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DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TUẦN TRƯỚC 

 

Thị trường hàng hóa đã có tuần giao dịch cực 

kỳ biến động trước các số liệu về lạm phát 

của Mỹ cho đến báo cáo Cung – cầu nông 

sản thế giới từ USDA (WASDE). Giá lúa mì 

và đậu tương đã giảm điểm mạnh trước các 

số liệu sản lượng và tồn kho tích cực, điều 

này đã kéo theo đà giảm của giá ngô. Tuy 

nhiên, các ước tính tiêu cực về sản lượng tại 

Brazil và tồn kho cuối kỳ thế giới cũng như 
Mỹ đã giúp ngô giữ được sắc xanh so với 

phần còn lại của nhóm nông sản. Triển vọng 

tiêu thụ tích cực tiếp tục thúc đẩy giá dầu thô 

tăng cao. Giá đường chịu áp lực giảm nhẹ ở 

mức 0.9%. 

TIN TỨC CHUNG NGÀY 14/06 

1. Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết sẽ hoãn thông báo về việc kết thúc 

đợt hạn chế Covid-19 khi số ca nhiễm chủng Delta tăng nhanh.  

2. Các nhà lãnh đạo G7 cam kết sẽ cung cấp hơn 1 tỷ liều vắc xin cho các 

quốc gia nghèo hơn 

3. G7 ủng hộ mức thuế tối thiểu 15% đối với các tập đoàn đa quốc gia nhằm 

ngăn chặn họ sử dụng thiên đường thuế để tránh thuế. 

4. NHTW Nga đã tăng lãi suất lên 5.5% sau cuộc họp tháng 6. Kinh tế đang 
hồi phục nhanh hơn dự kiến và lạm phát có thể vượt mục tiêu. 

5. NHTW Đức kỳ vọng nền kinh tế sẽ sớm đạt được mức trước đại dịch trong 

quý tới, tăng 3.7% trong năm 2021; 5.2% năm 2022 và tăng 1.7% vào năm 
2023. 

6. NHTW Nhật Bản có thể tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ mở rộng, 

đồng thời mở rộng chương trình cứu trợ đại dịch trong tuần sau nhằm hỗ trợ 

cho một nền kinh tế đang phục hồi một cách mỏng manh. 

TIN TỨC MÙA VỤ 

Báo cáo Thanh tra xuất khẩu hàng xuất hàng tuần được công bố lúc 

22h00 
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LỊCH SỰ KIỆN 

STT Ngày Nhóm ngành Sự kiện Diễn giải 

1 14/06/2021 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 15/06/2021 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 15/06/2021 Tin tức chung Chỉ số kinh tế Mỹ: Chỉ số giá sản xuất (PPI), phát hành lúc 19h30 

4 15/06/2021 Tin tức chung Chỉ số kinh tế Mỹ: Doanh số bán lẻ, phát hành lúc 19h30 

5 15/06/2021 Nông sản Báo cáo Ép dầu NOPA 
Phát hành lúc 23h00, số liệu ép dầu đậu tương, xuất 

khẩu khô đậu tương và tồn kho dầu đậu tương của Hiệp 
hội 12 công ty Mỹ. 

6 16/06/2021 Tin tức chung Chỉ số kinh tế Anh: CPI, lúc 13h00 

7 16/06/2021 Tin tức chung Chỉ số kinh tế Canada: CPI, lúc 19h30 

8 16/06/2021 Dầu thô, ngô 
Báo cáo năng lượng hàng tuần 

từ EIA 
Lúc 21h30 

9 17/06/2021 Tin tức chung Cuộc họp FOMC  
Dự báo kinh tế, bản tuyên bố, quyết định lãi suất 

của FOMC. Lúc 1h00. 

10 17/06/2021 Tin tức chung Cuộc họp FOMC  Họp báo FOMC, diễn ra lúc 1h30. 

11 17/06/2021 Tin tức chung Chỉ số kinh tế Mỹ: Đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu, lúc 19h30 

12 17/06/2021 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 

13 18/06/2021 Tin tức chung Chỉ số kinh tế Nhật Bản: CPI lõi, lúc 6h30 

14 18/06/2021 Tin tức chung Chỉ số kinh tế Đức: PPI,  lúc 13h00 

15 18/06/2021 Tin tức chung Chỉ số kinh tế Anh: Doanh số bán lẻ, lúc 13h00 
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DẦU THÔ 

1. Số giàn khoan dầu khí Mỹ tăng trong tuần kết thúc ngày 11/06. Theo 

đó, số lượng giàn khoan dầu khí của Mỹ đang tăng thêm 5 giàn lên mức 

461 giàn đang hoạt động. Trong đó, số giàn khoan dầu tăng 6 giàn lên 365 

giàn, còn số giàn khoan khí tự nhiên giảm 1% xuống còn 96 giàn. 

2. Một số nguồn tin từ EU cho biết, Iran đã thay đổi đàm phán thỏa thuận 

hạt nhân với Mỹ vào thứ 7 tuần trước so với dự kiến là vào tuần  này tại 

Vienna. 

3. Royal Dutch Shell đang đánh giá lại cổ phần nắm giữ của họ đối với 

mỏ dầu lớn nhất nước Mỹ cho mục đích chào bán, đây là dấu hiệu của 

việc chuyển hướng khỏi nhiên nhiệu hóa thạch trong bối cảnh áp lực giảm 

tải lượng khí thải carbon ngày càng tăng. 

