
 

 

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN 

          CHIẾN LƯỢC ĐÁNH GIÁ XU HƯỚNG NGÀY 27/04/2022 

TIN TỨC  

Chỉ số đô la ( DXY00 ) vào thứ Ba đã tăng +0,553 (+ 0,54%). Đồng đô la hôm thứ Ba 

đã kéo dài mức tăng của ngày thứ Hai lên mức cao mới trong 2 năm. Chỉ số S&P 500 

sụt giảm xuống mức thấp nhất trong 1-1 / 4 tháng vào thứ Ba đã thúc đẩy nhu cầu 

thanh khoản đối với đồng đô la. Ngoài ra, rủi ro địa chính trị gia tăng ở châu Âu đã 

thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn đối với đồng đô la sau khi Nga cho biết họ sẽ ngừng 

cung cấp khí đốt cho Ba Lan và sau khi Ngoại trưởng Nga Lavrov cảnh báo rằng có 

nguy cơ "nghiêm trọng" về chiến tranh hạt nhân đối với Ukraine. 

Dữ liệu kinh tế Hoa Kỳ hôm thứ Ba bị xáo trộn đối với đồng đô la. Về phía tăng giá, 

các đơn đặt hàng máy bay & phụ tùng máy bay cũ của Mar đã tăng + 1,0% so với 

tháng trước, mạnh hơn so với kỳ vọng là + 0,5% so với tháng. Về xu hướng giảm, 

doanh số bán nhà mới trong tháng 3 giảm -8,6% so với tháng trước xuống mức thấp 

nhất trong 4 tháng là 763.000, và chỉ số niềm tin người tiêu dùng tháng 4 của 

Conference Board Hoa Kỳ bất ngờ giảm -0,3 xuống 107,3, thấp hơn kỳ vọng tăng lên 

108,2. 

Tỷ giá EUR / USD ( ^ EURUSD ) vào thứ Ba đã giảm -0,0071 (-0,66%). Tỷ giá EUR 

/ USD hôm thứ Ba giảm xuống mức thấp nhất trong 2 năm do căng thẳng gia tăng với 

Nga về cuộc chiến ở Ukraine. Ngoại trưởng Nga Lavrov hôm thứ Ba cảnh báo rằng có 

nguy cơ "nghiêm trọng" về chiến tranh hạt nhân đối với Ukraine. Ngoài ra, Nga cho 

biết họ sẽ ngừng giao khí đốt cho Ba Lan bắt đầu từ thứ Tư do Ba Lan từ chối thanh 

toán khí đốt bằng đồng rúp. 

Giá dầu thô WTI và xăng RBOB hôm thứ Ba đóng cửa tăng mạnh. Giá dầu thô tăng 

hôm thứ Ba với sự đảm bảo từ ngân hàng trung ương Trung Quốc rằng nó sẽ hỗ trợ 

nền kinh tế. Ngoài ra, các dấu hiệu cho thấy EU đang tiến gần hơn tới lệnh cấm vận 

hoàn toàn đối với dầu thô của Nga đang hỗ trợ giá dầu thô. Mặt khác, sự suy yếu của 

chứng khoán và sự phục hồi của chỉ số đô la lên mức cao nhất mới trong 2 năm vào 

thứ Ba là những yếu tố khiến giá năng lượng giảm. 

 

 

https://www.barchart.com/futures/quotes/DXY00/overview
https://www.barchart.com/forex/quotes/%5EEURUSD/overview


 

 

CUNG CẦU 

NOFI của Hàn Quốc đã đặt 60 nghìn tấn bột đậu nành trong một cuộc đấu thầu có xuất 

xứ tùy chọn. Ai Cập đang có mặt trên thị trường dầu thực vật, với đợt giao hàng vào 

tháng 6-7 - các đợt chào hàng sẽ đến hạn vào ngày 28/4. Turky's TMO đã mua 18 

nghìn tấn dầu hướng dương thông qua một cuộc đấu thầu quốc tế.  

Dữ liệu về Ý định trồng của StatsCan cho thấy 22/23 diện tích lúa mì sẽ mở rộng lên 

25.031 triệu mẫu Anh. Con số này tăng từ 23,36 triệu trong mùa giải trước, khi thương 

mại đang tìm kiếm mức tăng trung bình 790 nghìn mẫu Anh. Cụ thể Durum chiếm 

693,9 nghìn mức tăng, trong khi diện tích lúa mì vụ đông giảm so với năm 

trước. USDA đã báo cáo ước tính sản lượng lúa mì sơ bộ 22/23 của họ cho Úc là 29 

triệu tấn. Điều đó sẽ giảm từ 36,3 MMT so với ngày 21/22 nếu được thực hiện, trích 

dẫn lợi suất điển hình hơn.  

