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Ngày 09/06/2021 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG 08/06 

 

Thị trường hàng hóa được phủ bởi sắc xanh 

trong phiên giao dịch ngày hôm qua. Các 

nhóm hàng hóa đều có mức tăng điểm điểm 

tốt trong. Nhóm nông sản ghi nhận mức tăng 
điểm mạnh nhất đối với đậu tương (+1.3%), 

nhưng ngô lại có mức tăng điểm kém tích 

cực nhất khi giao dịch khá giằng co và giữ 

được sắc xanh (+0.1%). Đường và dầu thô 

tiếp tục có mức tăng điểm mạnh khi vấn đề 

về sản lượng đường là mối quan tâm lớn nhất 

lúc này cùng với tín hiệu nhu cầu gia tăng từ 

Mỹ và Châu Âu. 

TIN TỨC CHUNG NGÀY 09/06 

1. Giá Bitcoin giảm mạnh trong phiên hôm thứ 3 trong bối cảnh bán tháo của 

các loại tiền kỹ thuật số. Lý do cho việc này không rõ ràng, tuy nhiên có thể 

liên quan đến lo ngại về vấn đề bảo mật của tiền điện tử khi chính phủ Mỹ 

thu hồi 2.3 triệu bitcoin tiền chuộc trong vụ tấn công đường ống dẫn dầu 

2. Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật công nghiệp lớn nhất lịch sử với giá 

trị 250 tỷ đô la Mỹ nhằm đảm bảo rằng Mỹ vẫn cạnh tranh với Trung Quốc 

là cường quốc về công nghệ trên phạm vi toàn cầu. 

3. Thâm hụt hàng hóa và dịch vụ của Mỹ trong tháng 4 đạt 68.9 tỷ đô la Mỹ, 

giảm 6.1 tỷ USD. Xuất khẩu đạt 205 tỷ USD, tăng 2.4 tỷ so với tháng 3, trong 

khi đó nhập khẩu giảm 3.8 tỷ đô la Mỹ đạt 273.9 tỷ USD. 

4. Sản lượng công nghiệp Đức giảm 1.0% trong tháng 4 so với mức 2.2% 

tháng 3 đã điều chỉnh. 

5. Tổng GDP của 19 quốc gia đồng tiền chung Euro quý 1 giảm 0.3% so với 

quý trước. Con số tích cực hơn so với ước tính vào 3 tuần trước là -0.6% và 

-1.8%. 

6. Mỹ sẽ phải làm việc với các đồng minh trong việc đảm bảo được nguồn 

cung đồng cho xe điện đồng thời thừa nhận Trung Quốc là nhà chế biến kim 

loại xe điện lớn nhất thế giới và sẽ nỗ lực để giảm bớt sự phụ thuộc. 
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nhóm hàng hóa đều có mức tăng điểm điểm 

tốt trong. Nhóm nông sản ghi nhận mức tăng 
điểm mạnh nhất đối với đậu tương (+1.3%), 
nhưng ngô lại có mức tăng điểm kém tích 

cực nhất khi giao dịch khá giằng co và giữ 

được sắc xanh (+0.1%). Đường và dầu thô 

tiếp tục có mức tăng điểm mạnh khi vấn đề 
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TIN TỨC MÙA VỤ 

1. Một cuộc đình công của các nhân viên hải quan Argentia dự kiến diễn ra 

vào 10:00 giờ đến 17h00 hôm qua, theo giờ địa phương. Các hoạt động xuất 

khẩu có thể đình trệ trong ngày và các tác động có thể là không đáng kể. 

2. Theo một hai nguồn tin, Chính phủ Argentina đang xem xét việc ủy quyền 

cho cơ quan quản lý cảng mở một cuộc đấu thầu để lựa chọn người khai thác 

tạm thời tuyến đường thủy quan trọng Parana – Paraguay. 

3. Các đồng bằng của Mỹ gặp phải giông bão và lũ lụt (Oklahomna và 

Texas). Mưa tại đồng bằng phía Nam gây trở ngại cho thu hoạch lúa mì vụ 

đông.  

- Vành đai ngô gặp phải khô hạn và nắng nóng (khắp nửa phía bắc). Mưa tại 

phía đông và phía nam giúp tạo độ ẩm cho ngô và đậu tương. 

- Nam Mỹ: nhiệt độ tăng 10 ngày tới ở Argentina, Pampas dự kiến khô ráo 

mặc dù có mưa, giúp tạo điều kiện trồng lúa mì. Brazil dự kiến mưa tại Mato 

Grosso do Sul và Paraná, phần còn lại khô ráo 
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LỊCH SỰ KIỆN 

STT Ngày Nhóm ngành Sự kiện Diễn giải 

1 07/06/2021 Nông sản 
Báo cáo Thanh tra xuất khẩu 

nông sản Mỹ hàng tuần 
Phát hành lúc 22h00, thống kê sản lượng nông sản xuất 

đi các nước khác theo tuần 

2 08/06/2021 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 

3 08/06/2021 Tin tức chung Chỉ số kinh tế Nhật Bản: GDP theo quý. Phát hành lúc 6:50 

