
 

 

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN 

          CHIẾN LƯỢC ĐÁNH GIÁ XU HƯỚNG NGÀY 26/07/2021 

 

TIN TỨC:  

 Cổ phiếu châu Á đã vật lộn để phục hồi vào thứ Hai khi thu nhập doanh nghiệp siêu khủng 

của Mỹ hút tiền ra khỏi các thị trường mới nổi và vào Phố Wall, nơi kỷ lục giảm gần như 

hàng ngày.  

 Chỉ với hơn 1/5 S&P 500 đã được báo cáo, 88% doanh nghiệp đã vượt qua sự đồng thuận của 

kỳ vọng của các nhà phân tích. Đó là lý do chính mà các nhà quản lý tiền tệ toàn cầu đã rót 

hơn 900 tỷ USD vào các quỹ của Mỹ trong nửa đầu năm 2021  

 Tuần này cũng chứa đầy dữ liệu của Hoa Kỳ để nhấn mạnh sự hoạt động tốt hơn của nền kinh 

tế. Tổng sản phẩm quốc nội quý II được dự báo sẽ tăng trưởng hàng năm ở mức 8,6%, trong 

khi biện pháp ưu tiên của Fed về lạm phát cốt lõi được cho là tăng 3,7% hàng năm vào tháng 

Sáu.  

 Cục Dự trữ Liên bang nhóm họp vào thứ Tư và trong khi dự kiến không có thay đổi về chính 

sách, Chủ tịch Jerome Powell có thể sẽ bị thúc ép phải làm rõ “tiến bộ đáng kể hơn nữa” về 

việc làm sẽ như thế nào.  

 WASHINGTON, ngày 25 tháng 7 (Reuters) - Anthony Fauci, quan chức hàng đầu về bệnh 

truyền nhiễm cho biết hôm Chủ nhật rằng những người Mỹ bị suy giảm hệ miễn dịch có thể 

sẽ cần tiêm vắc-xin COVID-19 khi Hoa Kỳ đối phó với các trường hợp gia tăng từ biến thể 

Delta của coronavirus.  

 TOKYO, ngày 26 tháng 7 (Reuters) - Hoạt động nhà máy của Nhật Bản mở rộng với tốc độ 

chậm nhất trong năm tháng vào tháng Bảy, một cuộc khảo sát khu vực tư nhân cho thấy hôm 

thứ Hai, nhấn mạnh cuộc đấu tranh của nền kinh tế lớn thứ ba thế giới để phục hồi thuyết 

phục từ đại dịch coronavirus.  

TÀI CHÍNH:  

 Vào thứ Sáu, một dự báo thời tiết giảm khiến thị trường nông sản của Tập đoàn CME giao 

dịch thấp hơn.  

 Đóng cửa, giá ngô giao tháng 9 giảm 17¼ ¢ ở mức $ 5,47¼.  

 Giá đậu tương kỳ hạn tháng 9 giảm 13¼ ¢ ở mức $ 13,55¾.  

 Giá lúa mì kỳ hạn tháng 9 đóng cửa thấp hơn 8¼ ¢ ở mức 6,84 USD.  



 

 Giá dầu đậu nành kỳ hạn tháng 9 kết thúc ở mức cao hơn 0,87 ¢ ở mức 64,40 ¢ / pound.  

 Ở các thị trường bên ngoài, thị trường dầu thô NYMEX cao hơn 0,13 (+ 0,18%) ở mức 72,04 

USD. Đồng đô la Mỹ thấp hơn và Dow Jones Industrials cao hơn 198 điểm (+ 0,57%) ở mức 

35.022 điểm.  

 Hôm thứ Sáu, các nhà xuất khẩu tư nhân đã báo cáo với USDA doanh số xuất khẩu 100.000 

tấn đậu nành để giao cho Mexico trong năm tiếp thị 2021/2022.  

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

THỜI TIẾT: 

 Dự báo thời tiết đã thay đổi chỉ sau một đêm. Nhiệt độ sẽ không kéo dài và có khả năng mưa 

ở Minnesota và Dakotas trong các mô hình mở rộng vào đầu tháng 8.  

 Ngoài ra, dự báo 30 ngày trong tháng 8 hiện dành cho nhiệt độ theo mùa và độ ẩm trên mức 

bình thường ở tất cả các Vành đai ngô 

 

 
 

 

 

 

 



 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 

ĐẬU TƯƠNG KỲ HẠN THÁNG 09/2021 

 

Hình 1: Đồ thị giá ĐẬU TƯƠNG (09/2021) 

 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG: 

ĐẬU TƯƠNG:  Đóng cửa tại 1355.6, đậu tương phiên thứ 6 tuần trước tiếp tục giảm, nối 

tiếp đà giảm của phiên trước đó, cho thấy lực bán đang chiếm ưu thế.  

