng và ngü cốc kỳ hän cao hơn qua đêm do nhu cæu 

tiếp týc tëng mänh đối với nguồn cung tÿ Mỹ. Các nhà xuçt khèu báo cáo đã bán 

132.000 tçn đêu tþơng cho Trung Quốc, 132.000 tçn cho Pakistan và 171.000 tçn 

cho một nþớc giçu tên, Bộ Nông nghiệp Mỹ cho biết trong một báo cáo hôm thứ 

Hai. Dữ liệu cûa USDA cho thçy các nhà xuçt khèu đã báo cáo doanh số bán các 

sân phèm nông nghiệp cûa Mỹ trong 9 ngày làm việc vÿa qua. Ngoài ra, việc giữ 

giá ở mức cao là thời tiết khô ráo ở phæn lớn vùng Trung Tåy. Theo các nhà dự báo 

thời tiết, dự báo sẽ cò ít hoðc không cò mþa ở Nebraska, Iowa hoðc Illinois trong ít 

nhçt bây ngày tới. Điều đò thực sự cò thể giúp ích cho các nhà sân xuçt ở một số 

bang nơi đang tiến hành thu hoäch. Các cuộc kiểm tra đối với ngô, đêu và lúa mì 



 

để giao hàng ra nþớc ngoài đều giâm trong 7 ngày kết thúc vào ngày 17 tháng 9, 

theo USDA. Cơ quan này cho biết trong một báo cáo cho biết các cuộc thanh tra 

xuçt khèu đối với ngô để giao hàng ở nþớc ngoài là 755.111 tçn, giâm so với 

939.113 tçn cûa tuæn trþớc. Con số này vén cao hơn mức 235.389 tçn đþợc đánh 

giá trong cùng tuæn một nëm trþớc đò. Theo USDA, vý kiểm tra đêu nành đät 1,31 

triệu tçn, giâm so với 1,63 triệu tçn cûa tuæn trþớc. Trong cùng tuæn nëm 2019, 

chính phû đã kiểm tra 926.271 tçn đêu tþơng giao hàng ở nþớc ngoài. Các đợt 

kiểm tra lúa mì vào tuæn trþớc đät tổng cộng 469.939 tçn, giâm so với 692.422 tçn 

cûa tuæn trþớc và 488.647 tçn vào cùng thời điểm nëm ngoái. Kể tÿ khi bít đæu 

nëm tiếp thð vào ngày 1 tháng 9, các thanh tra chính phû đã kiểm tra 1,97 triệu tçn 

ngô xuçt khèu. Con số này tëng tÿ 1,13 triệu tçn đþợc đánh giá trong cùng khung 

thời gian một nëm trþớc đò. Cơ quan cho biết các cuộc thanh tra đêu tþơng kể tÿ 

đæu ngày 1 tháng 9 hiện ở mức 3,57 triệu tçn, tëng so với 2,17 triệu tçn cùng thời 

điểm nëm ngoái. 

NGÔ: 8% ngô cûa Mỹ đã nìm trong thùng vào ngày Chû nhêt, với 59% sân 

lþợng đã chín. Khoâng 61% ở trong tình träng tốt hoðc xuçt síc, tëng tÿ 60% một 

tuæn trþớc đò, USDA cho biết. Giá ngô giao tháng 12 tëng 1 cent lên 3,71 USD / giä 

ĐẬU TƯƠNG: Giá đêu tþơng kỳ hän giao tháng 11 tëng 4 cent lên $ 10,27 

một giä qua đêm trên Chicago Board of Trade. Bột đêu nành tëng 3 đô la lên 

341,10 đô la một tçn ngín và dæu đêu nành giâm 0,1 cent xuống 34,1 cent một 

pound 

LÚA MỲ Lúa mì kỳ hän giao tháng 9 tëng 5 cent lên 5,59 USD / giä, trong khi 

giá lúa mì kỳ hän täi Thành phố Kansas tëng 6 cent lên 4,93 USD / giä., trong khi giá 

