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Mã HĐ Cao Thấp
Đóng 

cửa
Δ Δ% KLGD

ZSEK20 846.75 835.25 836.75 -5.25 -0.62% 64,484

ZSEN20 857.00 845.00 845.75 -6.00 -0.70% 72,036

ZMEK20 294.7 290.8 291.8 -0.4 -0.14% 23,070

ZMEN20 298.8 295.3 296.1 -0.5 -0.17% 28,492

ZLEK20 26.79 26.23 26.30 -0.25 -0.94% 41,080

ZLEN20 27.20 26.63 26.68 -0.26 -0.97% 54,000

ZCEK20 323.00 317.75 319.75 +0.50 +0.16% 136,583

ZCEN20 329.75 325.00 326.25 -0.50 -0.15% 120,053

ZWAK20 545.25 528.00 529.75 -10.50 -1.94% 31,461

ZWAN20 544.25 529.00 530.50 -10.00 -1.85% 52,527

Đậu 

tương

Khô đậu 

tương 

Lúa mỳ

Dầu đậu 

tương

Ngô

Đóng cửa Δ%

Dow Jones 23,537.68 +0.14%

S&P500 2,799.55 +0.58%

Nasdaq 8,532.36 +1.66%

FTSE100 5,628.43 +0.55%

Shanghai Composite 2,819.94 +0.31%

Gold Spot 1,718 +0.11%

Dollar Index 100.03 +0.57%

US Dollar/ Brazil Real 5.2333 -0.06%

Dầu WTI (USD/thùng) 19.87 +0.00%

Dầu Brent (USD/thùng) 27.82 +0.47%
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ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 24 GIỜ QUA BÁO CÁO ĐÁNG CHÚ Ý

▪ Ủy ban châu Âu – EU Commission dự báo sản lượng lúa mỳ 2019/20 khối EU27+1

đạt 135.0 triệu tấn, giảm 1.7 triệu tấn so với báo cáo trước và 8% so với năm ngoái.

▪ Theo hãng tin Reuters, tập đoàn Major Feedmill Group – MFG của Hàn Quốc vừa

mua tổng cộng 209,000 tấn ngô, hàng được cho là có nguồn gốc Nam Mỹ.

▪ Cục thống kê Úc báo cáo xuất khẩu lúa mỳ của nước này trong tháng 2 đạt 803,752

tấn, giảm 38% so với mức 1.3 triệu tấn đã xuất khẩu được trong tháng 1 năm nay.

▪ Trung tâm thông tin ngũ cốc quốc gia Trung Quốc – CNGOIC báo cáo tồn kho đậu

tương của nước này tăng 120,000 tấn trong tuần trước, lên mức 3.4 triệu tấn. Tồn kho

đậu tương đang dần tăng trở lại từ mức thấp nhất trong vòng 7 năm qua tại Trung Quốc.

▪ Hiệp hội nông dân Đức – DRV dự báo sản lượng lúa mỳ 2020 của nước này sẽ đạt

22.7 triệu tấn, giảm 0.3% so với tháng trước và 1.4% so với năm ngoái.

▪ GASC của Ai Cập thông báo tổng cộng 240,000 tấn lúa mỳ của Pháp và Nga, chia

làm 6 tàu, giao trong khoảng thời gian từ 21/05 – 05/06 trong buổi đấu giá ngày 16/04.

▪ Theo truyền thông Malaysia, nước này đã quyết định trì hoãn việc triển khai kế

hoạch pha trộn dầu sinh học ở mức 20% – B20, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Ngay lập tức, giá dầu cọ Malaysia đóng cửa giảm 1.6% xuống mức 506.25 USD/tấn.

THỜI TIẾTBẢNG GIÁ NGÔ & LÚA MỲĐẬU TƯƠNGTIN TỨC
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❖ Báo cáo Export Sales của USDA tuần 03/04 – 09/04:

‐ Đậu tương: bán hàng thấp nhất từ đầu niên vụ,

giao hàng tăng 45% so với tuần trước.

- Ngô: bán hàng giảm 51%, giao hàng giảm 5% so

với tuần trước.

- Lúa mỳ: bán hàng giảm 31% so với tuần trước,

giao hàng cao nhất từ đầu niên vụ.

❖ Báo cáo của USDA Paraguay:

‐ Sản lượng đậu tương 2019/20 dự báo đạt 10.77

triệu tấn, so với 8.8 niên vụ trước.

‐ Xuất khẩu đậu tương 2019/20 dự báo đạt 6.69 triệu

tấn, so với 5.90 trong báo cáo tháng 4 của USDA.

❖ USDA chi nhánh Uruguay dự báo sản lượng đậu

tương niên vụ 2019/20 sẽ đạt 2.3 triệu tấn, so với 2.2

trong báo cáo trước và 3.15 triệu tấn năm ngoái.
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THỜI TIẾT CÁC VÙNG SẢN XUẤT LỚN

❖ Mỹ:

‐ Tại Midwest, thời tiết có mưa kèm tuyết rơi ở các bang Illinois, Indiana và Missouri

trong hôm nay, sau đó tạnh ráo toàn khu vực cho đầu tuần tới.

‐ Vùng đồng bằng phía nam có mưa to ở bang Texas từ hôm nay đến hết tuần và

khô ráo trở lại từ thứ 2.

❖ Brazil:

- Tại miền trung, bang Mato Grosso và Goias có mưa trên diện rộng trong vài ngày

tới nhưng lượng mưa nhỏ - trung bình.

- Tại miền nam, cả bang Parana và Rio Grande do Sul đều hoàn toàn không có mưa

trong vài ngày tới. Thời tiết hạn hán đang gây ra rất nhiều lo ngại.

❖ Argentina:

- Argentina hoàn toàn khô ráo cho đến đầu tuần sau, mưa dự kiến sẽ xuất hiện vào

giữa tuần. Khung thời tiết ít mưa tiếp tục làm giảm chất lượng các mùa vụ.

❖ Châu Âu:

- Pháp bắt đầu có mưa nhỏ từ hôm nay, sau đó sẽ lan ra cả nước với lượng mưa

tăng dần.
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KHÔ ĐẬU TƯƠNG & DẦU ĐẬU TƯƠNG

▪ Đậu tương tháng 5 đóng cửa giảm 0.62% về 836.75

cents/giạ chủ yếu do ảnh hưởng bởi bán hàng đậu

tương trong báo cáo Export Sale ở mức thấp nhất niên

vụ, giảm đến 53% so với tuần trước đó.

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

▪ Khô đậu tương giảm nhẹ do ảnh hưởng bởi việc

đóng cửa các nhà máy chăn nuôi lớn, cộng với số liệu

kinh doanh thấp trong báo cáo Export Sale hôm qua.

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

▪ Dầu đậu tương giảm do sức ép từ việc giá dầu cọ

giảm mạnh.

➢ 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 319.75 cents/giạ, chỉ

tăng 0.5 cents so với phiên trước đó. Các lệnh cách ly

xã hội được kéo dài sang tháng 5 ở nhiều nơi của Mỹ

khiến giá ngô chịu sức ép lớn do ảnh hưởng của nhu

cầu ethanol, tuy nhiên giá phục hồi nhẹ khi các buyer

Hàn Quốc đã bắt đầu mua ngô trở lại.

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

▪ Lúa mỳ tháng 5 đóng ở mức 529.75 cents/giạ, giảm

mạnh 1.94% do thông tin GASC của Ai Cập tiếp tục bỏ

qua Mỹ mà mua hàng lúa mỳ với số lượng lớn của EU

với mức giá thấp hơn so với buổi đấu giá vài ngày

trước đó.

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