
 

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN 
CHIẾN LƯỢC ĐÁNH GIÁ XU HƯỚNG NGÀY 25/1/2021 

 TIN TỨC :  

CÁC GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH MỚI CỦA USDA VỀ DINH DƯỠNG, TIẾP THỊ VÀ PHÁT TRIỂN 
NÔNG THÔN: CHÍNH QUYỀN CŨNG THÔNG BÁO RẰNG DAVID GRAHN SẼ LÀM PHÓ TỔNG 
CỐ VẤN CHÍNH TRONG CỬA HÀNG PHÁP LÝ CỦA USDA, VĂN PHÒNG TỔNG CỐ VẤN. 

Chính quyền Biden đã thông báo bổ nhiệm ba phó thư ký USDA vào thứ Năm: Stacy 
Dean về dinh dưỡng, Justin Maxson về phát triển nông thôn và Mae Wu về các chương 
trình tiếp thị và quy định. Phó thư ký thường chỉ huy thứ hai sau các sĩ quan nội các phụ, 
những người giám sát bảy cánh hoạt động của USDA. 

Trước khi gia nhập USDA, Dean là phó chủ tịch phụ trách chính sách hỗ trợ lương thực 
tại  Trung tâm Ưu tiên Ngân sách và Chính sách , một tổ chức tư vấn. USDA cho biết: “Cô 
ấy gia nhập Trung tâm vào năm 1997 và có kinh nghiệm hiểu biết sâu sắc về việc cung 
cấp các chương trình dịch vụ sức khỏe và con người ở cấp tiểu bang và địa 
phương. Dean là một nhà phân tích trong văn phòng ngân sách của Nhà Trắng trước khi 
làm việc tại CBPP. 

Mason, phó thư ký mới về phát triển nông thôn, là giám đốc điều hành của Quỹ  Mary 
Reynolds Babcock  ở Winston-Salem, Bắc Carolina, hoạt động nhằm xóa đói giảm nghèo 
ở miền Nam. Tổ chức này cho biết: “Chúng tôi thừa nhận nghèo đói là phức tạp và nhiều 
mặt. Trước đây, Maxson là chủ tịch của Hiệp hội Phát triển Kinh tế Cộng đồng Miền núi, 
có trụ sở tại Berea, Kentucky. Hiện được gọi là  Hiệp hội Miền núi , nhóm cho biết họ 
“đầu tư vào con người và địa điểm ở phía đông Kentucky để thúc đẩy quá trình chuyển 
đổi chính đáng sang một nền kinh tế mới đa dạng, bền vững, công bằng và linh hoạt 
hơn.” 

Wu từng là giám đốc cấp cao về sức khỏe và thực phẩm tại  Hội đồng Bảo vệ Tài nguyên 
Thiên nhiên , một nhóm môi trường, trước khi gia nhập bộ phận quản lý và tiếp thị của 
USDA. Một tiểu sử NRDC dài một đoạn cho biết, “Kể từ khi gia nhập NRDC vào năm 
2006, Mae Wu đã tập trung vận động pháp lý để loại bỏ các hóa chất độc hại ra khỏi các 
sản phẩm tiêu dùng và tăng cường quy định về thuốc trừ sâu”. 

Chính quyền cũng thông báo rằng David Grahn sẽ làm phó tổng cố vấn chính trong cửa 
hàng pháp lý của USDA, Văn phòng Tổng cố vấn. Grahn nằm trong số  sáu người được bổ 
nhiệm  có tên vào cuối ngày thứ Năm, bao gồm Matt Herrick là giám đốc truyền thông 
của USDA. 

TÀI CHÍNH: Vào thứ Sáu, các nhà xuất khẩu tư nhân đã báo cáo với USDA về hoạt động 
sau: 

 Doanh số xuất khẩu 136.000 tấn đậu nành để giao cho Trung Quốc trong năm tiếp 
thị 2020/2021. 

https://www.cbpp.org/
https://www.mrbf.org/
https://www.mrbf.org/
https://mtassociation.org/
https://www.nrdc.org/
https://www.nrdc.org/
https://www.usda.gov/media/press-releases/2021/01/21/us-department-agriculture-announces-key-staff-appointments
https://www.usda.gov/media/press-releases/2021/01/21/us-department-agriculture-announces-key-staff-appointments


 

 Doanh số xuất khẩu 123.000 tấn lúa miến để giao cho Trung Quốc. Trong tổng số, 
60.000 tấn sẽ được giao trong năm tiếp thị 2020/2021 và 63.000 tấn sẽ được 
giao trong năm tiếp thị 2021/2022. 

Năm tiếp thị cho lúa miến và đậu nành bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. 

