
 

 

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN 

          CHIẾN LƯỢC ĐÁNH GIÁ XU HƯỚNG NGÀY 17/05/2022 

TIN TỨC  

Chỉ số đô la (DXY00) vào thứ Hai đã giảm -0,402 (-0,38%). Chỉ số đô la hôm thứ Hai 

điều chỉnh giảm do lợi suất T-Note giảm. Ngoài ra, triển vọng của một Fed ít quyết 

liệt hơn đã đè nặng lên đồng đô la sau khi Chủ tịch Fed tại New York, Williams cho 

biết ông ủng hộ việc tăng lãi suất 50 bp tại các cuộc họp FOMC sắp tới chứ không 

phải tăng lãi suất 75 bp. Dữ liệu kinh tế Mỹ hôm nay vào tháng 5, điều kiện kinh 

doanh sản xuất của Empire yếu hơn dự kiến và đồng USD giảm giá. Ngoài ra, sức 

mạnh của chứng khoán hôm thứ Hai đã hạn chế nhu cầu thanh khoản đối với đồng đô 

la. 

Chủ tịch Fed New York, Williams cho biết việc tăng lãi suất 50 bp có ý nghĩa trong 

các cuộc họp sắp tới của FOMC và ông dự kiến lạm phát sẽ giảm "khá nhiều" trong 

năm tới. 

Tỷ giá EUR / USD ( ^ EURUSD ) vào thứ Hai đã tăng +0,0025 (+ 0,24%). Tỷ giá 

EUR / USD hôm thứ Hai tăng vừa phải. Tỷ giá EUR / USD nhận được sự hỗ trợ do 

các dấu hiệu về áp lực giá mạnh hơn của Khu vực đồng tiền chung châu Âu gây khó 

khăn cho chính sách của ECB sau khi chỉ số giá bán buôn tháng 4 của Đức tăng với 

tốc độ kỷ lục. Đồng euro cũng tăng hôm thứ Hai theo nhận xét từ thành viên Hội đồng 

thống đốc ECB, Villeroy, người cho biết, “một đồng euro quá yếu sẽ đi ngược lại mục 

tiêu ổn định giá của chúng tôi.” Mức tăng của đồng euro bị hạn chế sau khi Ủy ban 

Châu Âu cắt giảm dự báo GDP năm 2022 của Khu vực đồng tiền chung châu Âu và 

nâng dự báo lạm phát năm 2022. 

Giá dầu thô và giá xăng hôm thứ Hai tăng vừa phải, trong đó dầu thô leo lên mức cao 

nhất 1-1 / 2 tháng và giá xăng RBOB kỳ hạn tăng vọt lên mức cao mới nhất trong 

tương lai gần nhất mọi thời đại (dữ liệu từ năm 2003). Đồng đô la yếu hơn vào thứ Hai 

và lo ngại về sự thắt chặt nguồn cung cấp năng lượng toàn cầu đang hỗ trợ giá dầu thô. 

 

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


 

 

CUNG CẦU 

Cuối tuần qua, Ấn Độ đã thực hiện các biện pháp hạn chế xuất khẩu lúa mì. Điều này 

đã được báo cáo không chính xác trên các phương tiện truyền thông như một lệnh 

cấm, nhưng Bangladesh cho biết họ sẽ không bị hạn chế, Ai Cập cho biết họ đã được 

hứa 500.000 tấn và Ấn Độ đã xác nhận rằng các giao dịch mua bán khác có thư tín 

dụng đang hoạt động sẽ được phép tiến hành. Những điều trên không ngăn cản lúa mì 

tăng giá vào đêm Chủ nhật. 

Sau khi kết thúc, NASS đã công bố báo cáo Tiến độ Trồng trọt hàng tuần của họ kiểm 

đếm số lượng ngô trồng ở Mỹ là 49%. Con số này cao hơn một chút so với ước tính 

thương mại và tăng 27% trong tuần, nhưng vẫn kém mức trung bình 5 năm là 67%. Tỷ 

lệ xuất hiện là 14% vào Chủ nhật, vẫn thấp hơn 18% so với bình thường. 

USDA đã chốt tốc độ trồng đậu tương ở mức 30% kể từ ngày 15/5, theo ước tính 

thấp. Con số này tăng 18% trong tuần và thấp hơn 9% so với mức trung bình 5 

năm. NASS cũng đã thống kê sự xuất hiện ở mức 9% so với tốc độ bình thường 

12%. Báo cáo của Cơ quan Thanh tra Xuất khẩu sáng nay đã thống kê các lô hàng đậu 

tương ở mức 784.187 tấn trong tuần kết thúc vào thứ Năm. Con số này cao hơn gấp 

đôi so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 55,4% so với tuần trước trên mức cao nhất trong 

4 tuần. Các lô hàng YTD kể từ ngày 1 tháng 9 là 48,5 triệu tấn, nâng tổng số lên 

13,2% so với tốc độ của năm ngoái. 

Giá đường hôm thứ Hai tăng mạnh phiên thứ hai và đạt mức cao nhất trong 3 

tuần. Giá dầu thô hôm thứ Hai củng cố sức mạnh cho đường sau khi dầu thô WTI 

(CLM22) tăng hơn + 3% lên mức cao nhất 1-3 / 4 tháng. Giá dầu thô cao hơn có lợi 

cho 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. 

 



 

 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 

ĐẬU TƯƠNG KỲ HẠN THÁNG 07/2022 

 

Hình 1: Đồ thị giá ĐẬU TƯƠNG (07/2022) 

➢ TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG: 

ĐẬU TƯƠNG:  Phiên hôm đầu tuần đậu tương đóng tiếp tục tăng ở mức giá 1656.4, cho 

thấy lực mua vẫn đang chiếm ưu thế. 

