
 

 

I. Tổng quan thị trường tuần qua 

1. Nông sản 

- Kết thúc tuần giao dịch cuối tháng 7, các mặt hàng ngũ cốc và hạt lấy 

dầu trên sở CBOT hầu hết các mặt hàng nông sản đóng cửa với mức 

tăng-giảm trái chiều nhau. 

- Sắc đỏ bao trùm lên nhóm đậu tương với mức giảm nhẹ dưới 1% của cả 

3 mặt hàng. Giá đậu tương chỉ giảm 0.18% và giằng co trong biên độ 

hẹp. Tác động trái chiều của thời tiết giữa các khu vực trong Midwest 

khiến giá đi ngang trong tuần và chưa rõ xu hướng. 

- Dầu đậu tương giảm 0.3% chủ yếu vẫn do ảnh hưởng từ đà giảm của 

giá dầu cọ và áp lực chốt lời. 

- Giá ngô tăng lên mức 545.25 cent/giạ, cao hơn 0.41% so với tuần trước 

đó. Một đợt lạnh khác làm tăng thêm nguy cơ sương giá mới tấn công 

ngô vụ 2 ở Brazil - đợt sương giá thứ ba kể từ cuối tháng Sáu gây thiệt hại 

trầm trọng hơn tới nguồn cung ngô là yếu tố “bullish” đối với giá. 

- Lúa mì là điểm sáng của thị trường với mức tăng mạnh 2.89%, lên mức 

703.75 cent/giạ. Chất lượng lúa mì vụ xuân bị giảm xuống thấp nhất trong 

vòng gần 30 năm do khô hạn là yếu tố hỗ trợ đà tăng của giá. 

STT Hàng hóa Kỳ hạn Đơn vị Giá Tăng/giảm (%) 

1 Ngô 12/2021 cents/giạ 545.25 0.41% 

2 Đậu tương 11/2021 cents/giạ 1,349.25 -0.18% 

3 Khô đậu tương 12/2021 usd/tấn 353.9 -0.65% 

4 Dầu đậu tương 12/2021 cents/pound 63.04 -0.30% 

5 Lúa mỳ 9/2021 cents/giạ 703.75 2.89% 

6 Cà phê Arabica 9/2021 cents/pound 179.55 -5.0% 

7 Cà phê Robusta 9/2021 usd/tấn 1,786 -5.95% 

8 Cacao 9/2021 usd/tấn 2,366 1.94% 

9 Đường 11 10/2021 cents/pound 17.91 -1.43% 

10 Bông 12/2021 cents/pound 89.39 -0.3% 

11 Gạo thô 9/2021 cents/cwt 13.68 0.48% 

 

BÁO CÁO & PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 

Ngày 02/08/2021 



 

2. Nguyên liệu công nghiệp 

- Kết thúc tuần vừa qua, giá Cà phê trên 2 Sở đồng loạt suy yếu. Đây cũng 

là 2 mặt hàng có mức giảm lớn nhất trong nhóm nguyên liệu công 

nghiệp. Giá Arabica giảm 5% về 179.55 cents/pound, tương đương với 

mức 3958 USD/tấn, trong khi giá Robusta cũng giảm gần 6% về 1786 

USD/tấn. Tuần giao dịch vừa qua có thể nói là một tuần khó khăn với 

toàn bộ các nhà đầu tư khi giá Cà phê chỉ tăng trong phiên đầu tuần và 

giảm mạnh 4 phiên còn lại. Trong 2 tuần gần nhất, giá Cà phê tăng rất 

mạnh rồi giảm rất mạnh, bởi thị trường bị đầu cơ quá mức trước tin tức 

về sương giá và nỗi lo sụt giảm nguồn cung tại Brazil. Đợt lạnh cuối tháng 

7 không nghiêm trọng như các dự đoán trước đó, kết hợp với việc các 

quỹ tất toán vị thế để cơ cấu lại danh mục đầu tư trước khi sang tháng 

8 đã khiến cho lực bán áp đảo. 

3. Kim loại 

- Thị trường kim loại quý đóng cửa tuần với diễn biến trái chiều. Giá Bạc 

tăng 1.26% lên mức 25.55 USD/ounce, trong khi giá Bạch kim giảm 1.25% 

về 1049 USD/ounce. Giá Bạc tuần này được hỗ trợ khi FED tiếp tục duy trì 

các chính sách tiền tệ nới lỏng và làm mất giá đồng USD. Chỉ số Dollar 

Index giảm còn 92.1 điểm, mức thấp nhất trong 4 tuần. Trái lại, giá Bạch 

kim ít được hưởng lợi hơn do vai trò trú ẩn an toàn không phổ biến như 

Bạc, cộng thêm tác động tiêu cực từ việc các hoạt động sản xuất công 

nghiệp trên toàn cầu phục hồi yếu kém trong tháng 7 vừa qua. Bên cạnh 

đó, dòng tiền được đổ vào nhóm kim loại quý cũng suy giảm rõ rệt, bởi 

các nhà đầu tư ưu tiên vốn cho thị trường chứng khoán Mỹ khi mà chỉ số 

S&P500 đã có chuỗi 6 tháng liên tiếp tăng điểm. 

