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Dow Jones 20,087.19 +188.27 (0.95%) 

S&P 500 2,409.39 +11.29 (0.47%) 

Shanghai Composite 2,702.13 -26.63 (0.98%)  

USD/BRL 5.08961 -0.02932 (0.57%) 

 
Midwest, USA – 20/03/2020 

Mã HĐ Cao Thấp TT % KLGD 

ZCEK20 354.75 336.5 345.5 3.06% 210,654 

ZCEN20 360 342.5 351 2.71% 109,776 

ZSEK20 855.75 825 843.25 2.15% 131,747 

ZSEN20 859 831 848 1.83% 81,501 

ZMEK20 320.5 304 314.8 3.55% 95,199 

ZMEN20 313.5 300.5 306 1.80% 56,783 

ZLEK20 25.73 24.85 25.48 1.76% 74,298 

ZLEN20 26.05 25.19 25.81 1.73% 38,819 

ZWAK20 540.5 508.5 535 5.26% 97,431 

ZWAN20 539 508 532.5 4.72% 58,958 
 

GIÁ CHỐT PHIÊN 19/03/2020 

 
Midwest, USA – 23/03/2020 

THỜI TIẾT 

- Midwest: Mưa tập trung ở phía đông nam sẽ lan rộng ra 

các vùng sản xuất lớn ở khu vực phía nam với lượng giảm 

dần trong 3 ngày tới. Phía bắc và tây bắc sẽ có tuyết rơi 

trung bình vào cuối tuần. 

- Brazil: Các bang trung tâm có mưa to trên diện rộng trong 

vài ngày tới, có thể gây ra ngập úng. Bang Parana mưa sẽ 

giảm dần còn Rio Grande do Sul dự báo khô ráo những 

ngày này. 

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 

- Mỹ: Hãng tư vấn Informa Economics dự đoán diện tích gieo trồng đậu tương 2020 của Mỹ sẽ đạt 85.6 triệu mẫu, 

giảm so với mức 86.5 trong báo cáo tháng trước và mức 76.1 của năm 2019. Trong khi đó, diện tích gieo trồng 

ngô được dự báo sẽ tăng lên mức 95.2 triệu mẫu thay vì 93.4 triệu mẫu trong báo cáo tháng trước và mức 89.7 

triệu năm ngoái. Diện tích gieo trồng lúa mỳ dự báo sẽ đạt 45.2 triệu mẫu, giảm nhẹ so với 45.5 triệu mẫu tháng 

trước, bằng mức 45.2 trong năm ngoái. 

- Trung Quốc: USDA chi nhánh Trung Quốc dự báo nhập khẩu đậu tương của nước này trong niên vụ 2019/2020 

đạt 84 triệu tấn, giảm so với mức 88 triệu tấn trong báo cáo tháng 3 của USDA, nhưng cao hơn mức 82.54 triệu 

tấn đã nhập khẩu trong niên vụ trước. Ngoài ra, nhập khẩu đậu tương của nước này niên vụ mới 2020/2021 được 

dự báo sẽ tăng lên mức 86 triệu tấn. Sản lượng đậu tương tại Trung Quốc trong niên vụ 2019/2020 dự báo chỉ 

đạt 17 triệu tấn, thấp hơn mức 18.1 triệu trong báo cáo tháng 3 của USDA. Sản lượng đậu tương trong niên vụ 

tới dự báo sẽ tăng nhẹ lên mức 17.3 triệu tấn. Trong niên vụ 2019/2020, Trung Quốc dự báo sẽ chỉ ép dầu 82.5 

triệu tấn đậu tương, giảm so với mức 86 triệu trong báo cáo của USDA nhưng sẽ tăng lên mức 85 triệu tấn trong 
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niên vụ 2020/2021. Nhu cầu khô đậu của Trung Quốc trong niên vụ 2020/2021 dự báo sẽ đạt 67.33 triệu tấn, cao 

hơn mức 65.37 triệu tấn trong niên vụ 2019/2020. 

Trung tâm thông tin ngũ cốc quốc gia Trung Quốc (CNGOIC) báo cáo tồn kho đậu tương của nước này giảm 

600,000 tấn trong tuần trước, xuống mức 3.09 triệu tấn, giảm gần 3 triệu tấn so với cùng kỳ tháng trước và thấp 

hơn 2.3 triệu tấn so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là tuần giảm tồn kho thứ 4 liên tiếp và ở gần mức thấp kỷ lục. 

CNGOIC cho biết tồn kho đậu tương tại Trung Quốc sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới do lượng hàng về trong 

tháng 3 có thể sẽ ở dưới mức 5 triệu tấn. 

- Argentina: Thành phố Timbues ở phía nam bang Sante Fe, một trong những trung tâm xuất khẩu ngũ cốc lớn 

nhất tại Argentina đã buộc phải ngừng hoạt động trong vòng 2 tuần, để ngăn chặn sự lây lan của covid-19. Chính 

quyền tại đây sẽ cấm các xe tải chở ngũ cốc đến cảng biển và cũng sẽ dừng các hoạt động xuất nhập khẩu hàng 

hóa tại cảng. 