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 1648 - 1635 sau đó có hai 

khả năng. Nếu giá chạm hỗ trợ này quay đầu sẽ lên vùng kháng cự 1665 - 1680. Nếu giá vượt mức 

hỗ trợ này sẽ xuống tiếp vùng 1600 trước khi xác định xu hướng tiếp theo. 

o Kháng cự ngắn: 1665 - 1680 

o Hỗ trợ ngắn: 1648 - 1635 

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: 1670; Dừng lỗ: 1680; Chốt lời: 1650 – 1630 

➢ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 1640; Dừng lỗ: 1630; Chốt lời: 1660 - 1680 

 

 

 

 

 



 

 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 

KHÔ ĐẬU TƯƠNG KỲ HẠN THÁNG 07/2022 

 

Hình 2: Đồ thị giá KHÔ ĐẬU TƯƠNG (07/2022) 

➢ TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG: 

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

413.6, xu hướng mua vẫn đang chiếm ưu thế. 

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

Nhận định khô đậu tương phiên hôm nay có khả năng giảm điều chỉnh về vùng hỗ trợ 410 - 

407 sau đó có hai khả năng. Nếu giá vượt hỗ trợ này sẽ về tiếp vùng 405. Nếu giá chạm vùng hỗ trợ 

này quay đầu sẽ lên vùng kháng cự 416 - 421 trước khi xác định xu hướng tiếp theo. 

o Kháng cự ngắn: 416 - 421 

o Hỗ trợ ngắn:  410 - 407 

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

Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 418; Dừng lỗ: 421; Chốt lời:  413 - 408 

➢ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 409; Dừng lỗ: 406; Chốt lời: 414 - 420 

 

         

 

 



 

 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 

DẦU ĐẬU TƯƠNG KỲ HẠN THÁNG 07/2022 

 

Hình 3: Đồ thị giá DẦU ĐẬU TƯƠNG (07/2022) 

➢ TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG 

DẦU ĐẬU TƯƠNG: Đóng cửa tại 82.99, Dầu đậu tương phiên đầu tuần đóng cửa giảm trở 

lại cho thấy lực bán đang chiếm ưu thế. 

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 82.15 – 

81.2 sau đó có hai khả năng. Nếu giá chạm mức hỗ trợ này quay đầu sẽ lên vùng kháng cự 84.5 – 

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

o Kháng cự ngắn : 84.5 – 85.5 

o Hỗ trợ  ngắn: 82.15 – 81.2 

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

➢ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 84.5; Dừng lỗ: 85.5; Chốt lời: 82.5 – 81  

➢ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 81.5; Dừng lỗ: 80.5; Chốt lời: 83.5 – 85.5  

 



 

 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 

LÚA MỲ KỲ HẠN THÁNG 07/2022 

 

Hình 4: Đồ thị giá LÚA MỲ (07/2022) 

➢ TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG: 

LÚA MỲ: Đóng cửa tại 1247.4, lúa mỳ phiên hôm đầu tuần đóng cửa tăng mạnh 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 1230 - 1210 sau đó quay đầu 

lên vùng kháng cự 1281- 1320 trước khi xác định xu hướng tiếp theo. 

o Kháng cự ngắn : 1281 - 1320 

o Hỗ trợ  ngắn: 1230 - 1210 

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

➢ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 1300; Dừng lỗ: 1325; Chốt lời: 1260 - 1220 

➢ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 1220; Dừng lỗ: 1195; Chốt lời: 1260 - 1300   

     

 

 

 



 

 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 

 NGÔ KỲ HẠN THÁNG 07/2022 

 

Hình 5: Đồ thị giá NGÔ (07/2022) 

➢ TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG: 

NGÔ: Đóng cửa tại 809.4, ngô phiên hôm thứ Hai tăng trở lại cho thấy lực mua 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 795 - 785 sau đó có hai khả năng. 

Nếu giá vượt mức hỗ trợ này sẽ xuống tiếp vùng 765. Nếu giá chạm mức hỗ trợ này quay đầu sẽ lên 

vùng kháng cự 810 - 821 trước khi xác định xu hướng tiếp theo. 

o Kháng cự ngắn: 810 - 821 

o Hỗ trợ  ngắn: 795 - 785 

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

➢ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 815; Dừng lỗ: 820; Chốt lời: 805 - 790 

➢ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 790; Dừng lỗ: 785; Chốt lời: 800 – 810 - 820 

                                         

 

 

 

 

 



 

 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 

 ĐƯỜNG KỲ HẠN THÁNG 07/2022 

 

Hình 6: Đồ thị giá ĐƯỜNG (07/2022) 

➢ TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG: 

ĐƯỜNG:  Đóng cửa tại 19.68, giá đường phiên hôm đầu tuần đóng cửa tiếp tục tăng. Xu 

hướng mua vẫn đang chiếm ưu thế. 

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 19.45 – 19.15 sau 

đó có hai khả năng. Nếu giá chạm mức hỗ trợ này quay đầu sẽ lên vùng kháng cự 19.83 - 20. Nếu giá 

vượt mức hỗ trợ này tiếp tục đi xuống vùng 19 trước khi xác định xu hướng tiếp theo. 

o Kháng cự: 19.83 - 20 

o Hỗ trợ: 19.45 – 19.15 

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

➢ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 19.9 ; Dừng lỗ: 20; Chốt lời: 19.7 – 19.4 

➢ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 19.2; Dừng lỗ: 19.1; Chốt lời: 19.4 – 19.6 – 19.8 

 

 

 

 



 

 

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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