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Mã HĐ Cao Thấp Đóng cửa Δ Δ% KLGD

ZSEQ20 865.25 856.00 861.50 +1.50 +0.17% 42,653

ZSEU20 861.75 853.00 858.25 +1.00 +0.12% 12,334

ZMEQ20 286.0 283.3 283.6 -1.7 -0.60% 45,833

ZMEU20 287.7 285.0 285.4 -1.6 -0.56% 9,831

ZLEQ20 27.92 27.07 27.78 +0.37 +1.35% 43,237

ZLEU20 28.09 27.25 27.95 +0.37 +1.34% 7,402

ZCEU20 329.00 317.50 328.75 +9.50 +2.98% 242,350

ZCEZ20 335.00 323.50 334.75 +9.50 +2.92% 163,254

ZWAU20 491.50 475.00 486.50 +10.75 +2.26% 82,163

ZWAZ20 498.75 482.75 493.50 +9.50 +1.96% 28,007

Đậu 

tương

Khô đậu 

tương 

Lúa mỳ

Dầu đậu 

tương

Ngô

Đóng cửa Δ%

Dow Jones 25,595.80 +2.32%

S&P500 3,053.24 +1.47%

Nasdaq 9,874.15 +1.20%

FTSE100 6,225.77 +1.08%

Shanghai Composite 2,961.52 -0.61%

Gold Spot 1,771 +0.05%

Dollar Index 97.54 +0.11%

US Dollar/ Brazil Real 5.4034 -1.47%

Dầu WTI (USD/thùng) 39.70 +3.14%

Dầu Brent (USD/thùng) 41.71 +1.68%
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ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 24 GIỜ QUA BÁO CÁO ĐÁNG CHÚ Ý

▪ Tập đoàn dầu thuộc sở hữu nhà nước PT Pertamina của Indonesia tuyên bố, sẽ

bắt đầu sản xuất 3,000 thùng nhiên liệu sinh học chiết xuất từ 100% dầu cọ mỗi ngày,

bắt đầu từ tháng 6 năm sau.

▪ Theo dự báo từ hãng tư vấn Agritel, sản lượng lúa mỳ niên vụ tới của Ukraina dự

báo ở mức 26.25 triệu tấn, giảm 7.2% so với niên vụ trước đó. Thời tiết hạn hán trong

suốt mùa xuân vừa rồi cộng thêm việc diện tích sản xuất bị thu hẹp là nguyên nhân

chính của mức giảm trên.

▪ Hãng tư vấn SovEcon của Nga cho biết, giá lúa mỳ 12.5% protein tại biển Đen cuối

tuần vừa rồi giảm $1.5 về mức $200.5/tấn FOB do ảnh hưởng bởi mức giảm mạnh

của giá lúa mỳ SRW trên sàn CBOT.

▪ Chính phủ Trung Quốc đã tăng thuế nhập khẩu đối với một loạt hàng hóa Úc trước

đây được miễn thuế theo thỏa thuận thương mại tự do được ký năm 2015. Cụ thể, lúa

mạch và lúa miến sẽ phải được tăng lên mức thuế mới lần lượt là 3% và 2%, bằng với

các quốc gia khác và sẽ duy trì đến hết 31/12 năm nay.

▪ Cơ quan thống kê của Canada cho biết, diện tích gieo trồng tất cả các loại lúa mỳ

niên vụ 2020/21 đạt 25.2 triệu giạ, giảm so với mức 25.4 trong báo cáo hồi tháng 4 của

tổ chức này, tuy nhiên vẫn cao hơn so với mức 24.6 của niên vụ trước.

THỜI TIẾTBẢNG GIÁ NGÔ & LÚA MỲĐẬU TƯƠNGTIN TỨC
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❖ Báo cáo Export Inspections tuần 19/06 – 25/06:

o Đậu tương 19/20: lên tàu đạt 324k tấn, so với 255k

tuần trước và 720k cùng kỳ năm ngoái.

o Ngô 19/20: lên tàu đạt 1.23 triệu tấn, so với 1.29

triệu tấn tuần trước và 285k cùng kỳ năm ngoái.

o Lúa mỳ 20/21: lên tàu đạt 515k tấn, so với 686k

tuần trước và 696k cùng kỳ năm ngoái.

