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Dow Jones 19,898.92 -1,338.46 (6.30%) 

S&P 500 2,398.10 -131.09 (5.18%) 

Shanghai Composite 2,728.76 -50.88 (1.83%)  

USD/BRL 5.11893 +0.12792 (2.56%) 

 
Midwest, USA – 19/03/2020 

Mã HĐ Cao Thấp TT % KLGD 

ZCEK20 345.25 332 335.25 -2.54% 229,884 

ZCEN20 350.75 338.25 341.75 -2.36% 169,689 

ZSEK20 838.5 822.25 825.5 0.15% 115,856 

ZSEN20 844.75 829 832.75 0.21% 69,360 

ZMEK20 305 298.3 304 1.91% 66,916 

ZMEN20 302.7 296.2 300.6 1.38% 46,697 

ZLEK20 25.94 24.68 25.04 -0.79% 73,854 

ZLEN20 26.29 25.02 25.37 -0.86% 39,901 

ZWAK20 512 494.5 508.25 1.80% 65,279 

ZWAN20 512 495.5 508.5 1.70% 38,281 
 

GIÁ CHỐT PHIÊN 18/03/2020 

 
Midwest, USA – 22/03/2020 

THỜI TIẾT 

- Midwest: Mưa diện rộng ở các vùng sản xuất lớn sẽ thu 

hẹp dần trong 2 ngày tới, chủ yếu tập trung ở bang Texas. 

- Brazil: Các bang trung tâm và khu vực phía nam đều có 

mưa trên diện rộng trong hôm nay. Bang Mato Grosso mưa 

sẽ lớn dần nhưng bang Parana và Rio Grande do Sul vùng 

mưa sẽ nhỏ dần đến cuối tuần. 

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 

- Mỹ: Cơ quan thông tin năng lượng Hoa Kỳ (EIA) cho biết sản lượng ethanol của Mỹ tiếp tục giảm 9,000 thùng 

mỗi ngày trong tuần trước, xuống mức 1.035 triệu thùng. Đây là tuần giảm thứ 2 liên tiếp cho thấy lo ngại giảm 

nhu cầu sử dụng là hoàn toàn thực tế. Hiện, tồn kho ethanol tại Mỹ báo cáo đạt 24.59 triệu thùng, tăng 264,000 

thùng so với tuần trước. 

- Argentina: Các liên minh thương mại ngũ cốc đã hủy bỏ cuộc đình công dự kiến sẽ bắt đầu vào hôm nay, do đã 

đạt được thỏa thuận với các công ty địa phương trong việc vệ sinh hạn chế sự lây lan của virus Covid-19 tại các 

cảng biển. Trước đó, các liên minh này đe dọa sẽ dừng việc mua hàng của nông dân và cũng không giao hàng 

tới cảng nếu các biện pháp vệ sinh không được đảm bảo. Theo báo cáo của các cảng biển tại Argentina, hoạt 

động xuất nhập khẩu ngũ cốc đang diễn ra bình thường và không có gián đoạn nào xảy ra trong ngày hôm nay. 

- Brazil: Cảng Santos, cảng xuất khẩu ngũ cốc lớn nhất của Brazil vẫn đang hoạt động bình thường, dù trước đó 

có những tin đồn sẽ xảy ra đình công tại đây, khiến giá đậu tương tại Trung Quốc đã tăng lên trong hôm qua. 

Theo đó, liên minh công nhân tại các cảng biển có thể sẽ đình công kể từ ngày 18 hoặc 19/03, với thời gian đình 



BẢN TIN THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN 19/03/2020 

 

Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) 

    

2 

công có thể lên đến 14 ngày. Tuy nhiên, các quan chức cảng cho biết họ đã đàm phán được với công nhân bến 

tàu và sẽ có các biện pháp đảm bảo an toàn trước dịch bệnh nên sẽ không có cuộc đình công nào xảy ra. 