PTKT: Xu hướng chính đang là xu hướng tăng. Xu hướng hiện tại đang giảm điều chỉnh. 

Nhận định đậu tương phiên hôm nay dự kiến giá sẽ lên test kháng cự 1352.6 sau đó giảm trở 

lại. Nếu giá vượt được kháng cự này sẽ tiếp tục tăng hướng lên mức 1393.6. Nếu giá không vượt 

được sẽ giảm về lại hỗ trợ 1309, trước khi xác định xu hướng tiếp theo.  

o Kháng cự ngắn : 1352.6 

o Hỗ trợ ngắn: 1309 

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

 Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 1352; Dừng lỗ: 1360; Chốt lời: 1330 – 1320 – 1310  

 Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 1309; Dừng lỗ: 1300; Chốt lời: 1330 – 1340 – 1350  

 

 

 

 



 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 

KHÔ ĐẬU TƯƠNG KỲ HẠN THÁNG 09/2021 

 

Hình 3: Đồ thị giá KHÔ ĐẬU TƯƠNG (09/2021) 

 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG: 

KHÔ ĐẬU TƯƠNG : Đóng cửa tại 353.1, khô đậu tương phiên thứ 6 tuần trước tiếp tục 

giảm, nối tiếp đà giảm của phiên trước đó, cho thấy lực bán đang chiếm ưu thế.     

PTKT: Xu hướng chính đang là xu hướng tăng. Xu hướng hiện tại đang giảm điều chỉnh. 

Nhận định khô đậu tương phiên hôm nay dự kiến giá sẽ lên test kháng cự 352.5 sau đó giảm 

trở lại. Nếu giá vượt được kháng cự này sẽ tiếp tục tăng hướng lên mức 359.7. Nếu giá không vượt 

được sẽ giảm về lại hỗ trợ 343, trước khi xác định xu hướng tiếp theo.   

o Kháng cự ngắn: 352.5 

o Hỗ trợ ngắn:  343 

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

 Đối với Lệnh Bán:  

+ Bán dưới vùng giá: 352; Dừng lỗ: 354; Chốt lời:  345 (Lệnh ngắn) 

+ Bán dưới vùng giá: 359; Dừng lỗ: 361; Chốt lời: 350 – 345    

 Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 343; Dừng lỗ: 340; Chốt lời: 350 (Lệnh ngắn) 

         

 

 



 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 

DẦU ĐẬU TƯƠNG KỲ HẠN THÁNG 09/2021 

 

Hình 2: Đồ thị giá DẦU ĐẬU TƯƠNG (09/2021) 

 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG: 

DẦU ĐẬU TƯƠNG: Đóng cửa tại 64.40, dầu đậu tương phiên thứ 6 tuần trước đã tăng nhẹ 

trở lại sau phiên giảm giá trước đó.   

PTKT: Xu hướng chính đang là xu hướng tăng. Xu hướng hiện tại đang giảm điều chỉnh. 

Nhận định dầu đậu tương phiên hôm nay dự kiến giá sẽ lên test kháng cự 64.67 sau đó giảm 

trở lại. Nếu giá vượt được kháng cự này sẽ tiếp tục tăng hướng lên mức 66.33. Nếu giá không vượt 

được sẽ giảm về lại hỗ trợ 61.95, trước khi xác định xu hướng tiếp theo.    

o Kháng cự ngắn : 64.67 

o Hỗ trợ  ngắn: 61.95 

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

 Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 64.67; Dừng lỗ: 65.00; Chốt lời: 64.00 – 63.00 – 62.00  

 Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 61.95, Dừng lỗ: 61.50; Chốt lời: 63.00 – 63.50 – 64.00 

 



 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 

LÚA MỲ KỲ HẠN THÁNG 09/2021 

 

Hình 4: Đồ thị giá LÚA MỲ (09/2021) 

 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG: 

LÚA MỲ: Đóng cửa tại 684, lúa mỳ phiên thứ 6 tuần trước tiếp tục giảm, nối tiếp đà giảm 

của phiên trước đó, cho thấy lực bán đang chiếm ưu thế.  

PTKT: Xu hướng chính đang là xu hướng tăng. Xu hướng hiện tại đang giảm điều chỉnh. 

Nhận định lúa mỳ phiên hôm nay dự kiến giá sẽ lên test kháng cự 694 sau đó giảm trở lại. 

