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Mã HĐ Cao Thấp
Đóng 

cửa
Δ Δ% KLGD

ZSEK20 835.75 824.50 826.50 -6.00 -0.72% 52,383

ZSEN20 845.75 834.25 836.25 -6.00 -0.71% 63,273

ZMEK20 289.4 285.1 285.6 -2.6 -0.90% 26,265

ZMEN20 294.2 290.3 290.8 -2.3 -0.78% 30,030

ZLEK20 26.38 25.88 25.98 -0.31 -1.18% 39,633

ZLEN20 26.76 26.25 26.37 -0.30 -1.12% 44,773

ZCEK20 323.25 313.50 314.25 -8.00 -2.48% 150,677

ZCEN20 329.75 321.50 322.25 -7.00 -2.13% 156,913

ZWAK20 562.00 535.25 548.75 +15.25 +2.86% 40,953

ZWAN20 561.50 535.50 547.50 +13.75 +2.58% 75,375

Đậu 

tương

Khô đậu 

tương 

Lúa mỳ

Dầu đậu 

tương

Ngô

Đóng cửa Δ%

Dow Jones 23,650.44 -2.44%

S&P500 2,823.16 -1.79%

Nasdaq 8,560.73 -1.03%

FTSE100 5,812.83 +0.45%

Shanghai Composite 2,852.55 +0.50%

Gold Spot 1,693 +0.52%

Dollar Index 99.96 +0.17%

US Dollar/ Brazil Real 5.3168 +1.54%

Dầu WTI (USD/thùng) -37.63 -305.97%

Dầu Brent (USD/thùng) 25.57 -8.94%
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ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 24 GIỜ QUA BÁO CÁO ĐÁNG CHÚ Ý

▪ Ủy ban châu Âu – EU Commission báo cáo xuất khẩu lúa mỳ 2019/20 lũy kế đạt

27.16 triệu tấn, so với 16.62 cùng kỳ. Nhập khẩu ngô niên vụ 2019/20 lũy kế đạt 16.55

triệu tấn, so với 19.85 cùng kỳ. Nhập khẩu khô đậu niên vụ 2019/20 lũy kế đạt 14.27

triệu tấn, so với 13.80 cùng kỳ

▪ Hãng tin Ag Rural báo cáo thu hoạch đậu tương Brazil đạt 92% diện tích dự kiến, so

với 89% tuần trước, 92% cùng kỳ năm ngoái và 91% trung bình 5 năm qua. Đây là tốc

độ thu hoạch nhanh nhất trong lịch sử tại Brazil.

▪ Bộ nông nghiệp Trung Quốc dự báo nhập khẩu đậu tương trong năm 2020 sẽ đạt

92.48 triệu tấn. Sản lượng đậu tương nội địa 2020 dự báo đạt 18.81 triệu tấn, tăng 3.9%

so với năm ngoái. Ép dầu đậu tương 2020 dự báo đạt 85.98 triệu tấn

▪ Ủy ban thương mại Rosario dự đoán xuất khẩu đậu tương Argentina 2019/20 ở mức

7.0 triệu tấn, thấp hơn 2.2 so với dự đoán trước. Xuất khẩu khô đậu 2019/20 dự đoán ở

mức 27.6 triệu tấn, thấp hơn mức 30.6 trong dự đoán trước.

▪ Hãng tư vấn IKAR của Nga vừa đưa ra dự báo mới nhất về sản lượng mùa vụ lúa mỳ

2020 của nước này ở mức 77.2 triệu tấn, thấp hơn mức 79.5 triệu tấn trong dự đoán trước.

▪ Hiệp hội ngũ cốc của Nga dự báo sản lượng tất cả các loại ngũ cốc của nước này

trong năm 2020 có thể đạt khoảng 130 triệu tấn, trong đó có 80 triệu tấn lúa mỳ.

THỜI TIẾTBẢNG GIÁ NGÔ & LÚA MỲĐẬU TƯƠNGTIN TỨC
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❖ Báo cáo Giao hàng của USDA 10/04 - 16/04:

‐ Đậu tương: 539,834 tấn, tăng 13,8% so với tuần trước.

‐ Ngô: 683,854 tấn, giảm 42% so với tuần trước.

‐ Lúa mỳ: 469,922 tấn, giảm 29% so với tuần trước.

❖ Báo cáo Tiến độ mùa vụ của USDA hết ngày 19/04:

‐ Đậu tương: gieo trồng đạt 2% so với 1% cùng kỳ.

‐ Ngô: giao trồng đạt 7%, so với 5% cùng kỳ

‐ Lúa mỳ (vụ đông): chất lượng đạt 57% tốt – tuyệt vời.

❖ Báo cáo của Hải quan Việt Nam:

‐ Nhập khẩu đậu tươg nửa đầu tháng 4: 48,083 tấn,

so với 96,461 tháng 3 và 81,113 tấn cùng kỳ.

‐ Nhập khẩu ngô nửa đầu tháng 4: 342,295 tấn, so với

118,793 tháng 3 và 351,667 tấn cùng kỳ.

‐ Nhập khẩu lúa mỳ nửa đầu tháng 4: 50,770 tấn, so

với 113,963 tháng 3 và 107,314 tấn cùng kỳ.
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THỜI TIẾT CÁC VÙNG SẢN XUẤT LỚN

❖ Mỹ:

‐ Tại Midwest, thời tiết hoàn toàn khô ráo trong hôm nay. Từ mai mưa sẽ xuất hiện

rải rác tại một số bang với lượng mưa không đáng kể trong vài ngày tới.

‐ Vùng đồng bằng phía nam bắt đầu có mưa to tại Kansas và Oklahoma, sau đó lan

rộng ra toàn khu vực. Từ giữa tuần thời tiết sẽ khô ráo trở lại

❖ Brazil:

- Tại miền trung, bang Mato Grosso và Goias tiếp tục 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, gây lo ngại đối với các mùa vụ ngô đang diễn ra

❖ 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 ngô và đậu tương.

❖ Châu Âu:

- Pháp có mưa to tại ở phía nam trong hôm nay và ngày mai. Phía bắc Pháp, Đức

và Ba Lan hoàn toàn khô ráo đến hết tuần này.
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KHÔ ĐẬU TƯƠNG & DẦU ĐẬU TƯƠNG

▪ Đậu tương tháng 5 đóng cửa giảm 0.72% về mức

826.50 cents/giạ ảnh hưởng bởi đồng Real tiếp tục suy

yếu và tiến độ thu hoạch đậu tương đang khá tốt tại

Argentina.

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

▪ Khô đậu tương tháng 5 đóng cửa giảm 0.9% về

mức 285.6 USD/tấn do tác động từ sự bùng phát dịch

tả heo trở lại tại Trung Quốc.

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

▪ Dầu đậu tương đóng cửa ở 25.98 cents/pound,

giảm 1.18% tác động gián tiếp từ mức giảm của dầu cọ.

➢ 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 314.25 cents/giạ,

giảm mạnh 2.48% do tác động từ số liệu giao hàng thấp

trong báo cáo Export Inspections và giá dầu thô kỳ hạn

tháng 5 giảm rất mạnh ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu

với xăng ethanol.

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

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

tăng mạnh 2.86% khi thị trường bắt đầu phản ứng với

thông tin Nga sẽ dừng xuất khẩu khi chạm hạn ngạch

đề ra trước đó. Cùng với việc sản lượng bị giảm dự báo

do ảnh hưởng bởi thời tiết xấu tại Nga và châu Âu.

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