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Dow Jones 21,200.62 -2,352.60 (9.99%) 

S&P 500 2,480.64 -260.74 (9.51%) 

Shanghai Composite 2,923.49 -45.03 (1.52%)  

USD/BRL 4.78483 -0.01602 (0.33%) 

 
Midwest, USA – 13/03/2020 

Mã HĐ Cao Thấp TT % KLGD 

ZCEK20 373 365 365.75 -2.34% 190,190 

ZCEN20 375.25 367.5 368.75 -2.06% 82,669 

ZSEK20 872.75 852.25 859.5 -1.57% 157,159 

ZSEN20 880 859 865.75 -1.68% 75,251 

ZMEK20 303.8 297.7 302.8 0.40% 78,674 

ZMEN20 305 301.4 304.2 -0.36% 46,009 

ZLEK20 27.6 26.25 26.38 -4.18% 92,847 

ZLEN20 27.95 26.62 26.74 -4.09% 49,206 

ZWAK20 510.75 497.25 505.5 -1.41% 79,121 

ZWAN20 511.25 498.75 506.75 -1.27% 39,092 
 

GIÁ CHỐT PHIÊN 12/03/2020 

 
Midwest, USA – 17/03/2020 

THỜI TIẾT 

- Midwest: Vùng đồng bằng phía nam có mưa vừa từ nay 

đến hết tuần. Phía tây bắc khô ráo hết hôm nay sẽ có tuyết 

rơi nhẹ trong vài ngày tiếp theo. 

- Brazil: Các bang trung tâm tiếp tục có mưa vừa diện rộng. 

Phía nam, các bang Parana và Rio Grande do Sul dự báo 

tương đối khô ráo trong 3 ngày tới. 

- Argentina: Buenos Aires vẫn có mưa nhưng chưa lan rộng 

ra toàn bộ các vùng sản xuất lớn khác. 

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 

- Nga: Bộ trưởng nông nghiệp Nga ông Patrushev cho biết xuất khẩu các loại ngũ cốc của Nga trong niên vụ 

2019/2020 được giữ nguyên dự báo ở mức 45 triệu tấn nhưng thực tế có thể sẽ thấp hơn con số này do tốc độ 

xuất khẩu đang có dấu hiệu chậm lại thời gian gần đây. Ngoài ra, ông Patrushev cũng cho biết khả năng tăng giá 

ngũ cốc tại thị trường nội địa của Nga sẽ không cao như các nhận định trước đó. Thêm nữa, Chính phủ cũng 

chưa có kế hoạch sẽ áp dụng thuế xuất khẩu để hạn chế xuất khẩu lúa mỳ trong năm nay. 

- Trung Quốc: Trung tâm thông tin ngũ cốc quốc gia Trung Quốc (CNGOIC) báo cáo tồn kho đậu tương của nước 

này giảm 1.04 triệu tấn trong tuần trước, xuống mức 3.69 triệu tấn. Đây là mức tồn kho thấp nhất trong vòng 2 

năm qua tại Trung Quốc do lượng hàng hóa bị tắc nghẽn tại cảng. Ép dầu đậu tương trong tuần trước giảm 

270,000 tấn xuống mức 1.66 triệu tấn. Đây là mức ép dầu thấp nhất từ giữa tháng 12 tới nay. Tồn kho khô đậu 

tăng thêm 50,000 tấn lên mức 530,000 tấn, trong khi tồn kho dầu đậu tương tăng thêm 50,000 tấn lên mức 1.41 

triệu tấn. 
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- USDA: Báo cáo xuất khẩu (Export Sales) của USDA tuần từ 28/02 – 05/03 cho thấy bán hàng đậu tương đạt thấp 

nhất từ đầu niên vụ 2019/2020. 

BÁO CÁO XUẤT KHẨU – EXPORT SALES (USDA) TUẦN 28/02 – 05/03 

(Đơn vị: nghìn tấn) 

Hàng hóa Niên vụ 
Bán hàng 

tuần báo cáo 
Giao hàng 

Bán hàng 

tuần trước đó 
Chênh lệch 

Ngô 

2019/2020 

1,471.2 851.7 769.2 +91% 

Đậu tương 302.8 567.6 345 -12% 

Khô đậu tương 171.8 341.5 316.7 -46% 

Dầu đậu tương 24.7 13.9 43.5 -87% 

Lúa mỳ 452.3 447.3 542.4 -17% 

 

SẢN LƯỢNG  

- Argentina: Sở giao dịch hàng hóa Buenos Aires Exchange cho biết chất lượng ngô Argentina đang ở mức 38% 

tốt – tuyệt vời, giảm mạnh so với mức 50% tuần trước và thấp hơn mức 56% cùng kỳ năm ngoái. Chất lượng đậu 

tương đang ở mức 39% tốt – tuyệt vời, cũng giảm đáng kể so với 50% tuần trước và 51% cùng kỳ năm ngoái. 

