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DIỄN BIẾN CÁC HĐTL 13/01 

 

TIN TỨC CHUNG NGÀY 14/01 

Tình hình dịch Covid-19: 

- Biện pháp phong tỏa sẽ được thực hiện tại Bồ Đào Nha vào 
thứ 6 

- Vương quốc Anh vượt mốc 100.000 ca tử vong liên quan đến 
Covid-19 

- Thụy Sĩ đưa ra các biện pháp hạn chế cứng rắn để đối đầu với 
mối đe dọa của làn sóng thứ ba dịch Covid-19. 

- Tây Ban Nha báo cáo 38.869 trường hợp mới, mức tăng cao 
nhất trong một ngày của nước này. 

- New York cần thêm vắc xin trước nguy cơ không đạt được 
mục tiêu tiêm chủng khi số người tử vong tại Mỹ hàng ngày lên 
mức kỷ lục 

- Trung Quốc công bố mức tăng các ca nhiễm Covid-19 hàng 
ngày cao nhất sau hơn 5 tháng. 

Hạ viện chính thức buộc tội tổng thống Donald Trump kích 
động bạo lực tại điện Capitol. Đây là tổng thống Hoa Kỳ đầu 
tiên bị luận tội đến hai lần. 

Các cảng tại Biển Đen hạn chế hoạt động bốc dỡ hàng do vấn 
đề thời tiết. Ukraine chiếm khoảng 16% tổng lượng xuất khẩu 
ngũ cốc toàn thế giới 

Hai trong số các nhà giao dịch ngũ cốc lớn nhất của Pháp có 
thể được hợp nhất. Pháp là nhà xuất khẩu ngũ cốc lớn nhất của 
EU. 

Giá vận chuyển hàng rời khô cho nông nghiệp đã tăng cao 
trong tuần này. Nhu cầu nhập khẩu than mạnh vào Trung Quốc 
đã thúc đẩy các chủ tàu tăng giá 

Doanh số xuất khẩu hàng ngày: Ghi nhận bán 464,000 tấn đậu 
tương cho một nước giấu tên. 

BÁO CÁO DOANH SỐ XUẤT KHẨU HÀNG TUẦN SẼ 
ĐƯỢC CÔNG BỐ LÚC 20H30 

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 13/01, hầu hết các  

mặt hàng nhóm nông sản đều có sự quay đầu 

giảm điểm sau phiên tăng mạnh trước đó. Trong 

đó, riêng HĐTL ngô vẫn giữ được đà tăng ở mức 

1.4%. HĐTL dầu thô tiếp tục giảm điểm sau tình 

hình dịch bệnh Covid-19 vẫn lan nhanh, trong khi 

tiến độ triển khai vắc xin vẫn được diễn ra. HĐTL 

đường tiếp tục chứng kiến nhiều phiên tăng giảm 

đan xen nhau. 

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 11/1/2021 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 13/1/2021 Nông sản 
Báo cáo Tồn kho nông sản 
hàng quý 

Được phát hành lúc 0h, thống kê tồn kho nông sản Mỹ 

3 13/1/2021 Nông sản Báo cáo WASDE tháng 1 
Được phát hành lúc 0h, cung cầu sản lượng nông sản 
toàn cầu 

4 13/1/2021 Tin tức chung Chỉ số kinh tế Mỹ: CPI, phát hành lúc 20h30 

5 13/1/2021 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 14/1/2021 Tin tức chung 
Biên bản cuộc họp NHTW 
Châu Âu 

Được phát hành lúc 19h30 

7 14/1/2021 Tin tức chung Chỉ số kinh tế 
Mỹ: Nhận định việc làm hàng tuần, công bố vào lúc 
20h30 

8 14/1/2021 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 

9 15/1/2021 Tin tức chung Chỉ số kinh tế Mỹ: Doanh số bán lẻ, công bố vào lúc 20h30 

10 16/1/2021 Dầu thô Báo cáo Baker Hughes 
Thống kê giàn khoan hoạt động của Mỹ, được phát hành 
lúc 1h ngày 16/1/2021 
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DẦU THÔ 

Bộ trưởng năng lượng UAE Suhail al-Mazrouei cho biết ông lạc quan về việc 

nhu cầu dầu thô thế giới sẽ phục hồi trở về mức trước đại dịch vào cuối năm 
2021 hoặc chậm nhất vào đầu năm 2022. 

CEO Vitol – công ty thương mại và hàng hóa Hà Lan cho biết: Nhu cầu dầu thô 

toàn cầu phục hồi ở mức 6 đến 6.5 triệu thùng/ngày 

Số liệu dầu thô hàng tuần được công bố bởi Cục Thông tin Năng lượng Mỹ 

(EIA): Tồn kho dầu thô thương mại Mỹ giảm mạnh 3.2 triệu thùng trong tuần 

08/01. 

