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Dow Jones 18,591.93 -582.05 (3.04%) 

S&P 500 2,237.40 -67.52 (2.93%) 

Shanghai Composite 2,660.17 -85.45 (3.11%)  

USD/BRL 5.13196 +0.07677 (1.52%) 

 
Midwest, USA – 24/03/2020 

Mã HĐ Cao Thấp TT % KLGD 

ZCEK20 345.5 338.25 343.5 -0.07% 104,834 

ZCEN20 351.25 344.5 349.5 0.00% 48,602 

ZSEK20 885.25 858.25 884 2.49% 120,602 

ZSEN20 886.5 860.75 885.5 2.40% 58,159 

ZMEK20 335.2 324 333.6 2.58% 64,562 

ZMEN20 324.4 314 324 3.05% 36,886 

ZLEK20 26.21 25.25 26.14 1.95% 64,216 

ZLEN20 26.47 25.56 26.4 1.77% 37,180 

ZWAK20 563.25 537.25 562.5 4.31% 81,836 

ZWAN20 558 534.5 555.75 3.73% 47,680 
 

GIÁ CHỐT PHIÊN 23/03/2020 

 
Midwest, USA – 27/03/2020 

THỜI TIẾT 

- Midwest: Cả khu vực có mưa diện rộng trong vài ngày tới, 

đặc biệt là các vùng sản xuất phía nam mưa sẽ kéo dài 3 

ngày nữa. Phía tây bắc có tuyết rơi từ giữa tuần.  

- Brazil: Các bang trung tâm tiếp tục có mưa. Phía nam dự 

báo sẽ tương đối khô ráo trong 3 ngày tới. 

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 

- Brazil: Khoảng 5,000 công nhân bến tàu đã bỏ phiếu vào hôm qua về việc có tổ chức đình công tại cảng Santos 

hay không, cảng chuyên xuất khẩu các loại đậu tương, ngô, bông, cà phê và đường lớn nhất của Brazil, do lo 

ngại dịch Covid-19 đang gia tăng ở khu vực Mỹ Latinh. Công nhân Brazil cho biết họ đang phải đối mặt với nguy 

cơ lây nhiễm virus rất cao khi làm việc tại các cảng biển không nằm trong diện phong tỏa. Trước đó, cơ quan 

quản lý cảng Santos và các công đoàn lớn đã đạt thỏa thuận sẽ không có đình công, và hoạt động tại cảng sẽ 

vẫn diễn ra bình thường. Đổi lại, các biện pháp đảm bảo vệ sinh và tránh lây nhiễm virus sẽ được thắt chặt hơn. 

Chính quyền thành phố Rondonopolis – trung tâm nông nghiệp của bang Mato Grosso, nơi có sản lượng ngô và 

đậu tương lớn nhất nước, đã ban hành một lệnh phong tỏa, dừng tất cả các hoạt động làm việc và giải trí để đối 

phó với sự bùng phát Covid-19 đang diễn ra tại nước này. Tạm thời, lệnh phong tỏa này mới chỉ áp dụng cho 

trung tâm thành phố, nhưng đang dấy lên lo ngại rằng các vùng sản xuất nông nghiệp lớn xung quanh cũng sớm 

bị hạn chế đi lại. Điều này sẽ gây ra thiệt hại lớn, bởi rất nhiều ngô và đậu tương được vận chuyển từ ngoại ô, đi 

qua trung tâm thành phố và sau đó mới đi tới các cảng biển. 
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- Argentina: Hiệp hội nông dân Urgara tuyên bố sẽ dừng kế hoạch đình công và chấp nhận hòa giải với Chính phủ 

trong ít nhất 15 ngày tới. Trước đó, hiệp hội này đã lên kế hoạch sẽ đình công từ 23/03 đến 25/03 do lo ngại nguy 

cơ lây nhiễm Covid-19 vì Chính phủ Argentina đã miễn trừ khỏi diện cách ly tất cả các hoạt động liên quan đến 

sản xuất, vận chuyển và thương mại các loại nông sản. Chính phủ Argentina hiện yêu cầu tất cả các doanh nghiệp 

thương mại ngũ cốc và các cảng biển phải có biện pháp đảm bảo sức khỏe của toàn bộ nhân viên đang hoạt 

động trong chuỗi cung ứng quan trọng nhất cả nước này. 

Chính quyền thành phố Timbues, nơi đặt các nhà máy ép dầu và các cơ sở sản xuất ngũ cốc lớn ở bang Santa 

Fe, sau nhiều tranh cãi, đã cho phép các phương tiện vận chuyển ngũ cốc đến cảng biển bình thường trở lại thay 

vì cấm như trước do lo ngại sự lây lan của virus Covid-19. Trước đó ngày 18/03, thị trưởng thành phố Timbues 

đã ra lệnh chặn các xe chở ngũ cốc tới cảng đến hết ngày 02/04. Tuy nhiên, vẫn còn có những lo ngại về lệnh 

kiểm dịch bắt buộc 11 ngày sẽ trì hoãn việc bốc dỡ hàng hóa tại cảng. 

