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Dow Jones 22,679.99 +1,627.46 (7.73%) 

S&P 500 2,663.68 +175.03 (7.03%) 

Shanghai Composite – đóng cửa 

USD/BRL 5.2873 -0.0627 (1.17%) 

 
Midwest, USA – 06/04/2020 

Mã HĐ Cao Thấp TT % KLGD 

ZCEK20 331.75 325.50 327.75 -0.91% 95,376 

ZCEN20 337.25 331.25 333.25 -1.04% 69,507 

ZSEK20 859.00 848.50 855.50 0.15% 59,364 

ZSEN20 864.00 854.25 861.25 0.20% 43,030 

ZMEK20 303.50 296.80 297.00 -2.04% 32,185 

ZMEN20 304.00 299.30 299.90 -1.12% 26,648 

ZLEK20 26.94 26.20 26.83 1.51% 42,373 

ZLEN20 27.25 26.52 27.15 1.50% 31,395 

ZWAK20 561.75 549.75 555.75 1.18% 43,507 

ZWAN20 555.75 545.75 551.00 1.10% 30,540 

 

GIÁ CHỐT PHIÊN 03/04/2020 

 
Midwest, USA – 09/04/2020 

THỜI TIẾT 

- Midwest: thời tiết có mưa to ở các bang phía Bắc, ngày 

mai sẽ mưa sẽ lan ra toàn bộ khu vực tuy nhiên thời gian 

mưa không kéo dài. 

- Brazil: thời tiết vẫn có mưa nhỏ ở và trung bình trong vài 

ngày tới, vùng mưa sẽ ngày càng nhỏ và thu hẹp lại. Phía 

Nam thời tiết khô ráo 

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 
 

 Bán hàng Giao hàng – Export Inspection của USDA tuần từ 27/03 – 02/04: 
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 EU: Ủy ban châu Âu – EU Commission báo cáo xuất khẩu lúa mỳ của các nước châu Âu trong tuần trước 

đạt 226,385 tấn, nâng xuất khẩu từ đầu niên vụ 2019/20 lên mức 24.78 triệu tấn, tăng 66% so với cùng kỳ 

năm ngoái và tăng 51% so với trung bình 3 năm qua.  

- Nhập khẩu ngô trong tuần trước đạt 201,300 tấn, nâng nhập khẩu từ đầu niên vụ 2019/20 lên mức 

16.0 triệu tấn, giảm 15% so với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn 17% so với trung bình 3 năm qua. 

- Nhập khẩu đậu tương trong tuần trước đạt 319,678 tấn, nâng nhập khẩu từ đầu niên vụ 2019/20 lên 

mức 10.9 triệu tấn, giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái. 

- Nhập khẩu khô đậu trong tuần trước đạt 373,072 tấn, nâng nhập khẩu từ đầu niên vụ 2019/20 lên 

mức 13.6 triệu tấn, tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái. 

 Ethiopia: USDA chi nhánh nước này dự báo nhập khẩu lúa mỳ trong niên vụ 2019/20 đạt 1.66 triệu tấn, so 

với mức 1.70 triệu tấn trong báo cáo chính thức của USDA. Nhập khẩu lúa mỳ 2018/19 được điều chỉnh lên 

mức 1.5 triệu tấn, theo các số liệu nhập khẩu thực tế từ Hải quan Ethiopia, so với mức 1.3 triệu tấn trong báo 

cáo chính thức của USDA. 

 Nhật Bản: USDA chi nhánh nước này dự báo nhập khẩu đậu tương trong niên vụ 2019/20 đạt 3.38 triệu tấn, 

cao hơn mức 3.35 triệu tấn trong báo cáo của USDA và mức 3.31 triệu tấn đã nhập khẩu trong niên vụ trước. 

Về khô đậu, USDA dự báo nhập khẩu trong niên vụ 2019/20 đạt 1.88 triệu tấn, so với mức 1.83 triệu tấn 

trong báo cáo tháng 3 của USDA, và mức 1.85 triệu tấn đã nhập khẩu trong niên vụ trước.  

 Cộng hòa Dominica: USDA chi nhánh nước này dự báo nhập khẩu ngô trong niên vụ 2019/20 đạt 1.3 triệu 

tấn, thấp hơn mức 1.5 triệu tấn trong báo cáo tháng 3 của USDA và thấp hơn mức 1.52 triệu tấn đã nhập 

khẩu trong niên vụ trước.  

 Pháp: Hải quan Pháp báo cáo xuất khẩu lúa mỳ mềm ra ngoài khối liên minh châu Âu – EU trong tháng 3 

đạt 1.63 triệu tấn, so với mức 1.46 triệu tấn trong tháng 2, và là mức cao nhất cho tháng 3 kể từ năm 2010 

tới nay. Đây cũng là tháng xuất khẩu nhiều nhất của lúa mỳ Pháp kể từ khi bắt đầu niên vụ 2019/20 (tháng 

7) tới nay. Xuất khẩu lúa mỳ lũy kế của Pháp ra ngoài EU từ đầu niên vụ 2019/20 hiện tại đã đạt 9.4 triệu tấn. 

