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DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG NGÀY 11/05 

 

Thị trường hàng hóa tiếp tục có phiên giao dịch 

tích cực trong ngày hôm qua với đa số các mã 

hàng đều tăng điểm. Sản lượng đường dự kiến sự 

giảm mạnh tại Brazil đã thúc đẩy giá tăng mạnh 

lên mức 3.5%. Trong khi đó, nhóm nông sản sau 

khi bán tháo trong phiên ngày 10/05 đã lấy lại 

được đà tăng trước thềm báo cáo WASDE tháng 

5 từ Bộ Nông nghiệp Mỹ. Giá dầu thô được hỗ 

trợ tăng giá sau khi nhận được các thông tin tích 

cực về triển vọng nguồn cung từ OPEC. 

TIN TỨC CHUNG NGÀY 12/05 

1. Chủ tịch Fed Cleverland bình luận: Dự báo lạm phát trên 2% vào 

cuối năm, nhưng giảm trở lại vào năm 2022. 

2. Chỉ số CPI của Mỹ sẽ công bố lúc 19h30 

TIN TỨC  MÙA VỤ 

1. Mức nước sông Parana thấp có thể tác động tiêu cực đến các hoạt 

động vận tải ngũ cốc tại Argentina trong vài tháng tới với khoảng 

7.2 triệu tấn ngô, lúa mì, đậu tương và khô đậu tương được được 

lên lịch vận chuyển tại cảng Rosario trong tháng 5. 

2. Trong phiên ngày hôm qua, USDA ghi nhận doanh số bán hàng 

lô lớn theo ngày với 680,000 tấn ngô niên vụ 2021/22 cho Trung 

Quốc. 

3. Hiệp hội công nhân cảng Santos của Brazil lên kế hoạch đình 
công kéo dài trong vòng 24 giờ do các vấn đề về tiêm phòng vắc 

xin. Đây là cảng lớn nhất Nam Mỹ và quan trọng đối với hàng hóa 

Brazil. 

4. Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro: Brazil đang trải qua cuộc 

khủng hoảng về nguồn nước tồi tệ nhất lịch sử, và điều này có thể 

gây ra những vấn đề lớn cho việc phát điện (75% các nhà máy phụ 

thuộc vào dòng chảy của nước) 

=> Ảnh hưởng đến việc xả đập Itaipu hỗ trợ cho mực nước sông 

đang thấp tại sông Parana Argentina 

5. Báo cáo Cung – cầu thế giới từ USDA sẽ được công bố lúc 

23h00 tối nay 

 

 

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 
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LỊCH SỰ KIỆN 

STT Ngày Phân loại Sự kiện Nội dung 

1 10/05/2021 Tin tức chung Chỉ số kinh tế Úc: Doanh số bán lẻ, công bố lúc 8h30 

2 10/05/2021 Nông sản 
Báo cáo Thanh tra xuất khẩu nông 

sản Mỹ hàng tuần 
Được phát hành lúc 22h, thống kê sản lượng nông sản 

xuất đi các nước khác theo tuần 

3 11/05/2021 Nông sản 
Báo cáo Tiến độ mùa vụ cây 

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

vụ mới tại Mỹ 

4 11/05/2021 Tin tức chung Chỉ số kinh tế Trung Quốc: Chỉ số CPI, công bố lúc 8h30 

5 11/05/2021 Tin tức chung 
Bài phát biểu Thống đốc NHTW 

Anh – Bailey 
Bắt đầu lúc 21h30 

6 12/05/2021 Tin tức chung 
Bài phát biểu Thống đốc NHTW 

Anh - Bailey 
Bắt đầu lúc 16h30 

7 12/05/2021 Tin tức chung Chỉ số kinh tế 
Mỹ: Thay đổi CPI và CPI lõi theo tháng, công bố lúc 

19h30 

8 12/05/2021 Dầu thô, ngô Báo cáo năng lượng EIA Công bố lúc 21h30 

9 12/05/2021 Nông sản 
Báo cáo Cung – Cầu thế giới 

WASDE tháng 5 
Được phát hành từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) lúc 