Báo cáo dự định về diện tích của StatsCan cho thấy 22/23 diện tích ngô được dự báo 

là 3,715 triệu mẫu Anh. Con số này cao hơn mức trung bình dự kiến là 3,41 triệu và 

tăng 223 nghìn mẫu Anh / năm. Một lời khai bằng văn bản của RFA cho rằng khả 

năng lưu trữ và tính sẵn có hạn chế của toa xe lửa là nguyên nhân sâu xa của việc giảm 

sản xuất ethanol. Thứ Tư tuần trước, EIA báo cáo sản lượng ethanol ở mức thấp nhất 

trong 30 tuần là 947 nghìn thùng / ngày. 

Báo cáo Ag Attache của USDA về đậu tương Argentina cho thấy sản lượng vụ cũ nhẹ 

hơn 2,5 triệu tấn và sản lượng nội địa nhẹ hơn 500 nghìn tấn so với dự báo chính thức 

của USDA. Điều đó khiến sản lượng cây trồng cũ ở mức 41 MMT trên diện tích thu 

hoạch nhẹ hơn và năng suất thấp hơn ~ 5%. Sắp tới ngày 23/2, Tùy viên đưa ra các 

ước tính sơ bộ về diện tích cao hơn, năng suất cao hơn và sản lượng của người 

Argentina tăng lên. So với con số 21/22 của họ, sản lượng tăng 10 MMT so với năm 

trước khi tăng thêm 650 nghìn HA. Những con số đó sẽ tăng 7,5 triệu tấn và 500 nghìn 

HA hàng năm so với ước tính chính thức của WASDE tháng 4. 

Giá đường hôm thứ Ba ổn định trái chiều. Giá dầu thô tăng hơn 3% (CLM22) hôm thứ 

Ba đã khiến giá đường tăng. Giá dầu thô cao hơn có lợi cho giá ethanol và có thể thúc 

đẩy các nhà máy đường của Brazil chuyển hướng ép mía sang sản xuất ethanol thay vì 

đường, do đó hạn chế nguồn cung đường. Tuy nhiên, đường NY đã giảm trở lại từ 

mức tốt nhất của nó, và đường London quay đầu giảm sau khi đồng real Brazil (^ 

USDBRL) hôm thứ Ba giảm xuống mức thấp nhất trong 5 tuần so với đồng đô la, điều 

này khuyến khích việc bán xuất khẩu của các nhà sản xuất đường của Brazil. 

 



 

 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 

ĐẬU TƯƠNG KỲ HẠN THÁNG 05/2022 

 

Hình 1: Đồ thị giá ĐẬU TƯƠNG (05/2022) 

➢ TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG: 

ĐẬU TƯƠNG:  Phiên hôm qua đậu tương đóng cửa tăng nhẹ trở lại ở mức giá 1705.2, cho 

thấy lực bán đã chững lại. 

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

Nhận định đậu tương phiên hôm nay dự kiến giá test về vùng hỗ trợ 1688 – 1670 sau đó có hai 

khả năng. Nếu giá chạm hỗ trợ này quay đầu về lên vùng kháng cự 1723 – 1741. Nếu giá vượt mức 

hỗ trợ này sẽ xuống tiếp vùng 1660 trước khi xác định xu hướng tiếp theo. 

o Kháng cự ngắn: 1723 - 1741 

o Hỗ trợ ngắn: 1688 - 1670 

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

➢ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 1730; Dừng lỗ: 1750; Chốt lời: 1700 - 1670 

➢ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 1670; Dừng lỗ: 1650; Chốt lời: 1700 - 1730 

 

 

 

 

 



 

 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 

KHÔ ĐẬU TƯƠNG KỲ HẠN THÁNG 05/2022 

 

Hình 2: Đồ thị giá KHÔ ĐẬU TƯƠNG (05/2022) 

➢ TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG: 

KHÔ ĐẬU TƯƠNG : Khô đậu tương phiên hôm thứ Ba đóng cửa tiếp tục giảm ở mức 

444.8, xu hướng bán vẫn đang chiếm ưu thế. 

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

Nhận định khô đậu tương phiên hôm nay có khả năng test lên vùng kháng cự 454 - 460 sau đó 

có hai khả năng. Nếu giá vượt kháng cự này sẽ lên tiếp vùng 470. Nếu giá chạm vùng kháng cự này 

quay đầu sẽ về vùng hỗ trợ 440 - 435 trước khi xác định xu hướng tiếp theo. 

o Kháng cự ngắn: 454 - 460 

o Hỗ trợ ngắn:  440 - 435 

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

Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 460; Dừng lỗ: 463; Chốt lời:  455 - 450          

➢ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 435; Dừng lỗ: 432; Chốt lời: 440 - 445   

 

         

 

 



 

 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 

DẦU ĐẬU TƯƠNG KỲ HẠN THÁNG 05/2022 

 

Hình 3: Đồ thị giá DẦU ĐẬU TƯƠNG (05/2022) 

➢ TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG 

DẦU ĐẬU TƯƠNG: Đóng cửa tại 85.29, Dầu đậu tương phiên hôm qua đóng cửa tăng trở 

lại cho thấy lực bán đã yếu dần. 