lúa mì kỳ hän täi Thành phố Kansas tëng 4 cent lên 4,91¾ USD / giä. Dữ liệu cûa 

chính phû cho thçy các đánh giá về lúa mì đã giâm xuống 637.226 tçn vào tuæn 

trþớc, giâm so với 699.310 tçn cûa tuæn trþớc. Tuy nhiên, con số này cao hơn 

517.966 tçn đþợc kiểm tra trong cùng tuæn một nëm trþớc đò 

TỶ GIÁ USD THẾ GIỚI:  Tỷ giá ngoại tệ ngày 22/9 diễn biến theo xu hướng đồng 

USD trên thị trường quốc tế tăng vọt trở lại trong bối cânh chứng khoán thế giới bị 

bán tháo và đồng bâng Anh giâm khá nhanh. 

Ngày 23/9, Ngån hàng Nhà nþớc công bố tỷ giá trung tåm cûa đồng Việt Nam với 

đô la Mỹ ở mức: 23.137 đồng (giâm 5 đồng so với ngày hôm qua). Tỷ giá tham 

khâo täi Sở giao dðch NHNN hiện mua vào ở mức 23.200 đồng (không đổi) và bán 

ra ở mức 23.781 đồng. 

Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức: 23.10 đồng (mua) và 23.270 đồng (bán). 

Eximbank: 23.140 đồng (mua) và 23.250 đồng (bán). 



 

Đồng bâng Anh đã giâm 0,4% xuống 1,2476, trong khi tỷ giá EUR/USD giâm 0,3% 

xuống 1.1009. Bâng Anh đã đät đþợc mức tëng hàng tuæn dài nhçt kể tÿ tháng 1. 

Theo Sky News, Chû tðch Ủy ban chåu Âu Jean-Claude Juncker cho rìng, một thóa 

thuên cò thể đät đþợc trþớc hän chòt vào ngày 31/10. 

Đồng đô la Mỹ tëng sau khi Phò Chû tðch Cýc Dự trữ Liên bang Richard Clarida nòi 

với CNBC rìng tçt câ các thành viên cûa ngån hàng trung þơng tin rìng nền kinh 

tế đang ở một vð trí tốt. Cýc Dự trữ Liên bang New York đã nhây vào các thð trþờng 

qua đêm trong bốn ngày liên tiếp, bơm tiền nhìm nỗ lực để giữ cho lãi suçt không 

tëng. 

Trþớc những áp lực và chî trích tÿ ông Trump, Chû tðch FED Powell nhçn mänh ngån 

hàng trung þơng cûa Mỹ cam kết theo đuổi mýc tiêu là täo số việc làm tối đa và 

ổn đðnh giá câ. FED cüng sẽ hành động phù hợp để duy trì sự tëng trþởng cûa nền 

kinh tế. 

Ông Powell cüng chî ra 2 læn cít giâm lãi suçt cûa FED trong nëm nay cò thể là đû 

để chống läi các rûi ro toàn cæu, vốn tëng lên mänh mẽ trong cuộc chiến thþơng 

mäi giữa Mỹ và Trung Quốc. FED sẽ ít cæn phâi thay đổi chính sách cûa mình trÿ khi 

những rûi ro mà ngþời ta vén nhíc tới đþợc thể hiện bìng dữ liệu kinh tế yếu cûa 

chính nþớc Mỹ.  

Chî số đô la Mỹ, đo sức mänh cûa đồng bäc xanh so với rổ sáu loäi tiền tệ chính, 

đã tëng 0,4% lên 98.197. 

Đồng yên Nhêt Bân, đþợc coi là nơi trú èn an toàn trong thời kỳ hỗn loän cûa thð 

trþờng, đã không thay đổi ở mức 107,99. 

Chốt phiên giao dðch cuối tuæn qua, Ngån hàng Nhà nþớc công bố tỷ giá trung 

tåm cûa đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 23.142 đồng (giâm 5 đồng). Tỷ giá 

tham khâo täi Sở giao dðch NHNN hiện mua vào ở mức 23.200 đồng (không đổi) và 

bán ra ở mức 23.791 đồng (tëng 4 đồng). 

