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Mã HĐ Cao Thấp Đóng cửa Δ Δ% KLGD

ZSEN20 844.50 835.00 837.00 -2.50 -0.30% 66,851

ZSEQ20 846.00 837.50 839.00 -2.25 -0.27% 9,949

ZMEN20 290.9 288.0 288.2 -2.4 -0.83% 34,561

ZMEQ20 291.4 289.0 289.2 -2.0 -0.69% 5,954

ZLEN20 26.31 25.70 26.18 +0.27 +1.04% 57,758

ZLEQ20 26.49 25.90 26.36 +0.27 +1.03% 11,278

ZCEN20 319.25 315.50 317.50 -0.75 -0.24% 107,147

ZCEU20 323.00 320.25 322.00 -0.50 -0.16% 39,504

ZWAN20 506.00 496.75 502.25 +0.50 +0.10% 44,141

ZWAU20 508.75 500.50 505.25 +0.00 +0.00% 15,850

Đậu 

tương

Khô đậu 

tương 

Lúa mỳ

Dầu đậu 

tương

Ngô

Đóng cửa Δ%

Dow Jones 23,625.34 +1.62%

S&P500 2,852.50 +1.15%

Nasdaq 8,943.72 +0.91%

FTSE100 5,741.54 -2.75%

Shanghai Composite 2,870.34 -0.96%

Gold Spot 1,729 +0.82%

Dollar Index 100.47 +0.22%

US Dollar/ Brazil Real 5.8115 -1.25%

Dầu WTI (USD/thùng) 27.56 +8.98%

Dầu Brent (USD/thùng) 31.13 +6.65%



BẢN TIN NÔNG SẢN NGÀY 15/05/2020
SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA 

VIỆT NAM

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 24 GIỜ QUA BÁO CÁO ĐÁNG CHÚ Ý

▪ Ủy ban thương mại Rosario (BCR) dự báo sản lượng ngô của Argentina niên vụ

19/20 đạt 51.0 triệu tấn, bất ngờ tăng so với mức 49.8 triệu tấn trong báo cáo tháng 4.

▪ Hiệp hội nông dân Romania cho biết 525,000 héc-ta của nước này có thể sẽ bị

thiệt hại do thiếu mưa và tuyết từ mùa đông năm ngoái đến hết mùa xuân năm nay.

▪ Theo Bộ kinh tế Ukraina, bang Odessa dự báo sẽ bị thiệt hại 500,000 héc-ta lúa mỳ

vụ đông trong năm nay, do thời tiết hạn hán rất nghiêm trọng.

▪ Hãng tư vấn Strategie Grains vừa tiếp tục giảm dự báo sản lượng lúa mỳ mềm

trong năm 2020 của các nước châu Âu xuống mức 132.9 triệu tấn, so với mức 135.0

triệu tấn trong báo cáo tháng trước.

▪ Sở giao dịch hàng hóa Buenos Aires Exchange báo cáo nông dân Argentina đã thu

hoạch được 40.0% diện tích ngô dự kiến, so với 38.2% tuần trước. Đối với đậu tương,

thu hoạch đã đạt 87.4%, so 78.2% tuần trước và 76.7% cùng kỳ năm ngoái. Chất

lượng đậu tương còn lại đạt 21% tốt – tuyệt vời, so với 23% tuần trước.

▪ Hãng tư vấn AgroConsult của Brazil dự báo sản lượng ngô vụ 2 của nước này

trong năm 2019/20 đạt 72.2 triệu tấn, so với mức 74.7 trong báo cáo tháng trước.

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

tương của nước này tăng thêm 190,000 tấn trong tuần trước, lên mức 4.13 triệu tấn.
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Trang 2/5

❖ Báo cáo Daily Export Sale của USDA:

‐ Bán 132,000 tấn đậu tương 19/20 và 66,000 tấn

đậu tương 20/21 cho Trung Quốc

‐ Bán 20,000 tấn dầu đậu nành 19/20 cho Trung Quốc.

❖ Báo cáo Export Sales của USDA tuần 24/04 – 30/04:

‐ Đậu tương: bán hàng đạt 655,100 tấn, tăng 1% so

với tuần trước. Giao hàng đạt 473,800 tấn, tăng

8% so với tuần trước.

