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Mã HĐ Cao Thấp
Đóng 

cửa
Δ Δ% KLGD

ZSEK20 842.75 831.75 832.50 -4.25 -0.51% 56,944

ZSEN20 851.75 841.50 842.25 -3.50 -0.41% 69,227

ZMEK20 294.1 287.6 288.2 -3.6 -1.23% 20,068

ZMEN20 298.3 292.4 293.1 -3.0 -1.01% 27,294

ZLEK20 26.61 26.23 26.29 -0.01 -0.04% 25,353

ZLEN20 27.01 26.61 26.67 -0.01 -0.04% 35,907

ZCEK20 325.50 319.50 322.25 +2.50 +0.78% 99,361

ZCEN20 332.00 326.25 329.25 +3.00 +0.92% 95,022

ZWAK20 536.00 524.50 533.50 +3.75 +0.71% 23,903

ZWAN20 535.75 525.00 533.75 +3.25 +0.61% 43,714

Đậu 

tương

Khô đậu 

tương 

Lúa mỳ

Dầu đậu 

tương

Ngô

Đóng cửa Δ%

Dow Jones 24,242.49 +2.99%

S&P500 2,874.56 +2.68%

Nasdaq 8,650.14 +1.38%

FTSE100 5,786.96 +2.82%

Shanghai Composite 2,838.49 +0.66%

Gold Spot 1,684 -1.95%

Dollar Index 99.78 -0.24%

US Dollar/ Brazil Real 5.2363 +0.06%

Dầu WTI (USD/thùng) 18.27 -8.05%

Dầu Brent (USD/thùng) 28.08 +0.93%
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ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 24 GIỜ QUA BÁO CÁO ĐÁNG CHÚ Ý

▪ Báo cáo mùa vụ Pháp hàng tuần của France Agri Mer cho biết: chất lượng mùa vụ

lúa mỳ mềm 2020 đạt 61% tốt – tuyệt vời, so với 62% tuần trước, 81% cùng kỳ và 85%

trung bình 5 năm qua. Đây là mức chất lượng thấp nhất tại Pháp kể từ năm 2011.

▪ Thứ trưởng Bộ nông nghiệp Nga cho biết nước này sẽ dừng xuất khẩu lúa mỳ ra thị

trường nếu giới nếu xuất khẩu vượt hạn ngạch 7 triệu tấn đã đề ra trước đó cho giai đoạn

tháng 4 – tháng 6. Theo một số dự đoán hiện nay, với tốc độ xuất khẩu trong thời gian

gần đây, hạn ngạch xuất khẩu này sẽ bị vượt qua vào giai đoạn giữa tháng 5.

▪ Theo truyền thông Malaysia, chính quyền tỉnh Sabah vừa đóng cửa đồn điền dầu cọ

được điều hành bởi FGV Holdings, sau khi 11 nhân viên của đồn điền này dương tính với

virus Sars-Cov-2.

▪ Bộ nông nghiệp Trung Quốc dự báo nhu cầu khô đậu của nước này trong năm 2020

sẽ thấp hơn một chút so với năm 2019 do đàn lợn nhỏ hơn và chăn nuôi gia cầm cũng bị

ảnh hưởng do dịch bệnh cúm H1N1 trước đó.

▪ Theo tin từ Bộ ngoại giao Argentina, Brazil đã đồng ý xả nước tại đập thủy điện

Itaipu để tăng mực nước sông Parana, hiện đang thấp nhất trong vòng 50 năm qua.

Việc mực nước thấp khiến các nhà xuất khẩu ngũ cốc của Argentina đã phải giảm

trọng tải ngũ cốc và các hạt lấy dầu vận chuyển bằng đường thủy ra các cảng biển.

THỜI TIẾTBẢNG GIÁ NGÔ & LÚA MỲĐẬU TƯƠNGTIN TỨC
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❖ Báo cáo Bán hàng hàng ngày – Daily Export Sales

của USDA ngày 17/04:

‐ Đã bán 120,000 tấn đậu tương niên vụ 2019/20

cho một nước giấu tên.

❖ Báo cáo của Hải quan Canada:

‐ Xuất khẩu lúa mỳ tuần trước đạt 368,000 tấn, giảm

21% so với tuần trước đó. Xuất khẩu lúa mỳ 2019/20

đã đạt 10.8 triệu tấn, giảm 13% so với cùng kỳ.

‐ Xuất khẩu lúa mỳ durum trong tuần trước giảm 45%

xuống mức 46,700 tấn.

❖ Báo cáo của Bộ Nông nghiệp Ukraina:

‐ Xuất khẩu lúa mỳ tuần trước đạt 324,000 tấn, lũy kế

từ đầu vụ đạt 18.5 triệu tấn, tăng 32% so với cùng kỳ.

‐ Xuất khẩu ngô tuần trước đạt 778,000 tấn, lũy kế từ

đầu vụ đạt 25.0 triệu tấn, tăng 13% so với cùng kỳ.
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BẢN ĐỒ THỜI TIẾT MÙA VỤ
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THỜI TIẾT CÁC VÙNG SẢN XUẤT LỚN

❖ Mỹ:

‐ Tại Midwest, thời tiết có mưa không đáng kể ở 1 số bang và khô ráo trong cả ngày

mai. Mưa sẽ xuất hiện trở lại ở hầu khắp các bang từ giữa tuần.

‐ Vùng đồng bằng phía nam khô ráo trong 48h tới trước khi có mưa to trên diện rộng

vào giữa tuần.

❖ Brazil:

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

tới với lượng mưa nhỏ - trung bình.

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

đến cuối tuần.

❖ Argentina:

- Argentina khô ráo đến giữa tuần. Mưa sẽ trở lại các khu vực trồng trọt chính từ thứ

5. Thời tiết khô hạn đang gây lo ngại về chất lượng mùa vụ.

❖ Châu Âu:

- Pháp có mưa tại các khu vực miền Nam. Đức và miền Bắc nước Pháp hoàn toàn

khô ráo trong 48h tới.
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KHÔ ĐẬU TƯƠNG & DẦU ĐẬU TƯƠNG

▪ Đậu tương tháng 5 đóng cửa giảm nhẹ 0.51% về

832.50 cents/giạ bất chấp thông tin mua 120,000 tấn từ

một nước giấu tên ngày hôm qua bới các số liệu về tiến

độ bán hàng và giao hàng từ đầu vụ vẫn đang rất chậm.

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

▪ Khô đậu tương giảm 1.23% về mức 288.2 USD/tấn

trước thông tin Trung Quốc đang có nguy cơ bùng phát

trở lại dịch tả heo châu Phi.

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

▪ Dầu đậu tương đóng cửa ở 26.29 cents/pound, chỉ

thấp hơn 0.01 cents so với phiên trước đó.

➢ 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 tăng 0.78% lên mức 322.25

cents/giạ chủ yếu do ảnh hưởng tích cực từ việc bắt

đầu mua hàng của các người mua Hàn Quốc cộng với

lo ngại về tuyết rơi tại một số khu vực gieo trồng tại

Midwest có thể ảnh hưởng đến sản lượng.

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

▪ Lúa mỳ tháng 5 đóng cửa ở mức 533.50 tăng 0.71%

sau khi Nga và Ukraina đều sẽ dừng xuất khẩu khi hết

hạn ngạch đã đề ra và chất lượng lúa mỳ giảm do hạn

hán tại Pháp.

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