Riêng biệt, Báo cáo Doanh số Xuất khẩu Hàng tuần của USDA hôm thứ Sáu cho thấy nhu 
cầu rất cao đối với ngô và đậu tương. Đây là tổng số: 

 Ngô = 1,483 triệu tấn (mmt.) So với kỳ vọng của thương mại là giữa 600.000 
mmt. và 1,20 mmt.  

 Đậu nành = 2,641 mmt. so với kỳ vọng của thương mại là 750.000 mmt. đến 1,50 
mmt. Trong tổng kim ngạch xuất khẩu, Trung Quốc đã mua 1.183 mmt. 

 Lúa mì = 329.600 tấn. 

 Khô đậu nành = 468.500 tấn. 

Bob Linneman, Kluis Advisors, nói rằng những người mua trên thị trường có thể đang 
cảnh giác.  

“Sự suy yếu vào cuối ngày này đã tác động đến mức cao nhất trong phiên giao dịch qua 
đêm và nhanh chóng đẩy giá xuống thấp hơn. Cập nhật về ước tính sản lượng Nam Mỹ 
và sự sẵn có của ngũ cốc có thể xuất khẩu đạt tiêu đề và giúp phe gấu chiếm ưu thế.  Giá 
đang tiếp cận các mức hỗ trợ quan trọng trên biểu đồ. Chúng tôi cũng cần theo dõi chính 
quyền mới và bất kỳ động thái nào mà họ thực hiện có thể ảnh hưởng đến nhu cầu của 
Trung Quốc đối với ngũ cốc của Mỹ ”, Kluis nêu trong một lưu ý hàng ngày cho khách 
hàng. 

Linneman nói thêm, “Nếu bức tranh cơ bản về ngô và đậu tương vẫn còn thân thiện, thì 
sẽ có lý khi nghĩ rằng thị trường sẽ sớm tìm thấy sự hỗ trợ. Tuy nhiên, đối với mỗi người 
mua cần có một người bán. Nếu người mua đang nghỉ ngơi sau một xu hướng tăng giá 
nhiều tháng, thì chúng tôi thực sự có thể thấy giá trượt, ngay cả với các yếu tố cơ bản 
mạnh mẽ. ” 

  NGÔ : Đóng cửa, giá ngô kỳ hạn tháng 3 giảm 23 cent ở mức 5 USD 1/4. Giá ngô kỳ 
hạn tháng 5 giảm 23 centở mức 5,03 USD 

ĐẬU TƯƠNG: Giá đậu tương kỳ hạn tháng 3 đóng cửa thấp hơn 58 cent ở mức 
13,11 USD 1/4. Giá đậu tương kỳ hạn tháng 5 giảm 57 cent ở mức 13,11  USD. 

Giá bột đậu nành giao tháng 3 giảm 16,60 USD trong ngắn hạn ở mức 421,60 USD. 

Giá dầu đậu nành kỳ hạn tháng 3 đóng cửa thấp hơn 1,16 ở mức 42,27 cent / pound. 



 

LÚA MỲ: Giá lúa mì kỳ hạn tháng 3 đóng cửa thấp hơn ngày 26 cent ở mức 6,34 USD 
1/4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 

ĐẬU TƯƠNG KỲ HẠN THÁNG 3/ 2021 

 

Hình 1: Đồ thị giá ĐẬU TƯƠNG (3/2021) 

 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG: 



 

ĐẬU TƯƠNG:  đóng cửa tại 1311.6 sau khi về vùng hỗ trợ tạo vùng giá 1305 . Xu hướng chính 

tiếp tục tăng giá, tuy nhiên cần điều chỉnh về nhẹ khu vực 1252 -1250 trước khi tiếp tục xu hướng tăng 

trở lại. 

PTKT: xu hướng trung hạn và dài hạn tăng giá. Nhận định đậu tương tiếp tục tăng mạnh lên vùng 

kháng cự trong khoảng ( 1338 -1340 ) nếu không vượt vùng kháng cự này có thể giảm về vùng (1300 -

1298), tối đa về (1252 -1250); nếu vượt vùng kháng cự (1338 -1340) đậu tương tiếp tục tăng mạnh lên 

vùng kháng cự (1388 -1390) 

Kháng cự ngắn : 1338 -1340 

o Hỗ trợ ngắn: 1252 -1250 

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

 Đối với Lệnh Bán: bán trong dưới vùng giá 1338 -1340; dừng lỗ: 1342; chốt lời: 1320 – 1310 -1300 -

1280 

 Đối với Lệnh Mua: mua trên vùng giá: 1250 -1252; dừng lỗ: 1248; chốt lời: 1280 – 1290 -1320 -1330 

 
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 

DẦU ĐẬU TƯƠNG KỲ HẠN THÁNG 3/ 2021 

 
Hình 2: Đồ thị giá DẦU ĐẬU TƯƠNG (3/2021) 

 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG: 

DẦU ĐẬU TƯƠNG: Đóng cửa tại 42.27 thị trường xác nhận xu hướng giảm điều chỉnh sau khi 

chạm vùng kháng cự 43.5 – 43.6 hiện tại dầu dậu vẫn nằm trong kênh giá tăng, trong ngắn hạn có giảm 

điều chỉnh sau đó tăng giá. 

