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Dow Jones 25,018.16 +1,167.14 (4.89%) 

S&P 500 2,882.23 +135.67 (4.94%) 

Shanghai Composite 2,996.76 +53.47 (1.82%)  

USD/BRL 4.64170 -0.07389 (1.57%) 

 
Midwest, USA – 11/03/2020 

Mã HĐ Cao Thấp TT % KLGD 

ZCEK20 379.75 374 377.5 1.27% 127,932 

ZCEN20 381.25 376.25 379.5 1.20% 66,873 

ZSEK20 885 874.5 876.25 0.72% 96,436 

ZSEN20 893.25 883 884.25 0.60% 44,299 

ZMEK20 306.6 300.8 301.9 0.50% 71,602 

ZMEN20 310.1 305 306 0.43% 42,067 

ZLEK20 28.19 27.41 27.67 0.47% 66,567 

ZLEN20 28.56 27.77 28.02 0.43% 28,812 

ZWAK20 525 514 522.25 0.67% 65,867 

ZWAN20 524.5 514.25 521.5 0.53% 36,985 
 

GIÁ CHỐT PHIÊN 10/03/2020 

 
Midwest, USA – 14/03/2020 

THỜI TIẾT 

- Midwest: Khu vực phía nam có mưa nhỏ rải rác trong hôm 

nay trước khi đón một lượng mưa lớn tập trung trong 

những ngày tới. Phía tây bắc dự báo có tuyết rơi đáng kể 

từ giữa tuần. 

- Brazil: Tại trung tâm có mưa vừa diện rộng ở hầu hết các 

bang. Phía nam vẫn tiếp tục khô ráo trong 3 ngày tới. 

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 

- Nga: Đàm phán giữa Nga và Ả rập Xê út về việc cắt giảm sản lượng thất bại, khiến giá dầu thô thế giới có thời 

điểm giảm mạnh 30%, là nguyên nhân khiến đồng ruble của Nga mất giá. Từ thứ 6 tuần trước tới nay, đồng ruble 

đã trượt giá 4.4% so với dollar Mỹ và đang ở mức thấp nhất kể từ tháng 3/2016. Điều này đang khiến giá lúa mỳ 

Nga trở nên cạnh tranh hơn nhiều so với các đối thủ. Giá lúa mỳ Nga 12.5% protein đã giảm 1 – 2 USD/tấn trong 

vài ngày qua, xuống mức chào bán 210 – 211 USD/tấn đối với hàng giao tháng 4. Trong khi đó, giá hỏi mua chỉ 

đang ở vùng 204 – 206 USD/tấn, thấp hơn nhiều so với giá hỏi mua $211/tấn vào cuối tuần trước. Theo các thông 

tin thị trường, người mua và người bán của Nga hiện đều đang kỳ vọng giá lúa mỳ Nga có thể giảm sâu hơn nữa. 

- Trung Quốc: Bộ nông nghiệp Trung Quốc dự báo nhập khẩu đậu tương của nước này trong niên vụ 2019/2020 

sẽ đạt 87.68 triệu tấn, không thay đổi so với dự đoán hồi tháng 2 và tăng 6% so với niên vụ trước đó. Virus corona 

dự báo sẽ chỉ có tác động hạn chế đối với nhu cầu đậu tương của nước này trong năm 2020 và Trung Quốc sẽ 

sớm nhập khẩu đậu tương Mỹ trong thời gian tới. Kể từ tháng 2, các nhà máy ép dầu đậu tương tại Trung Quốc 

đã tăng công suất hoạt động đáng kể và hiện đã dần quay trở lại mức bình thường. Vì thế, nguồn cung cho thức 
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ăn chăn nuôi tại Trung Quốc vẫn ở mức ổn định, không bị thiếu như những lo ngại trước đó. Nhu cầu sử dụng 

đậu tương tại Trung Quốc ước tính đạt 106 triệu tấn, trong đó có 88.56 triệu tấn được sử dụng để ép dầu. Tuy 

nhiên, từ đầu tháng 3 tới nay, Trung Quốc chủ yếu vẫn tập trung mua đậu tương từ Brazil do giá rẻ hơn. 

- Brazil: Viện kinh tế nông nghiệp học bang Mato Grosso, Brazil cho biết nông dân bang này hiện đã bán được 

75% sản lượng đậu tương dự kiến của niên vụ 2019/2020, tăng 7.5% so với cùng kỳ tháng 2 và nhanh hơn 14% 

so với thời điểm này năm ngoái. Nông dân Mato Grosso cũng đang đẩy mạnh tốc độ bán hàng đậu tương niên 

vụ mới 2020/2021 với 20% sản lượng đã được bán, tăng 7% so với tháng trước và nhanh hơn 18% so với cùng 

kỳ năm ngoái. Đối với ngô, bang đã bán được 73% sản lượng ngô dự kiến cho niên vụ 2019/2020, tăng 9% so 

với tháng trước và nhanh hơn 20.5% so với cùng kỳ năm ngoái. Mùa vụ ngô 2020/2021 hiện cũng đã bán được 

15%. Dù giá đậu tương trên sàn CBOT giảm mạnh trong tháng qua, nhưng do đồng real Brazil trượt giá khá mạnh 

nên vẫn mang lại lợi nhuận lớn hơn cho nông dân Brazil. 

- USDA: Trong báo cáo Bán hàng hàng ngày (Daily Export Sales), USDA thông báo đã bán 123,000 tấn đậu tương 

2019/2020 cho nước giấu tên. 