- Hàn Quốc: Các tập đoàn lớn của nước này đã mua được gần 1.5 triệu tấn ngô từ đầu tháng 3 đến nay do giá 

nhập khẩu ngày càng rẻ. Cụ thể, tập đoàn MFG của Hàn Quốc đã mua 136,000 tấn lúa mỳ Mỹ. Tập đoàn FLC 

của Hàn Quốc đã mua 60,000 tấn ngô Mỹ và Nam Mỹ với giá $190.99/tấn CIF. 

- USDA: Báo cáo Xuất khẩu (Export Sales) tuần từ 06/03 – 12/03 cho thấy các số liệu bán hàng tốt đối với đậu 

tương và giao hàng khá tốt đối với ngô. Bên cạnh đó, Trung Quốc không mua thêm đậu tương Mỹ trong tuần 

trước và cũng không có giao hàng đậu tương cho nước này trong tuần qua. 

BÁO CÁO XUẤT KHẨU – EXPORT SALES (USDA) TUẦN 06/03 – 12/03 
(Đơn vị: nghìn tấn) 

Hàng hóa Niên vụ 
Bán hàng 

tuần báo cáo 
Giao hàng 

Bán hàng 

tuần trước đó 
Chênh lệch 

Ngô 

2019/2020 

904.5 970.2 1,471.2 -39% 

Đậu tương 631.6 483.4 302.8 +109% 

Khô đậu tương 129.1 291.4 171.8 -25% 

Dầu đậu tương 18.9 39.1 24.7 -24% 

Lúa mỳ 338.3 371.8 452.3 -25% 
 

SẢN LƯỢNG  

- Ukraina: Viện nghiên cứu quốc gia Ukraina (IAE) dự báo tổng sản lượng ngũ cốc của nước này trong năm 2020 

sẽ đạt 67.4 triệu tấn, giảm 10.3% so với năm ngoái. Trong đó, sản lượng lúa mỳ dự báo sẽ đạt 24.2 triệu tấn, 

không đổi so với báo cáo trước, và giảm 12.5% so với năm 2019. Sản lượng ngô dự báo đạt 32.2 triệu tấn, không 

đổi so với dự báo trước và giảm 10.3% so với năm ngoái. 

- Brazil: Theo hiệp hội xuất khẩu ngũ cốc Brazil (ANEC), xuất khẩu đậu tương của nước này trong năm 2020 có 

thể sẽ vẫn đạt mức cao là 73 – 74 triệu tấn và xuất khẩu ngô cũng có thể đạt 34 – 35 triệu tấn. Do phần lớn đậu 

tương Brazil sẽ được xuất khẩu sang Trung Quốc, nên khả năng xuất khẩu của Brazil sẽ phụ thuộc vào diễn biến 

của dịch Covid-19. Trong trường hợp xấu, Brazil sẽ phải phong tỏa cảng biển và Trung Quốc không cho tàu ngũ 

cốc dỡ hàng. Tại các cảng biển của Brazil hiện nay, đội tàu đang nhiều hơn 40% so với cùng kỳ năm ngoái, tương 

đương khoảng 24.9 triệu tấn đậu tương đang chuẩn bị được xuất khẩu. Trong tháng 3, xuất khẩu đậu tương của 

Brazil ít nhất cũng đạt 8.5 – 9 triệu tấn, và có thể đạt 10 – 12 triệu tấn nếu điều kiện xuất khẩu thuận lợi. Kết hợp 
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với việc đồng real Brazil đang trượt giá mạnh so với dollar Mỹ, việc xuất khẩu của Brazil cũng trở nên thuận lợi 

hơn với ước tính 70% sản lượng đậu tương 2019/2020 đã được bán xong. Đối với niên vụ 2020/2021, nông dân 

Brazil đã bán được 15% sản lượng dự kiến. 

LÚA MỲ 

Lúa mỳ đóng cửa tăng điểm mạnh trong phiên hôm qua với 5.26% chủ yếu do lực hỗ trợ từ yếu tố phân tích kỹ 

thuật, bất chấp số liệu bán hàng giảm so với tuần trước.  

Hỗ trợ kỹ thuật ZWAK20 

 Kháng cự: 535; 541 

 Hỗ trợ: 505; 491 

 

   

ĐẬU TƯƠNG 

Đậu tương đóng cửa tăng điểm nhờ số liệu bán hàng khả quan trong tuần trước và diện tích gieo trồng đậu tương 

Mỹ 2020 được dự báo giảm. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZSEK20 

 Kháng cự: 856; 872 

 Hỗ trợ: 830; 821 
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NGÔ 

Ngô đóng cửa tăng điểm trở lại trong ngày hôm qua nhờ số liệu giao hàng cao kỷ lục dù số liệu bán hàng có giảm 

so với tuần trước nữa, kết hợp với thông tin Hàn Quốc đã mua được gần 1.5 triệu tấn ngô chủ yếu là ngô Mỹ. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZCEK20 

 Kháng cự: 363; 369 

 Hỗ trợ: 344; 332 

  

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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