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Ngày 07/07/2021 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG 06/07 

 

Thị trường hàng hóa đã có phiên giao 
dịch vô cùng ảm đạm trong ngày hôm 

qua khi tâm lý lo ngại rủi ro bao trùm thị 
trường. Nhóm nông sản đồng loạt chứng 

kiến đà bán tháo và chạm mức thấp nhất 

trong phiên, mọi yếu tố cơ bản không còn 

giá trị trong phiên hôm qua. Trong khi 

đó, giá dầu thô sụt giảm mạnh sau sự đổ 

vỡ của cuộc họp các khối OPEC+ trong 

việc gia tăng sản lượng. Giá đường mặc 

dù giảm điểm nhưng mức giảm nhìn 

chung vẫn tích cực hơn so với các mặt 

hàng khác. 

TIN TỨC CHUNG 07/07 

1. Các chỉ số chứng khoán chính tại thị trường Mỹ giảm mạnh với Dow Jones 

và S&P 500 lần lượt giảm 0.6% và 0.2%. Trong khi đó chỉ số Nasdaq vẫn 

tăng mạnh và chạm mốc cao nhất mọi thời đại. Lợi suất trái phiếu kho bạc 

10 năm của Mỹ đã giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong vòng 5 tháng với 

1.35%. Đồng USD tăng 0.34%. 

2. Chỉ số PMI dịch vụ tháng 6 của Mỹ đã gảm mạnh dưới kỳ vọng đạt 64.6 

điểm, thị trường kỳ vọng 64.8 điểm. Tháng trước ở mức 70.4. Chỉ số PMI 

ISM dịch vụ của Mỹ cũng ở mức 60.1 so với kỳ vọng là 63.5. 

3. Tổng nợ các doanh nghiệp toàn cầu đã tăng 10.2% lên mức 13.5 nghìn tỷ 

USD trong năm tài chính 2020. Trong khi đó thì các khoản nợ ròng, được 

tính toàn bằng cách dùng tổng nợ trừ đi tiền mặt đã tăng 8.3 nghìn tỷ USD. 

QUỸ HÀNG HÓA 

Hôm thứ 6, các quỹ hàng hóa đã bán ròng ngô (-10,500), khô đậu tương  
(-9,500) và lúa mì (-4,500) nhưng mua ròng đối với đậu tương (+17,500) và 
dầu đậu tương (+2,500) 
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TIN TỨC MÙA VỤ 

1. Tiến độ cây trồng tuần kết thúc ngày 04/07 

- Ngô: Phun râu 10%, cùng kỳ năm trước 9%, tb 5 năm 14% 

- Đậu tương:  

+ Ra hoa: 29%, cùng kỳ  năm trước 29%, tb 5 năm 24% 

+ Tạo vỏ: 3%, cùng kỳ năm trước 2%, tb 5 năm 3% 

- Lúa mì vụ xuân: Hình thành cụm đầu: 69%, cùng kỳ năm trước 59%, tb 5 

năm 62% 

- Lúa mì vụ đông: Thu hoạch 45%, cùng kỳ năm trước 54%, tb 5 năm 53% 

2. Chất lượng cây trồng từ tốt đến tuyệt vời tính đến tuần kết thúc ngày 04/07 

- Ngô: 64%, tuần trước 64%, cùng kỳ năm trước 71% 

- Đậu tương: 59%, tuần trước 60%, cùng kỳ năm trước 71% 

- Lúa mì vụ xuân: 16%, tuần trước 20%, cùng kỳ năm trước 70% 

- Lúa mì vụ đông: 47%, tuần trước 48%, cùng kỳ năm trước 51% 

3. Trung Quốc lên kế hoạch bảo hiểm cho tất cả lợn ở những giai đoạn tăng 
trưởng khác nhau và tất cả các trang trại lợn ở một số quận theo chương trình 
thí điểm (từ 2021 đến 2023). Giá lợn trên sàn Đại Liên tăng nhẹ sau tin tức, 

giá khô đậu tương tiếp tục yếu và giảm phiên thứ 2. Thị trường cho rằng điều 

này chỉ có tác động rất hạn chế trong việc thúc đẩy nhu cầu khô đậu tương. 
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LỊCH SỰ KIỆN 

