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Dow Jones 21,052.53 -360.91 (1.69%) 

S&P 500 2,488.65 -38.25 (1.51%) 

Shanghai Composite 2,763.99 -16.65 (0.60%)  

USD/BRL 5.3509 0.0973 (1.85%) 

 
Midwest, USA – 06/04/2020 

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 03/04/2020 

 
Midwest, USA – 09/04/2020 

THỜI TIẾT 

- Midwest: thời tiết có mưa nhỏ ở vùng trung tâm, sau đó 

sẽ to dần bao phủ toàn bộ khu vực, kéo dài xuống cả 

vùng đồng bằng phía Nam và Texas 

- Brazil: thời tiết vẫn có mưa nhỏ ở các bang phía Bắc và 

to dần trong những ngày tới. Chiều tối khu vực phía Nam 

có mưa to nhưng không kéo dài, trời tiết khô ráo từ ngày 

mai. 

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 

 

 Bán hàng hàng ngày – Daily Export Sales của USDA: thông báo đã bán 567,000 tấn ngô cho Trung 

Quốc. Trong đó 63,000 tấn sẽ được giao trong niên vụ 2019/20 và 504,000 tấn sẽ được giao trong niên vụ 

2020/21. 

 Nga: Theo hãng thông tấn Interfax, khoảng 173 xe tải chở ngũ cốc đến cảng Novorossiisk đã bị tắc nghẽn 

ở khu vực gần cảng, do các địa phương tiến hành cách ly và phong tỏa do ảnh hưởng của virus Corona. 

Ước tính có 4,500 tấn ngũ cốc được chở trên số xe tải này. Sự chậm trễ trong hoạt động vận tải ngũ cốc 

đến cảng có thể làm chậm tiến độ xuất khẩu và gây thiệt hại cho các công ty xuất khẩu của Nga. 
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 Canada: Hải quan nước này báo cáo xuất khẩu lúa mỳ trong tuần trước đạt 352,100 tấn, tăng 11% so với 

tuần trước đó. Xuất khẩu lúa mỳ Canada từ đầu niên vụ 2019/20 tới nay đã đạt 10.0 triệu tấn, giảm 14% 

so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 7% so với trung bình 5 năm qua. 

- Xuất khẩu lúa mỳ durum của Canada trong tuần trước giảm 80% xuống mức 37,200 tấn, nâng xuất 

khẩu lúa mỳ durum từ đầu niên vụ lên mức 3.1 triệu tấn, tăng 3% so với trung bình 5 năm qua. 

- Xuất khẩu đậu tương của Canada trong tuần trước chỉ đạt 2,000 tấn, nâng xuất khẩu đậu tương từ 

đầu niên vụ 2019/20 lên mức 2.4 triệu tấn, giảm 27% so với trung bình 5 năm qua. 

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

Pháp đạt 62% tốt – tuyệt vời, so với mức 63% tuần trước và 84% cùng kỳ năm ngoái và 87% trung bình 5 

năm qua. Đây là mức chất lượng lúa mỳ kém nhất của Pháp từ năm 2011 tới nay.  Mưa lớn và bão trong 

giai đoạn đầu năm 2020 gây ra ngập lụt, sau đó là tình trạng thiếu mưa từ tháng 3, đã ảnh hưởng xấu tới 

chất lượng mùa vụ. 

 Kazakhstan: Theo hãng tin Interfax, Bộ nông nghiệp Kazakhstan đã phê duyệt xuất khẩu 200,000 tấn lúa 

mỳ và 70,000 tấn bột mỳ trong tháng 4. Ngoài ra, các thương nhân cũng có nghĩa vụ phải bán 30% khối 

lượng này tại thị trường nội địa ở mức 84,000 – 88,000 tenge/tấn với lúa mỳ và 120,000 – 130,000 tenge/tấn 

đối với bột mỳ. Trước đó, Bộ nông nghiệp Kazakhstan đã dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu lúa mỳ, bột mỳ và thay 

bằng mức hạn ngạch xuất khẩu nhằm đảm bảo an ninh lương thực. 

