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Dow Jones 21,200.55 +495.64 (2.39%) 

S&P 500 2,475.56 +28.23 (1.15%) 

Shanghai Composite 2,781.59 +59.15 (2.17%)  

USD/BRL 5.03768 -0.05595 (1.10%) 

 
Midwest, USA – 26/03/2020 

Mã HĐ Cao Thấp TT % KLGD 

ZCEK20 352.75 345.75 348.5 0.36% 107,365 

ZCEN20 356.75 350.75 353.5 0.43% 67,000 

ZSEK20 897 880.5 881.5 -0.59% 84,016 

ZSEN20 898 882.75 884.75 -0.31% 46,664 

ZMEK20 333.4 320.1 321.7 -3.13% 51,303 

ZMEN20 326.4 316.8 318.3 -1.94% 32,178 

ZLEK20 27.04 26.12 26.64 0.34% 62,705 

ZLEN20 27.34 26.45 26.99 0.56% 40,074 

ZWAK20 583.25 556.75 580 3.29% 93,812 

ZWAN20 571.5 551.25 567.75 2.25% 65,137 
 

GIÁ CHỐT PHIÊN 25/03/2020 

 
Midwest, USA – 29/03/2020 

THỜI TIẾT 

- Midwest: Cả khu vực sẽ có mưa to diện rộng vào cuối 

tuần. Phía tây bắc dự báo không còn tuyết rơi kể từ ngày 

mai.  

- Brazil: Các bang trung tâm tiếp tục có mưa diện rộng 

nhưng dự báo sẽ giảm dần từ hôm nay. Phía nam vẫn sẽ 

khô ráo trong những ngày tới. 

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 

- Trung Quốc: Hải quan Trung Quốc báo cáo nhập khẩu đậu tương từ Mỹ trong 2 tháng đầu năm nay đạt 6.1 triệu 

tấn, so với mức 1.04 triệu tấn đã nhập khẩu cùng  kỳ năm 2019. Tháng 12 năm ngoái, Trung Quốc đã nhập khẩu 

3.09 triệu tấn đậu tương Mỹ, gấp 44 lần so với tháng 12/2018.  Trong khi đó, nhập khẩu đậu tương Brazil vào 

Trung Quốc 2 tháng đầu năm 2020 đạt 5.14 triệu tấn, giảm 26% so với mức 6.19 triệu tấn đã nhập khẩu cùng kỳ 

năm ngoái. Tổng nhập khẩu đậu tương trong 2 tháng đầu năm đạt 13.51 triệu tấn, tăng 14.2% so với mức 11.83 

triệu tấn đã nhập khẩu cùng kỳ năm 2019. Riêng mức nhập khẩu tháng 2 đạt 6.11 triệu tấn, mức cao nhất tháng 

2 từ trước tới nay, tăng 37% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều lo ngại nhập khẩu đậu tương 

từ Mỹ sẽ bị giảm trong vài tháng tới khi sản lượng mới thu hoạch của Brazil được tung ra thị trường và giá đậu 

tương Brazil cũng đang rẻ hơn và được các nhà máy ép dầu Trung Quốc ưu tiên hơn. 

- Nga: Theo Agricensus, giá lúa mỳ xuất khẩu của Nga tăng rất mạnh trong những ngày gần đây do nhu cầu mua 

hàng rất lớn của các nước trên thế giới để đảm bảo an ninh lương thực trong đại dịch Covid-19. Nhu cầu mua 

hàng đến từ các nước Ma-rốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập khi nguồn cung lúa mỳ Pháp gặp khó khăn do lệnh phong 
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tỏa. Ước tính có ít nhất 300,000 tấn lúa mỳ Nga đã được bán trong 2 ngày đầu tuần này, thậm chí con số thực 

tế có thể còn lớn hơn. 

- USDA: Báo cáo Bán hàng hàng ngày (Daily Export Sales) thông báo đã bán 20,000 tấn dầu đậu nành 2019/2020 

cho Hàn Quốc và 138,000 tấn ngô 2019/2020 cho nước giấu tên. 