‐ Khô đậu tương: bán hàng đạt 101,400 tấn, giảm

23% so với tuần trước. Giao hàng đạt 174,500 tấn,

giảm 33% so với tuần trước.

‐ Ngô: bán hàng đạt 1,073,200 tấn, tăng 39% so với

tuần trước. Giao hàng đạt 1,311,100 tấn giảm 6%

so với tuần trước.

‐ Lúa mỳ: bán hàng đạt 203,500 tấn, giảm 7% so với

tuần trước. Giao hàng đạt 368,600 tấn, giảm 35%

so với tuần trước.
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THỜI TIẾT CÁC VÙNG SẢN XUẤT LỚN

❖ Mỹ:

‐ Tại Trung Tây, thời tiết có mưa ở phía nam và phía đông trong ngày hôm nay. Ngày

mai, toàn bộ khu vực sẽ có mưa to trên diện rộng, nhưng vùng mưa sẽ thu hẹp dần

kể từ ngày chủ nhật và tuần sau sẽ có ít mưa hơn bình thường.

‐ Vùng đồng bằng phía nam có mưa trên diện rộng trong 48 giờ tới, nhưng vùng mưa

cũng sẽ dần thu hẹp lại.

❖ Brazil:

- Tại miền trung, thời tiết có mưa ở Mato Grosso và Goias trong ngày hôm nay,

nhưng vùng mưa sẽ dần thu hẹp lại và chỉ còn mưa ở phía bắc trong 3 – 5 ngày

tiếp theo.

- Tại miền nam, Rio Grande do Sul và Parana đã khô ráo trở lại và không mưa trong

vài ngày tới.

❖ Argentina:

- Argentina có mưa không đáng kể ở các vùng sản xuất lớn trong vài ngày tới.

Khung thời tiết thiếu mưa kéo dài sẽ ảnh hưởng tới chất lượng các mùa vụ.

❖ Các vùng gieo trồng khác:

‐ Tại châu Âu, Pháp và Đức sẽ chủ yếu có mưa ở phía nam trong vài ngày tới.
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KHÔ ĐẬU TƯƠNG & DẦU ĐẬU TƯƠNG

▪ Đậu tương tháng 7 đóng cửa giảm nhẹ 0.3% về

837.00 cents/giạ mặc dù Trung Quốc tiếp tục mua hàng

để tăng tồn kho, nhưng viễn cảnh chiến tranh vẫn đang

bao phủ lên thị trường khi tổng thổng Trump tiếp tục thái

độ công kích đối với Bắc Kinh. Thời tiết nhiều mưa tại

Midwest đang hỗ trợ tốt cho đậu tương giai đoạn nảy

mầm cũng góp phần tạo áp lực lên giá.

➢ Kháng cự: 860 ; 880 ➢ Hỗ trợ: 820 ; 800

▪ Khô đậu tương tháng 7 đóng cửa giảm 0.83% về

288.2 USD/tấn do ảnh hưởng từ giá dầu đậu tương

tăng mạnh.

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

▪ Dầu đậu tương tháng 7 đóng cửa tăng 1.04% do sự

phục hồi chung của thị trường dầu thế giới.

➢ Kháng cự: 26.8 ; 28.2 ➢ Hỗ trợ: 25.2; 24.0

BIỂU ĐỒ GIÁ 
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NGÔ BIỂU ĐỒ GIÁ 

LÚA MỲ BIỂU ĐỒ GIÁ 

▪ Ngô tháng 7 đóng cửa giảm nhẹ 0.24% về 317.50

cents/giạ do ảnh hưởng từ thông tin sản lượng ngô

Argentina tăng dự báo lên 51.0 triệu tấn, so với 49.8

triệu tấn trong báo cáo trước của Ủy ban Thương mại

Rosario. Cộng với thời tiết thuận lợi cho mùa vụ tại

Midwest.

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

▪ Lúa mỳ tháng 7 đóng cửa tăng nhẹ 0.1% lên 502.25

cents/giạ. Sản lượng sụt giảm trong niên vụ tới tại khu

vực châu Âu và các nước biển Đen do ảnh hưởng thời

tiết, tuy nhiên lại tăng ở các khu vực khác như Nga và

Úc nên thị trường không có nhiều biến động.

➢ Kháng cự: 510 ; 525 ➢ Hỗ trợ: 490 ; 475
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