- Việt Nam: Hải quan Việt Nam báo cáo nhập khẩu ngô trong hai tuần đầu tháng 3 đạt 118,793 tấn, thấp hơn so với 

mức 195,237 tấn trong hai tuần đầu tháng 2 và cũng thấp hơn mức 226,796 tấn cùng kỳ năm 2019. Đây là mức 

nhập khẩu ngô trong nửa đầu tháng 3 thấp nhất trong vòng 3 năm gần đây. Lũy kế từ đầu năm 2020, nước ta đã 

nhập khẩu 1.22 triệu tấn ngô so với 1.83 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái. 

Nhập khẩu lúa mỳ về nước ta trong nửa đầu tháng 3 đạt 113,963 tấn, cao hơn so với mức 99,091 tấn đã nhập 

trong hai tuần đầu tháng 2 và cao hơn nhiều so với mức 30,481 tấn cùng kỳ năm 2019. Lũy kế từ đầu năm 2020, 

Việt Nam đã nhập 801,536 tấn, cao hơn so với 398,689 tấn cùng kỳ năm ngoái. 

Nhập khẩu đậu tương của nước ta trong hai tuần đầu tháng 3 đạt 96,461 tấn, thấp hơn so với mức 101,821 tấn 

đã nhập trong nửa đầu tháng 2, nhưng cao hơn so với mức 50,132 tấn cùng kỳ năm 2019, nâng nhập khẩu đậu 

tương từ đầu năm 2020 lên mức 315,170 tấn; giảm nhẹ so với 377,087 tấn đã nhập khẩu cùng kỳ năm ngoái 

SẢN LƯỢNG  

- Argentina: Bộ nông nghiệp Argentina cho biết doanh số bán ngũ cốc của nông dân nước này đã chậm lại trong 

tuần 11/03 do ảnh hưởng của cuộc đình công kéo dài 4 ngày vào đầu tuần trước. Ước tính, Argentina đã bán 

1.91 triệu tấn ngũ cốc trong tuần, giảm so với mức 2.4 triệu tấn trong tuần trước đó và 2.86 triệu tấn cùng kỳ năm 

ngoái. Trong đó có 935,000 tấn ngô, tăng 91,000 tấn so với tuần trước nhưng giảm 508,000 tấn so với cùng kỳ 

năm ngoái; 792,000 tấn đậu tương, giảm so với 1.34 triệu tấn đã bán trong tuần trước đó và 1.22 triệu tấn cùng 

kỳ năm ngoái; và 179,000 tấn lúa mỳ, giảm so với 216,000 tấn trong tuần trước nữa và 202,000 tấn cùng kỳ năm 

ngoái. 

LÚA MỲ 

Lúa mỳ đóng cửa tăng điểm trong phiên hôm qua chủ yếu do yếu tố phân tích kỹ thuật ở vùng hỗ trợ khi không 

có nhiều thông tin cơ bản tác động lên giá.  

Hỗ trợ kỹ thuật ZWAK20 

 Kháng cự: 518; 525 

 Hỗ trợ: 506; 490 
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ĐẬU TƯƠNG 

Đậu tương đóng cửa tăng điểm nhẹ với 0.15% do thị trường vẫn lo ngại về thời tiết tại Brazil có thể ảnh hưởng 

đến sản lượng từ đầu phiên nhưng mức tăng không nhiều do việc đồng real Brazil ngày càng mất giá so với dollar 

Mỹ khiến giá đậu tương Brazil trở nên cạnh tranh hơn đã gây áp lực lên giá đậu tương CBOT. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZSEK20 

 Kháng cự: 840; 855 

 Hỗ trợ: 821; 806 

   

NGÔ 

Ngô tiếp tục đóng cửa tạo đáy mới trong ngày hôm qua do lo ngại từ những ngày trước đó về nhu cầu đi lại hạn 

chế sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng nhiên liệu và thông tin sản lượng ethanol tiếp tục giảm cùng gây áp lực 

lên giá ngô. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZCEK20 

 Kháng cự: 360; 368 

 Hỗ trợ: 354; 342 

  

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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