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Dow Jones 21,636.78 -915.39 (4.06%) 

S&P 500 2,541.47 -88.60 (3.37%) 

Shanghai Composite 2,772.20 +7.29 (0.26%)  

USD/BRL 5.09935 +0.07376 (1.47%) 

 
Midwest, USA – 30/03/2020 

Mã HĐ Cao Thấp TT % KLGD 

ZCEK20 350 342.5 346 -0.79% 102,199 

ZCEN20 355.75 348.5 351.75 -0.71% 67,707 

ZSEK20 888.75 875.25 881.5 0.14% 74,273 

ZSEN20 893.25 879.75 885.25 0.06% 43,637 

ZMEK20 328.1 320.7 323.1 0.06% 33,513 

ZMEN20 324.1 317.7 319.7 -0.19% 22,241 

ZLEK20 26.96 26.33 26.85 1.32% 47,771 

ZLEN20 27.32 26.69 27.22 1.34% 34,323 

ZWAK20 587 563.5 571.25 0.40% 83,840 

ZWAN20 568 552.5 557.25 0.18% 57,038 
 

GIÁ CHỐT PHIÊN 27/03/2020 

 
Midwest, USA – 02/04/2020 

THỜI TIẾT 

- Midwest: Vùng mưa ở phía đông nam sẽ lớn dần lên và di 

chuyển về phía bắc khiến khu vực tây và tây bắc có mưa 

diện rộng. Tuyết sẽ xuất hiện ở khu vực này trong 2 ngày 

tới.  

- Brazil: Mưa ở các bang trung tâm sẽ thu hẹp dần trong 

những ngày này. Phía nam có mưa vừa dự báo kéo dài 

đến giữa tuần. 

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 

- Ukraina: Bộ kinh tế Ukraina đã đề xuất một hạn ngạch xuất khẩu lúa mỳ trong niên vụ 2019/2020 ở mức 20.2 

triệu tấn. Hiện, xuất khẩu lúa mỳ của Ukraina từ đầu niên vụ tới nay đã đạt 17.73 triệu tấn. Trước đó, Bộ kinh tế 

đã yêu cầu các công ty nhà nước bán ra khoảng 160,000 tấn lúa mỳ tồn kho, đủ để sản xuất 128,000 tấn bột mỳ 

trên thị trường nội địa, nhằm hạn chế giá không tăng mạnh do ảnh hưởng của Covid-19. Gần đây, giá lúa mỳ 

Ukraina xuất khẩu và nội địa đều tăng mạnh, do người tiêu dùng trở nên hoảng loạn và có nhu cầu rất lớn về 

lương thực thực phẩm. 

- Nga: Bộ nông nghiệp Nga cho biết đã đề xuất lên Chính phủ về việc áp dụng hạn ngạch xuất khẩu ngũ cốc ở mức 

7 triệu tấn cho giai đoạn tháng 4 - 6 năm nay, áp dụng đối với các loại ngũ cốc chính như lúa mỳ, lúa mạch và 

ngô, nhằm giúp ổn định thị trường thực phẩm trong nước. Trước đó, thông tin về việc Chính phủ Nga sẽ áp hạn 

ngạch xuất khẩu ngũ cốc ở mức 20 triệu tấn cho nửa đầu năm 2020 vẫn chưa chính thức được áp dụng. Theo 

một số chuyên gia, mặc dù áp hạn ngạch nhưng tác động thực tế tới xuất khẩu của Nga không nhiều. Dự báo 

cho thấy trong giai đoạn tháng 4 – 6, Nga sẽ chỉ xuất khẩu khoảng 4 – 4.5 triệu tấn ngũ cốc. 
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- Ma-rốc: Chính phủ Ma-rốc thông báo tiếp tục gia hạn việc bỏ thuế nhập khẩu lúa mỳ mềm và một số loại ngũ cốc 

khác thêm 45 ngày tới, đến ngày 15/06/2020, nhằm ổn định nguồn cung, đảm bảo an ninh lương thực. Ngoài ra, 

Ma-rốc còn chịu ảnh hưởng của thời tiết hạn hán trong năm nay, nên việc đẩy mạnh nhập khẩu là điều không 

tránh khỏi. 

- USDA: Trong báo cáo Bán hàng hàng ngày (Daily Export Sales), USDA thông báo đã bán 163,290 tấn đậu tương 

niên vụ 2019/2020 cho Mexico và 114,048 tấn ngô 2019/2020 cho nước giấu tên. 