PTKT: xu hướng trung hạn và dài hạn đều tăng giá. Nhận định giá sẽ tiếp tục tăng mạnh về vùng 

kháng cự (42.7 -42.8) nếu dầu đậu tiếp tục vượt qua vùng kháng cự này sẽ tiếp tục tăng lên khu vực 



 

(43.3 – 43.4), nếu dầu đậu không vượt qua vùng kháng cự (42.7 -42.8) thì tiếp tục giảm điều chỉnh về  ( 

41.6 -41.0 ) và có thể giảm tối đa về (40.6) trước khi tăng trở lại. 

Kháng cự ngắn : 42.7 - 42.8 

o Hỗ trợ  ngắn: 41.6 - 41.5 

o Xu hướng ưu tiên: tăng giá điều chỉnh sau đó giảm giá 

 Đối với Lệnh Bán: Điểm bán bán dưới: 42.7 – 42.8; điểm dừng lỗ: 42.9 điểm chốt lời:  42.5 -42.2 -41.8 

 Đối với Lệnh Mua: mua trên trong vùng giá: 42.6 - 42.5; điểm dừng lỗ: 42.4 điểm chốt lời: 42.8 - 43.0 
- 43.3 

 
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 

KHÔ ĐẬU TƯƠNG KỲ HẠN THÁNG 3/ 2021 

 
Hình 3: Đồ thị giá KHÔ ĐẬU TƯƠNG (1/2021) 

 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG: 

KHÔ ĐẬU TƯƠNG : Đóng cửa tại 421.6 khô đậu tiếp tục suy yếu sau khi chạm vùng kháng cự tại 

vùng giá 446 -447 , hiện tại khô đậu xu hướng chính vẫn tiếp tục tăng, có thể giảm điều chỉnh và tích lũy 

trong phiên trước khi bật tăng trở lại. 

PTKT: xu hướng ngắn và trung hạn đều tăng giá. Khô đậu tương tiếp tục tăng lên vùng kháng cự 

( 425 - 428 ) nếu vượt vùng kháng cự này thì có thể tiếp tục tăng lên (470 - 471); nếu không vượt vùng 

kháng cự (425 -428) thì có thể giảm điều chỉnh về (410 - 408). và có thể giảm tối đa về vùng 400 trước 

khi tiếp tục xu hướng tăng. 

o Kháng cự ngắn hạn: 425 -428 

o Hỗ trợ: 410 - 411 

o Xu hướng ưu tiên: giảm giá sau đó tăng giá 

 Đối với Lệnh Bán: bán dưới vùng giá: 425 - 428 ; điểm dừng lỗ 430; điểm chốt lời: 420 -415 -410  

 Đối với Lệnh Mua: mua trên vùng giá : 410 - 411 ; điểm dừng lỗ: 409; điểm chốt lời: 420 – 430  - 440 



 

 
 
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 

LÚA MỲ KỲ HẠN THÁNG 3 / 2021 

 
Hình 4: Đồ thị giá LÚA MỲ (3/2021) 

 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG: 

LÚA MỲ: Đóng cửa tại 634.4, thị trường xác nhận xu hướng giảm điều chỉnh sau các phiên giao 

dịch giảm điều chỉnh trước đó, xu hướng chính của lúa mỳ tiếp tục điều chỉnh giảm cho đến khi quay trở 

về  vùng kháng cự 650. 

 PTKT: hiện đang trong xu hướng giảm điều chỉnh ngắn hạn,  xu hướng trung và dài hạn vẫn 

đang tăng. Lúa mỳ tiếp tục tăng lên vùng kháng cự ngắn ( 648 -650 ) nếu vượt vùng kháng cự này lúa mỳ 

tiếp tục tăng mạnh lên vùng kháng cự ( 680 - 681 ) tối đa lên vùng giá ( 700 ); nếu không vượt vùng 

kháng cự ( 648 - 650 ) thì lúa tiếp tục giảm điều chỉnh về vùng hỗ trợ ( 620 - 621), tối đa về 600 trước 

khi tăng mạnh trở lại. 