Trong vòng 2 tuần trở lại, chất lượng đậu tương Argentina đã giảm đi 31% do thời tiết thiếu mưa trong vòng 1 

tháng qua. Do đó, Buenos Aires Exchange đã giảm dự báo sản lượng đậu tương Argentina 2019/2020 xuống còn 

52 triệu tấn thay vì 54.5 triệu tấn trong báo cáo trước. Sản lượng ngô 2019/2020 được dự báo giữ nguyên ở mức 

50 triệu tấn. Tuy nhiên, nếu thời tiết tiếp tục xấu đi, sản lượng hai mặt hàng này của Argentina đều sẽ bị giảm 

trong thời gian tới. Được biết, nông dân Argentina sẽ sớm thu hoạch đậu tương và ngô ngay trong tháng 3 này. 

- Brazil: Hãng tư vấn Emater đã giảm dự báo sản lượng đậu tương của bang Rio Grande do Sul ở phía nam Brazil 

xuống mức 13.3 triệu tấn, so với mức 19.7 triệu tấn trong dự đoán hồi đầu mùa vụ do thời tiết khô nóng trong 

nhiều tuần không có mưa đang ảnh hưởng rất nghiêm trọng tới chất lượng mùa vụ tại bang. Dự báo trong vài 

tuần tới sẽ có mưa nhỏ ở Rio Grande do Sul, nhưng có lẽ không đủ để cải thiện chất lượng và phục hồi năng suất 

trở lại. Nhiều khả năng sản lượng ngô và đậu tương tại Rio Grande do Sul sẽ thấp hơn kỳ vọng đáng kể. 

- EU: Hãng tư vấn Strategie Grains vừa giảm dự báo sản lượng lúa mỳ mềm 2020 của các nước châu Âu xuống 

mức 136.7 triệu tấn so với mức 138.6 triệu tấn trong báo cáo tháng trước và cũng thấp hơn mức 146 triệu tấn 

trong năm ngoái. Đây là mức sản lượng thấp nhất trong vòng 5 năm qua tại EU. Sản lượng ngô 2020 của khối 

EU-28 được dự đoán ở mức 67.3 triệu tấn, không đổi so với báo cáo tháng trước và cao hơn mức 63.5 triệu tấn 

trong niên vụ 2019/2020. Dự báo xuất khẩu lúa mỳ mềm của EU trong niên vụ 2019/2020 đạt 31.2 triệu tấn, tăng 

so với mức 30.6 trong các báo cáo trước, và cao hơn nhiều mức 20.9 triệu tấn của niên vụ trước. Trong đó, xuất 

khẩu lúa mỳ Đức được tăng dự báo từ 3.4 lên 4.2 triệu tấn trong khi xuất khẩu lúa mỳ Pháp bị giảm dự báo từ 

13.3 xuống 12.8 triệu tấn. 
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LÚA MỲ 

Lúa mỳ đóng cửa giảm 1.41% phiên hôm qua do số liệu bán hàng giảm nhẹ và áp lực cạnh tranh từ việc Nga 

chưa có ý định áp thuế hạn chế xuất khẩu lúa mỳ trong năm nay. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZWAK20 

 Kháng cự: 523; 534 

 Hỗ trợ: 505; 497 

 
   

ĐẬU TƯƠNG 

Đậu tương đóng cửa giảm điểm mạnh hôm qua do số liệu bán hàng giảm xuống mức thấp nhất từ đầu niên vụ, áp 

đảo thông tin sản lượng đậu tương Argentina và Brazil được dự báo giảm vì ảnh hưởng từ thời tiết xấu vào gần 

cuối phiên. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZSEK20 

 Kháng cự: 886; 900 

 Hỗ trợ: 870; 850 
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NGÔ 

Ngô đóng cửa giảm mạnh trong ngày hôm qua bất chấp số liệu bán hàng rất tốt, tăng 91% so với báo cáo tuần 

trước. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZCEK20 

 Kháng cự: 380; 385 

 Hỗ trợ: 370; 365 

  

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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