Đæu giờ sáng 20/9, đa số các ngån hàng thþơng mäi giữ tỷ giá ngoäi tệ đồng đô 

la Mỹ hôm nay không đổi so với cuối giờ phiên liền trþớc, phổ biến ở mức 23.150 

đồng (mua) và 23.270 đồng (bán). 

Vietcombank và BIDV niêm yết ở mức: 23.150 đồng (mua) và 23.270 đồng (bán). 

Vietinbank: 23.242 đồng (mua) và 23.262 đồng (bán). ACB: 23.135 đồng (mua) và 

23.255 đồng (bán). 
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Hình 1: Đồ thị giá ĐẬU TƯƠNG (11/2020) 

 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG: 

ĐẬU TƯƠNG:  đòng cửa täi 1019 Thð trþờng đã xác nhên sự giâm điều chînh sau các phiên 

giao dðch giâtëng mänhtrþớc đò và cò thể giâm điều chînh trong ngín hän khi chî số dxy phýc hồi  

để tiếp týc xu hþớng tëng trong dài hän 

PTKT: mðc dù câ hai xu hþớng dài hän và trung hän đều tëng giá. Nhên đðnh đêu tþơng 

tiếp týc tëng mänh về khu vực kháng cự ( 1035 -1030 ) nếu vþợt kháng cự này có thể tëng về 

1070cent/ giä . Và nếu không vþợt vùng kháng cự này có thể điều chînh về ( 1014 - 1016 ) để tiếp 

týc xu hþớng tëng 

Kháng cự: 1035 - 1030 

o Hỗ trợ: 1014 - 1016 

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

 Đối với Lệnh Bán: Điểm bán 1030 - 1035 ; điểm dÿng lỗ: 1036 ; điểm chốt lời: 1020 -1015 

 Đối với Lệnh Mua: Điểm mua: 1014 -1016 ; điểm dÿng lỗ: 1013; điểm chốt lời: 1020 -1030 -

1040 
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Hình 2: Đồ thị giá DẦU ĐẬU TƯƠNG (10/2020) 

 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG: 

DẦU ĐẬU TƯƠNG: Đòng cửa täi 33.67 thð trþờng xác nhên sự giâm điều chînh mänh 

cûa các phiên giao dðch tëng cûa đæu tuæn . dæu đêu tþơng tiếp týc điều chînh täo đáy 

vững chíc để tiếp týc xu hþớng dài hän cûa mình 

PTKT: mðc dù câ hai xu hþớng ngín và trung hän đều tëng giá. Nhên đðnh giá sẽ 

tiếp týc xu hþớng giâm về khu vực hỗ trợ về quanh (33.6 -33.3) cent, để tiếp týc xu hþớng. 

Ở vùng hỗ trợ này có thể xuçt hiện lực mua kỹ thuêt thúc đèy giá tëng trở läi 37 cent vào 

cuối tháng 9. 

o Kháng cự: 35.5 - 35.8; 

o Hỗ trợ: 33.6 -  33.3; 

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

 Đối với Lệnh Bán: Điểm bán 35.5 - 35.8 ; điểm dÿng lỗ: 36 điểm chốt lời: 34.5 -33.9 
 Đối với Lệnh Mua: Điểm mua: 33.6 - 33.3 ; điểm dÿng lỗ: 33; điểm chốt lời: :  34 - 35 
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Hình 3: Đồ thị giá KHÔ ĐẬU TƯƠNG (10/2020) 

 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG: 

KHÔ ĐẬU TƯƠNG : Đóng cửa täi 337.3 thð trþờng xác nhên sự giâm điều chînh sau 

các phiên giao dðch tëng mänh trþớc đò và cò thể sẽ điều chînh về khu vực hỗ trợ ( 330 -

332 ) để tiếp týc xu hþớng tëng cho áp lực tëng. 