- Ở thị trường kim loại cơ bản, trong khi giá Đồng tiếp tục tăng gần 2% lên 

4.48 USD/pound, tương đương với mức 9882 USD/tấn, thì giá Quặng sắt 

chứng kiến mức sụt giảm mạnh gần 9% còn 179.8 USD/tấn. Bất chấp các 

nỗ lực của Chính phủ Trung Quốc trong việc kiểm soát giá nguyên vật 

liệu đầu vào bằng cách giải phóng lượng kim loại ở kho dự trữ quốc gia, 

giá Đồng vẫn tăng bởi nguồn cung của kim loại này trong những năm 

sắp tới được dự báo sẽ không đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ. Trái lại, giá 

Quặng sắt suy yếu trước quyết tâm cắt giảm sản lượng thép của Bắc 

Kinh để đạt được các mục tiêu về môi trường. 

 

  



 

4. Năng lượng 

- Kết thúc tuần vừa rồi, giá WTI tăng 2.61% lên 73.95 USD/thùng, giá Brent 

tăng 2.68% lên 75.41 USD/thùng khi thị trường vượt qua lo ngại về dịch 

COVID-19. Đây cũng là tháng thứ 4 liên tiếp thị trường dầu thô đóng cửa 

tăng. 

- Mặc dù số ca nhiễm mới tiếp tục tăng lên, dữ liệu giao thông tại các 

quốc gia đang tiến hành mở cửa trở lại như Ấn Độ, Nhật, Đài Loan tiếp 

tục phục hồi trong tuần vừa rồi, trong khi đó tại Mỹ lượng tiêu thụ các sản 

phẩm từ dầu cũng tăng dần về mức năm 2019. 

- Lượng năng lượng tiêu thụ có quan hệ chặt chẽ với nền kinh tế, do đó 

giá dầu giai đoạn vừa qua cũng được hỗ trợ rất nhiều bởi các dữ liệu vĩ 

mô. Dollar Index giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong 3 tuần cũng hỗ 

trợ đà tăng của các mặt hàng định giá bằng đồng bạc xanh như dầu. 

- Giá khí tự nhiên giảm mạnh trong tuần vừa rồi với kháng cự cứng tại vùng 

4 USD/MMBTu, cùng với dự báo nhiệt độ hạ dần trong thời gian tới. 

II. Nhận định thị trường tuần này 

1. Sau thông tin Cục dữ trữ Liên bang Hoa kỳ vẫn giữ các chính sách tiền tệ 

vào ngày 29/07, đồng đô la tiếp tục bức phá khiến cho các nhóm sản 

phẩm kim loại quý chững lại và có dấu hiệu giảm. Dự kiến sau báo cáo 

việc làm Hoa Kỳ vào ngày 2/8, các biến động thị trường sẽ được thể hiện 

rõ nét hơn. 

2. Theo thông tin dự báo từ hãng tư vấn Strategie Grains, sản lượng đậu 

tương niên vụ 2021/22 của các nước trong liên minh châu Âu ở mức 2.72 

triệu tấn, giảm so với mức 2.84 triệu tấn trong dự báo trước nhưng vẫn 

cao hơn 5.5% so với sản lượng đậu tương niên vụ trước. Thông tin này 

trước bối cảnh các quốc gia liên minh châu Âu đang có đà hồi phục tốt 

sau đại dịch Covid-19 sẽ giúp cho giá đậu tương sẽ có chiều hướng tăng 

ngắn hạn trong tuần này. 

3. Nhiệt độ giảm trên khắp Brazil kéo dài từ cuối tuần trước kèm theo khối 

không khí từ vùng cực tiến về phía trung nam của Brazil sẽ đe dọa và gây 

hại cho cây cà phê. Nhưng đợt băng giá trước đó chắn chắn sẽ ảnh 

hưởng đến sản lượng mùa vụ tiếp theo. 

4. Các khu vực trung tây Hoa Kỳ liên tục có các thông tin thuận lợi về thời 

tiết, điều này giúp cho cây trồng tại các khu vực này phát triển tốt trong 

mùa vụ này.  



 

5. Sự căng thẳng của Isarel và Iran liên quan đến vụ việc tấn công tàu dầu 

vừa qua 29/7 và sự hậu thuẫn của Mỹ, Anh sẽ là thông tin ảnh hưởng đến 

giá dầu và các nhóm sản phẩm dầu. 

6. Viện Kinh tế Nông nghiệp bang Mato Grosso (IMEA) cho biết, tiến độ thu 

hoạch ngô tính đến nay đã đạt 84% diện tích gieo trồng, tăng 11.4 điểm 

phần trăm so với điểm tuần trước và tiếp tục thu hẹp khoảng cách với 

tiến độ cùng kỳ niên vụ trước xuống chỉ còn 9.35 điểm phần trăm. 

III. Lịch kinh tế 

STT Ngày Sự kiện 

1 02/08 Báo cáo Giao hàng Xuất khẩu Nông sản tuần USDA 

2 03/08 Báo cáo Fats & Oils 

3 03/08 Báo cáo Chế biến ngũ cốc 

4 03/08 Báo cáo Tiến độ và chất lượng mùa vụ 

5 04/08 Báo cáo Thống kê dầu khí tuần API 

6 04/08 Báo cáo Thống kê dầu khí tuần EIA 

7 05/08 Báo cáo Xuất khẩu Nông sản tuần USDA 

8 05/08 Báo cáo Tồn kho Khí tự nhiên tuần EIA 

 

Khuyến cáo và 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 trung tâm phân tích và dữ liệu thị trường 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. 

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: 

Công ty TNHH An Lộc FSC Gia Lai   

Trung tâm phân tích và dữ liệu thị trường 

Hotline: 0905 293 379 Email: cskh@anlocgroup.vn – Website: www.anlocgroup.vn 


