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Mã HĐ Cao Thấp
Đóng 

cửa
Δ Δ% KLGD

ZSEN20 842.50 829.50 832.00 -4.50 -0.54% 115,676

ZSEQ20 843.50 832.25 834.50 -3.50 -0.42% 11,820

ZMEN20 292.6 287.5 288.4 -3.1 -1.06% 60,776

ZMEQ20 293.1 288.7 289.4 -2.5 -0.86% 9,039

ZLEN20 25.80 25.31 25.77 +0.30 +1.18% 70,580

ZLEQ20 26.00 25.52 25.97 +0.30 +1.17% 7,966

ZCEN20 316.50 310.50 312.00 -1.25 -0.40% 194,407

ZCEU20 322.00 317.50 319.25 +0.25 +0.08% 41,738

ZWAN20 531.75 520.25 526.00 +1.25 +0.24% 45,936

ZWAU20 534.25 524.00 529.25 +1.25 +0.24% 20,062

Đậu 

tương

Khô đậu 

tương 

Lúa mỳ

Dầu đậu 

tương

Ngô

Đóng cửa Δ%

Dow Jones 24,101.55 -0.13%

S&P500 2,863.39 -0.52%

Nasdaq 8,607.73 -1.40%

FTSE100 5,958.50 +1.91%

Shanghai Composite 2,810.02 -0.19%

Gold Spot 1,708 -0.39%

Dollar Index 99.87 -0.18%

US Dollar/ Brazil Real 5.4999 -2.70%

Dầu WTI (USD/thùng) 12.34 -3.44%

Dầu Brent (USD/thùng) 20.46 +2.35%
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ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 24 GIỜ QUA BÁO CÁO ĐÁNG CHÚ Ý

▪ Theo hãng tin Reuters, hai tập đoàn của Hàn Quốc đã mua tổng cộng 194,000 tấn

trong buổi đấu giá trong 24 giờ qua: tập đoàn FLC đã mua 65,000 tấn ngô Mỹ với giá

$169.69/tấn CFR & tập đoàn KFA mua 68,000 tấn ngô Nam Mỹ với giá ở quanh mức

$169/tấn CFR.

▪ Thống đốc bang South Dakota, Hoa Kỳ cho biết bà hy vọng nhà máy chế biến thịt

Smithfield sẽ sớm mở cửa trở lại, một ngày sau khi cơ quan quản lý lao động Hoa Kỳ

yêu cầu các nhà máy chế biến thịt phải có các biện pháp đảm bảm an toàn cho công

nhân trong đại dịch Covid-19.

▪ Theo Hải quan Brazil, xuất khẩu đậu tương trung bình hàng ngày của nước này

trong tuần trước đạt 826,626 tấn, giảm so với mức 739,721 tấn/ngày đã xuất khẩu

trong tuần trước đó, nâng xuất khẩu từ đầu tháng 4 tới nay đạt 13.2 triệu tấn. Theo số

liệu từ hãng tàu Williams, từ giờ tới cuối tháng 4 sẽ có thêm khoảng 3 triệu tấn, có thể

sẽ nâng tổng xuất khẩu đậu tương tháng 4 của Brazil lên mức 16 triệu tấn.

▪ Theo hãng tin Reuters, nông dân Argentina đã buộc phải tạm dừng quá trình thu

hoạch đậu tương và ngô ở trung tâm nước này do mưa rất to kéo dài trong 2 – 3 ngày

gần đây. Ngược lại, mưa lớn sẽ giúp tăng độ ẩm đất và thuận lợi hơn cho giai đoạn

gieo trồng lúa mỳ sẽ bắt đầu vào tháng 5.
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❖ Báo cáo của USDA chi nhánh Bangladesh:

‐ Nhập khẩu lúa mỳ 19/20 sẽ đạt 6.3 triệu tấn, so với

mức 6.5 trong báo cáo tháng 4 của USDA. Nhập

khẩu lúa mỳ 20/21 dự báo đạt 6.4 triệu tấn.

‐ Sản lượng ngô 19/20 sẽ đạt 4.7 triệu tấn, cao hơn

mức 4.0 trong báo cáo tháng 4 của USDA. Sản

lượng ngô 20/21 dự báo đạt 5.1 triệu tấn.