BÁO CÁO CUNG CẦU - WASDE (USDA) THÁNG 2 

 
Báo cáo 

tháng 3 

Dự đoán 

trung bình 

Khoảng dự 

đoán 

Báo cáo 

tháng 2 

Năm 

ngoái 

TỒN KHO CUỐI VỤ MỸ 2019/2020 (Đơn vị: triệu giạ) 

Đậu tương 425 426 410 – 450 425 913 

Ngô 1,892 1,888 1,798 – 1,942 1,892 2,114 

Lúa mỳ 940 944 940 – 965 940 1,072 

TỒN KHO CUỐI VỤ THẾ GIỚI 2019/2020 (Đơn vị: triệu tấn)  

Đậu tương 102.44 99.3 97.8 – 101 98.86 111.88 

Ngô 297.34 297.25 294.9 – 299.5 296.84 320.81 

Lúa mỳ 287.14 288.47 286.3 – 291 288.03 277.57 
 

SẢN LƯỢNG  

- Brazil: Sở nông nghiệp bang Parana báo cáo tiến độ thu hoạch đậu tương tại bang này hiện đã đạt 68% diện tích 

dự kiến, so với 54% tuần trước và 66% cùng kỳ năm ngoái. Chất lượng diện tích còn lại ước tính đạt 94% tốt và 

6% trung bình. Sản lượng đậu tương của bang Parana đang được dự đoán ở mức 20.36 triệu tấn. Tiến độ gieo 

trồng ngô vụ 2 tại Parana đã đạt 84% diện tích dự kiến, so với 72% tuần trước và 91% cùng kỳ năm ngoái. Chất 

lượng diện tích đã gieo trồng ước tính đạt 98% tốt và 2% trung bình. Thu hoạch ngô vụ 1 tại Parana đã đạt 57%, 

so với 45% tuần trước. 

Hải quan Brazil báo cáo xuất khẩu đậu tương trong tuần đầu tháng 3 đạt 2.45 triệu tấn, so với mức 5.12 triệu tấn 

đậu tương đã xuất khẩu trong cả tháng 2 trước đó. Từ giờ tới cuối tháng 3 sẽ có 4.12 triệu tấn đậu tương có kế 

hoạch lên tàu xuất khẩu, nâng xuất khẩu đậu tương trong cả tháng 3 có thể đạt mức 6.57 triệu tấn, so với 8.95 

triệu tấn tháng 3/2019. 

Báo cáo Cung – cầu tháng 2 của Cơ quan cung ứng mùa vụ Brazil (CONAB) dự đoán sản lượng đậu tương của 

nước này niên vụ 2019/2020 sẽ đạt 124.2 triệu tấn, cao hơn mức 123.25 triệu tấn trong dự đoán tháng 2. Diện 
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tích gieo trồng đậu tương Brazil trong niên vụ 2019/2020 được điều chỉnh tăng lên mức 36.820 triệu héc-ta, so 

với 36.803 trong báo cáo tháng trước. Năng suất đậu tương được tăng dự báo từ 3.349 lên 3.373 tấn/héc-ta. 

Xuất khẩu đậu tương Brazil 2019/2020 được CONAB giữ nguyên dự báo ở mức 72 triệu tấn, so với mức 70 triệu 

tấn năm ngoái. Sản lượng ngô 2019/2020 của Brazil được CONAB dự báo ở mức 100.08 triệu tấn, giảm nhẹ so 

với mức 100.48 triệu tấn trong báo cáo tháng trước. Trong đó, sản lượng ngô vụ 1 bị giảm dự báo từ mức 26.05 

xuống 25.56 triệu tấn còn ngô vụ 2 được tăng dự báo từ 73.27 lên 73.36 triệu tấn. Diện tích gieo trồng ngô vụ 2 

dự báo sẽ đạt 13.150 triệu héc-ta, so với mức 13.230 trong báo cáo trước. Xuất khẩu ngô Brazil 2019/2020 được 

CONAB giữ nguyên dự báo ở mức 34 triệu tấn, so với 41.2 triệu tấn năm ngoái. Nhập khẩu lúa mỳ của Brazil 

trong niên vụ 2019/2020 được Brazil dự báo ở mức 7 triệu tấn, không đổi so với báo cáo tháng trước, và cao hơn 

một chút so với 6.8 triệu tấn năm ngoái. 

LÚA MỲ 

Lúa mỳ đóng cửa tăng điểm nhẹ trong phiên hôm qua chủ yếu do USDA hạ dự báo tồn kho lúa mỳ thế giới trong 

báo cáo cung cầu WASDE tối qua. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZWAK20 

 Kháng cự: 530; 535 

 Hỗ trợ: 510; 505 

 
   

ĐẬU TƯƠNG 

Đậu tương đóng cửa phiên hôm qua tăng 0.72% nhờ tin tức từ đơn hàng mới của USDA cho nước giấu tên dù 

trước đó đã có lúc giá tăng đáng kể nhưng lại gặp phải lực cản từ thông tin tiến độ thu hoạch tốt ở Brazil và dự 

đoán sản lượng đậu tương Brazil tăng của CONAB. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZSEK20 

 Kháng cự: 900; 910 

 Hỗ trợ: 875; 867 
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NGÔ 

Ngô đóng cửa tăng điểm với 1.27% do CONAB đã giảm dự báo sản lượng ngô niên vụ 2019/2020 xuống còn 

100.08 triệu tấn so với báo cáo tháng trước. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZCEK20 

 Kháng cự: 385; 388 

 Hỗ trợ: 370; 366 

  

Bản tin này do Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam tổng hợp từ các nguồn tin quốc tế. Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam không chịu trách 

nhiệm về các quyết định đầu tư liên quan tới thông tin từ bản tin này của quý độc giả. Việc sao chép các thông tin này cần có sự đồng ý của 

Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam và có dẫn chiếu nguồn thông tin. Chi tiết xin liên hệ: info@mxv.vn 
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