ĐÁNH GIÁ CƠ BẢN: Xu hướng TIÊU CỰC 
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ĐƯỜNG  

Triển vọng đường thế giới từ FAO: 

1. Sản lượng đường thế giới ở mức 107.3 triệu tấn trong vụ 2020/21, giảm 

1.6 triệu tấn – đây là mức sụt giảm thứ 3 liên tiếp. Sự sụt giảm sản lượng 

đường thế giới phản ánh sự sụt giảm sản lượng tại Brazil, Liên minh Châu 

Âu, Liên bang Nga và Thái Lan. Đồng thời, mức sụt giảm các quốc gia 

này tăng cao hơn so với mức tăng sản lượng của Trung Quốc và Mỹ. 

2. Tiêu thụ đường thế giới dự kiến chạm mốc 172 triệu tấn trong niên vụ 

2020/21, tương đương tăng 3.2 triệu tấn (1.9%) so với niên vụ trước. Sự 

gia tăng đến từ triển vọng phục hồi nền kinh tế toàn cầu sau một giai đoạn 

suy giảm trong vụ trước do đại dịch Covid-19. 

3. Nguồn cung đường toàn cầu thắt chặt hơn trong năm 2020/21 sau khi 

sản lượng sụt giảm từ những quốc gia sản xuất chủ chốt đã thúc đẩy giá 

đường. Mặc dù nhập khẩu đường toàn cầu có sự giảm nhẹ, có một vài 

nhân tố sau đây đã góp phần làm tăng giá đường: 

- Nhu cầu nhập khẩu từ các quốc gia Châu Á mà chủ yếu là Trung Quốc 

và Indonesia 

- Đồng real Brazil mạnh lên so với đồng đô la Mỹ 

- Giá dầu thô thế giới tăng cao 

4. Dự báo thương mại đường toàn cầu 2020/21 (tháng 10 đến tháng 9 năm 
sau) hiện tại sẽ đạt 60.4 triệu tấn, giảm 3% so với niên vụ trước do nguồn 

cung có thể xuất khẩu sụt giảm tại các nhà xuất khẩu chính ở Châu Á và 

Châu Âu hơn là việc gia tăng xuất khẩu tại Châu Mỹ Latinh và Caribbean. 

ĐÁNH GIÁ CƠ BẢN: Xu hướng TÍCH CỰC 
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ĐẬU TƯƠNG 

1. IHS Markit nâng dự báo diện tích trồng lúa mì năm 2021 Mỹ  khoảng 

580,000 mẫu lên mức 89.07 triệu mẫu, cao hơn 1.47 triệu mẫu so với các ước 

tính từ USDA trong báo cáo tháng 3 (87.60 triệu mẫu). 

2. Deral – Brazil, thu hoạch đậu tương tại Parana trong tuần trước đạt 82% 

trong tổng số 254 nghìn ha và có thể hoàn thành trong 10 ngày tới. 

3. Thu hoạch đậu tương Argentina đạt 98.9% tổng diện tích 

ĐÁNH GIÁ CƠ BẢN: Xu hướng TIÊU CỰC 
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LÚA MÌ 

1. IHS Markit cắt giảm ước tính diện tích trồng lúa mì vụ xuân 100,000 

mẫu, xuống còn 11.51 triệu mẫu. Con số thấp hơn 230,000 mẫu so với ước 

tính từ USDA trong báo cáo tháng 3. 

2. Các nhà phân tích tại hội nghị do Liên minh ngũ cốc Nga tổ chức cho 

biết rằng, lúa mì đang gặp phải rủi ro gia tăng về chất lượng khi mùa vụ 

đang phát triển chịu tác động bởi những cơn mưa kéo dài và điều kiện tương 
đối lạnh tại các khu vực phía Nam 

3. Tiến độ trồng lúa mì tại Argentina đã tăng vọt lên mức 36.5%/tổng diện 

tích, điều kiện thời tiết khô ráo giúp đẩy nhanh tiến độ trồng vụ 2021/22.  

4. Sovecon tăng dự báo sản lượng lúa mì Nga 2021 lên mức 82.4 triệu tấn, 

cao hơn 1.5 triệu tấn so với báo cáo trước.  

5. Mức thuế xuất khẩu lúa mì được cập nhật cho tuần từ ngày 17 đến ngày 

22 tháng 6 ở mức 33.3 USD/tấn, tức tăng 4.9 USD/tấn. 

ĐÁNH GIÁ CƠ BẢN Xu hướng TIÊU CỰC 
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NGÔ  

1. IHS Markit cắt giảm ước tính diện tích trồng ngô Mỹ năm 2021 khoảng 

310,000 mẫu xuống còn 96.54 triệu mẫu, cao hơn so với hầu hết các ước 

tính tư nhân khác và cao hơn so với ước tính trong báo cáo tháng 3 của 

USDA (91.14 triệu mẫu). 

2. Argentina đã thu hoạch được 37.8% tổng diện tích ngô, thấp hơn so với 

mức 61% cùng kỳ năm trước.  

3. Trong tuần kết thúc ngày 11/06, xuất khẩu ngô Ukraine đạt 382,000, 

nâng tổng từ đầu niên vụ lên 22 triệu tấn, chậm hơn 25% cùng kỳ năm 
trước. 

4. Thuế xuất khẩu ngô Nga được điều chỉnh giảm 1.8 USD/tấn xuống còn 

48.2 USD/tấn. 

ĐÁNH GIÁ CƠ BẢN: Xu hướng TIÊU CỰC 

 

 

 

500

560

620

680

740

25/01 01/03 05/04 07/05 11/06

DIỄN BIẾN GIÁ HĐTL NGÔ 7/2021

0

200,000

400,000

600,000

800,000

25/01 01/03 05/04 07/05 11/06

Thanh khoản Vị thế mở (OI)

THANH KHOẢN VÀ OI NGÔ 7/2021



 

SAIGON FUTURES RESEARCH 8 

 

 

Ngày 14/06/2021 

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 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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