- EU: Ủy ban châu Âu (EU Commission) báo cáo xuất khẩu lúa mỳ của các nước châu Âu trong tuần trước đạt 

329,714 tấn, nâng xuất khẩu từ đầu niên vụ lên mức 23 triệu tấn, tăng 72% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 

50% so với trung bình 3 năm qua. Nhập khẩu ngô trong tuần trước đạt 277,667 tấn, nâng nhập khẩu từ đầu niên 

vụ lên mức 15.4 triệu tấn, giảm 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhập khẩu đậu tương trong tuần trước đạt 180,403 

tấn, nâng nhập khẩu từ đầu niên vụ lên mức 10.2 triệu tấn, giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhập khẩu khô 

đậu trong tuần trước đạt 131,703 tấn, nâng nhập khẩu từ đầu niên vụ lên mức 12.8 triệu tấn, tăng 1% so với cùng 

kỳ năm ngoái 

- USDA: Báo cáo Giao hàng (Export Inspections) tuần từ 13/03 - 19/03 cho thấy các số liệu giao hàng đều kém 

hơn năm ngoái. 

BÁO CÁO GIAO HÀNG – EXPORT INSPECTIONS (USDA) TUẦN 13/03 – 19/03 
(Đơn vị: tấn) 

 Ngô Đậu tương Lúa mỳ 

Hàng lên tàu tuần 19/03 816,634 570,642 349,369 
Tuần trước 985,206 494,612 468,588 
Năm trước 996,165 859,953 384,943 

Lũy kế từ đầu niên vụ 16,749,635 31,202,613 20,091,160 
Năm trước 28,420,738 28,567,923 18,396,030 

%/Dự đoán xuất khẩu cả vụ 38.22% 62.82% 73.81% 
Năm trước 54.18% 60.07% 72.20% 

 

SẢN LƯỢNG  

- EU: Báo cáo tháng 3 của MARS đã đưa ra dự báo đầu tiên về mùa vụ 2020 tại khu vực châu Âu. Theo đó, năng 

suất lúa mỳ mềm 2020 của khu vực EU-28 dự báo sẽ giảm xuống mức 5.88 tấn/héc-ta, thấp hơn 2.1% so với 

năng suất 6.01 tấn/héc-ta năm ngoái, nhưng cao hơn 1.9% so với năng suất 5.77 tấn/héc-ta trung bình 5 năm 

qua. 

- Brazil: Hãng tin Ag Rural báo cáo thu hoạch đậu tương trên cả nước Brazil đã đạt 66% diện tích dự kiến, cao 

hơn mức 59% tuần trước nhưng thấp hơn 67% cùng kỳ năm ngoái. Hãng này cảnh báo sẽ tiếp tục giảm dự báo 

sản lượng Brazil trong báo cáo tháng 4 do thời tiết hạn hán đang gây thiệt hại nghiêm trọng đối với mùa vụ ở 

bang Rio Grande do Sul phía nam. Trước đó, hãng đã giảm dự báo sản lượng từ 125.6 triệu tấn xuống 124.3 
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triệu tấn trong báo cáo tuần trước. Đối với ngô, gieo trồng vụ thứ 2 tại Brazil đã đạt 96% diện tích dự kiến, thấp 

hơn 100% cùng kỳ năm ngoái và 97% trung bình 5 năm qua. Gieo trồng đã hoàn thành ở bang Mato Grosso 

nhưng ở các bang khác thời tiết thiếu mưa đang gây ra nhiều lo ngại về diện tích gieo trồng thực tế và chất lượng 

nông sản. 

LÚA MỲ 

Lúa mỳ đóng cửa đạt đỉnh trong vòng 1 tháng trở lại nhờ dư âm từ đơn hàng cho Trung Quốc và kỳ vọng về nhu 

cầu còn có thể lớn hơn từ nước này do nguồn cung trong nước bị ảnh hưởng bởi đại dịch.  

Hỗ trợ kỹ thuật ZWAK20 

 Kháng cự: 543; 563 

 Hỗ trợ: 510; 506 

 

   

ĐẬU TƯƠNG 

Đậu tương đóng cửa tăng điểm mạnh trong hôm qua do lo ngại về tình trạng xuất khẩu tại Brazil và Argentina – 2 

nước xuất khẩu hàng đầu đang gặp vấn đề về hạn chế đi lại và kiểm dịch tại cảng biển do dịch bệnh. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZSEK20 

 Kháng cự: 886; 899 

 Hỗ trợ: 845; 821 
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NGÔ 

Ngô đóng cửa hôm qua giảm điểm rất nhẹ với 0.07% do số liệu giao hàng ngô giảm trong tuần trước nhưng gặp 

phải lực hỗ trợ từ vấn đề dịch bệnh ở Mỹ ngày càng nghiêm trọng có thể làm chậm việc gieo trồng ảnh hưởng 

đến năng suất của mặt hàng này. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZCEK20 

 Kháng cự: 357; 368 

 Hỗ trợ: 339; 331 

  

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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