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Dow Jones 22,552.17 +1,351.60 (6.38%) 

S&P 500 2,630.07 +154.51 (6.24%) 

Shanghai Composite 2,764.91 +16.68 (0.60%)  

USD/BRL 5.02559 -0.01209 (0.24%) 

 
Midwest, USA – 27/03/2020 

Mã HĐ Cao Thấp TT % KLGD 

ZCEK20 349.25 343.75 348.75 0.07% 103,100 

ZCEN20 354.75 350 354.25 0.21% 73,447 

ZSEK20 884.5 871.25 880.25 -0.14% 77,125 

ZSEN20 888 875 884.75 0.00% 45,240 

ZMEK20 327.7 317.2 322.9 0.37% 42,706 

ZMEN20 322.8 313.9 320.3 0.63% 25,412 

ZLEK20 26.77 26.23 26.5 -0.53% 45,819 

ZLEN20 27.12 26.58 26.86 -0.48% 31,985 

ZWAK20 583 564.5 569 -1.90% 72,629 

ZWAN20 568.25 554 556.25 -2.03% 49,539 
 

GIÁ CHỐT PHIÊN 26/03/2020 

 
Midwest, USA – 30/03/2020 

THỜI TIẾT 

- Midwest: Mưa nhỏ ở khu vực trung tâm trong hôm nay sẽ 

kết thúc. Phía nam chuẩn bị đón lượng mưa lớn 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 với 

lượng nhỏ dần. Phía nam tiếp tục khô ráo trong 2 ngày 

tới. 

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 

- Ukraina: Hãng tin APK-Inform cho biết giá lúa mỳ xuất khẩu của Ukraina đang có chiều hướng tăng lên do các 

công ty thương mại hạn chế xuất khẩu vì lo ngại thiếu lúa mỳ cho nhu cầu nội địa trong bối cảnh an ninh lương 

thực được đặt lên hàng đầu khi mà dịch Covid-19 vẫn lây lan phức tạp. Giá lúa mỳ 12.5% protein của Ukraina 

đang được chào bán ở mức $207 – 211/tấn FOB, tăng $7/tấn kể từ đầu tuần. Giá lúa mỳ 11.5% protein đang 

được chào ở mức $205 – $209/tấn FOB. Trong niên vụ 2019/2020, Ukraina dự kiến sẽ xuất khẩu 20 triệu tấn lúa 

mỳ, với 17.5 triệu tấn đã xuất khẩu từ đầu niên vụ tới nay. 

- Brazil: Theo chuyên gia nông nghiệp hàng đầu thế giới Cordonnier, nông dân Brazil đang được các nhà tư vấn 

khuyên nên đẩy mạnh bán đậu tương 2020/2021 càng nhiều càng tốt. Đồng real Brazil đang trượt giá mạnh so 

với dollar Mỹ khiến giá đậu tương nội địa của Brazil cao hơn và đang tạo ra lợi nhuận tốt. Giá đậu tương tại bang 

Rio Grande do Sul trong tuần trước được chào ở mức 92 BRL/bao tại thị trường nội địa và 100 BRL/bao tại cảng 

xuất khẩu. Nếu đồng real Brazil mạnh lên, các chuyên gia dự báo giá đậu tương xuất khẩu tại Brazil sẽ giảm 

xuống chỉ còn 79 BRL/bao. 
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- Argentina: Nông dân của quốc gia xuất khẩu ngô và đậu tương thứ 3 thế giới này hiện đã bắt đầu thu hoạch 

ngô và đậu tương trong bối cảnh vận chuyển hàng hóa đang bị chậm lại rõ rệt và giá cả hiện tại cũng không tốt 

có thể khiến nông dân phải tích trữ ngũ cốc, tạm thời không thể bán ra số lượng lớn sau khi thu hoạch. Hiện giá 

đậu tương Argentina đang bán ở mức 226 USD/tấn, thay vì 239 USD/tấn như đầu năm và 245 USD/tấn cùng kỳ 

năm ngoái. Theo các chuyên gia, sự gián đoạn nguồn cung này có thể khiến dòng chảy thương mại thế giới thay 

đổi dù nông dân Argentina sẽ vẫn bán ra khối lượng tối thiểu để trang trải chi phí và phần còn lại sẽ găm hàng 

để đợi thời điểm bán tốt hơn. 