Kháng cự ngắn hạn: 648 - 650 

o Hỗ trợ ngắn hạn: 620 -621 

o Xu hướng ưu tiên: tăng giá sau đó giảm giá điều chỉnh 

 Đối với Lệnh Bán: bán dưới trong vùng giá: 648 - 650 ; điểm dừng lỗ: 651; điểm chốt lời: 640 -630 -

620 

 Đối với Lệnh Mua: mua trong vùng giá : 620 - 621; điểm dừng lỗ: 618; điểm chốt lời::630 -640 -650  
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 

NGÔ KỲ HẠN THÁNG 3/ 2021 



 

 
Hình 5: Đồ thị giá NGÔ (3/2021) 

 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG: 

NGÔ:  Đóng cửa tại 500.2 sau khi tăng mạnh lên vùng kháng cự 540 -542 ngô có dấu hiệu suy 

yếu trở lại,tuy nhiên xu hướng tăng làm chủ đạo.  

PTKT: cả xu hướng trung và dài hạn vẫn đang tăng, trong ngắn hạn có thể sẽ giảm điều chỉnh và 

tích lũy trước khi tiếp tục tăng, vùng kháng cự (509 -510), nếu ngô vượt qua vùng kháng cự này thì sẽ 

tiếp tục tăng mạnh lên vùng giá ( 520 -522 ), nếu ngô không vượt qua vùng kháng cự (509 -510), có khả 

năng giảm điều chỉnh về khu vực ( 500 -501 ), tối đa về vùng giá (488 - 490 ) trước khi tiếp tục xu hướng 

tăng. 

Kháng cự: 509 - 510;  

o Hỗ trợ ngắn: 488 -490; 

o Xu hướng ưu tiên: giảm  giá sau đó tăng giá. 

 Đối với Lệnh Bán: bán dưới trong vùng giá:  509 - 510 ; dừng lỗ: 512 ; chốt lời: 500 -490  

 Đối với Lệnh Mua: mua trên trong vùng giá: 488 -490; dừng lỗ: 486; chốt lời:  510 -520 -530 -540 
 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 
ĐƯỜNG KỲ HẠN THÁNG 3/ 2021 



 

 
Hình 6: Đồ thị giá ĐƯỜNG (3/2021) 

 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG: 

ĐƯỜNG:  Đóng cửa tại 15.87, sau khi không vượt kháng cự tại vùng giá 16.25 , để tiếp tục Tăng lên vùng 

kháng cự mới đường cần phải điều chỉnh và tích lũy tại vùng hỗ trợ ngắn (15.8 -15.7) trước khi tục xu hướng tăng. 

PTKT:   xu hướng hiện tại đường đang điều chỉnh giảm các vùng kháng cự ( 16.4 -16.5) nếu vượt vùng 

kháng cự này đường tiếp tục lên vùng kháng ự mới ( 17.1 -17.2) nếu không vượt vùng kháng cự  ( 16.4 -16.5) thì 

đường tiếp tục giảm điều chỉnh về vùng hỗ trợ ( 15.4 -15.5) và có thể giảm tối đa về vùng ( 15.2) trước khi tăng giá 

trở lại. 

o Kháng cự: 16.4 -16.5 

o Hỗ trợ: 15.4 -15.5 

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

 Đối với Lệnh Bán: Bán dưới trong vùng giá 16.4 – 16.5; dừng lỗ: 16.7; chốt lời: 16.0 -15.8, tối đa về: 

15.2 

 Đối với Lệnh Mua: mua trên trong vùng giá: 15.4 – 15.5; dừng lỗ: 15.3; chốt lời: 16.0 -16.2 -16.5 

 

KHUYẾN CÁO MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM 

Báo cáo này chỉ nhằm cung cấp thông tin cho các tổ chức đầu tư cũng như nhà 

đầu tư cá nhân và không hàm ý đưa ra bất kỳ lời khuyên chào mua/bán nào. Các quan 

điểm và nhận định được trình bày trong báo cáo không tính đến sự khác biệt về mục 

tiêu và chiến lược cụ thể của từng nhà đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm bất kỳ 

thiệt hại nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng thông tin của báo cáo này dưới mọi 

hình thức. Thông tin sử dụng trong báo cáo này được An Lộc FSC Gia Lai thu thập từ 

nguồn tin cậy 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. 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 chăm sóc khách hàng 

Trụ sở chính: Công ty TNHH An Lộc FSC Gia Lai 
Địa chỉ:  499A Phan Đình Phùng, TP. Pleiku, Gia Lai, Việt Nam. 
Chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh 
Địa chỉ:  50A Lê Thúc Hoạch - P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú - TP. HCM 
Điện thoại:  (0269) 3 720 888 
Fax:   (0269) 3 720 888 
Email:   sales@anlocgroup.vn 
Website:  www.anlocgroup.vn 
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