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Mã HĐ Cao Thấp
Đóng 

cửa
Δ Δ% KLGD

ZSEK20 856.50 845.75 847.00 -7.25 -0.85% 102,334

ZSEN20 864.50 854.25 855.50 -6.75 -0.78% 98,252

ZMEK20 288.8 285.1 287.5 -1.1 -0.38% 62,147

ZMEN20 294.8 291.5 293.1 -1.4 -0.48% 59,505

ZLEK20 27.11 26.62 26.74 -0.16 -0.59% 86,127

ZLEN20 27.47 27.01 27.16 -0.11 -0.40% 90,529

ZCEK20 332.00 325.75 326.00 -5.50 -1.66% 191,905

ZCEN20 337.50 332.00 332.25 -4.00 -1.19% 186,072

ZWAK20 556.75 546.00 548.75 -6.25 -1.13% 53,925

ZWAN20 557.25 546.25 549.75 -5.75 -1.04% 63,690

Đậu 

tương

Khô đậu 

tương 

Lúa mỳ

Dầu đậu 

tương

Ngô

Đóng cửa Δ%

Dow Jones 23,949.76 +2.39%

S&P500 2,846.06 +3.06%

Nasdaq 8,692.16 +4.31%

FTSE100 5,791.31 -0.88%

Shanghai Composite 2,827.28 +1.59%

Gold Spot 1,728 +0.80%

Dollar Index 98.89 -0.46%

US Dollar/ Brazil Real 5.1621 -0.72%

Dầu WTI (USD/thùng) 20.11 -10.26%

Dầu Brent (USD/thùng) 29.60 -6.74%
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ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 24 GIỜ QUA BÁO CÁO ĐÁNG CHÚ Ý

▪ Tập đoàn lọc dầu và sản xuất nhiên liệu sinh học Valero của Mỹ vừa báo cáo khoản

lỗ trong quý I năm 2020 có thể lên tới 2 tỷ USD, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Valero là một tập đoàn số ít tại Mỹ, đã đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực nhiên liệu sinh học

trong những năm nay. Valero đã phải đóng cửa các nhà máy ở Albert City, Iowa và

Albion, Nebraska. Kho lưu trữ của Valero có khoảng 15.4 triệu tấn ngô mỗi năm, sản

xuất 1.7 tỷ gallons ethanol và 4.6 triệu tấn thức ăn chăn nuôi (chủ yếu là DDGs).

▪ Theo các hãng tin lớn tại Nam Mỹ, thời tiết thiếu mưa ở Brazil và Argentina trong

thời gian qua đã khiến mực nước sông Parana xuống thấp nhất trong vòng 50 năm

qua. Về lý thuyết, mực nước sông đã xuống dưới mức mà tàu thuyền vận chuyển ngũ

cốc có thể hoạt động. Nhưng do các cảng biển đang tiến hành hoạt động nạo vét, nên

các tàu và xà lan vẫn có thể bốc – dỡ hàng hóa, dù tải trọng bị giảm đi ít nhất 7,500

tấn đối với một tàu cỡ paramax.

▪ Theo số liệu từ hãng tàu Williams, trong 2 tuần cuối tháng 4, Brazil đang có kế

hoạch sẽ xuất khẩu thêm 7.7 triệu tấn đậu tương nữa. Như vậy, tổng xuất khẩu đậu

tương trong tháng 4 có thể lên tới 13.8 triệu tấn, là mức cao kỷ lục từ trước tới nay,

cao hơn 2.2 triệu tấn so với mức xuất khẩu trong tháng 3/2020.

▪ GASC Ai Cập thông báo đã mua 120,000 tấn lúa mỳ Nga tại buổi đấu giá hôm qua.

THỜI TIẾTBẢNG GIÁ NGÔ & LÚA MỲĐẬU TƯƠNGTIN TỨC
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❖ Báo cáo nhập khẩu Hải quan Việt Nam tháng 3

‐ Đậu tương: nhập khẩu tháng 3 đạt 211,299 tấn, so

với 129,540 tháng 2 và 112,133 tấn cùng kỳ.

- Ngô: nhập khẩu tháng 3 đạt 263,522 tấn, so với

354,750 tháng 2 và 435,025 tấn cùng kỳ.

- Lúa mỳ: nhập khẩu tháng 3 đạt 349,999 tấn, so với

331,221 tháng 2 và 138,242 tấn cùng kỳ.

❖ Báo cáo nhập khẩu Hải quan Trung Quốc tháng 3:

‐ Đậu tương: nhập khẩu tháng 3 đạt 4.28 triệu tấn,

so với 6.11 tháng 2 và 4.92 triệu tấn cùng kỳ.

‐ Ép dầu đậu tương: đạt 6.0 triệu tấn, giảm 6% cùng kỳ.

❖ Báo cáo xuất khẩu Hải quan Brazil tháng 4: xuất

khẩu đậu tương trung bình ngày (tuần thứ 2) đạt

875,217 tấn, nâng xuất khẩu nửa đầu tháng 4 lên 6.1

triệu tấn.
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THỜI TIẾT CÁC VÙNG SẢN XUẤT LỚN

❖ Mỹ:

‐ Tại Midwest, thời tiết khô ráo từ nay đến mai, trước khi xuất hiện khối không khí

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

Missouri và Illinois tuy nhiên không có ảnh hưởng nào đáng kể.

‐ Tại vùng đồng bằng phía nam thời tiết khô ráo, mưa sẽ trở lại nhiều vào cuối tuần.

❖ Brazil:

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

diện rộng và kéo dài đến hết tuần. Lượng mưa lớn đang gây ảnh hưởng tiến độ thu

hoạch và vận chuyển hàng đến 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 0.85% về mức

847 cents/giạ do ảnh hưởng của ngành thức ăn chăn

nuôi khi một loạt nhà máy phải đóng cửa vì dịch bệnh,

cộng với số liệu nhập khẩu trong tháng 3 của Trung

Quốc thấp hơn 13% so với cùng kỳ năm ngoái và thấp

nhất trong vòng 5 năm qua.

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

▪ Khô đậu tương đóng cửa giảm nhẹ 0.38%. Giá phục

hồi mạnh vào cuối phiên do thông tin về mực nước

sông Parana thấp, cản trở mạnh đến việc xuất khẩu.

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

▪ Dầu đậu tương tháng 5 đóng cửa giảm nhẹ 0.59%

theo đà giảm chung của thị trường dầu thế giới.

➢ 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 giảm mạnh 1.66% về mức

326 cents/giạ do ảnh hưởng bởi thông tin các nhà máy

sản xuất Ethanol lớn buộc phải đóng cửa do thua lỗ

trong quý I vì ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

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

▪ Lúa mỳ tháng 5 đóng của ở mức 548.75 cents/giạ,

giảm mạnh 1.13% bất chấp các thông tin về thời tiết

băng giá có thể ảnh hưởng đến sản lượng lúa mỳ tại

Mỹ. Các số liệu mua hàng từ Ai Cập gần đây đều giảm

so với dự đoán cũng gây áp lực lớn lên giá

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