  Ukraina: Bộ nông nghiệp Ukraina báo cáo xuất khẩu lúa mỳ của nước này trong tuần trước đạt 150,000 

tấn, so với mức 365,000 tấn trong tuần trước nữa. Xuất khẩu lúa mỳ từ đầu niên vụ 2019/20 tới nay đã đạt 

17.8 triệu tấn, tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu ngô của Ukraina trong tuần trước đạt 785,000 

tấn, so với mức 857,000 tấn trong tuần trước đó. Xuất khẩu ngô Ukraina từ đầu niên vụ 2019/20 tới nay đã 

đạt 23.5 triệu tấn, nhanh hơn 13% so với cùng kỳ năm ngoái. 

 

SẢN LƯỢNG  

 Ấn Độ: USDA chi nhánh nước này dự báo sản lượng lúa mỳ 2019/20 ở mức 103.6 triệu tấn, so với sản lượng 

99.87 triệu tấn trong niên vụ trước. Sản lượng lúa mỳ 2020/21 dự báo sẽ tăng nhẹ lên mức 105.0 triệu tấn. 

Đối với ngô, USDA dự báo sản lượng của nước này trong niên vụ 2019/20 đạt 28.5 triệu tấn, không đổi so 

với báo cáo tháng 3 của USDA. Sản lượng ngô 2020/21 dự báo sẽ giảm nhẹ xuống mức 28.0 triệu tấn. 

 Brazil: Hiệp hội dầu thực vật Brazil – ABIOVE dự đoán sản lượng đậu tương 2019/20 của nước này ở mức 

123.7 triệu tấn, không đổi so với mức 123.7 triệu tấn trong báo cáo trước đó. Đối với sản lượng đậu tương 

niên vụ cũ 2018/19, ABIOVE điều chỉnh lại ở mức 120.75 triệu tấn, so với 118.7 trong báo cáo tháng trước. 

Sau khi nâng sản lượng niên vụ trước, tồn kho cuối vụ đậu tương 2019/20 được tăng dự báo từ 1.3 lên 3.3 

triệu tấn. Xuất khẩu đậu tương và ép dầu đậu tương Brazil trong năm niên vụ này được giữ nguyên các dự 

báo ở mức 73.5 và 45.5 triệu tấn. 
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LÚA MỲ 

 Lúa mỳ đóng cửa ở mức 549.25 cents/giạ, tăng mạnh 1,38% do ảnh hưởng chất lượng mùa vụ kém từ 

Pháp, cộng với các số liệu xuất khẩu tích cực từ Canada. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZWAK20 

 Kháng cự: 590; 600 

 Hỗ trợ: 570; 540 

 

 

 

 

   

ĐẬU TƯƠNG 

 Đậu tương đóng cửa giảm nhẹ 0,52% về mức 854.25 cents/giạ. Đây là phiên giảm điểm thứ 3 liên tiếp, do 

ảnh hưởng bởi thông tin tồn kho của Brazil được điều chỉnh tăng lên 2 triệu tấn, cộng với việc đồng Real 

tiếp tục trượt giá mạnh. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZSEK20 

 Kháng cự: 900; 920 

 Hỗ trợ: 880; 850 
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NGÔ 

 Ngô đóng cửa giảm nhẹ 0,82% về mức 330.75 cents/giạ, đây là phiêm giảm thứ 6 liên tiếp và là mức thấp 

nhất kể từ tháng 09/2016, do lo ngại về nhu cầu ethanol vẫn đang tạo áp lực rất lớn lên giá ngô. Tuy nhiên 

phiên hôm qua ghi nhận sự tăng điểm cho các hợp đồng tháng xa, do số liệu bán hàng tích cực khi Trung 

Quốc mua 504,000 tấn ngô của Mỹ cho niên vụ 2020/21. 

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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