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

này giảm nhẹ 10,000 tấn trong tuần trước, xuống mức 3.08 triệu tấn. Đây là tuần giảm thứ 5 liên tiếp của tồn kho 

đậu tương và ở gần mức thấp nhất trong lịch sử. Dự báo nhập khẩu đậu tương của Trung Quốc trong tháng 3 

có thể đạt 4 triệu tấn, giảm 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Ép dầu đậu tương của Trung Quốc trong tuần qua 

đạt 1.39 triệu tấn, giảm 80,000 tấn so với tuần trước nữa và là tuần giảm thứ 4 liên tiếp. Tồn kho khô đậu giảm 

120,000 tấn xuống mức 330,000 tấn, giảm 40,000 tấn so với tháng trước và thấp hơn 210,000 tấn so với năm 

ngoái. Tồn kho dầu đậu tương giảm 70,000 tấn xuống mức 1.33 triệu tấn, nhưng vẫn cao hơn 120,000 tấn so 

với cùng kỳ tháng trước. 

- USDA: Báo cáo Xuất khẩu (Export Sales) tuần từ 13/03 – 19/03 cho thấy Trung Quốc thực tế đã mua nhiều ngô 

và lúa mỳ Mỹ. Cụ thể, Trung Quốc đã mua 199,300 tấn đậu tương Mỹ 2019/2020; 756,000 tấn ngô 2019/2020; 

200,000 tấn lúa mỳ 2019/2020 và 285,000 tấn lúa mỳ 2020/2021; 121,000 tấn lúa miến 2019/2020 trong tuần 

trước. Giao hàng đậu tương sang Trung Quốc đạt 64,300 tấn. 

BÁO CÁO XUẤT KHẨU – EXPORT SALES (USDA) TUẦN 13/03 – 19/03 
(Đơn vị: nghìn tấn) 

Hàng hóa Niên vụ 
Bán hàng 

tuần báo cáo 
Giao hàng 

Bán hàng 

tuần trước đó 

Chênh lệch 

bán hàng 

Ngô 

2019/2020 

1,814.3 846 904.5 +100.6% 

Đậu tương 904.3 607.1 631.6 +43.2% 

Khô đậu tương 251.2 289.7 129.1 +94.6% 

Dầu đậu tương 55.9 14 18.9 +195.8% 

Lúa mỳ 740 415.7 338.3 +118.7% 
 

SẢN LƯỢNG  

- Thế giới: Báo cáo Cung cầu tháng 3 của Hiệp hội ngũ cốc quốc tế (IGC) giữ nguyên dự báo sản lượng lúa mỳ 

thế giới 2019/2020 ở mức 763 triệu tấn, cao hơn mức 733 triệu tấn năm ngoái. Sản lượng lúa mỳ thế giới 

2020/2021 được dự báo ở mức 768 triệu tấn, thấp hơn mức 769 triệu tấn trong báo cáo tháng trước. Sản lượng 

ngô thế giới 2019/2020 dự báo đạt 1.116 tỉ tấn, cao hơn 1.112 tỉ tấn trong báo cáo trước, nhưng thấp hơn sản 

lượng 1.130 tỉ tấn năm ngoái. Sản lượng ngô thế giới 2020/2021 được dự đoán ở mức 1.157 tỉ tấn. Sản lượng 

đậu tương thế giới 2019/2020 dự báo đạt 341 triệu tấn, thấp hơn mức 345 triệu tấn trong báo cáo trước và  thấp 

hơn sản lượng 362 triệu tấn năm ngoái. Sản lượng đậu tương thế giới 2020/2021 dự báo sẽ tăng lại mức 366 
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triệu tấn. Sản lượng đậu tương năm nay bị giảm 4 triệu tấn so với tháng trước chủ yếu do mức giảm dự đoán ở 

Brazil và Argentina vì thời tiết không thuận lợi. 

LÚA MỲ 

Lúa mỳ đóng cửa giảm điểm hôm qua sau chuỗi phiên tăng liên tục khi chạm vùng kháng cự bất chấp số liệu 

bán hàng tăng đáng kể trong tuần trước đó. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZWAK20 

 Kháng cự: 563; 584 

 Hỗ trợ: 547; 537 

 

   

ĐẬU TƯƠNG 

Đậu tương đóng cửa giảm nhẹ trong phiên hôm qua do nông dân Brazil đang được khuyến khích đẩy mạnh việc 

bán đậu tương khi giá đang cao, dù số liệu bán hàng từ USDA cũng khá khả quan. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZSEK20 

 Kháng cự: 887; 900 

 Hỗ trợ: 870; 860 
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Ngô đóng cửa tăng điểm nhẹ trong phiên hôm qua nhờ báo cáo bán hàng tăng mạnh, cao nhất từ đầu niên vụ 

tới nay và thông tin từ đơn hàng ngô cho Trung Quốc nhưng đà tăng không nhiều do sức ép từ sản lượng ethanol 

tại Mỹ giảm trước đó. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZCEK20 

 Kháng cự: 353; 360 

 Hỗ trợ: 340; 333 

  

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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