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DIỄN BIẾN CÁC HĐTL 23/12 

 

TIN TỨC CHUNG NGÀY 24/12 

Vương quốc Anh xem xét việc thực hiện phong tỏa nhiều hơn tại 

một số khu vực để hạn chế virus lây nhiễm.  

Các tài xế xe tải tại khu vực miền Nam nước Anh mắc kẹt khi chờ 

đợi mà không có thông tin cụ thể khi các nước đóng cửa biên giới với 

Anh. Pháp đã thực hiện mở cửa biên giới cho các tài xế có kết quả 

xét nghiệm âm tính dưới 72 giờ. Đã xuất hiện nhiều ý kiến cho rằng 

các nhà lãnh đạo EU đang dùng chiêu bài chính trị liên quan đến 

Brexit bằng cách đóng cửa biên giới nhằm gửi thống điệp tới Thủ 

tướng Boris Jo 

Cập nhật tình hình vắc xin Covid-19 

Pfizer và Moderna cho biết có thể tái thiết kế vắc xin hiện tại trong 

vòng 6 tuần để xem xét hiệu quả với biến thể virus mới tại Anh. Bên 

cạnh đó, Pfizer cũng sắp đạt được thỏa thuận cung cấp thêm cho Mỹ 

100 triệu liều vắc xin. 

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ giảm so với dự kiến 

Trong tháng 11, thu nhập và chi tiêu của người tiêu dùng Hoa Kỳ 

giảm nhiều hơn dự báo trong khi số người xin trợ cấp thất nghiệp vẫn 

ở mức cao. Đây là dấu hiệu cho thấy Covid-19 vẫn đang phá hủy sự 

phục hồi kinh tế. Theo Bộ Lao động, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp 

lần đầu giảm 89,000 xuống 803,000 trong tuần kết thúc ngày 19/12, 

thấp hơn nhiều so với dự đoán của các nhà kinh tế học là 880,000. 

Tuy vậy con số này vẫn gấp gần 4 lần so với mức trước đại dịch và 

trung bình của 4 tuần tăng lên mức cao nhất trong vòng 2 tháng. 

Ngành vận tải, xương sống của hệ thống thương mại toàn cầu, có 

dấu hiệu “mệt mỏi” trong bối cảnh đại dịch Covid-19 

 

Sắc xanh bao phủ thị trường trong phiên 

giao dịch ngày 23/12. Nhóm nông sản ghi 

nhận cách tín hiệu cực kỳ tích cực với 

HĐTL lúa mì có mức tăng điểm cao nhất 

2%, HĐTL ngô và đậu tương có mức tăng 
lần lượt là 0.9% và 0.8%. HĐTL dầu thô đã 
lấy lại hết những gì đã mất trong phiên giao 

dịch trước với mức tăng 2.3%. HĐTL cũng 
có diễn biến bất ngờ không kém khi tăng 
mạnh ở mức 2%.   

Lưu ý: 

Đường Kỳ hạn tháng 3/2021 

Dầu thô  Kỳ hạn tháng 3/2021 

Ngô Kỳ hạn tháng 3/2021 

Đậu tương Kỳ hạn tháng 3/2021 

Lúa mì  Kỳ hạn tháng 3/2021 
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DIỄN BIẾN CÁC HĐTL 23/12 

 

TIN TỨC MÙA VỤ 

Trước giờ giao dịch ngày hôm qua, USDA không công bố bất kỳ 

doanh số bán nông sản lô lớn sang bất kỳ quốc gia nào. 

Báo cáo Doanh số xuất khẩu hàng tuần đã được USDA công bố vào 

tối hôm qua. Các số liệu cho thấy doanh số bán nông sản Mỹ đều 

giảm trong tuần thống kê trước. Trong tuần kết thúc ngày 17 tháng 

12: 

 Doanh số bán ngô đạt 651,000 tấn, giảm 66% so với tuần 

trước, không có doanh số bán mới lớn nào được công bố cho 

Trung Quốc. 

 Doanh số bán lúa mì đạt 393,7000 tấn, giảm 27% so với tuần 

trước.  

 Doanh số bán đậu tương đạt 352,800 tấn, giảm 62% so với 

tuần trước. Tuy nhiên, các lô hàng chủ yếu vận chuyển đến 

Trung Quốc.  

