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Dow Jones 21,413.44 +469.93 (2.24%) 

S&P 500 2,526.90 +56.40 (2.28%) 

Shanghai Composite 2,780.64 +46.12 (1.69%)  

USD/BRL 5.2536 0.0041 (0.08%) 

 
Midwest, USA – 01/04/2020 

Mã HĐ Cao Thấp TT % KLGD 

ZCEK20 343.25 333.00 333.50 -0.37% 135,548 

ZCEN20 346.75 337.50 338.50 -0.07% 94,328 

ZSEK20 870.00 857.00 858.75 -0.46% 77,109 

ZSEN20 874.00 861.75 864.00 -0.37% 61,326 

ZMEK20 317.10 308.50 309.10 -1.84% 36,338 

ZMEN20 313.60 307.30 307.80 -1.41% 25,581 

ZLEK20 26.83 25.82 26.24 0.73% 52,721 

ZLEN20 27.18 26.17 26.59 0.68% 35,738 

ZWAK20 553.25 538.25 541.75 -1.54% 43,143 

ZWAN20 550.25 535.00 538.75 -1.64% 30,365 

 

GIÁ CHỐT PHIÊN 02/04/2020 

 
Midwest, USA – 04/04/2020 

THỜI TIẾT 

- Midwest: thời tiết có mưa kèm theo tuyết rơi dày trên diện 

rộng, sau đó sẽ tạnh dần vào cuối tuần. Ở vùng đồng 

bằng phía Nam, Texas sẽ có mưa to và kéo dài đến hết 

tuần. 

- Brazil: tại miền trung có mưa nhỏ với vùng mưa trung 

bình trong vài ngày tới, sau đó tạnh dần. Các bang phía 

Nam thời tiết khô ráo 2-3 ngày tới. 

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 

 

 Nga: Bộ nông nghiệp nước này cho biết sẽ bán 1.5 triệu tấn ngũ cốc trong kho dự trữ chiến lược của quốc 

gia ra thị trường nội địa, tương đương 83% kho dự trữ. Con số này cao hơn mức 1.0 triệu tấn trong các tuyên 

bố hồi đầu tuần. Hiện nay, ước tính Nga đang có 1.8 triệu tấn ngũ cốc trong kho dữ trữ, chủ yếu được đặt ở 

khu vực Siberia. Chính phủ Nga cũng đã chính thức phê duyệt đề xuất trước đó của Bộ nông nghiệp và áp 

dụng hạn ngạch xuất khẩu 7 triệu tấn ngũ cốc trong giai đoạn tháng 4 – tháng 6, để đảm bảo an ninh lương 

thực trong bối cảnh đại dịch Covid-19. 
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 Báo cáo Bán hàng xuất khẩu – Export Sales của USDA: tổng hợp trong tuần từ 20/03/2020 – 

26/03/2020. 

 

 Chi-lê: USDA nước này dự báo nhập khẩu lúa mỳ trong niên vụ 2019/20 đạt 1.40 triệu tấn, cao hơn mức 

1.30 triệu tấn trong báo cáo tháng 3, và mức 1.25 triệu tấn đã nhập khẩu trong niên vụ trước. Dự đoán 

nhập khẩu lúa mỳ trong niên vụ 2020/21 ở mức 1.35 triệu tấn. 

- Dự báo sản lượng lúa mỳ 2019/20 của Chi-lê đạt 1.32 triệu tấn, thấp hơn mức 1.45 triệu tấn trong báo 

cáo tháng 3 của USDA. Sản lượng lúa mỳ 2020/21 dự báo sẽ giảm nhẹ xuống mức 1.28 triệu tấn. 

- Đối với ngô, Chi-lê dự báo sẽ nhập khẩu 2.6 triệu tấn trong niên vụ 2019/20, so với 2.3 triệu tấn trong niên 

vụ trước. Nhập khẩu ngô 2020/21 dự báo sẽ tăng nhẹ lên mức 2.7 triệu tấn. 

 Tunisia: USDA chi nhánh nước này dự báo nhập khẩu lúa mỳ trong niên vụ 2019/20 sẽ đạt 1.64 triệu tấn, 

cao hơn mức 1.60 triệu tấn trong báo cáo tháng 3 của USDA, nhưng thấp hơn mức 1.81 triệu tấn đã nhập 

khẩu trong niên vụ trước.  

 Ai Cập: USDA chi nhánh nước này dự báo nhập khẩu đậu tương trong niên vụ 2020/21 sẽ đạt 3.8 triệu 

tấn, cao hơn so với mức 3.7 triệu tấn sẽ nhập khẩu trong niên vụ 2019/20 và mức 3.35 triệu tấn đã nhập 

khẩu trong niên vụ 2018/19. 

