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Ngày 19/04/2021 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG TUẦN TRƯỚC 

 

Trong tuần trước, thị trường hàng hóa giao dịch sôi động 

hơn bao giờ hết với đa số các mã hàng đều tăng điểm 

mạnh. Trong đó, dữ liệu nhập khẩu ngũ cốc tăng mạnh từ 

Trung Quốc đã hỗ trợ tích cực cho giá nông sản. Các lo 

ngại về sản lượng đường tại Brazil đã hỗ trợ rất tích cực 

cho giá đường. Trong khi đó, việc nâng dự báo về nhu cầu 

từ hai tổ chức về năng lượng lớn trên thế giới là OPEC và 

IEA đã hỗ trợ tích cực cho tâm lý của thị trường dầu thô 

thế giới.  

TIN TỨC CHUNG NGÀY 19/04 

1. Cập nhật tình hình vắc xin Covid-19 

- Một cố vấn của CDC cho biết việc tạm dừng vắc xin J&J có thể sẽ kéo 

dài vài tuần. 

- Các nước khu vực Châu Âu có thể sẽ không gia hạn tiếp hợp đồng cung 

cấp vắc xin Covid-19 với AstraZeneca và J&J do tác dụng phụ. 

2. GDP quý 1/2021 của Trung Quốc tăng 18.3% so với cùng kỳ năm 

trước, thấp hơn một chút so với kỳ vọng tăng 19%. Mức tăng trưởng đột 

biến đối với GDP bắt nguồn từ sự sụt giảm trong quý 1/2020 do những 

ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. GDP quý 1/2021 tăng 0.6% so với quý 

4/2021. 

 

TIN TỨC MÙA VỤ 

Báo cáo Thanh tra xuất khẩu nông sản Mỹ hàng tuần sẽ được công bố 

vào lúc 22h tối nay (19/4). 

 

 

 
Lưu ý: 

Đường Kỳ hạn tháng 7/2021 

Dầu thô Kỳ hạn tháng 7/2021 

Ngô Kỳ hạn tháng 7/2021 

Đậu tương Kỳ hạn tháng 7/2021 

Lúa mì Kỳ hạn tháng 7/2021 
 

5.7%

2.2% 2.2%
1.4%

0.3%

8.3%
6.4%

Dầu đậu 
tương 

(ZLK21)

Đậu 
tương 

(ZSK21)

Lúa mì
(ZWK21)

Ngô
(ZCK21)

Khô đậu 
tương 

(ZMK21)

Đường 
(SBK21)

Dầu thô 
(CLK21)

Nông sản NLCN và Năng lượng



 

  

SAIGON FUTURES RESEARCH 2 

 

Ngày 19/04/2021 

LỊCH SỰ KIỆN 

STT Ngày Phân loại Sự kiện Nội dung 

1 19/4/2021 Nông sản 
Báo cáo Thanh tra xuất khẩu 

nông sản Mỹ hàng tuần 

Phát hành lúc 22h, thống kê sản lượng nông sản Mỹ đưa 
lên tàu xuất khẩu hàng tuần 

2 20/4/2021 Nông sản 
Báo cáo Tiến độ mùa vụ cây 

trồng 

Phát hành lúc 3h sáng, cập nhật tình hình trồng nông sản 

niên vụ mới tại Mỹ 

3 21/4/2021 Dầu thô, Ngô Báo cáo Năng lượng EIA Phát hành lúc 21h30 

4 22/4/2021 Tin tức chung Biên bản cuộc họp ECB Công bố lúc 18h45 

5 22/4/2021 Tin tức chung Chỉ số kinh tế 
Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu hàng tuần của Mỹ, 

công bố lúc 19h30 

6 22/4/2021 Nông sản 
Báo cáo Doanh số xuất khẩu 

nông sản Mỹ hàng tuần 
Phát hành lúc 19h30 

7 23/4/2021 Tin tức chung Chỉ số kinh tế Đức: PMI tổng hợp, công bố lúc 14h30 

8 23/4/2021 Tin tức chung Chỉ số kinh tế Châu Âu: PMI tổng hợp, công bố lúc 15h 

9 23/4/2021 Tin tức chung Chỉ số kinh tế Mỹ: Doanh số bán nhà mới, công bố lúc 21h 
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DẦU THÔ 

1. Giá dầu thô diễn biến trái chiều trước tâm lý kỳ vọng nhu cầu tiêu thụ năng 

lượng sẽ phục hồi khi thị trường gần đây ghi nhận các chỉ số kinh tế tăng vượt 

bật ở Trung Quốc và Mỹ, bù đắp những lo ngại sự gia tăng các ca nhiễm Covid-

19 ở một số nước. 