23h00 

10 13/05/2021 Tin tức chung Chỉ số kinh tế 
Mỹ: Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Mỹ, 

công bố lúc 19h30 

11 13/05/2021 Tin tức chung Chỉ số kinh tế Mỹ: Chỉ số PPI và PPI lõi, được công bố lúc 19h30 

12 13/05/2021 Nông sản 
Báo cáo Doanh số xuất khẩu 

nông sản Mỹ hàng tuần 
Phát hành lúc 19h30, thống kê sản lượng nông sản Mỹ 

bán và xuất đi các nước khác 

13 14/05/2021 Tin tức chung Chỉ số kinh tế Mỹ: Doanh số bán lẻ, công bố lúc 19h30 
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DẦU THÔ 

1. Báo cáo từ OPEC: OPEC giữ nguyên dự đoán về sự phục hồi nhu cầu 

dầu thô trong năm 2021 chủ yếu từ Trung Quốc và Mỹ sẽ bù đắp cho sản 

lượng sụt giảm tại Ấn Độ. Dự kiến nhu cầu đạt 5.95 triệu tấn, tăng 6.6% 
so với năm trước.  

2. Trung Quốc có thể ban hành lệnh cấm nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng 

từ Úc trong bối cảnh căng thẳng leo thang. 

3. Công ty điều hành Colonial Pipeline cho biết hệ thống đường ống dẫn 

nhiên liệu lớn nhất Mỹ phần lớn sẽ phục hồi hoạt động vào cuối tuần. 

4. Ả-Rập Xê-Út cho biết sẽ cung cấp đủ dầu thô cho tất cả các nhà máy 

lọc dầu tại Châu Á trong tháng 6/2021 

5. EIA: Tiêu thụ dầu thô toàn cầu trong tháng 4 đạt 96.2 triệu thùng/ngày, 

tăng 15.8 triệu thùng so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn tháng 04/2019 
khoảng 4 triệu thùng/ngày 

- Dự kiến nhu cầu nhiên liệu 2021 tăng 5.4 triệu thùng/ngày so với 2020. 

Năm 2022: 101.4 triệu thùng/ngày 

- Dự kiến tăng trưởng kinh tế toàn cầu đạt 6.2% (2021) và 4.3% (2022) 

6. API trong tuần kết thúc ngày 07/05: 

- Tồn kho dầu thô thương mại Mỹ: - 2.53 triệu thùng 

- Tồn kho xăng: + 5.64 triệu thùng 

- Tồn kho nhiên liệu chưng cất: - 0.87 triệu thùng 

ĐÁNH GIÁ CƠ BẢN: Xu hướng TÍCH CỰC 
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ĐƯỜNG  

1. Lũy kế xuất khẩu đường Ấn Độ tính từ đầu niên vụ 2020/21 ước tính 

đạt 56 lakh tấn. Trong đó, đã vận chuyển 34.78 lakh tấn, 4.43 lakh tấn 

đang được đưa lên tàu và 4.54 lakh tấn khác đang trên đường đi đến các 

cảng. 

2. Lo ngại về vụ mía đường tại Brazil niên vụ 2021/22 tiếp tục thúc đẩy 

giá đường, thiệt hại có thể lớn hơn so với những gì được báo cáo, điều 

này sẽ tác động đến nguồn cung toàn cầu trong bối cảnh nhu cầu về chất 

tạo ngọt đang tăng cao. 

3. Một cuộc khảo sát độc quyền từ S&P Global Platts kết luận vào ngày 

10/05 cho thấy sản lượng đường tại Trung Nam Brazil trong nửa cuối 

tháng 4 đạt 1.48 triệu tấn. Giảm 27% so với cùng kỳ năm trước và đây 
có thể là mức thấp nhất kể từ niên vụ 2017/18. 