‐ Nhập khẩu ngô 20/21 dự báo sẽ đạt 1.0 triệu tấn,

thấp hơn mức 1.4 triệu tấn trong niên vụ trước.

❖ Báo cáo của USDA chi nhánh Ukraina:

‐ Sản lượng đậu tương 19/20 sẽ đạt 3.69 triệu tấn,

bằng với báo cáo tháng 4 của USDA. Sản lượng

đậu tương 20/21 dự báo đạt 3.52 triệu tấn.

‐ Xuất khẩu đậu tương 19/20 dự báo đạt 2.2 triệu tấn,

so với mức 2.45 trong báo cáo tháng 4 của USDA.

Xuất khẩu đậu tương 20/21 dự báo đạt 2.35 triệu tấn.
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THỜI TIẾT CÁC VÙNG SẢN XUẤT LỚN

❖ Mỹ:

‐ Tại Midwest, thời tiết có mưa ở phía đông trong ngày hôm nay, nhưng dự báo mưa

sẽ giảm dần kể từ ngày mai và thời tiết khô ráo sẽ duy trì trong 3 – 5 ngày tới.

‐ Vùng đồng bằng phía nam hoàn toàn khô ráo trong 3 – 5 ngày tiếp theo.

❖ Brazil:

- Tại miền trung, thời tiết có mưa ở phía bắc bang Mato Grosso trong hôm nay, sau

đó thời tiết sẽ có mưa ít hơn và thời tiết chủ yếu khô ráo trong 3 – 5 ngày sau đó.

- Tại miền nam, thời tiết khô ráo trong ngày hôm nay. Dự báo sẽ có mưa trở lại kể từ

ngày mai và vùng mưa sẽ duy trì trong 2 – 3 ngày sau đó.

❖ Argentina:

- Argentina đã khô ráo trở lại và thời tiết sẽ có mưa không đáng kể trong vòng 3 – 5

ngày tới.

❖ Châu Âu:

- Pháp và Đức có mưa trên diện rộng trong 2 – 3 ngày tới, vùng mưa này có lượng

mưa nhỏ – trung bình.
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KHÔ ĐẬU TƯƠNG & DẦU ĐẬU TƯƠNG

▪ Đậu tương tháng 7 đóng cửa giảm nhẹ 0.54%

xuống mức 832.00 cents/giạ do ảnh hưởng bởi tiến độ

gieo trồng đang tốt hơn so với năm ngoái.

➢ Kháng cự: 850 ; 880 ➢ Hỗ trợ: 820 ; 800

▪ Khô đậu tương tháng 7 giảm 1.06% về mức 288.4

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

➢ Kháng cự: 300 ; 312 ➢ Hỗ trợ: 280 ; 272

▪ Dầu đậu tương tháng 7 đóng cửa ở mức 25.77

cents/pound, tăng 1.18% do tác động tích cực từ việc

tăng của giá dầu cọ.

▪ ➢ Kháng cự: 26.2 ; 27.4 ➢ Hỗ trợ: 24.9 ; 23.8

BIỂU ĐỒ GIÁ 
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NGÔ BIỂU ĐỒ GIÁ 

LÚA MỲ BIỂU ĐỒ GIÁ 

▪ Ngô tháng 7 đóng cửa giảm nhẹ 0.4% xuống mức

312.00 cents/giạ cũng do tác động từ tiến độ gieo trồng

nhanh hơn nhiều so với trung bình 5 năm trở lại đây.

▪ ➢ Kháng cự: 330 ; 350 ➢ Hỗ trợ: 300 ; 280

▪ Lúa mỳ tháng 7 đóng cửa tăng nhẹ 0.24% lên mức

526.00 cents/giạ khi chất lượng lúa vụ đông tại Mỹ giảm

3% cộng thêm việc Nga và Ukraina đang rất cứng rắn

với các chính sách hạn chế xuất khẩu của mình.

▪ ➢ Kháng cự: 540 ; 580 ➢ Hỗ trợ: 520 ; 520
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