
BẢN TIN THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN 17/03/2020 

 

Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) 

    

1 

Dow Jones 20,188.52 -2,997.10 (12.93%) 

S&P 500 2,386.13 -324.89 (11.98%) 

Shanghai Composite 2,789.25 -98.18 (3.40%)  

USD/BRL 5.00225 +0.15517 (3.29%) 

 
Midwest, USA – 18/03/2020 

Mã HĐ Cao Thấp TT % KLGD 

ZCEK20 367.75 354 354.75 -3.01% 170,520 

ZCEN20 370.75 358 358.5 -2.71% 96,546 

ZSEK20 854.75 821 821.75 -3.18% 140,996 

ZSEN20 863.25 829.75 830.5 -2.98% 72,640 

ZMEK20 300.6 296 296.3 -1.07% 62,706 

ZMEN20 302.7 297.3 297.5 -1.16% 35,669 

ZLEK20 26.5 24.91 24.99 -5.23% 85,034 

ZLEN20 26.87 25.25 25.34 -5.24% 44,793 

ZWAK20 507.25 491.75 498 -1.58% 75,977 

ZWAN20 508 494.25 499.5 -1.48% 51,038 
 

GIÁ CHỐT PHIÊN 16/03/2020 

 
Midwest, USA – 20/03/2020 

THỜI TIẾT 

- Midwest: Lượng mưa tập trung ở các vùng sản xuất phía 

nam sẽ di chuyển dần về phía đông trong 3 ngày tới. Khu 

vực tây bắc có mưa và tuyết nhỏ dự báo sẽ khô ráo vào 

giữa tuần. 

- Brazil: Tại trung tâm tiếp tục có mưa nhỏ ở bang Mato 

Grosso và Goias. Phía nam, mưa ở bang Parana và Rio 

Grande do Sul từ hôm nay dự báo sẽ lớn dần lên trong vài 

ngày tới. 

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 

- Thế giới: Sau động thái cắt giảm lãi suất khẩn cấp xuống còn 0% của Fed, mức thấp nhất kể từ cuộc khủng 

hoảng kinh tế 2008, nhằm hỗ trợ nền kinh tế do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thị trường đã có phản ứng trái 

chiều khi chứng khoán lao dốc cho thấy giới đầu tư không coi động thái của Fed là hành động giải cứu mà là sự 

chuẩn bị cho tình huống có thể rất xấu sắp tới. 

Giá dầu thô giảm mạnh phá vỡ mức hỗ trợ quan trọng 30 USD/thùng. Nga vẫn quyết định không hợp tác với 

OPEC và không chịu cắt giảm sản lượng để hỗ trợ giá dầu.  

Lo ngại về virus Covid-19 vẫn rất nghiêm trọng khi Châu Âu đang triển khai nhiều biện pháp cứng rắn để ngăn 

chặn dịch, điều này có thể tạo ra suy thoái kinh tế. Sự sụt giảm trên thị trường tài chính nói chung đang tạo sức 

ép lên giá ngũ cốc trên sàn CBOT trong phiên hôm qua.  

- Nga: Hãng tư vấn SovEcon của Nga dự báo xuất khẩu lúa mỳ của nước này trong cả tháng 3 sẽ đạt 3.4 triệu tấn, 

cao hơn so với mức 2.1 triệu tấn trong dự đoán trước đó. Đồng rubble Nga trượt giá mạnh so với dollar Mỹ đã 

giúp xuất khẩu của Nga tăng thêm 30% trong tuần trước, lên mức 725,000 tấn. Trong tuần qua, giá lúa mỳ Nga 
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12.5% protein đã được bán ở mức 207 USD/tấn FOB, giảm 6 USD/tấn so với tuần trước. Hãng này cũng báo cáo 

chất lượng lúa mỳ vụ đông của nước này tốt dần lên, với mức 2 – 4% kém, giảm so với 5% cùng kỳ năm ngoái. 

- Ấn Độ: Những cơn mưa lớn kèm theo cả mưa đá bất thường thời gian gần đây đang gây thiệt hại đối ngũ cốc vụ 

đông. Cụ thể, mùa vụ lúa mỳ và hạt cải dầu đang bị ngập úng và giảm chất lượng. Nông dân Ấn Độ bắt đầu gieo 

trồng ngũ cốc vụ đông từ tháng 10 năm ngoái và thu hoạch thường bắt đầu từ tháng 3. Tuy nhiên, với tình trạng 

hiện tại, giai đoạn thu hoạch năm nay có thể sẽ bị chậm lại. Trước đó, Bộ nông nghiệp Ấn Độ đã dự đoán sản 

lượng lúa mỳ ở mức 106.21 triệu tấn trong năm 2020, tăng 2.5% so với năm ngoái. USDA cũng vừa tăng dự báo 

sản lượng lúa mỳ của Ấn Độ từ 102.19 lên 103.60 triệu tấn trong báo cáo tháng 3. 