- Brazil: Hiệp hội dầu thực vật Brazil (ABIOVE) giữ nguyên dự báo xuất khẩu đậu tương 2020 ở mức 73.5 triệu 

tấn, so với mức 74 triệu tấn đã xuất khẩu năm ngoái. Xuất khẩu khô đậu của Brazil trong năm 2020 dự báo đạt 

16.2 triệu tấn, không đổi so với báo cáo trước. Dù vậy, ABIOVE cho biết vẫn sẽ tiếp tục theo dõi tác động của 

đại dịch Covid-19 đối với tiến độ xuất khẩu ngũ cốc. 

SẢN LƯỢNG  

- Nam Phi: Ủy ban dự báo mùa vụ (CEC) của Nam Phi dự báo sản lượng ngô của nước này trong năm 2020 sẽ 

đạt 14.8 triệu tấn, cao hơn mức 14.56 triệu tấn trong báo cáo tháng trước và 11.27 triệu tấn năm ngoái, nhưng 

vẫn thấp hơn mức 16 triệu tấn trong báo cáo WASDE tháng 3 vừa qua của USDA. Trong đó, sản lượng ngô 

trắng dự báo đạt 8.523 triệu tấn và sản lượng ngô vàng sẽ đạt 6.286 triệu tấn. Thời tiết thuận lợi giúp năng suất 

ngô tốt hơn các kỳ vọng trước đó.  

Hãng tin SAGIS báo cáo tồn kho ngô của Nam Phi đến hết tháng 2/2020 giảm xuống còn 2.928 triệu tấn từ mức 

3.851 triệu tấn tồn kho cuối tháng 1. Trong số tồn kho đến cuối tháng 2, có 1.642 triệu tấn ngô trắng và 1.286 

triệu tấn ngô vàng. Xuất khẩu ngô Nam Phi trong tháng 2 ước tính đạt 1.397 triệu tấn, tăng so với mức 1.176 tấn 

đã xuất khẩu trong tháng 1. 

- Mỹ: Báo cáo của Cơ quan thông tin năng lượng Hoa Kỳ (EIA) cho thấy sản lượng ethanol của Mỹ giảm 30,000 

thùng mỗi ngày trong tuần trước, xuống mức 1.000 triệu thùng. Đây là tuần giảm thứ 3 liên tiếp của sản lượng 

ethanol tại Mỹ. Tồn kho ethanol tại Mỹ báo cáo đạt 24.14 triệu thùng, giảm 458,000 thùng so với tuần trước. 

LÚA MỲ 

Lúa mỳ tiếp tục đóng cửa tăng mạnh với 3.29% trong phiên giao dịch hôm qua khi mà an ninh lương thực trong 

nước đang là vấn đề ưu tiên trong giai đoạn dịch bệnh dẫn đến khả năng hạn chế xuất khẩu thời gian tới. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZWAK20 

 Kháng cự: 567; 580 

 Hỗ trợ: 547; 537 
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ĐẬU TƯƠNG 

Đậu tương đóng cửa giảm điểm nhẹ trong hôm qua do gặp phải vùng kháng cự kết hợp với lo ngại xuất khẩu 

đậu tương Mỹ sang Trung Quốc sẽ giảm trong thời gian tới khi sản lượng mới thu hoạch của Brazil được tung 

ra thị trường và giá đậu tương Brazil cũng đang rẻ hơn. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZSEK20 

 Kháng cự: 887; 900 

 Hỗ trợ: 873; 860 

   

NGÔ 

Ngô đóng cửa tăng điểm nhẹ trong phiên hôm qua trước thông tin bán 138,000 tấn ngô cho nước giấu tên, nhưng 

đà tăng không nhiều khi Mỹ tiếp tục ghi nhận tuần thứ 3 liên tiếp giảm sản lượng ethanol, ảnh hưởng tới nhu cầu 

sử dụng mặt hàng này. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZCEK20 

 Kháng cự: 353; 360 

 Hỗ trợ: 340; 333 
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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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