
 

 

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN 

          CHIẾN LƯỢC ĐÁNH GIÁ XU HƯỚNG NGÀY 02/08/2021 

 

TIN TỨC 

 WASHINGTON, ngày 1 tháng 8 (Reuters) - Hoa Kỳ sẽ không đóng cửa một lần nữa để hạn 

chế COVID-19 nhưng "mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn" khi biến thể Delta thúc đẩy một sự gia 

tăng các trường hợp, chủ yếu là trong số các chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm của 

Hoa Kỳ chưa được tiêm chủng. Tiến sĩ Anthony Fauci cho biết vào Chủ nhật. 

 WASHINGTON, ngày 1 tháng 8 (Reuters) - Các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ hôm Chủ nhật đã 

chốt các chi tiết của kế hoạch trị giá 1 nghìn tỷ đô la đầu tư vào đường xá, cầu, cảng, internet 

tốc độ cao và các cơ sở hạ tầng khác, với một số dự đoán thông qua luật lưỡng đảng vào cuối 

tuần này. 

 Sau nhiều tuần đàm phán, Thượng nghị sĩ Kyrsten Sinema, một đảng viên Đảng Dân chủ 

Arizona, cho biết bà đã giới thiệu văn bản của dự luật để xem xét trên sàn Thượng viện, bắt 

đầu quá trình xem xét các đề xuất sửa đổi. 

 Vào thứ Tư, ngày 28 tháng 7, Cục Dự trữ Liên bang đã giữ nguyên chính sách tiền tệ không 

thay đổi. Ngân hàng cho biết rằng nền kinh tế đang bắt đầu tiến tới các mục tiêu mà ngân 

hàng cho rằng sẽ dẫn đến sự thay đổi chính sách, nhưng lưu ý rằng cần phải thay đổi nhiều 

hơn nữa. Tuy nhiên, chúng tôi kỳ vọng rằng khi đến thời điểm, Fed có thể sẽ cần phải hành 

động mạnh mẽ hơn nhiều so với dự đoán. 

 Trong cuộc họp báo, có thể thấy rõ điều khiến Fed quay trở lại là việc làm. Dữ liệu kinh tế 

mới nhất sẽ hỗ trợ ý kiến rằng lạm phát đang chạy trên xu hướng và Jay Powell chỉ ra rằng 

lạm phát cao hơn mục tiêu 2% của Fed. Fed đã nhiều lần lưu ý rằng họ muốn xem một chuỗi 

các báo cáo việc làm vững chắc. Suy nghĩ về hàm ý này và thêm một quan điểm nữa, Fed 

dường như rất tự tin với quan điểm rằng tỷ lệ lạm phát sẽ quay trở lại mức mục tiêu của mình 

nên họ sẵn sàng đánh cược với lạm phát trong khi chờ đợi việc làm. 

TÀI CHÍNH 

 Vào thứ Sáu, thị trường nông sản của Tập đoàn CME kết thúc tháng 7 với xu hướng giảm 

giá. 

 Đóng cửa, giá ngô giao tháng 9 giảm 11 ¢ ở mức 5,47 USD. 

 Giá đậu tương kỳ hạn tháng 9 đóng cửa thấp hơn 29¾ ¢ ở mức $ 13,55¾.  

 Giá lúa mì kỳ hạn tháng 9 đóng cửa giảm 1 ¢ ở mức $ 7,03¾.  



 

 Giá bột đậu nành giao tháng 9 đóng cửa thấp hơn 5,20 USD / tấn ngắn ở mức 351,30 USD. 

 Giá dầu đậu nành giao tháng 9 kết thúc giảm 1,80 ¢ ở mức 64,42 ¢ / pound. 

 Ở các thị trường bên ngoài, thị trường dầu thô NYMEX cao hơn 0,21 đô la (+ 0,29%) ở mức 

73,83 đô la. Đồng đô la Mỹ cao hơn và Dow Jones Industrials thấp hơn 112 điểm (-0,32%) ở 

mức 34,971 điểm. 

 Ở Argentina, liên đoàn công nhân cảng FEPA đã tuyên bố về cuộc đình công ngừng bốc hàng 

tại các cảng quan trọng là Bahia Blanca và Necochea trong 48 giờ. Hoạt động tại các cảng 

của khu phức hợp sông Up, tuyến đường chiếm gần 70% tổng lượng ngũ cốc xuất khẩu của 

cả nước sẽ diễn ra bình thường.  

THỜI TIẾT 

 Nhiệt độ thấp hơn đang đến đối với các loại cây trồng trong Vành đai ngô. Tuy nhiên, ít mưa 

hơn có thể đi kèm với mô hình nhiệt ít hơn, nhà khí tượng học cho biết. 

 Các địa điểm như Des Moines, Iowa; Minneapolis, Minnesota; và Đảo Grand, Nebraska, dự 

kiến sẽ còn nóng hơn cả tuần này.  

 Đã có dự báo cho nhiệt độ là 105 ° F. đối với trung tâm Nebraska và 115 ° F. ở Nam Dakota. 

Những nhiệt độ đó không bao giờ được ghi lại, theo David Tolleris, WxRisk.com. 

 Sóng nhiệt sẽ bị phá vỡ đối với vùng Thượng và Vành đai ngô vào cuối tuần.  

 

 

 

 

 



 

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 1355.4, đậu tương phiên thứ 6 tuần trước đã giảm mạnh trở lại 

sau những phiên tăng giá trước đó, cho thấy lực bán vẫn 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 về test hỗ trợ 1336.4 sau đó tăng trở lại. 