 

ĐÁNH GIÁ CƠ BẢN: Xu hướng TÍCH CỰC 
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ĐƯỜNG  

Indonesia có thể trở thành nhà nhập khẩu đường lớn nhất của Án Độ trong năm 
nay và có thể bù đắp cho bất kỳ sự sụt giảm nào trong việc xuất khẩu sang Iran, 

nơi các chủ hàng đang gặp phải vấn đề về thanh toán. 

Các nông dân trồng mía đường tại Maharashtra yêu cầu cầu các nhà máy đường 

phải trả FRP ngay lập tức. 

Cargill – công ty về nông sản hàng đầu thế giới đang đàm phán nhằm rút lui 

khỏi thị trường đường toàn cầu khi họ đang tìm cách tập trung vào chế biến 

thực phẩm thịt.  

ĐÁNH GIÁ CƠ BẢN Xu hướng TÍCH CỰC 
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ĐẬU TƯƠNG 

Theo báo cáo mới nhất của Cơ quan Cung ứng mùa vụ chính phủ 

Brazil (CONAB), sản lượng đậu tương nước này trong niên vụ 

2020/21 được giảm dự báo xuống mức 133.69 triệu tấn, so với mức 

134.45 triệu tấn được ghi nhận trong báo cáo tháng 12 trước đó. 

Trong đó, sản lượng đậu tương tại Mato Grosso, bang có sản lượng 

đậu tương lớn nhất nước, được dự báo ở mức 35.43 triệu tấn, giảm 

nhẹ so với số liệu ở báo cáo trước, bất chấp việc diện tích gieo trồng 

được kì vọng sẽ tăng. 

ĐÁNH GIÁ CƠ BẢN Xu hướng TIÊU CỰC 
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LÚA MÌ 

Văn phòng Nông nghiệp FranceAgriMer (Pháp) hạ dự báo lượng 

xuất khẩu lúa mỳ mềm Pháp niên vụ 2020/21 ra ngoài khối EU 

xuống còn 7.27 triệu tấn, giảm so với mức 13.57 triệu tấn đã xuất 

khẩu trong niên vụ trước. 

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo sản lượng lúa mỳ Kazakhstan 

trong niên vụ 2020/21 ở mức 12.5 triệu tấn, trong khi xuất khẩu lúa 

mỳ nước này được tăng lên mức 6.8 triệu tấn, so với mức 6.7 triệu 

tấn ở báo cáo trước đó. 

Reuters: chính phủ Nga đang cân nhắc việc áp thuế xuất khẩu lúa 

mạch và ngô, lần lượt ở mức 10 euros/tấn và 25 euros/tấn. Ngoài ra, 

theo Bộ Kinh tế Nga, chính phủ nước này cũng sẽ cân nhắc việc 

điều chỉnh thuế xuất khẩu lúa mỳ vào cuối tuần này 

MIT của Jordan trả thêm 15 đô la Mỹ/tấn khi đặt hàng lúa mì xay 

xát vận chuyển vào nửa đầu tháng 8. Khối lượng mua ở mức 2,2 

triệu giạ: Bộ Nông nghiệp Nga cho biết thuế xuất khẩu 25 euro/tấn 

đối với lúa mì sẽ có hiệu lực vào ngày 15 tháng 2 và có thể tăng lên 
45 euro/tấn từ ngày 15 tháng 3. 

Đề xuất này sẽ được thảo luận tại cuộc họp với các đại diện của 

ngành vào ngày 15/1 

ĐÁNH GIÁ CƠ BẢN Xu hướng TÍCH CỰC 
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NGÔ   

Theo báo cáo mới nhất của Cơ quan Cung ứng mùa vụ chính phủ BraziL 

(CONAB), giảm nhẹ dự báo sản lượng ngô từ 102.6 triệu tấn trong báo 

cáo trước xuống mức 102.3 triệu tấn. 

Một nhà nhập khẩu thức ăn chăn nuôi của Hàn Quốc, được cho là đã mua 
riêng một lô hàng ngô từ Cargill vào thứ Ba. Giá được cho là cao tới $ 

295,50/tấn CFR khi giao hàng đến Incheon và Kunsan. 

Các hiệp hội sản xuất gia súc và gia cầm Ukraine đã đề nghị chính phủ 

nước này thực hiện các biện pháp hạn chế xuất khẩu ngô trong niên vụ 

2020/21 ở mức 22 triệu tấn để tránh tình trạng thiếu hụt thức ăn chăn nuôi. 

ĐÁNH GIÁ CƠ BẢN: Xu hướng TIÊU CỰC 

 
 

 
 

  

390

430

470

510

DIỄN BIẾN GIÁ HĐTL NGÔ 3/2021

0

400,000

800,000

1,200,000

Thanh khoản Vị thế mở (OI)

THANH KHOẢN VÀ OI NGÔ 3/2021



 

  

SAIGON FUTURES RESEARCH 8 

 

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 
 