2. Các công ty năng lượng Mỹ tiếp tục bổ sung giàn khoan dầu khí trong bối 

cảnh giá dầu có xu hướng tăng cao hơn trước triển vọng phục hồi kinh tế của các 

nước. Kết thúc tuần ngày 16/4, số giàn khoan dầu khí đã tăng thêm 7, đạt 439 

giàn khoan. 

3. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê Trung Quốc, sản lượng lọc dầu của Trung 

Quốc trong tháng 3 đạt 14.14 triệu thùng/ngày, tăng 19.7% so với cùng kỳ năm 

ngoái. Tuy nhiên, sản lượng lọc dầu trong tháng 3 thấp hơn so với tháng 2 với 

14.19 triệu thùng/ngày.  

4. Theo thông tin từ Cơ quan Giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc, Iran đã bắt 

đầu quá trình làm giàu uranium đến 60% độ tinh khiết tại một nhà máy hạt nhân 

trên mặt đất ở Natanz. Cuộc đàm phán thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và các 

cường quốc cũng trở nên phức tạp hơn sau vụ nổ cơ sở làm giàu uranium trên tại 

Natanz. 

ĐÁNH GIÁ CƠ BẢN: Xu hướng TIÊU CỰC 
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ĐƯỜNG  

Hiệp hội thương mại đường tại Ấn Độ cho biết nước này đã xuất khẩu khoảng 

2.496 triệu tấn đường trong niên vụ năm nay, trong đó, có thêm khoảng 3 triệu 

tấn đang chất ở các cảng. Mặc dù việc xuất khẩu đường của Ấn Độ gần đây 

gặp những khó khăn do vấn đề thiếu hụt container rỗng nhưng tiến độ xuất 

khẩu đường cho thấy Ấn Độ có thể thực hiện được mục tiêu xuất khẩu 6 triệu 

tấn đường trong niên vụ năm nay. 

ĐÁNH GIÁ CƠ BẢN: Xu hướng TÍCH CỰC 
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ĐẬU TƯƠNG 

1. Hoạt động xuất khẩu đậu tương của Brazil có thể sẽ bị gián đoạn trong 

thời gian tới khi vận chuyển hàng tại cảng Rio Grande bị gián đoạn. 

- Công ty Petrobas phải tạm dừng các hoạt động của tàu chở hàng khi các 

thùng chứa dầu tại tàu bị nhiễm lượng lớn VLSFO. Việc kiểm tra có thể 

mất tới vài ngày. 

2. Biên lợi nhuận nghiền đậu tương tại Trung Quốc đã cải thiện nhẹ trong 

tuần trước sau khi Trung Quốc công bố sản lượng lợn trong quý 1/2021 tăng 

gần 32%. 

ĐÁNH GIÁ CƠ BẢN Xu hướng TIÊU CỰC 
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LÚA MÌ 

Dự kiến độ ẩm tại các khu vực trồng lúa mì tại Mỹ sẽ được cải thiện nếu 

tàn dư của đợt băng giá từ thứ 3 đến thứ 5 tuần này không gây ảnh hưởng 

đến lúa mì. Ngược lại, nếu thời tiết lạnh và khô tại một số khu vực đồng 

bằng của Mỹ có thể ảnh hưởng tới độ ẩm của đất. 

ĐÁNH GIÁ CƠ BẢN Xu hướng TÍCH CỰC 
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NGÔ  

1. Tại Nam Mỹ, dự kiến mưa sẽ lan rộng ở một số khu vực gieo trồng chính, 

trong đó có vụ ngô thứ hai tại Brazil.  

2. Dự báo thời tiết cho thấy tình trạng khô hạn và tuyết rơi tại một số khu vực 

gieo trồng ngô ở Trung Tây nước Mỹ có thể hỗ trợ cho giá ngô. 

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 

 

 