GIÁ CƠ BẢN: Xu hướng TÍCH CỰC 
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ĐẬU TƯƠNG 

1. Xuất khẩu đậu tương của Brazil trong tuần đầu tiên của tháng 5 

ước tính đạt 4.7 triệu tấn. Mức xuất khẩu trung bình hàng ngày cao 

hơn 33% cùng kỳ năm trước và 8% trung bình ngày của tháng 4. 

2. ADM sẽ xây dựng một cơ sở nghiền đậu tương và lọc dầu tại North 

Dakota nhằm đáp ứng nhu cầu thực phẩm đang tăng nhanh cũng như 
nhu cầu năng lượng tái tạo. 

3. Cordonnier đã nâng ước tính vụ cho mùa vụ đậu tương Brazil thêm 
1 triệu tấn lên mức 134 triệu tấn nhờ vào năng suất tốt tại Rio Grande 

do Sul 

4. Tổ chức  xuất khẩu ngũ cốc Brazil – ANEC tăng dự báo xuất khẩu 

đậu tương trong tháng 5 lên 15.3 triệu tấn so với mức 11.95 triệu tấn 

trong tháng trước. 

5. ANEC dự báo xuất khẩu khô đậu tương tháng 5 đạt 1.8 triệu tấn, 

trong báo cáo trước là 1.67 triệu tấn  

ĐÁNH GIÁ CƠ BẢN Xu hướng TÍCH CỰC 
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LÚA MÌ 

1. Dự kiến diện tích gieo trồng lùa mì vụ đông của Úc năm 2021 đạt 

4.92 triệu ha, thấp hơn so với mức năm 2020. Diện tích lúa mạch 

dự kiến giảm 6% so với năm 2020 xuống còn 1.53 triệu ha 

2. Diện tích trồng lúa mì mềm Pháp sẽ tăng 14.8% lên mức 4.9 triệu 

tấn. 

3. Bộ Nông nghiệp Nhật Bản đã thông báo một gói thầu nhập khẩu 

122,180 tấn lúa mì xay xát Úc, Canada và Mỹ cho lô hàng vào tháng 

7. 

4. Sovecon của Nga cho biết hầu như không có thêm các hoạt động 

thương mại mới diễn ra tại các cảng do các thương nhân đang trong 
kỳ nghỉ lễ. 

ĐÁNH GIÁ CƠ BẢN Xu hướng TÍCH CỰC 
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NGÔ  

1. Xuất khẩu ngô Brazil trong tuần đầu tháng 5 ở mức 484 tấn, tương 
đương với mức trung bình 97 tấn/ngày, thấp hơn nhiều so với mức 1,247 

tấn/ngày trong tháng 5/2020 

2. Tổng diện tích gieo trồng ngô tại Pháp sẽ giảm sẽ giảm khoảng 10.1% 

so với năm trước xuống còn 1.5 triệu ha. 

3. Chuyên gia Tư vấn Cây trồng Nam Mỹ, Tiến sĩ Michael Cordonnier: 
Sản lượng ngô Brazil 2020/21 sẽ chỉ đạt 97 triệu tấn. 

4. Cordonnier hiện dự báo sản lượng ngô của Argentina sẽ đạt tổng cộng 

46.5 triệu tấn, tăng 1 triệu tấn so với tuần trước. 

5. Ban kinh tế nông nghiệp Brazil – Deral cho biết chất lượng vụ ngô 2 

tại bang Parana 25% tốt, 45% trung bình và có đến 30% có chất lượng 

xấu.  

6. Tiến độ gieo trồng ngô vụ 2 tại Parana đạt 99% diện tích dự kiến, 42% 

trong giai đoạn sinh dưỡng, 37% trong giai đoạn ra hoa 

=> Parana chiếm 18% sản lượng ngô vụ 2 chỉ sau Mato Grosso 

7. ANEC dự báo sẽ không có lô hàng nào xuất đi trong tháng 5. Trong 
tháng 4 Brazil xuất khẩu 30,000 tấn 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 

 

 