  Trung Quốc: Theo báo cáo của trung tâm thông tin ngũ cốc quốc gia Trung Quốc – CNGOIC 

- Tồn kho đậu tương của nước này tăng thêm 170,000 tấn trong tuần trước, lên mức 3.25 triệu tấn. Đây là 

tuần đầu tiên tồn kho đậu tương của Trung Quốc tăng, sau chuỗi 5 tuần giảm liên tiếp trước đó 

- Nhập khẩu đậu tương của Trung Quốc trong tháng 3 có thể sẽ ở trong khoảng 3.9 – 4.6 triệu tấn, so với 

mức 4.9 triệu tấn đã xuất khẩu trong tháng 3 năm 2019. 

- Ép dầu đậu tương của Trung Quốc trong tuần qua đạt 1.48 triệu tấn, tăng 90,000 tấn so với tuần trước 

nữa, và là tuần tăng đầu tiên sau chuỗi 4 tuần giảm liên tiếp trước đó. 

- Tồn kho khô đậu giảm 50,000 tấn xuống mức 280,000 tấn, là mức tồn kho thấp nhất từ trước tới nay. Tồn 

kho thấp hơn 20,000 tấn so với tháng trước và giảm tới 370,000 tấn so với cùng kỳ năm ngoái. 

- Tồn kho dầu đậu nành giảm 60,000 tấn xuống mức 1.27 triệu tấn, là tuần giảm tồn kho thứ 4 liên tiếp. 
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SẢN LƯỢNG  

 Argentina: Sở giao dịch hàng hóa Buenos Aires Exchange báo cáo, đã thu hoạch được 22.2% diện tích ngô 

dự kiến, so với 15.8% tuần trước, và 17.2% cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng ngô được giữ nguyên dự báo ở 

mức 50.0 triệu tấn. Thu hoạch đậu tương đã đạt 8.1%, so với 4.6% tuần trước và 6.4% cùng kỳ năm ngoái, 

sản lượng giảm dự báo từ 52.0 xuống 49.5 triệu tấn trong báo cáo tuần này. 

 Ukraina: Hiệp hội ngũ cốc Ukraina – UGA dự đoán sản lượng lúa mỳ của nước này trong năm 2020 (niên vụ 

2020/21) sẽ đạt 25.8 triệu tấn, không đổi so với dự đoán trước và giảm so với mức 28.2 triệu tấn trong niên 

vụ trước. Sản lượng ngô 2020 của Ukraina được UGA dự đoán ở mức 36.8 triệu tấn, cao hơn mức 34.3 triệu 

tấn trong báo cáo tháng trước và cao hơn mức 35.2 triệu tấn trong niên vụ 2019/20. Mức tăng này đến từ dự 

báo nông dân Ukraina sẽ chuyển một phần diện tích trồng lúa mạch vụ xuân sang để trồng ngô. 

 

LÚA MỲ 

Lúa mỳ đóng cửa ở mức 541.75 cents/giạ, giảm mạnh 1,54% và là phiên giảm thứ 4 liên tiếp. Lúa mỳ giảm do 

ảnh hưởng của số liệu bán hàng thấp nhất từ đầu niên vụ và giao hàng cũng giảm 34% so với tuần trước trong 

báo cáo Export Sales. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZWAK20 

 Kháng cự: 590; 600 

 Hỗ trợ: 570; 540 

 

 

 

 

   

ĐẬU TƯƠNG 

Đậu tương đóng cửa giảm nhẹ 0,46% về mức 858.75 cents/giạ. Vào giữa phiên, đậu tương tăng theo ngô và 

dầu thô, nhưng sau đó giá bị đẩy xuống khi đồng Real Brazil vẫn trượt giá so với Dollar Mỹ, kích hoạt nhiều 

lệnh bán của nông dân nước này. 
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Hỗ trợ kỹ thuật ZSEK20 

 Kháng cự: 900; 920 

 Hỗ trợ: 880; 850 

 

  

 

 

NGÔ 

Ngô đóng cửa giảm nhẹ 0,37% về mức 333.50 cents/giạ, đây là phiêm giảm thứ 5 liên tiếp do các số liệu bán 

hàng và giao hàng thấp trong báo cáo Export Sales. Tuy nhiên sản lượng ngô Argentina sẽ giảm trong thời gian 

tới do thời tiết khô hạn, dẫn đến việc tăng điểm ở các hợp đồng tháng xa. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZCEK20 

 Kháng cự: 350; 365 

 Hỗ trợ: 330; 300 

 

 

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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