
 

  

SAIGON FUTURES RESEARCH 1 

 

Ngày 23/02/2021 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG NGÀY 22/02 

 

TIN TỨC CHUNG NGÀY 23/02 

1. Đồng đô la Mỹ tiếp tục trượt dốc vào thứ Hai,  

2. Joe Biden hy vọng sẽ ký dự luật cứu trợ Covid-19 trị giá 1.9 

nghìn tỷ đô la Mỹ trước ngày 14 tháng 3, khi các khoản trợ cấp 

thất nghiệp kéo dài hiện sắp hết hạn. 

3. Số ca tử vong liên quan đến Covid-19 tại Mỹ đã vượt qua mốc 

500,000 người.  

4. Johnson & Johnson sẽ cung cấp đủ 100 triệu liều vắc xin vào 

nửa đàu năm 2021. 

5. Thị trường sẽ theo dõi bài phát biểu của Chủ tịch Fed - Jerome 

Powell trong phiên điều trần hôm nay, bắt đầu lúc 22h 

TIN TỨC MÙA VỤ 

1. Báo cáo Thanh tra xuất khẩu hàng tuần của Mỹ công bố từ 

USD, ghi nhận trong tuần từ 12/02/2021 đến 18/02/2021 có các 

số liệu đáng chú ý sau: 

 

Nguồn: MXV 

2. Trung Quốc đưa ra kế hoạch chi tiết chính sách nông nghiệp 

hằng năm, chú trọng nhiều đến an ninh lương thực, kêu gọi các 

tỉnh cải thiện sản lượng nông sản trong giai đoạn 2021 - 2025 

Trong phiên giao dịch ngày hôm qua, đa số các 

mặt hàng điều ghi nhận mức tăng điểm. Trong 

đó nhóm nông sản lấy lại được đà tăng. HĐTL 

đậu tương và ngô được hỗ trợ nhờ thông tin vụ 

thu hoạch đậu tương trì hoãn tại Brazil, kéo 

theo tiến độ trồng vụ ngô thứ 2 cũng chậm lại. 

Điều này còn phát ra tín hiệu rằng, các quốc 

gia nhập khẩu sẽ đẩy mạnh nhập khẩu từ Mỹ. 

Giá đường tiếp tục có phiên tăng điểm mạnh 

khi vụ thu hoạch diễn ra chậm hơn và xuất 

khẩu cũng hạn chế hơn. Giá dầu thô tiếp tục 

tăng điểm ấn tượng trước lo ngại sụt giảm 

nguồn cung tại Mỹ, kèm theo đó là các dự báo 

tích cực từ Goldman Sachs. 

Lưu ý: 

Đường Kỳ hạn tháng 5/2021 

Dầu thô  Kỳ hạn tháng 4/2021 

Ngô Kỳ hạn tháng 5/2021 

Đậu tương Kỳ hạn tháng 5/2021 

Lúa mì  Kỳ hạn tháng 5/2021 
 

4.1%

3.3%

2.2%
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0.5%

Dầu thô Đường Lúa mì Ngô Đậu tương
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Ngày 23/02/2021 

LỊCH SỰ KIỆN 

STT Ngày Phân loại Sự kiện Nội dung 

1 22/2/2021 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 23/2/2021 Tin tức chung 
Phiên điều trần của Chủ tịch Fed 
- Joe Powell 

Bắt đầu phát biểu lúc 22h 

3 24/2/2021 Tin tức chung 
Phiên điều trần của Chủ tịch 
Fed - Joe Powell 

Bắt đầu phát biểu lúc 22h 

4 24/2/2021 Dầu thô, Ngô Báo cáo năng lượng EIA Công bố lúc 22h30 

5 25/2/2021 Tin tức chung Chỉ số kinh tế 
Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Mỹ, công bố 
lúc 20h30 

6 25/2/2021 Nông sản 
Báo cáo Doanh số xuất khẩu 
nông sản hàng tuần 

Được phát hành lúc 20h30, thống kê sản lượng nông sản 
Mỹ bán và xuất đi các nước khác 

7 25/2/2021 Tin tức chung Chỉ số kinh tế Mỹ: GDP, công bố lúc 20h30 
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Ngày 23/02/2021 

 

DẦU THÔ 

1. Các nhà máy lọc dầu ở Texas đang dần khỏi động lại sau cơn bão mùa 
đông vào tuần trước. 

2. Cuộc họp OPEC+ sẽ diễn ra vào ngày 4 tháng 3 sắp tới. Thị trường 

trông chờ liệu Ả Rập Xê-út có giảm mức cắt giảm tự nguyện 1 triệu 

thùng/ngày hay không hoặc nguồn cung có tăng thêm từ OPEC 

3. Các nhà sản xuất dầu thô tại Mỹ có thể mất 1 khoảng thời gian (ít nhất 

2 tuần) để khôi phục sản xuất dầu thô. Đường ống đóng băng và nguồn 

cung điện bị gián đoạn sẽ làm chậm quá trình phục hồi sản lượng dầu khai 

thác.  