4 08/06/2021 Tin tức chung Chỉ số kinh tế Châu Âu: Thay đổi việc làm theo quý. Phát hành lúc 16h00 

5 08/06/2021 Tin tức chung Chỉ số kinh tế Châu Âu: GDP điều chỉnh theo quý. Phát hành lúc 16h00 

6 08/06/2021 Tin tức chung Chỉ số kinh tế Mỹ: Cán cân thương mại. Phát hành lúc 19h30 

7 09/06/2021 Tin tức chung Chỉ số kinh tế Trung Quốc: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI). Phát hành lúc 8h30 

8 09/06/2021 Tin tức chung Chỉ số kinh tế Trung Quốc: Chỉ số giá sản xuất (PPI). Phát hành lúc 8h30 

9 09/06/2021 Tin tức chung 
Bản công bố lãi suất của NHTW 

Canada (BOC) 
Lúc 21h00 

10 09/06/2021 Tin tức chung Chỉ số kinh tế Mỹ: Tồn kho bán sỉ, lúc 21h00 

11 09/06/2021 Dầu thô, ngô 
Báo cáo năng lượng hàng tuần từ 

EIA 
Lúc 21h30 

12 10/06/2021 Tin tức chung Chỉ số kinh tế Mỹ: CPI và CPI lõi thay đổi theo tháng, lúc 19h30 

13 10/06/2021 Nông sản  
Báo cáo Doanh số xuất khẩu 

hàng tuần từ USDA 
Số liệu bán hàng và giao hàng các mặt hàng nông sản 

Mỹ, công bố lúc 19h30 

14 10/06/2021 Nông sản 
Báo cáo Cung – cầu nông sản 

thế giới (WASDE 6) 
Lúc 23h00, các số liệu tổng quát và chi tiết về cung cầu – 

nông sản Mỹ và TG 

15 11/06/2021 Tin tức chung Chỉ số kinh tế Anh: GDP theo tháng, lúc 13h00 
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DẦU THÔ 

1. Số liệu từ API, trong tuần kết thúc ngày 04/06: 

- Tồn kho dầu thô thương mại giảm 2.1 triệu thùng, kỳ vọng giảm 2 triệu 

thùng 

- Tồn kho xăng tăng 2 triệu thùng, kỳ vọng tăng 0.7 triệu thùng 

- Tồn kho nhiên liệu chưng cất tăng 3.8 triệu thùng, kỳ vọng tăng 1.4 triệu 

thùng  

2. Theo một khảo sát từ S&P Global Platts, sản lượng dầu thô OPEC+ 

trong tháng 5 tăng 430,000 thùng/ngày sau khi Ả-rập Xê-út nới lỏng việc 

cắt giảm sản lượng tự nguyện. Trong khi đó, OPEC khai thác ở mức 25.71 

triệu thùng/ngày, mức cao nhất kể từ tháng 4/2020. Tiến độ tuân thủ cắt 

giảm sản lượng vẫn đạt mức tốt 111.45%, so với tháng 111.16%. Mặc dù 

tiến độ tuân thủ cắt giảm sản lượng là tốt nhưng sản lượng vẫn tăng do 
hạn ngạch sản xuất tăng lên. 

3. Sản lượng dầu thô Nga trong tháng 5 đạt 9.51 triệu thùng/ngày với tỷ 

lệ tuân thủ thỏa thuận là 94%. Sản lượng Iraq đạt 3.99 triệu thùng/ngày 

và tỷ lệ tuân thủ tăng nhẹ 88.6%. 

ĐÁNH GIÁ CƠ BẢN: Xu hướng TIÊU CỰC 

 

  

 

 

50

56

62

68

25/01 10/02 01/03 17/03 05/04 21/04 07/05 25/05

DIỄN BIẾN GIÁ HĐTL DẦU THÔ 7/2021

0

200,000

400,000

600,000

800,000

25/01 10/02 01/03 17/03 05/04 21/04 07/05 25/05

Thanh khoản Vị thế mở (OI)

THANH KHOẢN VÀ OI HĐTL DẦU THÔ 7/2021



 

SAIGON FUTURES RESEARCH 5 

 

 

Ngày 09/06/2021 

 

 

ĐƯỜNG  

1. Tiêu thụ đường niên vụ 2019/20 ước tính đạt 25.3 triệu tấn, thấp hơn 
3% so với 26.11 triệu tấn các dự báo ban đầu. Trong khi đó, tiêu thụ đường 

niên vụ 2020/21 chỉ đạt 25.4 triệu tấn, thấp hơn so với dự kiến trước đó là 
26.63 triệu tấn. 

2. Dự kiến trong niên vụ 2021/22, tiêu thụ đường Ấn Độ có thể sẽ chỉ đạt 

25.8 triệu tấn, thấp hơn so với các ước tính ban đầu là 27.16 triệu tấn. 

Nguyên nhân chủ yếu do các tác động của đại dịch Covid-19. 

