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Mã HĐ Cao Thấp Đóng cửa Δ Δ% KLGD

ZSEK20 870.00 850.50 854.25 -9.25 -1.07% 72,509

ZSEN20 877.50 858.00 862.25 -8.75 -1.00% 67,033

ZMEK20 294.0 288.0 288.6 -3.9 -1.33% 35,111

ZMEN20 299.4 293.9 294.5 -3.3 -1.11% 41,699

ZLEK20 27.80 26.76 26.90 -0.51 -1.86% 42,600

ZLEN20 28.14 27.12 27.27 -0.49 -1.77% 37,024

ZCEK20 334.00 326.50 331.50 -0.25 -0.08% 113,422

ZCEN20 338.75 331.25 336.25 -0.50 -0.15% 104,438

ZWAK20 564.50 552.50 555.00 -1.50 -0.27% 48,781

ZWAN20 564.50 552.75 555.50 -2.00 -0.36% 49,782

Đậu 

tương

Khô đậu 

tương 

Lúa mỳ

Dầu đậu 

tương

Ngô

Đóng cửa Δ%

Dow Jones 23,390.77 -1.39%

S&P500 2,761.63 -1.01%

Nasdaq100 8,332.74 +1.14%

FTSE100 Đóng cửa

Shanghai Composite 2,783.05 -1.52%

Gold Spot 1,714 +1.80%

Dollar Index 99.35 -0.17%

US Dollar/ Brazil Real 5.1994 +1.81%

Dầu WTI (USD/thùng) 22.41 -1.54%

Dầu Brent (USD/thùng) 31.74 +0.83%
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ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 24 GIỜ QUA BÁO CÁO ĐÁNG CHÚ Ý

▪ USDA chi nhánh Indonesia dự báo sản lượng ngô 2019/20 đạt 11.9 triệu tấn, so với

12.7 trong báo cáo USDA, và 12.0 năm ngoái. Do nhu cầu ngô nội địa lớn, nên

Indonesia sẽ vẫn nhập khẩu 1.0 triệu tấn ngô niên vụ 2019/20. Đối với lúa mỳ, Indonesia

sẽ nhập khẩu 10.8 triệu tấn niên vụ 2019/20, so với 11.0 trong báo cáo USDA.

▪ Ủy ban dầu cọ Malaysia cho biết nước này sẽ giảm thuế xuất khẩu dầu cọ thô từ

mức 5% trong tháng 4 xuống mức 4.5% vào tháng 5 tới. Giá dầu cọ tham chiếu của

Malaysia đang ở mức 2,460.90 Ringgit/tấn.

▪ Theo Bloomberg, Công ty chế biến thịt Smithfield Foods sẽ đóng cửa cơ sở sản

xuất ở bang South Dakota, do số lượng công nhân nhiễm virus Corona tăng. Đây là

nhà máy chế biến thịt lợn lớn nhất ở Mỹ. Việc đóng cửa nhà máy có thể gây ra thiếu

hụt thịt lợn khi nhà máy này sản xuất tời 4 – 5% tổng nguồn cung toàn quốc.

▪ Hãng tin Ag Rural báo cáo thu hoạch đậu tương trên cả nước Brazil đã đạt 89%

diện tích dự kiến, so với 83% tuần trước, 88% cùng kỳ năm ngoái và 88% trung bình 5

năm qua. Đây là tốc độ thu hoạch nhanh nhất trong lịch sử tại Brazil, vượt qua kỷ lục

năm ngoái. Tuy nhiên, thời tiết hạn hán ở Rio Grande do Sul đã ảnh hưởng rất nhiều

tới sản lượng đậu tương của bang này, và có thể khiến sản lượng bị giảm thêm trong

các báo cáo tới.
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▪ Báo cáo Giao hàng – Export Inspection của USDA

tuần 27/03 – 02/04:

‐ Đậu tương: hàng lên tàu đạt 422,024 tấn, so với

300,915 tuần trước và 476,305 tấn cùng kỳ.

- Ngô: hàng lên tàu đạt 1,029,886 tấn, so với

1,279,364 tuần trước và 1,191,442 tấn cùng kỳ.

- Lúa mỳ: hàng lên tàu đạt 608,709 tấn, so với

350,190 tuần trước và 528,714 tấn cùng kỳ.