Số liệu và thông tin tạo áp lực giảm đối với nhóm nông sản ngay tại 

thời điểm số liệu được công bố và ngay khi bước vào phiên giao dịch 

Mỹ. Tuy nhiên, sau đó, thị trường nông sản lại bật tăng. 

Sắc xanh bao phủ thị trường trong phiên 

giao dịch ngày 23/12. Nhóm nông sản ghi 

nhận cách tín hiệu cực kỳ tích cực với 

HĐTL lúa mì có mức tăng điểm cao nhất 

2%, HĐTL ngô và đậu tương có mức tăng 
lần lượt là 0.9% và 0.8%. HĐTL dầu thô đã 
lấy lại hết những gì đã mất trong phiên giao 

dịch trước với mức tăng 2.3%. HĐTL cũng 
có diễn biến bất ngờ không kém khi tăng 
mạnh ở mức 2%.   

Lưu ý: 

Đường Kỳ hạn tháng 3/2021 

Dầu thô  Kỳ hạn tháng 3/2021 

Ngô Kỳ hạn tháng 3/2021 

Đậu tương Kỳ hạn tháng 3/2021 

Lúa mì  Kỳ hạn tháng 3/2021 
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LỊCH SỰ KIỆN 
 

STT Ngày Phân loại Sự kiện Nội dung 

1 21/12/2020 Nông sản 
Báo cáo Thanh tra xuất khẩu 

nông sản Mỹ hàng tuần 

Được phát hành lúc 23h, thống kê sản lượng nông 

sản xuất đi các nước khác theo tuần 

2 22/12/2020 Tin tức chung Chỉ số kinh tế Mỹ: GDP, công bố lúc 20h30 

3 23/12/2020 Tin tức chung Chỉ số kinh tế 
Nhận định việc làm hàng tuần tại Mỹ, công bố lúc 

20h30 

4 23/12/2020 Tin tức chung Chỉ số kinh tế Doanh số bán nhà mới, công bố lúc 22h 

5 23/12/2020 Dầu thô, ngô Báo cáo Năng lượng EIA 
Được phát hành lúc 22h30, thống kê:  

Tồn kho dầu thô thương mại hàng tuần của Mỹ 

Sản lượng và tồn kho ethanol hàng tuần tại Mỹ 

6 24/12/2020 Nông sản 
Báo cáo Doanh số xuất khẩu 

hàng tuần 

Được phát hành lúc 20h30, thống kê doanh số bán 

và xuất khẩu nông sản Mỹ sang các nước khác theo 

tuần 

7 25/12/2020 Dầu thô Báo cáo Baker Hughes 
Thống kê giàn khoan hoạt động của Mỹ, được phát 

hành lúc 1h ngày 25/12/2020 

8 25/12/2020  Giáng sinh Nghỉ lễ 
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KHUYẾN NGHỊ THEO PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 
 

Mã giao dịch Phân tích kỹ thuật 

CLZ2021 

Trên biểu đồ ngắn hạn thì thấy giá dầu thô hôm qua giá tăng mạnh hơn dự kiến và vượt vùng 

kháng cự 47.5. NĐT chờ giá hồi về vùng này để có thể mua lên. 

Giá hiện tại: 48.28 

Giá chờ mua: 47.5x 

Mục tiêu :      48.5x  (+1000$) 

Chặn lỗ:         47.2     (-300$) 

SBH2021 

Trên khung ngắn hạn giá đường tháng 3/2021 hôm qua tăng mạnh giá vượt vùng kháng cự 14.7x. 

Hiện tại giá đang tiếp diễn xu hướng tăng nên NĐT chờ giá hồi về vùng hỗ trợ để mua lên. 

