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Mã HĐ Cao Thấp
Đóng 

cửa
Δ Δ% KLGD

ZSEK20 839.00 827.00 834.75 +4.00 +0.48% 61,914

ZSEN20 848.75 836.25 842.50 +1.75 +0.21% 106,153

ZMEK20 291.2 287.0 288.3 -0.8 -0.28% 15,108

ZMEN20 296.4 291.3 292.9 -1.6 -0.54% 32,456

ZLEK20 25.99 25.06 25.57 +0.22 +0.87% 25,245

ZLEN20 26.39 25.46 25.99 +0.23 +0.89% 56,556

ZCEK20 320.25 308.25 317.50 +8.25 +2.67% 118,649

ZCEN20 327.50 316.00 324.75 +7.50 +2.36% 173,286

ZWAK20 549.75 538.00 543.00 -3.75 -0.69% 15,439

ZWAN20 548.75 537.25 543.75 -2.50 -0.46% 48,716

Đậu 

tương

Khô đậu 

tương 

Lúa mỳ

Dầu đậu 

tương

Ngô

Đóng cửa Δ%

Dow Jones 23,475.82 +1.99%

S&P500 2,799.31 +2.29%

Nasdaq 8,495.38 +2.81%

FTSE100 5,770.63 +2.30%

Shanghai Composite 2,843.98 +0.60%

Gold Spot 1,713 +1.64%

Dollar Index 100.39 +0.13%

US Dollar/ Brazil Real 5.4580 +2.67%

Dầu WTI (USD/thùng) 13.78 +19.10%

Dầu Brent (USD/thùng) 20.37 +5.38%
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ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 24 GIỜ QUA BÁO CÁO ĐÁNG CHÚ Ý

▪ Báo cáo của Cơ quan thông tin năng lượng Hoa Kỳ – EIA: sản lượng ethanol Mỹ

giảm 7,000 thùng mỗi ngày trong tuần trước, xuống 563,000 thùng (barrel).Tồn kho

ethanol tại Mỹ đạt 27.7 triệu thùng, so với mức 27.46 triệu thùng trong báo cáo trước.

▪ USDA chi nhánh Úc giữ nguyên dự báo sản lượng lúa mỳ 2019/20 ở mức 15.2 triệu

tấn, bằng với báo cáo tháng 4 của USDA, và thấp hơn sản lượng 17.29 triệu tấn năm

ngoái và là mức thấp nhất từ năm 2007 tới nay. Hạn hán nghiêm trọng năm thứ 3 liên

tiếp và năm 2019/20 là năm nóng kỷ lục tại Úc từ năm 1957 tới nay.

▪ USDA chi nhánh Ả rập Xê út dự báo nhập khẩu lúa mỳ của nước này trong niên vụ

2019/20 sẽ đạt 3.45 triệu tấn, cao hơn mức 3.20 triệu tấn trong báo cáo tháng 4 của

USDA, và cũng cao hơn mức 2.92 triệu tấn đã xuất khẩu trong niên vụ trước.

▪ Theo ước tính của Tiến sĩ Cordonnier, chuyên gia hàng đầu về nông nghiệp tại Brazil,

nông dân ở đây đã bán xong khoảng 80% sản lượng đậu tương dự kiến niên vụ 2019/20,

so với mức trung bình 60% tại thời điểm này. Đối với đậu tương niên vụ mới 2020/21, nông

dân Brazil đã bán 35% sản lượng dự kiến, là tốc độ bán hàng kỷ lục từ trước tới nay.

▪ Bộ trưởng nông nghiệp Đức cho biết bà đang rất lo ngại về tình trạng khô hạn đang

diễn ra trên các cánh đồng trồng ngũ cốc của nước này. Năm 2020 có thể là năm hạn

hán thứ ba liên tiếp ở Đức, ảnh hưởng nghiêm trọng tới năng suất và sản lượng.

THỜI TIẾTBẢNG GIÁ NGÔ & LÚA MỲĐẬU TƯƠNGTIN TỨC
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❖ Báo cáo Daily Export Sale: bán 198,000 tấn đậu

tương 2019/20 cho Trung Quốc

❖ Báo cáo của USDA chi nhánh Argentina:

‐ Sản lượng ngô 2019/20 dự báo đạt 50.0 triệu tấn,

bằng với báo cáo WASDE tháng 4.

‐ Xuất khẩu ngô 2019/20 dự báo đạt 35.5 triệu tấn,

so với 33.5 trong báo cáo WASDE tháng 4.

‐ Sản lượng lúa mỳ 2019/20 dự báo đạt 20.2 triệu

tấn, so với 19.3 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái.

❖ Báo cáo của USDA chi nhánh Ukraina:

‐ Sản lượng lúa mỳ 2019/20 dự báo đạt 29.14 triệu

tấn, so với 29.17 trong báo cáo WASDE tháng 4.

‐ Xuất khẩu lúa mỳ 2019/20 dự báo đạt 19.6 triệu

tấn, so với 20.5 trong báo cáo WASDE tháng 4.

‐ Sản lượng ngô 2019/20 dự báo đạt 35.85 triệu tấn,

so với 35.89 trong báo cáo WASDE tháng 4..
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THỜI TIẾT CÁC VÙNG SẢN XUẤT LỚN

❖ Mỹ:

‐ Tại Midwest, hôm nay và ngày mai có mưa rải rác ở hầu khắp các bang với lượng

nhỏ - trung bình, trời sẽ khô ráo trở lại từ Chủ nhật này.

‐ Vùng đồng bằng phía nam chỉ còn mưa nhỏ ở Oklahoma và Arkansas hôm nay và

ngày mai. Các khu vực còn lại khô ráo đến cuối tuần.

❖ Brazil:

- Tại miền trung, bang Mato Grosso và Goias vẫn duy trì 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 đến

cuối tuần, gây lo ngại nghiêm trọng đối với mùa vụ ngô đang diễn ra.

❖ Argentina:

- Argentina bắt đầu xuất hiện mưa nhỏ - trung bình ở các khu vực gieo trồng và lan

rộng ra từ mai.

❖ Châu Âu:

- Pháp có mưa ở phía nam và vùng mưa đang hẹp dần. Đức hoàn toàn khô ráo.
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KHÔ ĐẬU TƯƠNG & DẦU ĐẬU TƯƠNG

▪ Đậu tương tháng 5 đóng cửa tăng nhẹ 0.48% lên

mức 834.75 cents/giạ do thông tin Trung Quốc mua

198,000 tấn đậu tương Mỹ trong báo cáo Bán hàng

hàng ngày của USDA hôm qua.

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

▪ Khô đậu tương tháng 5 đóng cửa giảm về 288.3

USD/tấn do diễn biến trái chiều với dầu đậu tương.

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

▪ Dầu đậu tương đóng cửa ở tăng 0.87% do tâm lý

chốt lời của các nhà đầu tư, cùng với ảnh hưởng từ thị

trường dầu thô có phiên phục hồi 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 tăng mạnh 2.67% lên mức

317.5 cents/giạ do Hàn quốc tiếp tục mua hàng, kéo

theo những người mua khác tại khu vực châu Á lần lượt

mua theo. Thêm vào đó, thông tin Trung Quốc có thể sẽ

đẩy mạnh mua ngô Mỹ trong thời gian tới để tăng dự

trữ cũng tác động nhiều đến giá.

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

▪ Lúa mỳ tháng 5 đóng cửa giảm 0.69% trước lực bán

kỹ thuật và tâm lý chốt lời của nhà đầu tư.

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