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ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 24 GIỜ QUA BÁO CÁO ĐÁNG CHÚ Ý
§ Theo thông tin từ Agricensus, doanh số bán hàng các loại ngũ cốc và hạt lấy dầu cả 
niên vụ cũ lẫn niên vụ mới của Argentina tuần vừa rồi đạt 2.53 triệu tấn, so với 1.82 triệu 
tấn tuần trước và 3.29 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái. 

 Trong đó, doanh số ngô đạt 1.39 triệu tấn, so với 949,000 tấn tuần trước và 1.36 triệu tấn 
cùng kỳ năm 2019.

 Doanh số đậu tương đạt 760,000 tấn, so với 644,000 tấn tuần trước và 1.50 triệu tấn 
cùng kỳ năm ngoái.

 Doanh số lúa mỳ đạt 380,000 tấn, so với 233,000 tấn tuần trước và 423,000 tấn cùng kỳ 
năm ngoái.

§ Trung tâm thông tin ngũ cốc quốc gia Trung Quốc  CNGOIC báo cáo tồn kho đậu 
tương của nước này tăng thêm 340.000 tấn trong tuần trước, lên mức 5.73 triệu tấn. 

 Nhập khẩu đậu tương trong tháng 5 đạt 9.38 triệu tấn, tăng 39.7% so với tháng 4 là 
nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc tồn kho tăng. 

 Ép dầu đậu tương của Trung Quốc trong tuần qua giảm 110,000 tấn, xuống mức 1.92 
triệu tấn. Trong khi tồn kho khô đậu tiếp tục tăng 20,000 tấn, lên mức 680,000 tấn, cao 
hơn 370,000 so với cùng kỳ tháng trước.
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v Báo cáo Bán hàng hàng ngày – Daily Export 
Sales của USDA: Đã bán 720,000 tấn đậu tương 
cho một quốc gia giấu tên. Trong đó, 63,000 tấn 
giao trong niên vụ 2019/20 và 657,000 tấn sẽ 
giao trong niên vụ 2020/21.

v Báo cáo Bán hàng xuất khẩu – Export Sales của 
USDA tổng hợp trong tuần từ 29/05/2020 – 
04/06/2020. Đáng chú ý:

 Trung Quốc đã mua 337,000 tấn đậu tương 
2019/20 và 517,000 tấn đậu tương 2020/21.

 Trung Quốc đã mua 63,000 tấn lúa mỳ 2019/20.

 Giao hàng lúa mỳ cho Trung Quốc đạt 63,000 tấn.

 Việt Nam đã mua 65,000 tấn ngô optional origin 
2019/20 và 195,000 tấn ngô optional origin 
2020/21.
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BẢN ĐỒ THỜI TIẾT MÙA VỤ
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THỜI TIẾT CÁC VÙNG SẢN XUẤT LỚN
v Mỹ:

‐ Vùng Trung Tây hoàn toàn khô ráo trong nhiều ngày tới. Vùng đồng bằng phía nam tình 
trạng khô hạn sẽ kéo dài đến đầu tuần sau, gây ảnh hưởng đáng kể đến mùa vụ đang 
diễn ra tại đây. .

v Brazil:

 Tại miền trung, Mato Grosso có mưa với lượng nhỏ – trung bình tại các khu vực phía bắc 
đến ngày mai, sau đó thời tiết sẽ khô ráo. Goias không có mưa trong vài ngày tới. Tại 
miền nam, Rio Grande do Sul có mưa đến hết ngày mai. Parana có mưa không đáng kể..

v Argentina: 

 Argentina có mưa với lượng trung bình tại các bang Mendoza, La Pampa và mưa nhỏ tại 
bang Santa Fe trong hôm nay, từ mai thời tiết sẽ hoàn toàn khô ráo.

v Các vùng gieo trồng khác:

‐ Tại châu Âu, Pháp có mưa trên diện rộng với lượng mưa rất lớn tại khu vực phía nam. 
Đức có mưa không đáng kể tại phía bắc..

‐ Tại Ukraina, có mưa với lượng trung bình – lớn trên cả nước. Nga có mưa tại khu vực 
trung tâm và toàn bộ các bang phía đông.
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KHÔ ĐẬU TƯƠNG & DẦU ĐẬU TƯƠNG

§ Giá đậu tương tháng 7 đóng cửa thay đổi không 
đáng kể, tăng 0.50 cent lên 866.00 cents/giạ, mặc dù 
tồn kho Mỹ cuối vụ 2019/20 tăng nhẹ 5 triệu giạ, nhưng 
thị trường được hỗ trợ bởi đơn hàng lớn 720,000 tấn từ 
Trung Quốc khiến giá vẫn tăng nhẹ.. 

 Kháng cự: 870 ; 874  Hỗ trợ: 861 ; 857

§ Giá khô đậu tương tháng 7 đóng cửa tăng nhẹ 0.31% 
lên 289.7 USD/tấn tiếp tục do sự suy yếu của giá dầu 
đậu tương.

 Kháng cự: 291.6 ; 293.4  Hỗ trợ: 287.6; 285.4

§ Giá dầu đậu tương tháng 7 đóng cửa mạnh 1.79% về 
27.50 cents/pound theo đà giảm mạnh của giá dầu thô. 

 Kháng cự: 27.93 ; 28.37  Hỗ trợ: 27.26 ; 27.03

BIỂU ĐỒ GIÁ 
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NGÔ BIỂU ĐỒ GIÁ 

LÚA MỲ BIỂU ĐỒ GIÁ 

§ Giá ngô tháng 7 đóng cửa tăng 1.07% lên 329.75 
cents/giạ do dự báo về thời tiết tại Trung Tây trong 
nhiều ngày tới sẽ không có mưa, gây ra lo ngại về quá 
trình sinh trưởng của mùa vụ ngô tại đây..

 Kháng cự: 332 ; 334  Hỗ trợ: 326 ; 322

§ Giá lúa mỳ tháng 7 đóng cửa giảm 1.38% về 499.25 
cents/giạ ảnh hưởng bởi mức tăng của tồn kho lúa mỳ 
Mỹ niên vụ 2020/21 từ 909 lên 925 triệu giạ trong báo 
cáo Cung – cầu tháng 6 do Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ 
phát hành tối qua.

 Kháng cự: 506 ; 512  Hỗ trợ: 495 ; 491