Giá hiện tại:   14.82 

ZSH2021 

Trên khung ngắn hạn thì giá đậu tương sau khi phá tích lũy đă tiếp tục tăng. Nđt nên chờ giá hồi 

và tiếp tục mua  

Giá hiện tại : 1263’6 

ZLH2021 

Trên khung ngắn hạn thì giá dầu đậu đang trong song điều chỉnh giảm. nđt nên chờ giá hồi để 

tiếp tục tìm điểm mua 

Giá hiện tại : 40.69 

ZMH2021 

Trên khung ngắn hạn giá khô đậu đang điều chỉnh giảm. nđt nên chờ giá hồi và tiếp tục canh 

mua 

 Giá hiện tại 419.2 

ZWH2021 

Trên khung ngắn hạn thì giá lúa mỳ đã tăng mạnh và đang điều chỉnh giảm. nđt nên tiếp tục chờ 

giá hồi và canh mua ở vùng hỗ trợ 619 nếu có tín hiệu tăng 

Giá hiện tại : 626.6 

ZCH2021 

Trên khung ngắn hạn thì giá ngô vẫn đang tăng và đang có tín hiệu điều chỉnh giảm. Nđt nên 
chờ giá hồi và tiếp tục mua lên theo xu hướng 

Giá hiện tại: 447.6 
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DẦU THÔ 

Theo khảo sát của hãng tư vấn Platts, sản lượng lọc dầu của Trung Quốc 

trong tháng 12 giảm nhẹ khi các nhà máy lọc dầu cắt giảm năng suất lọc 

dầu do hoạt động bảo trì cuối năm 

Theo thông tin từ hãng dịch vụ dầu khí Baker Hughes, số lượng giàn 

khoan dầu khí của Mỹ tăng thêm 2 giàn lên 348 giàn khoan đang hoạt 

động trong tuần kết thúc ngày 23/12. Trong đó:  

- Số giàn khoan dầu tăng thêm 1 giàn lên 264 giàn khoan đang hoạt động.  

- Số giàn khoan khí gas tự nhiên tăng thêm 2 giàn lên 83 giàn khoan đang 
hoạt động.  

- Số giàn khoan hỗn hợp giảm 1 giàn xuống còn 1 giàn 

Theo báo cáo thống kê của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), tồn 

kho dầu thô thương mại của Mỹ giảm 0.562 triệu thùng xuống còn 

499.534 triệu thùng. Khảo sát của hãng tin Reuters cho thấy giới phân tích 

kỳ vọng tồn kho dầu thô thương mại của Mỹ sẽ giảm 3.2 triệu thùng.  

Trung Quốc cấp hạn ngạch nhập khẩu dầu thô cho năm 2021. Theo đó, 
hạn ngạch sẽ được cấp ở mức 122.59 triệu tấn, tương đương 900 triệu 

thùng dầu dựa trên hệ số chuyển đổi 7.33 thùng/tấn dầu thô. 

ĐÁNH GIÁ CƠ BẢN: Xu hướng TIÊU CỰC 
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ĐƯỜNG  

Lo ngại về lượng đường bán ra thấp, Hiệp hội các nhà máy đường Ấn 

Độ (ISMA) đã yêu cầu gia hạn hạn ngạch tiêu thụ của tháng 12. Động 

thái này diễn ra ngay cả khi các nhà máy đã bắt đầu bán đường dưới mức 

giá bán tối thiểu do chính phủ công bố (MSP) là 3.100 Rs/tạ. 

Các thương nhân tại Ấn Độ đã ký thỏa thuận xuất khẩu khoảng 615 

nghìn tấn đường với giá 355 USD/tấn FOB. 

Mặc dù bộ lương thực vẫn chưa đưa ra phân bổ hạn ngạch xuất khẩu 

một cách khéo léo cho các nhà máy nhưng Uttar Pradesh – nhà sản xuất 

lớn nhất đang tận dụng cơ hội và ký kết các thỏa thuận hàng ngày, trong 

khi đó nhà sản xuất lớn thứ hai Maharashtra thì không có động thái gì 

tương tự. 

Tại Ấn Độ, hầu hết các nhà máy tại các bang miền Tây đang bán đường 

dưới mức giá tối thiểu do chính phủ quy định là 31 Rupee/ký, nhưng sẽ 

không sẵn sàn khi ký các thỏa thuận xuất khẩu ở mức 31 – 31.5 rupee. 