Nếu giá phá qua hỗ trợ này sẽ về lại mức 1309. Nếu giá không phá được sẽ tăng hướng lên kháng cự 

1387, trước khi xác định xu hướng tiếp theo.  

o Kháng cự ngắn : 1387 

o Hỗ trợ ngắn: 1336.4 

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

 Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 1387; Dừng lỗ: 1395; Chốt lời: 1360 – 1340  

 Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 1336; Dừng lỗ: 1325; Chốt lời: 1360 – 1380  

 

 

 

 



 

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 351.3, khô đậu tương phiên thứ 6 tuần trước sau khi lên 

test kháng cự 360.2 không thành công đã giảm trở lại, 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 về test hỗ trợ 343 sau đó tăng trở lại. 

Nếu giá phá qua hỗ trợ này sẽ về lại mức 333. Nếu giá không phá được sẽ tăng hướng lên kháng cự 

360.2, trước khi xác định xu hướng tiếp theo.   

o Kháng cự ngắn: 360.2 

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: 360; Dừng lỗ: 362; Chốt lời:  355 – 350 – 345  

+ Bán dưới vùng giá: 371; Dừng lỗ: 374; Chốt lời: 360 – 350 – 345  

 Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 343; Dừng lỗ: 340; Chốt lời: 350 – 355 – 360  

         

 

 



 

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 64.42, dầu đậu tương phiên thứ 6 tuần trước đã giảm 

mạnh, 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 dầu đậu tương phiên hôm nay dự kiến giá sẽ về test hỗ trợ 63.98 sau đó tăng trở 

lại. Nếu giá phá qua hỗ trợ này sẽ về lại mức 61.95. Nếu giá không phá được sẽ tăng hướng lên 

kháng cự 67.60, trước khi xác định xu hướng tiếp theo.    

o Kháng cự ngắn : 67.60 

o Hỗ trợ  ngắn: 63.98 

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

 Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 67.60; Dừng lỗ: 68.10; Chốt lời: 66.00 – 65.00 – 64.00  

 Đối với Lệnh Mua:  

+ Mua trên vùng giá: 63.98, Dừng lỗ: 63.40; Chốt lời: 65.00 – 66.00 – 67.00 

+ Mua trên vùng giá: 61.95; Dừng lỗ: 61.50; Chốt lời: 63.00 – 65.00 – 67.00 

 



 

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 703.6, lúa mỳ phiên thứ 6 tuần trước đã điều chỉnh giảm nhẹ so với 

phiên trước.  

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 717.4 sau đó giảm trở lại. 

Nếu giá vượt được kháng cự này sẽ tiếp tục tăng hướng lên kháng cự 768. Nếu giá không vượt được 

sẽ giảm về lại hỗ trợ 668.6, trước khi xác định xu hướng tiếp theo.  

o Kháng cự ngắn hạn: 717.4 

o Hỗ trợ ngắn hạn: 668.6 

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

 Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 717; Dừng lỗ: 723; Chốt lời: 690 – 680 – 670   

 Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 668; Dừng lỗ: 662; Chốt lời: 690 – 700 – 710  

 

 

 



 

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, ngô phiên thứ 6 tuần trước đã điều chỉnh giảm so với 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 về test hỗ trợ 539.2 sau đó tăng trở lại. Nếu giá 

phá qua hỗ trợ này sẽ về lại mức 520.6. Nếu giá không phá được sẽ tăng hướng lên kháng cự 577, 

trước khi xác định xu hướng tiếp theo. 

o Kháng cự: 577 

o Hỗ trợ ngắn: 539.2 

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

 Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 577; Dừng lỗ: 583; Chốt lời: 560 – 550       

 Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 539; Dừng lỗ: 533; Chốt lời: 560 – 570    

 

 

 

 

 

 

 



 

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 13.680, gạo phiên thứ 6 tuần trước đóng cửa không có sự thay đổi so với 

phiên trước đó, cho thấy tâm lí đang lưỡng lự của thị trường.     

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 lên test kháng cự 13.810 sau đó giảm trở lại. Nếu 

giá vượt được kháng cự này sẽ tiếp tục tăng hướng lên mức 14.200. Nếu giá không vượt được sẽ 

giảm về lại hỗ trợ 13.455, trước khi xác định xu hướng tiếp theo.  

o Kháng cự: 13.810 

o Hỗ trợ: 13.455 

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

 Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 13.810; Dừng lỗ: 13.870; Chốt lời: 13.600 – 13.500  

 Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 13.455; Dừng lỗ: 13.400; Chốt lời: 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 17.91, đường phiên thứ 6 tuần trước tiếp tục giảm mạnh, cho thấy lực 

bán hiện đang chiếm ưu thế.   

PTKT: Xu hướng chính đang là xu hướng tăng.  

Nhận định đường phiên hôm nay dự kiến giá sẽ về test hỗ trợ 17.78 sau đó tăng trở lại. Nếu giá 

phá qua hỗ trợ này sẽ về lại mức 16.73. Nếu giá không phá được sẽ tăng hướng lên kháng cự 18.73,  

trước khi xác định xu hướng tiếp theo.  

o Kháng cự: 18.73 

o Hỗ trợ: 17.78 

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

 Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 18.73; Dừng lỗ: 19; Chốt lời: 18.4 – 18.1 – 17.8 

 Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 17.78; Dừng lỗ: 17.6; Chốt lời: 18.1 – 18.4 – 18.7 

 

 

 

 



 

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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