- Pháp: Báo cáo mùa vụ Pháp hàng tuần của France Agri Mer cho biết chất lượng mùa vụ lúa mỳ mềm 2020 của 

Pháp đạt 63% tốt – tuyệt vời, giữ nguyên so với mức 63% tuần trước và 85% cùng kỳ năm ngoái và 89% trung 

bình 5 năm qua. Đây là mức chất lượng lúa mỳ kém nhất của Pháp từ năm 2011 tới nay. Chất lượng lúa mỳ 

durum tại Pháp đang ở mức 66% tốt – tuyệt vời, giảm nhẹ so với 67% tuần trước và 74% cùng kỳ năm ngoái. 

SẢN LƯỢNG  

- Ukraina: Bộ nông nghiệp Ukraina báo cáo xuất khẩu lúa mỳ của nước này trong tuần trước đạt 365,000 tấn, giảm 

so với mức 387,000 tấn trong tuần trước nữa. Tuy vậy, xuất khẩu lúa mỳ từ đầu niên vụ tới nay đã đạt 17.7 triệu 

tấn, tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu ngô của Ukraina trong tuần trước đạt 857,000 tấn, tăng mạnh 

so với mức 526,000 tấn trong tuần trước đó. Lũy kế từ đầu niên vụ tới nay, Ukraina đã xuất khẩu được 22.8 triệu 

tấn ngô, nhanh hơn 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng cộng, xuất khẩu các loại ngũ cốc của Ukraina từ đầu 

niên vụ 2019/2020 tới nay đã đạt 45.3 triệu tấn, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2019.  

- Argentina: Hải quan Argentina cho biết xuất khẩu dầu đậu tương sang Ấn Độ trong tháng 2 đạt 197,131 tấn, giảm 

mạnh so với mức gần 300,000 tấn hồi tháng 1 và mức 289,000 tấn cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ xuất khẩu dầu đậu 

tương sang Ấn Độ chỉ đạt 62%, so với mức 78% hồi tháng 1 và 71% năm ngoái. Sau Ấn Độ, các nước nhập khẩu 

nhiều dầu đậu tương từ Argentina trong tháng 2 khác là Bangladesh, Ai Cập và Colombia. Đối với khô đậu, xuất 

khẩu trong tháng 2 đạt 1.52 triệu tấn, giảm 100,000 tấn so với năm ngoái. Trong tháng 2, Argentina đã xuất khẩu 

1.66 triệu tấn ngô, tăng hơn 200,000 tấn so với năm ngoái. Ảnh hưởng từ lệnh phong tỏa do Covid-19 đã khiến 

xuất khẩu thực tế của Argentina có thể sẽ thấp hơn nhiều so với kỳ vọng. 

- Canada: Hải quan Canada báo cáo xuất khẩu lúa mỳ của nước này trong tuần trước đạt 317,400 tấn, tăng 8% 

so với tuần trước đó. Tính từ đầu niên vụ tới nay, Canada đã xuất khẩu 9.6 triệu tấn lúa mỳ, giảm 15% so với 

cùng kỳ năm ngoái và giảm 13% so với trung bình 5 năm qua. Xuất khẩu lúa mỳ durum của Canada trong tuần 

trước tăng 70% lên mức 184,900 tấn, nâng xuất khẩu lúa mỳ durum từ đầu niên vụ lên mức 3.1 triệu tấn, giảm 

2% so với trung bình 5 năm qua. Xuất khẩu đậu tương của Canada trong tuần trước đạt 33,200 tấn, nâng xuất 

khẩu đậu tương từ đầu niên vụ lên mức 2.4 triệu tấn, giảm 38% so với trung bình 5 năm qua. 

LÚA MỲ 

Lúa mỳ đóng cửa tăng điểm nhẹ trong phiên cuối tuần qua khi Ukraina và Nga có đề xuất áp dụng hạn ngạch xuất 

khẩu gây lo ngại thiếu hụt nguồn cung lương thực giữa đại dịch covid-19. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZWAK20 

 Kháng cự: 583; 591 

 Hỗ trợ: 562; 549 
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ĐẬU TƯƠNG 

Đậu tương đóng cửa tăng điểm nhẹ kết thúc phiên tuần qua nhờ thông tin USDA đã bán đậu tương cho Mexico 

trong báo cáo bán hàng hằng ngày. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZSEK20 

 Kháng cự: 900; 912 

 Hỗ trợ: 871; 864 

   

NGÔ 

Ngô đóng cửa tuần qua giảm 0.79% do lo ngại sản lượng ethanol giảm vẫn còn gây tác động lên giá ngô khi mà 

tình hình dịch bệnh tại Mỹ ngày càng phức tạp, lấn át lực hỗ trợ từ hợp đồng bán ngô cho nước giấu tên trong 

báo cáo bán hàng hằng ngày. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZCEK20 

 Kháng cự: 353; 357 

 Hỗ trợ: 338; 332 
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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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