4. Iran muốn Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt trước khi đàm phán về thỏa 

thuận hạt nhân với Mỹ.  Chính quyền của Joe Biden đã chính thức đề nghị 
tái khởi động các cuộc đàm phán với Tehran vào ngày 18/02, đưa 2 bên 
đến gần hơn đến một thỏa thuận có thể giúp Iran hồi phục xuất khẩu 

khoảng 2.6 triệu thùng/ngày. 

ĐÁNH GIÁ CƠ BẢN: Xu hướng TÍCH CỰC  
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Ngày 23/02/2021 

 

ĐƯỜNG 

1. Dự kiến thu hoạch mía đường tại Brazil sẽ diễn ra muộn hơn so với 

năm trước. Bên cạnh đó, xuất khẩu đường có thể bị hạn chế do lượng 

lơn đậu tương tại các cảng. 

2. Các nhà máy mía đường đã trả mức giá thu mua đường tối thiểu (FRP) 

11,630 Rupee trong niên vụ 2020/21. Khoảng 183 nhà máy đường đã 
nghiền tổng cộng 641 tấn mía đường. Các nhà máy đã xóa bỏ khoảng 

88.82% mức giá thu mua tối thiểu trong cùng kỳ năm trước, lên tới 6,780 

Rupee.  

ĐÁNH GIÁ CƠ BẢN: Xu hướng TÍCH CỰC  
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Ngày 23/02/2021 

 

ĐẬU TƯƠNG 

1. Bộ trưởng nông nghiệp Trung Quốc cho biết đàn lợn sẽ trở lại mức 

trước dịch tả lợn Châu Phi vào giữa năm 2021 

2. Tiến độ thu hoạch đậu tương tại bang Mato Grosso, Brazil mới đạt 

khoảng 34.51% diện tích dự kiến, chậm hơn nhiều so với mức 

73.18% cùng kỳ năm ngoái 

3. Hãng tư vấn Agrural cho biết, tiến độ thu hoạch đậu tương tại 

Brazil hiện đã đạt 15% diện tích dự kiến, so với 9% trong tuần trước 

nhưng kém xa mức 31% cùng kỳ năm ngoái. 

ĐÁNH GIÁ CƠ BẢN Xu hướng TÍCH CỰC 
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Ngày 23/02/2021 

 

LÚA MÌ 

1. Ủy ban liên minh châu Âu (EC) báo cáo xuất khẩu lúa mỳ mềm 

của 27 quốc gia châu Âu từ đầu niên vụ 2020/21 tới nay đã đạt 16.59 

triệu tấn, thấp hơn so với mức 20.34 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái. 

Các nhà mua hàng lúa mì Ả Rập Xê-út SAGO, sẽ mua 13 triệu giạ 

2. lúa mì từ Úc, Canada và Ukraine sẽ được vận chuyển từ tháng 

đến tháng 12 

3. Nhật Bản và Jordan mở thầu mua lần lượt 2.1 triệu giạ lúa mì chất 

lượng cao từ Úc và 4.4 triệu giạ lúa mì xay xát từ các nguồn gốc tự 

chọn.  

ĐÁNH GIÁ CƠ BẢN Xu hướng TÍCH CỰC 
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Ngày 23/02/2021 

 

NGÔ 

1. Gieo trồng ngô vụ 2 Brazil ước tính đạt 36% tổng diện tích, thấp hơn 

so với mức 79.6% cùng kỳ năm ngoái. 

2. Báo cáo thức ăn chăn nuôi gia súc vào cuối tuần trước, cho thấy tổng 

số vật nuôi được cung cấp thức ăn tăng cao kỷ lục kể từ ngày 1 tháng 2 

ĐÁNH GIÁ CƠ BẢN: Xu hướng TÍCH CỰC 
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Ngày 23/02/2021 

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 

 

 