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

Nhận định dầu đậu tương phiên hôm nay dự kiến giá có khả năng test về vùng hỗ trợ 83.5 – 

81.3 sau đó có hai khả năng. Nếu giá chạm mức hỗ trợ này quay đầu sẽ lên vùng kháng cự 86.5 – 

87.7. Nếu giá vượt mức hỗ trợ này sẽ xuống tiếp vùng 80 trước khi xác định xu hướng tiếp theo. 

o Kháng cự ngắn : 86.5 – 87.7 

o Hỗ trợ  ngắn: 83.5 – 81.3 

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

➢ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 87; Dừng lỗ: 88; Chốt lời: 85 - 83 

➢ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 81; Dừng lỗ: 80; Chốt lời: 83 - 85 

 



 

 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 

LÚA MỲ KỲ HẠN THÁNG 05/2022 

 

Hình 4: Đồ thị giá LÚA MỲ (05/2022) 

➢ TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG: 

LÚA MỲ: Đóng cửa tại 1083.2, lúa mỳ phiên hôm trước đóng cửa tăng trở lại cho thấy lực 

bán đã yếu dần. 

PTKT: Xu hướng chính đang là xu hướng Tăng. Xu hướng ưu tiên giảm giá điều chỉnh. 

Nhận định lúa mỳ phiên hôm nay dự kiến giá test về vùng hỗ trợ 1066 – 1045 sau đó quay đầu 

lên vùng kháng cự 1096 - 1111 trước khi xác định xu hướng tiếp theo. 

o Kháng cự ngắn : 1096 - 1111 

o Hỗ trợ  ngắn: 1066 - 1045 

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

➢ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 1100; Dừng lỗ: 1125; Chốt lời: 1080 - 1050  

➢ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 1050; Dừng lỗ: 1025; Chốt lời: 1080 - 1100  

     

 

 

 



 

 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 

 NGÔ KỲ HẠN THÁNG 05/2022 

 

Hình 5: Đồ thị giá NGÔ (05/2022) 

➢ TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG: 

NGÔ: Đóng cửa tại 803.2, ngô phiên hôm thứ Ba tiếp tục tăng nhẹ cho thấy lực mua vẫn 

đang chiếm ưu thế. 

PTKT: Xu hướng chính đang là xu hướng Tăng. Xu hướng ưu tiên giảm giá điều chỉnh. 

Nhận định ngô phiên hôm nay dự kiến giá test về vùng hỗ trợ 794 - 783 sau đó có hai khả năng. 

Nếu giá vượt mức hỗ trợ này sẽ xuống tiếp vùng 775. Nếu giá chạm mức hỗ trợ này quay đầu sẽ lên 

vùng kháng cự 812 - 820 trước khi xác định xu hướng tiếp theo. 

o Kháng cự ngắn: 812 - 820 

o Hỗ trợ  ngắn: 794 - 783 

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

➢ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 815; Dừng lỗ: 825; Chốt lời: 795 - 775 

➢ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 785; Dừng lỗ: 775; Chốt lời: 805 - 825 

                                         

 

 

 

 

 



 

 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 

 ĐƯỜNG KỲ HẠN THÁNG 05/2022 

 

Hình 6: Đồ thị giá ĐƯỜNG (05/2022) 

➢ TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG: 

ĐƯỜNG:  Đóng cửa tại 18.99, giá đường phiên hôm qua đóng cửa tăng nhẹ cho thấy lực 

bán đã yếu đi. 

PTKT: Xu hướng chính đang là Tăng giá. Xu hướng hiện tại giảm giá điều chỉnh. 

Nhận định đường phiên hôm nay dự kiến giá có khả năng test về vùng hỗ trợ 18.86 – 18.74 sau 

đó có hai khả năng. Nếu giá chạm mức hỗ trợ này quay đầu sẽ lên vùng kháng cự 19.15 – 19.35. Nếu 

giá vượt mức hỗ trợ này tiếp tục đi xuống vùng 18.7 trước khi xác định xu hướng tiếp theo. 

o Kháng cự: 19.15 – 19.35 

o Hỗ trợ: 18.86 – 18.74 

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

➢ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 19.25 ; Dừng lỗ: 19.35; Chốt lời: 19.05 – 18.8 

➢ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 18.8; Dừng lỗ: 18.7; Chốt lời: 19 – 19.2 

 

 

 

 



 

 

KHUYẾN NGHỊ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO  

QUÝ NHÀ ĐẦU TƯ CẦN THAM KHẢO THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC ĐỂ ĐƯA 

RA QUYẾT ĐỊNH MUA – BÁN ĐÚNG ĐẮN 

XIN CẢM ƠN ! 

 

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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