 Ấn Độ: Theo Hiệp hội chiết xuất dung môi Ấn Độ – SEA, nhập khẩu dầu thực vật của nước này trong tháng 3 

đạt 941,000 tấn, giảm so với mức 1.11 triệu tấn trong tháng trước và thấp hơn 32% so với mức 1.39 triệu tấn 

đã nhập khẩu trong tháng 3 năm ngoái. Kể từ khi bắt đầu niên vụ 2019/20 tới nay (từ tháng 11 – tháng 3), nhập 

khẩu dầu thực vật của Ấn Độ đã đạt 5.4 triệu tấn, giảm 10% so với mức 6.0 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái. 

 Paraguay: hiện đang có khoảng 100 xà lan chở đậu tương đang bị mắc kẹt trên đoạn sông Alto Parana xuống 

đến đập Yacyreta. Nguyên nhân là do mực nước trên sông Parana đang ở mức thấp kỷ lục, ảnh hưởng tới 

dòng chảy đậu tương từ Paraguay đến Argentina trong ngắn hạn. Mực nước tại khu vực này hiện chỉ ở mức 

30 cm, trong khi xà lan cần mực nước tối thiểu 1.1m để ở thể lưu thông. 
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SẢN LƯỢNG  

 Iran: Bộ Nông nghiệp nước này cho biết, vụ thu hoạch lúa mì đã bắt đầu tại các tỉnh Bushehr, Sistan và 

Baluchestan (miền Nam nước này). Các tỉnh Fars, Khuzestan, Kerman  và các khu vực có khí hậu khô cằn 

cũng sẽ sớm tiến hành thu hoạch từ nửa cuối tháng 4. Với lượng mưa khá thuận lợi từ đầu mùa vụ đến nay, 

Iran dự báo sản lượng lúa mỳ sẽ đạt 14 triệu tấn trong niên vụ 2019/20, tuy nhiên con số này vẫn thấp hơn 

so với mức dự báo 16.8 triệu tấn của USDA. 

 Iraq: Bộ nông nghiệp nước này dự báo sản lượng lúa mỳ của nước này trong năm 2020 sẽ ở trong khoảng 

từ 5 – 6 triệu tấn, so với mức 4.7 triệu tấn trong niên vụ trước. Tại Iraq, thu hoạch lúa mỳ sẽ bắt đầu từ ngày 

10/04, và năm nay là năm có thời tiết rất thuận lợi, giúp năng suất tăng mạnh so với năm ngoái. 

 Brazil: Hãng tin Ag Rural báo cáo thu hoạch đậu tương trên cả nước Brazil đã đạt 83% diện tích dự kiến, so 

với 76% tuần trước, 84% cùng kỳ năm ngoái. Đây là tốc độ thu hoạch nhanh thứ 2 trong lịch sử. Ag Rural cho 

biết thời tiết hạn hán ở Rio Grande do Sul đã ảnh hưởng rất nhiều tới sản lượng đậu tương của bang này, 

khiến sản lượng đậu tương cả nước Brazil bị giảm dự báo đi thêm 500,000 tấn, xuống mức 123.8 triệu tấn.  

 Canada: USDA chi nhánh Canada dự báo sản lượng đậu tương 2019/20 của nước này đạt 6.04 triệu tấn, 

nhỉnh hơn so với mức 6.00 trong báo cáo tháng 3 của USDA, nhưng thấp hơn mức 7.41 triệu tấn năm ngoái. 

Xuất khẩu đậu tương của Canada trong niên vụ 2019/20 dự báo đạt 4.0 triệu tấn, so với mức 4.7 trong báo 

cáo tháng 3 của USDA, và mức 5.25 triệu tấn niên vụ trước.  

LÚA MỲ 

 Lúa mỳ đóng cửa tăng 1.18% lên mức 555.75 cents/giạ khi các nước nhập khẩu chủ yếu đang tăng cường 

tồn kho do lo ngại về đại dịch, cộng với việc tắc nghẽn vận chuyển tại các cảng biển ở Nga. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZWAK20 

 Kháng cự: 590; 600 

 Hỗ trợ: 570; 540 
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ĐẬU TƯƠNG 

 Đậu tương đóng cửa tăng nhẹ 0,15% lên mức 855.5 cents/giạ do hãng tin Ag Rural giảm sản lượng đậu 

tương dự báo của niên vụ hiện tại trong báo cáo ra ngày hôm qua. Tuy nhiên mức tăng được hạn chế vì 

đồng Real Brazil vẫn đang ở vùng thấp nhất trong lịch sử tạo ra lực bán đối trọng lại.   

Hỗ trợ kỹ thuật ZSEK20 

 Kháng cự: 900; 920 

 Hỗ trợ: 880; 850 

 

  

 

 

NGÔ 

 Ngô đóng cửa tiếp tục giảm phiên thứ 7 liên tiếp 0.91% về mức 327.75 cents/giạ do Reuters dự đoán tồn 

kho cuối vụ ngô Mỹ sẽ tăng mạnh trong báo cáo WASDE tháng 4. 

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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