- USDA: USDA: Báo cáo Giao hàng (Export Inspections) tuần từ 06/03 - 12/03 cho thấy số liệu giao hàng đậu 

tương và lúa mỳ thấp hơn tuần trước. 

BÁO CÁO GIAO HÀNG – EXPORT INSPECTION (USDA) TUẦN 06/03 – 12/03 
(Đơn vị: tấn) 

 Ngô Đậu tương Lúa mỳ 

Hàng lên tàu tuần 12/03 977,879 436,358 449,653 
Tuần trước 829,865 579,102 459,400 
Năm trước 812,893 849,700 385,143 

Lũy kế từ đầu niên vụ 15,925,674 30,573,717 19,722,391 
Năm trước 27,424,573 27,707,970 18,011,087 

%/Dự đoán xuất khẩu cả vụ 36.34% 61.55% 72.46% 
Năm trước 52.28% 58.26% 70.69% 

 

SẢN LƯỢNG  

- EU: Tập đoàn Coceral giảm dự báo sản lượng lúa mỳ 2020 của các nước châu Âu trong khối EU-27 và nước Anh 

xuống mức 136.5 triệu tấn, thay vì 137.9 triệu tấn trong báo cáo tháng trước và giảm 9.1 triệu tấn so với năm 

ngoái. Trong đó, sản lượng lúa mỳ Pháp được dự đoán ở mức 39.5 triệu tấn, cao hơn mức 35.7 triệu tấn trong 

dự đoán trước. Sản lượng lúa mỳ Anh bị giảm dự báo đi 1.4 triệu tấn, xuống mức 10.9 triệu tấn, do thời tiết mưa 

quá nhiều trong giai đoạn đầu năm 2020. Sản lượng tại các vùng sản xuất lớn khác được giữ nguyên. Sản lượng 

ngô của khối này cũng được giữ nguyên dự đoán ở mức 65 triệu tấn, cao hơn mức 60.9 triệu tấn trong năm 2019. 

- Brazil: Hãng tin Ag Rural báo cáo thu hoạch đậu tương của Brazil đã đạt 59% diện tích dự kiến, so với 50% tuần 

trước, 63% cùng kỳ năm ngoái và 57% trung bình 5 năm qua. Hãng giảm dự báo sản lượng đậu tương Brazil 

xuống mức 124.3 triệu tấn, thay vì 125.6 triệu tấn trong báo cáo trước đó do thời tiết hạn hán ở bang Rio Grande 

do Sul phía nam đã gây ảnh hưởng đến sản lượng của bang lớn hơn so với ước tính trước đó. Bù lại, sản lượng 

tăng ở các bang khác khiến tổng sản lượng đậu tương Brazil không bị giảm quá nhiều. Tại bang có sản lượng 

đậu tương lớn nhất cả nước là Mato Grosso, thu hoạch đã gần như kết thúc với năng suất báo cáo rất tốt. 

LÚA MỲ 

Lúa mỳ đóng cửa giảm điểm trong phiên hôm qua do tác động của số liệu giao hàng thấp hơn tuần trước và thông 

tin dự báo xuất khẩu khả quan tại Nga trong tháng 3. 
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Hỗ trợ kỹ thuật ZWAK20 

 Kháng cự: 525; 532 

 Hỗ trợ: 505; 491 

 

   

ĐẬU TƯƠNG 

Đậu tương đóng cửa giảm điểm mạnh trong phiên hôm qua do báo cáo giao hàng không mấy khả quan và tác 

động tiêu cực từ diễn biến phức tạp của dịch covid-19, áp đảo thông tin Brazil hạ dự báo sản lượng đậu tương 

nước này. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZSEK20 

 Kháng cự: 835; 842 

 Hỗ trợ: 819; 806 

   

NGÔ 

Ngô đóng cửa giảm 3.01% trong phiên hôm qua do tâm lý tiêu cực trên thị trường khi những tác động của dịch bệnh lên 

nền kinh tế khiến nhà đầu tư lo ngại về sự sụt giảm nhu cầu đối với Ngô, đặc biệt là từ những nước đang thực hiện biện 

pháp phong tỏa biên giới để phòng chống dịch. 
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Hỗ trợ kỹ thuật ZCEK20 

 Kháng cự: 358; 365 

 Hỗ trợ: 352; 350 

  

Bản tin này do Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam tổng hợp từ các nguồn tin quốc tế. Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam không chịu trách 

nhiệm về các quyết định đầu tư liên quan tới thông tin từ bản tin này của quý độc giả. Việc sao chép các thông tin này cần có sự đồng ý của 

Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam và có dẫn chiếu nguồn thông tin. Chi tiết xin liên hệ: info@mxv.vn 
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