PTKT: Khô đêu tþơng bêt tëng và sau đò giâm trở läi , câ hai xu hþớng ngín và 

trung hän đều tëng giá. Khô đêu có thể điều chînh về khu vực hỗ trợ (330 -332 ) để tiếp 

týc xu hþớng, cüng cò thể phá vỡ vùng kháng cự (340 - 342) và đi lên 350 

o Kháng cự: 340 - 342; 

o Hỗ trợ: 330 -332  

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

 Đối với Lệnh Bán: Điểm bán 340 - 342 ; điểm dÿng lỗ: 343; điểm chốt lời: 335 -330 

 Đối với Lệnh Mua: Điểm mua: 320 - 332; điểm dÿng lỗ: 319; điểm chốt lời: :  330 - 335 -

340 
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Hình 4: Đồ thị giá LÚA MỲ (12/2020) 

 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG: 

LÚA MỲ: Đòng cửa täi 558 thð trþờng xác nhên sự tëng mänh trong  các phiên giao 

dðch trþớc đò và cò thể sẽ điều chînh về khu vực hỗ trợ (547 -545) để tiếp týc cho áp lực 

tëng. 

 PTKT: hiện đang trong xu hþớng giâm điều chînh ngín hän, đåy cò 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  ( 547 -545 ) cent/giä. Để tiếp týc xu hþớng tëng 

cûa mình.  

Kháng cự: 575 - 576; 

o Hỗ trợ: 547 -545 ; 

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

 Đối với Lệnh Bán: Điểm 575 -576 ; điểm dÿng lỗ: 577; điểm chốt lời: 570 - 565 -560 

 Đối với Lệnh Mua: Điểm mua: 547 - 545 ; điểm dÿng lỗ: 543; điểm chốt lời: :  560 – 570 
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Hình 5: Đồ thị giá NGÔ (12/2020) 

 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG: 

NGÔ:  Đòng cửa täi 369.2 Thð trþờng cho thçy ngô tëng mänh sau các phiên giao 

dðch giâm điều chînh trþớc đò . xu hþớng hiện täi ngô cho thçy lực mua cao.và có thể 

tëng mänh về khu vực kháng cự ( 363 - 360 )để tiếp týc xu hþớng tëng dài hän. 

 PTKT: đåy cò 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 điều chînh về khu vực hỗ trợ (  363 -

360 )   để tiếp týc xu hþớng tëng trong dài hän và trung hän. 

Kháng cự: 380 - 382; 

o Hỗ trợ: 363 - 360  ; 

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

 Đối với Lệnh Bán: Điểm bán 380 - 382 ; điểm dÿng lỗ: 379 ; điểm chốt lời:  375 - 373 

 Đối với Lệnh Mua: Điểm mua: 363 - 360 ; điểm dÿng lỗ: 359; điểm chốt lời:  375 -380 - 

390 
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Hình 6: Đồ thị giá ĐƯỜNG (10/2020) 

 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG: 

ĐƯỜNG:  Đòng cửa täi 12.9 Thð trþờng cho thçy đþờng giâm điều chînh sau các 

phiên giao dðch tëng  trþớc đò. Xu hþớng hiện täi đþờng có thể tiếp týc điều chînh nhẹ và 

tëng mänh vào các phiên giao dðch sau. 

 ĐƯỜNG:  hiện täi đþờng đang trong xu hþớng giâm điều chînh mänh về phía khu 

vực hỗ trợ (12.0 -12.2) có  thể tiếp týc xu hþớng tëng mänh về phía kháng cự (13.3 - 

13.5)trong tuæn tới. 

o Kháng cự: 13.30 – 13.50; 

o Hỗ trợ: 12.0 - 12.2; 

o Xu hþớng þu tiên: giâm giá sau đó tăng điểm. 

 Đối với Lệnh Bán: Điểm bán13.30 – 13.50  ; điểm dÿng lỗ: 14 ; điểm chốt lời: 12.50  

 Đối với Lệnh Mua: Điểm mua: 12.0 - 12.2 ; điểm dÿng lỗ: 11.8 ; điểm chốt lời: 12.5 -

13.0 



 

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 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 
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