3. Ấn Độ đang phải vật lộn với mức thặng dư đường cao do sản lượng 

tăng nhanh nhưng nhu cầu tiêu thụ tăng chậm lại. 

4. Ai Cập đã mở một gói thầu quốc tế mua 100,000 tấn đường với giá thấp 

nhất là 462.99 USD/tấn CFR. ESIIC yêu cầu 50,000 tấn sẽ được vận 

chuyển trong thời gian từ ngày 5 đến ngày 15 tháng 7. Chuyến tàu thứ hai 

được vận chuyển trong khoảng thời gian từ 15 đến 25 tháng 8. Ai Cập 

đang đặt mục tiêu tự chủ nguồn cung đường bằng việc gia tăng sản lượng 

trong vòng 3 năm tới nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước. 

5. Hoạt động xây dựng các nhà máy đường tại Ethiopia với sự giúp đỡ 

của các chuyên gia Trung Quốc tại khu vực phía bắc của Đông Phi đã bắt 

đầu vào Chủ Nhật. Với các nhà máy mới kỷ vọng sẽ thúc đẩy sản lượng 

đường của quốc gia. 

ĐÁNH GIÁ CƠ BẢN: Xu hướng TIÊU CỰC 
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ĐẬU TƯƠNG 

1. GASC của Ai Cập đã mua 60,000 tấn dầu đậu tương và 40,000 tấn dầu 

hướng dương trong một cuộc đấu thấu quốc tế đã đóng vào thứ 3 

2. Xuất khẩu đậu tương Brazil trong tuần đầu tiên của tháng 6 ước tính đạt 

2.5 triệu tấn, tương đương với 825 nghìn tấn mỗi ngày, cao hơn 36% so với 

cùng kỳ năm trước. Theo Cargonave dự kiến sẽ còn khoảng 9.6 triệu tấn đậu 

tương rời cảng Brazil trong phần còn lại của tháng 6. 

3. Diện tích gieo trồng đậu tương Nga đã đạt 83.2% trên 2.5 triệu ha, thấp 

hơn so với cùng kỳ năm trước là 2.6 triệu ha. 

ĐÁNH GIÁ CƠ BẢN: Xu hướng TIÊU CỰC 
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LÚA MÌ 

1. Xuất khẩu lúa mì và meslin Nga trong 4 tháng đầu năm 2021 tăng 19.2% 
so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu lúa mì giảm 5.1% so với 

cùng kỳ năm trước.  

2. Xuất khẩu lúa mì Nga trong tháng 4 đạt 799 nghìn tấn lúa mì, thấp hơn 
30.3% so với tháng 3. 

3. Bộ Nông nghiệp Pháp dự kiến diện tích gieo trồng lúa mì vụ đông 
2020/21 đạt 4.9 triệu ha, tăng nhẹ so với ước tính trước là 4.89 triệu tấn và 

cao hơn 15% so với cùng kỳ năm trước. 

4. Tính đến ngày 07/05, gieo trồng lúa mì vụ đông Nga đạt 101.7% diện 

tích gieo trồng, tương đương với 12.9 triệu ha, cao hơn so với 12.5 ha đã 
được gieo trồng trong năm trước 

ĐÁNH GIÁ CƠ BẢN Xu hướng TIÊU CỰC 
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NGÔ  

1. Mỹ đã xuất khẩu 8.5 triệu tấn ngô trong tháng 4, đây là tháng xuất khẩu 

cao thứ 2 sau tháng 3 năm 2021. Có đến 30% trong số đó xuất khẩu sang 

Trung Quốc. Nâng xuất khẩu từ đầu niên vụ (tháng 9-tháng 4) lên mức 46 

triệu tấn, đạt mức cao kỷ lục kể từ niên vụ 2007/08 

2. Xuất khẩu ngô Mỹ trong tháng 4 đạt kỷ lục 2.55 triệu tấn, tăng 46% so 
với tháng 3. Chỉ tính riêng tháng 4 đã chiếm một nửa tổng số xuất khẩu 

niên vụ 2011-12 sang Trung Quốc. Nâng xuất khẩu từ đầu niên vụ (T9-

T4) đạt 141.4 triệu tấn. 

3. Xuất khẩu ngô Brazil trong tuần đầu tiên của tháng 6 chỉ đạt 710 tấn, 

tương đương 237 tấn/ngày, thấp hơn 98% so với cùng kỳ năm trước. 

4. Diện tích gieo trồng ngô 2020/21 của Pháp dự kiến đạt 1.42 triệu ha, 

giảm so với mức 1.44 triệu ha, thấp hơn 11.5% so với năm trước. 

5. Gieo trồng ngô tại Nga đã đạt 104.1% với mức 2.8 triệu ha, ngang bằng 

với mức diện tích năm trước nhưng cao hơn kỳ vọng năm nay.  

ĐÁNH GIÁ CƠ BẢN: Xu hướng TIÊU 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 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. 

 

LIÊN HỆ SAIGON FUTURES 

 Email: dvkh@saigonfutures.com 

 Website: saigonfutures.com 

 Hotline: 028 6686 0068 

 Fanpage: Saigon Futures Inc. 
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