❖ Báo cáo Crop Progress của USDA hết ngày 28/06:

o Đậu tương: chất lượng tốt-tuyệt vời đạt 71%, so

với 70% tuần trước và 54% cùng kỳ.

o Ngô: chất lượng tốt-tuyệt vời đạt 73%, so với 72%

tuần trước và 56% cùng kỳ.

o Lúa mỳ vụ xuân: chất lượng tốt-tuyệt vời đạt 69%,

so với 75% tuần trước và 75% cùng kỳ.

o Lúa mỳ vụ đông: chất lượng tốt-tuyệt vời đạt 52%,

so với 52% tuần trước và 63% cùng kỳ.
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THỜI TIẾT CÁC VÙNG SẢN XUẤT LỚN

❖ Mỹ:

‐ Tại Trung Tây, khu vực phía bắc và đông nam sẽ có mưa đến hết ngày mai với

lượng nhỏ. Từ giữa tuần chỉ còn mưa rải rác không đáng kể. Nhiệt độ nửa đầu

tháng 7 tại đây dự báo sẽ cao hơn đến 60% so với mức trung bình hàng năm, ảnh

hưởng đáng kể đến độ ẩm của đất trong thời gian tới.

‐ Vùng đồng bằng phía nam hoàn toàn khô ráo trong nhiều ngày tới.

❖ Brazil:

- Tại miền trung, Mato Grosso và Goias không có mưa đến hết tuần này.

- Tại miền nam, Parana và Rio Grande do Sul có mưa rất to trong hôm nay, ảnh

hưởng đáng kể đến tốc độ thu hoạch ngô vụ 2 của Brazil.

❖ Argentina:

- Argentina có mưa tại phía nam trung tâm với lượng nhỏ – trung bình.

❖ Các vùng gieo trồng khác:

‐ Tại châu Âu, Pháp và Đức có mưa không đáng kể.

‐ Tại Ukraina có mưa tại nửa phía tây với lượng trung bình.
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KHÔ ĐẬU TƯƠNG & DẦU ĐẬU TƯƠNG

▪ Đậu tương tháng 8 đóng cửa tăng nhẹ 0.17% lên

861.50 cents/giạ do tác động từ số liệu giao hàng được

cải thiện trong báo cáo Giao hàng xuất khẩu hàng tuần

của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA).

➢ Kháng cự: 880 ; 900 ➢ Hỗ trợ: 860 ; 830

▪ Khô đậu tương tháng 8 giảm 0.6% về 283.6

USD/tấn do diễn biến trái chiều với giá dầu đậu tương.

➢ Kháng cự: 290 ; 300 ➢ Hỗ trợ: 280 ; 250

▪ Dầu đậu tương tháng 8 tăng 1.35% lên 27.78

cents/pound do ảnh hưởng bởi việc sản lượng dầu cọ

có thể giảm tại Malaysia do thiếu hụt lao động.

➢ Kháng cự: 28 ; 30 ➢ Hỗ trợ: 27 ; 25

BIỂU ĐỒ GIÁ 
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NGÔ BIỂU ĐỒ GIÁ 

LÚA MỲ BIỂU ĐỒ GIÁ 

▪ Ngô tháng 9 đóng cửa tăng mạnh 2.98% lên 328.75

cents/giạ chủ yếu do tâm lý chốt lời của giới đầu tư sau

khi giá đã giảm gần 10% trong cả tuần trước. Ngoài ra,

nhiệt độ tại khu vực Trung Tây của Mỹ nửa đầu tháng 7

được dự đoán sẽ cao hơn nhiều so với mức trung bình

hàng năm, sẽ ảnh hưởng lớn đến mùa vụ đang diễn ra

tại đây, cũng là nguyên nhân giúp giá ngô tăng mạnh.

➢ Kháng cự: 340 ; 360 ➢ Hỗ trợ: 310 ; 300

▪ Lúa mỳ tháng 9 đóng cửa tăng mạnh 2.26% lên

486.50 cents/giạ ảnh hưởng bởi thông tin sản lượng lúa

mỳ của Ukraina niên vụ tới được Agritel dự báo sẽ giảm

7.2% do hạn hán. Lo ngại về thời tiết hạn hạn tại các

khu vực gieo trồng lúa mỳ của Mỹ cũng là yếu tổ tâm lý

khiến lực mua áp đảo trong phiên hôm qua.

➢ Kháng cự: 495 ; 510 ➢ Hỗ trợ: 480 ; 465
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