ĐÁNH GIÁ CƠ BẢN Xu hướng TÍCH CỰC 
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ĐẬU TƯƠNG 

Thị trường đậu tương vẫn được hỗ trợ bởi tốc độ nghiền kỷ lục của 

Mỹ, thời tiết khô hạn tại Nam Mỹ, các lô hàng xuất khẩu sang Trung 

Quốc được duy trì và cuộc đình công của công nhân Argentina: 

- Cuộc đình công của công nhân Argentina vẫn tiếp tục diễn ra, chưa 
đạt được thỏa thuận. Đồng USD tăng lên càng tạo áp lực lên đồng 

peso khiến lạm phát gia tăng. Rất khó có thể đạt được thỏa thuận giữa 

công nhân trong bối cảnh kinh tế khó khăn nếu không có sự can thiệp 

quyết liệt từ chính phủ. Cuộc đình công lao động có thể sẽ kéo dài 

đến cuối tuần lễ Giáng sinh với hơn 110 tàu đang chờ tải hàng hóa 

nông trại. 

- Sở giao dịch ngũ cốc Buenos Aires (BAGE) trong báo cáo hằng 

tuần cho biết diện tích gieo trồng đậu tương niên vụ 2020/21 của 

Argentina có thể sẽ giảm xuống còn 17.2 triệu hecta do điều kiện thời 

tiết khô hạn. Theo BAGE, hiện đã có khoảng 77.2% diện tích dự kiến 

trồng đậu tương đã hoàn thành quá trình gieo hạt.   

ĐÁNH GIÁ CƠ BẢN: Xu hướng TÍCH CỰC 
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LÚA MÌ 

Sự không chắc chắn về nguồn cung từ Nga trong bối cảnh hạn ngạch 

xuất khẩu mới và thuế xuất khẩu cùng với đà tăng của ngô và đậu 

tương đã hỗ trợ giá lúa mì trong phiên giao dịch đêm qua. 

Giá lúa mì được hỗ trợ từ khả năng rằng các nhà máy xay xát lúa mì 

tại Brazil phải tìm các nguồn ngũ cốc từ các quốc gia khác nếu cuộc 

đình công người lao động tại Argentina không được giải quyết ổn 

thỏa. 

Brazil đã phải thu mua gần 156 triệu giạ lúa mì từ các quốc gia láng 

giềng khu vực Nam Mỹ trong 11 tháng đầu tiên của năm 2020.  

Các lô hàng xuất khẩu lúa mì đạt 13.5 triệu giạ, tăng 54% nhưng 
vẫn thấp hơn 8% so với mức trung bình 4 tuần trước. Mexico là 

điểm đến số hàng đầu với 3 triệu tấn. 

Nhập khẩu lúa mì trong tháng 11 của Trung Quốc tăng 78% so với 

cùng kỳ năm trước lên mức 29.4 triệu giạ. Trong suốt 11 tháng đầu 

năm 2020, Trung Quốc đã nhập khẩu 275.2 triệu giạ lúa mì,  tăng 
150% so với tốc độ của năm trước. 

ĐÁNH GIÁ CƠ BẢN: Xu hướng TÍCH CỰC  
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NGÔ 

Mặc dù triển vọng sản xuất ethanol vẫn khá ảm đạm do nhu cầu tiêu thụ 

nhiên liệu bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 nhưng tình trạng khô hạn 

tại các nước Nam Mỹ vẫn là một yếu tố hỗ trợ đối với thị trường ngô 

Vụ trồng ngô là vụ thứ hai sau đậu tương tại Brazil, nhưng người nông 

dân cũng trồng nhiều bông. Một số báo cáo cho rằng người nông dân tại 

bang Mato Grosso quá thất vọng với vụ đậu tương của họ cho nên thay vì 

trồng lại đậu tương, họ chuyển sang vụ mùa thứ hai và tiến thẳng tới vụ 

bông. 

ĐÁNH GIÁ CƠ BẢN: Xu hướng TÍCH CỰC 
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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 hay 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 Saigon Futures thu thập từ nguồn tin cậy vào thời điểm công bố.  

Báo cáo này là tài sản và được giữ bản quyền bởi Saigon Futures. Không được phép sao chép, phát hành cũng 
như tái phân phối báo cáo vì bất kỳ mục đích gì nếu không có văn bản chấp thuận của Saigon Futures. Vui 

lòng ghi rõ nguồn khi trích dẫn nếu sử dụng các thông tin trong báo cáo này.  

 THÔNG TIN LIÊN HỆ 
CÔNG TY CỔ PHẦN SAIGON FUTURES 
- Website:  

- Hotline:028.6686.0068 

- Email: cskh@saigonfutures.com 

- Địa chỉ: Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 

  Văn phòng đại diện:  41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 

 