▪ USDA báo cáo đã bán 120,000 tấn lúa mỳ Hard

Red Winter cho nước giấu tên. Trong đó, 60,000 tấn

của niên vụ 2019/20 và 60,000 tấn niên vụ 2020/21.

▪ Báo cáo Crop Progress – Tiến độ mùa vụ của USDA:

‐ Gieo trồng ngô Mỹ đạt 3%, so với 3% cùng kỳ

‐ Gieo trồng lúa mỳ vụ xuân đạt 5%, so với 2% cùng kỳ.

‐ Chất lượng lúa mỳ vụ đông đạt 62% tốt – tuyệt vời.
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THỜI TIẾT CÁC VÙNG SẢN XUẤT LỚN

❖ Mỹ:

‐ Tại Midwest, thời tiết hoàn toàn khô ráo trong 48h tới. Hiện đang có khối không khí

lạnh mang mưa và tuyết di chuyển từ Tây sang Đông, sẽ đi qua các bang Kansas,

Missouri và Illinois tuy nhiên mức độ ảnh hưởng không nhiều.

‐ Tại vùng đồng bằng phía nam, thời tiết hoàn toàn không có mưa trong 3 ngày tới.

Mưa sẽ trở lại bang Texas vào cuối tuần này.

❖ Brazil:

- Tại miền trung, các bang Mato Grosso và Goias hiện tại đang có mưa rất to trên

diện rộng và kéo dài trong vài ngày tới. Lượng mưa tập trung nhiều ở phía bắc có

thể gây ra tình trạng ngập úng tại khu vực gần cảng.

- Tại phía nam, cả Parana và Rio Grande do Sul đều có mưa với lượng trung bình

trong hôm nay và sẽ khô ráo lại kể từ ngày mai.

❖ Argentina:

- Thời tiết hoàn toàn khô ráo trong 48h tới.

❖ Châu Âu:

- Pháp và Đức hoàn toàn khô ráo cho đến cuối tuần.
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KHÔ ĐẬU TƯƠNG & DẦU ĐẬU TƯƠNG

▪ Đậu tương tháng 5 đóng cửa giảm 1.07% về mức

854.25 cents/giạ do tốc độ thu hoạch rất tốt tại Brazil

cộng với việc đồng Real Brazil quay đầu giảm giá khiến

nông dân nước này tích cực đẩy hàng ra thị trường.

Báo cáo của USDA được đánh giá là “bearish” nhưng

chưa tạo ra nhiều lực bán trên thị trường.

➢ Kháng cự: 880 ; 900 ➢ Hỗ trợ: 850 ; 820

▪ Khô đậu tương tháng 5 đóng cửa giảm mạnh 1.33%

về mức 288.6 USD/tấn khi các doanh nghiệp chăn nuôi

lớn phải đóng cửa sản xuất do ảnh hưởng bởi dịch.

➢ Kháng cự: 300 ; 320 ➢ Hỗ trợ: 291 ; 280

▪ Dầu đậu tương tháng 5 đóng cửa giảm mạnh 1.86%

theo đà giảm chung của dầu thô và dầu thực vật.

➢ Kháng cự: 27.0 ; 28.3 ➢ Hỗ trợ: 26.0 ; 24.9

BIỂU ĐỒ GIÁ 
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NGÔ BIỂU ĐỒ GIÁ 

LÚA MỲ BIỂU ĐỒ GIÁ 

▪ Ngô tháng 5 đóng cửa ở mức 331.5 cents/giạ, chỉ

thấp hơn 0.25 cents so với ngày hôm trước. Giá ngô lao

dốc mạnh khi vừa mở cửa phiên tối tuy nhiên được

phục hồi lại nhờ lực mua mạnh vào cuối phiên do lo

ngại về chất lượng mùa vụ tại Nam Mỹ đang bị ảnh

hưởng bởi hạn hán.

➢ Kháng cự: 350 ; 365 ➢ Hỗ trợ: 330 ; 300

▪ Lúa mỳ tháng 5 đóng ở mức 555.0 cents/giạ, giảm

nhẹ 0.27% mặc dù đã tăng điểm rất tốt trong phiên

sáng do ảnh hưởng bởi thời tiết xấu tại Mỹ, tuy nhiên

lượng tồn kho cao cuối vụ 2019/20 của nước này trong

báo cáo WASDE tạo sức ép lên giá khiến thị trường

đảo ngược vào phiên tối

➢ Kháng cự: 570 ; 590 ➢ Hỗ trợ: 540 ; 520
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