STT Ngày Nhóm ngành Sự kiện Diễn giải 

1 05/07/2021 Dầu thô Cuộc họp JMMC của OPEC Diễn ra cả ngày 

2 06/07/2021 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 06/07/2021 Tin túc chung Chỉ số kinh tế Mỹ: PMI dịch vụ cuối cùng, 20h45 

4 06/07/2021 Tin tức chung Chỉ số kinh tế Mỹ: PMI ISM dịch vụ, 21h00 

5 08/07/2021 Tin tức chung Biên bản cuộc họp FOMC Công bố lúc 1h00 

6 08/07/2021 Tin tức chung Chỉ số kinh tế Mỹ: Tuyên bố thất nghiệp lần đầu, lúc 19h30 

7 08/07/2021 Dầu thô, ngô Báo cáo năng lượng hàng tuần từ EIA Lúc 21h30 

8 09/07/2021 Tin tức chung Chỉ số kinh tế Tín dụng tiêu dùng theo tháng, lúc 2h00 

9 09/07/2021 Tin tức chung Chỉ số kinh tế Trung Quốc: chỉ số CPI, PPI, lúc 8h30 

10 09/07/2021 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 

11 09/07/2021 Tin tức chung Chỉ số kinh tế Úc: thay đổi việc làm và tỷ lệ thất nghiệp, lúc 19h30 



 

SAIGON FUTURES RESEARCH 4 

 

 

Ngày 07/07/2021 

 

DẦU THÔ 

1. Deutsche Bank dự báo giá dầu brent có khả năng phá vỡ 80 USD/thùng 

trong năm nay và có thể điều chỉnh về 75 USD/thùng vào năm 2022. 

2. Goldman Sachs vẫn giữ nguyên quan điểm dự báo giá dầu ở mức 80 

USD/thùng trong năm nay đối với giá dầu brent dù cho cuộc đàm phán 
khối OPEC+ phá sản. Đồng thời dự báo rằng UAE, Ả - rập Xê-Út và Nga 

có thể tăng sản lượng lên mức mong muốn do nhu cầu tăng nhanh hơn 
sản lượng. 

3. Một vụ nổ đường ống dẫn dầu và khí tự nhiên đã diễn ra tại Iran vào 

lúc 16h30 theo giờ địa phương khiến 3 công nhân thiệt mạng và 4 người 

khác bị thương. 

4. Ả-rập Xê-út đã tăng giá bán chính thức (OSP) trong tháng 8/2021 đối 

với các loại dầu thô bán sang châu Á. Cụ thể, giá dầu Arab Light, giá dầu 

Arab Medium và dầu Arab Heavy tăng 80 cent/thùng so với tháng 7. 

ĐÁNH GIÁ CƠ BẢN: Xu hướng TIÊU CỰC 
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ĐƯỜNG  

1. Một gói thầu đã đóng vào tuần trước, TCP Pakistan đã mua 10,000 tấn 

đường với tổng giá trị là 526.8 USD/tấn. 

2. Chính phủ Sri Lanka đã quyết định đình chỉ nhập khẩu đường để ngăn 
chặn các nhà nhập khẩu đường trục lợi, họ đã dự trữ hơn sáu tháng trong 
trường hợp có bất kỳ sự gia tăng nào trong thuế nhập khẩu. Với việc tăng 
thuế nhập khẩu đường, giá hàng hóa có thể tăng lên và tạo áp lực cho 

người tiêu dùng. Điều này khiến các nhà nhập khẩu tận dụng để giải phóng 

tồn kho cũ cho giá mới. 

3. Để cứu trợ cho người sử dụng công nghiệp, Tanzaniz đã miễn 15%  

thuế nhập khẩu đường cho việc sử dụng trong công nghiệp. Bước đi này 
được thực hiện nhằm cải thiện các điều kiện kinh doanh sau khi nhiều 

doanh nghiệp bày tỏ mối lo ngại về mức thuế nhập khẩu đường. 