Nếu giá vượt được kháng cự này sẽ tiếp tục tăng hướng lên mức 716. Nếu giá không vượt được sẽ 

giảm về lại hỗ trợ 645.4, trước khi xác định xu hướng tiếp theo.  

o Kháng cự ngắn hạn: 694 

o Hỗ trợ ngắn hạn: 645.4 

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

 Đối với Lệnh Bán:   

+ Bán dưới vùng giá: 716; Dừng lỗ: 722; Chốt lời: 700 – 675 – 650   

+ Bán dưới vùng giá: 694; Dừng lỗ: 700; Chốt lời: 670 – 650  

 Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 645; Dừng lỗ: 635; Chốt lời: 670 – 690 

 

 

 



 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 

 NGÔ KỲ HẠN THÁNG 09/2021 

 

Hình 5: Đồ thị giá NGÔ (09/2021) 

 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG: 

NGÔ: Đóng cửa tại 547.2, ngô phiên thứ 6 tuần trước tiếp tục giảm, nối tiếp đà giảm của 

phiên trước đó, cho thấy lực bán đang chiếm ưu thế.   

PTKT: Xu hướng chính đang là xu hướng tăng. Xu hướng hiện tại đang giảm điều chỉnh. 

Nhận định ngô phiên hôm nay dự kiến giá sẽ lên test kháng cự 548.2 sau đó giảm trở lại. Nếu 

giá vượt được kháng cự này sẽ tiếp tục tăng hướng lên mức 576. Nếu giá không vượt được sẽ giảm 

về lại hỗ trợ 526, trước khi xác định xu hướng tiếp theo. 

o Kháng cự: 548.2 

o Hỗ trợ ngắn: 526 

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

 Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 548; Dừng lỗ: 555; Chốt lời: 535 – 530      

 Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 526; Dừng lỗ: 520; Chốt lời: 540 – 545    

 

 

 

 

 

 

 



 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 

 GẠO KỲ HẠN THÁNG 09/2021 

 

Hình 6: Đồ thị giá GẠO (09/2021) 

 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG: 

GẠO:  Đóng cửa tại 13.615, gạo phiên thứ 6 tuần trước tiếp tục tăng, nối tiếp đà tăng của phiên 

trước đó, cho thấy lực mua đang chiếm ưu thế.   

PTKT: Xu hướng chính tại đang là xu hướng tăng. Xu hướng hiện tại đang giảm điều chỉnh. 

Nhận định gạo phiên hôm nay dự kiến giá sẽ về test hỗ trợ 13.495 sau đó tăng trở lại. Nếu giá 

phá qua hỗ trợ này sẽ về lại mức 13.315. Nếu giá không phá được sẽ tăng hướng lên kháng cự 

13.810, trước khi xác định xu hướng tiếp theo.  

o Kháng cự: 13.810 

o Hỗ trợ: 13.495 

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

 Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 13.810; Dừng lỗ: 13.900; Chốt lời: 13.600 – 13.500 – 

13.400  

 Đối với Lệnh Mua:  

+ Mua trên vùng giá: 13.315; Dừng lỗ: 13.250; Chốt lời: 13.600 – 13.700 – 13.800 

+ Mua trên vùng giá: 13.495; Dừng lỗ: 13.440; Chốt lời: 13.600 – 13.700 – 13.800 



 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 

 ĐƯỜNG KỲ HẠN THÁNG 10/2021 

 

Hình 6: Đồ thị giá ĐƯỜNG (10/2021) 

 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG: 

ĐƯỜNG:  Đóng cửa tại 18.17, đường phiên thứ 6 tuần trước đã tăng mạnh trở lại sau phiên 

giảm giá trước đó, cho thấy lực mua đang chiếm ưu thế.  

PTKT: Xu hướng chính đang là xu hướng tăng. Xu hướng hiện tại đang giảm điều chỉnh. 

Nhận định đường phiên hôm nay dự kiến giá sẽ lên test kháng cự 18.43 sau đó giảm trở lại. 

Nếu giá vượt được kháng cự này sẽ tiếp tục tăng hướng lên mức 18.94. Nếu giá không vượt được sẽ 

giảm về lại hỗ trợ 17.80, trước khi xác định xu hướng tiếp theo.  

o Kháng cự: 18.43 

o Hỗ trợ: 17.80 

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

 Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 18.43; Dừng lỗ: 18.60; Chốt lời: 18.2 – 18 – 17.8 

 Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 17.8; Dừng lỗ: 17.6; Chốt lời: 18 – 18.2 – 18.4 

 

 

 

 



 

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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