ĐÁNH GIÁ CƠ BẢN: Xu hướng TÍCH CỰC 
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ĐẬU TƯƠNG 

1. USDA văn phòng Brazil cho biết sản lượng đậu tương niên vụ 2020/21 

ước tính tăng thêm 3 triệu tấn lên mức kỷ lục 137 triệu tấn.  

2 Sản lượng vụ mới ước tính đạt 143.5 triệu tấn, tăng 6.5 triệu tấn so với vụ 

trước, thấp hơn một chút so với ước tính từ USDA. 

3. Xuất khẩu đậu tương của Brazil đến Trung Quốc chiếm 64% trong tháng 

6, giảm so với mức 68% trong tháng 5 và 71% trong tháng 4. Trong năm 
2020, Trung Quốc chiếm 70% lượng đậu tương xuất khẩu từ Brazil. 

4. Sản lượng đậu tương tại Mato Grosso, Brazil, cao hơn 0.1% so với ước 

tính vào tháng 5 ở mức kỷ lục 37.3 triệu tấn chủ yếu do diện tích tăng thêm 
12,600 ha kể từ cuối tháng 5 lên mức 10.81 triệu ha. 

ĐÁNH GIÁ CƠ BẢN: Xu hướng TIÊU CỰC  

DẦU CỌ 

1. Văn phòng USDA tại Malaysia đã cắt gảm ước tính sản lượng dầu cọ thô 

trong niên vụ 2020/21 do thiếu hụt lao động trong dịch Covid-19. Sản lượng 

dầu cọ Malaysia dự kiến đạt 18.7 triệu tấn, giảm 8,000 tấn so với dự báo cáo 

tháng trước. 

2. Dự kiến xuất khẩu dầu cọ tho CPO niên vụ 2020/21 được điều chỉnh giảm 

16.85 triệu tấn, giảm 600,000 tấn do giá gần đây tăng lên và nhu cầu yếu. 

3. Ngược lại, tiêu thụ dầu cọ được dự báo tăng nhẹ 2020/21 ở mức 3.47 triệu 

tấn lên mức 3.5 triệu tấn do nhu cầu thực phẩm tăng 
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LÚA MÌ 

1. Bộ Nông nghiệp Nhật Bản thông báo một gói thầu hàng tuần nhập khẩu 

108,175 tấn lúa mì thức ăn chăn nuôi Canada, Mỹ và Úc cho chuyến hàng 

vào tháng 9. 

2. TFMA đã quay trở lại thị trường lúa mì một lần nữa với một gói thầu 

mua 230,700 tấn lúa mì thức ăn chăn nuôi. 

3. Trong ngày hôm qua GASC của Ai Cập đã đặt mua 240,000 tấn lúa mì 

xay xát từ Nga và Romania. 

4. GTC của Iran cũng đã quay trở lại thị trường vào thứ 2 để mua thêm 

60,000 tấn lúa mì cho đợt vận chuyển vào tháng 7-9. 

ĐÁNH GIÁ CƠ BẢN Xu hướng TIÊU CỰC 
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NGÔ  

1. Brazil xuất khẩu ngô khá hạn chế trong tháng 6, tuy nhiên nhập khẩu 

ngô lại tăng 87% trong tháng lên 106,732 tấn, năm trước nhập khẩu chỉ ở 

mức thấp hơn 5,000 tấn. 

2. Kho dự trữ quốc gia Sinograin lên kế hoạch đấu giá ngô đã nhập từ Mỹ 

và Ukraine với tổng lượng bán hơn 5.1 triệu giạ. Phiên đấu giá sẽ được tổ 

chức vào thứ 6 

3. Vụ ngô thứ hai được thu hoạch 12% ở khu vực Trung Nam Brazil, 

nhiều người nông dân đang đối mặt với tình trạng mất mùa do sương giá 
gần đây và hạn hán trước đó. 

4. AgRural ước tính diện tích ngô vụ 2 Brazil 2020/21 chỉ đạt 54.6 triệu 

tấn, thấp hơn so với báo cáo trước ở mức 5.4 triệu tấn và thấp hơn 17% 
so với năm trước. 

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. 

 

mailto:dvkh@saigonfutures.com

