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Dow Jones 23,185.62 +1,985.00 (9.36%) 

S&P 500 2,711.02 +230.38 (9.29%) 

Shanghai Composite 2,887.43 -36.06 (1.23%)  

USD/BRL 4.84708 +0.06225 (1.30%) 

 
Midwest, USA – 16/03/2020 

Mã HĐ Cao Thấp TT % KLGD 

ZCEK20 371.75 363.5 365.75 0.00% 178,911 

ZCEN20 374.5 366.5 368.5 -0.07% 103,444 

ZSEK20 872 845.25 848.75 -1.25% 146,873 

ZSEN20 877.5 851.75 856 -1.13% 73,139 

ZMEK20 307.1 299 299.5 -1.09% 71,161 

ZMEN20 308 300.4 301 -1.05% 39,983 

ZLEK20 26.95 25.65 26.37 -0.04% 87,387 

ZLEN20 27.31 26.02 26.74 0.00% 42,553 

ZWAK20 513.75 499.5 506 0.10% 66,238 

ZWAN20 514.25 501 507 0.05% 38,910 
 

GIÁ CHỐT PHIÊN 13/03/2020 

 
Midwest, USA – 19/03/2020 

THỜI TIẾT 

- Midwest: Mưa vừa trong cả khu vực sẽ lớn dần lên trong 3 

ngày tới, đặc biệt là tại các vùng sản xuất phía nam. Phía 

tây bắc, thời tiết sẽ có tuyết rơi trong vài ngày tiếp theo. 

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

Bang Parana và Rio Grande do Sul phía nam dự báo có 

mưa nhỏ từ đầu tuần này. 

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 

- Pháp: France Agri Mer cho biết chất lượng mùa vụ lúa mỳ mềm 2020 của Pháp hiện đạt 63% tốt – tuyệt vời, tiếp 

tục giảm 1% so với mức 64% tuần trước, 85% cùng kỳ năm ngoái và 89% trung bình 5 năm qua. Đây là mức chất 

lượng lúa mỳ kém nhất của Pháp từ năm 2011 tới nay do thời tiết mưa to quá mức tại Pháp dẫn đến chất lượng 

bị giảm đi so với báo cáo trước. 

- Ukraina: Bộ nông nghiệp Ukraina báo cáo xuất khẩu lúa mỳ của nước này trong tuần trước đạt 246,000 tấn, tăng 

không đáng kể so với tuần trước đó. Xuất khẩu lúa mỳ từ đầu niên vụ 2019/2020 tới nay đã đạt 17 triệu tấn, tăng 

33% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện nay, niên vụ lúa mỳ 2019/2020 của Ukraina chỉ còn 4 tháng nữa là kết thúc 

và xuất khẩu lúa mỳ Ukraina cần phải đạt 3.5 triệu tấn trong 4 tháng này để đạt kỳ vọng xuất khẩu 20.5 triệu tấn 

theo dự đoán mới nhất của USDA. Xuất khẩu ngô của Ukraina trong tuần trước đạt 960,000 tấn, tăng 21% so với 

tuần trước đó. Xuất khẩu ngô Ukraina từ đầu niên vụ 2019/2020 tới nay đã đạt 21.4 triệu tấn, nhanh hơn 21% so 

với cùng kỳ năm ngoái. 



BẢN TIN THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN 16/03/2020 

 

Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) 

    

2 

- Canada: Hải quan Canada báo cáo xuất khẩu lúa mỳ của nước này trong tuần trước đạt 186,200 tấn, giảm 38% 

so với tuần trước đó, lũy kế từ đầu niên vụ đã đạt 9 triệu tấn, giảm 16% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 4% so 

với trung bình 5 năm qua. Xuất khẩu lúa mỳ durum của Canada trong tuần trước đạt 92,600 tấn, nâng xuất khẩu 

lúa mỳ durum từ đầu niên vụ lên mức 2.8 triệu tấn, tăng 9% so với trung bình 5 năm qua. Xuất khẩu đậu tương 

của Canada trong tuần trước đạt 2,400 tấn, nâng xuất khẩu đậu tương từ đầu niên vụ 2019/2020 lên mức 2.3 

triệu tấn, giảm 21% so với trung bình 5 năm qua. 

- Nga: Hải quan Nga báo cáo xuất khẩu các loại ngũ cốc trong tuần trước đạt 1 triệu tấn, nâng xuất khẩu ngũ cốc 

từ đầu niên vụ 2019/2020 lên mức 33.3 triệu tấn, giảm 2.5% so với trung bình 3 năm qua. Trong đó, xuất khẩu 

lúa mỳ đạt 848,000 tấn, nâng xuất khẩu từ đầu niên vụ 2019/2020 lên mức 26.7 triệu tấn, giảm 0.2% so với trung 

bình 3 năm qua. Xuất khẩu ngô trong tuần trước đạt 85,000 tấn, nâng xuất khẩu từ đầu niên vụ 2019/2020 lên 

mức 2.4 triệu tấn. 

- USDA: Trong báo cáo Bán hàng hàng ngày (Daily Export Sales), USDA thông báo đã bán 136,000 tấn ngô 

2019/2020 cho Hàn Quốc.  

SẢN LƯỢNG  

- Đức: Hiệp hội nông dân Đức (DRV) dự đoán sản lượng lúa mỳ 2020 của nước này sẽ ở mức 22.7 triệu tấn, giảm 

1.2% so với sản lượng năm ngoái do mùa thu 2019 có mưa lớn đã gây ngập úng ảnh hưởng tới chất lượng lúa 

mỳ vụ đông. Diện tích gieo trồng lúa mỳ 2020 dự báo đạt 2.9 triệu héc-ta, thấp hơn mức 3.1 triệu héc-ta năm ngoái. 

DRV trước đó kỳ vọng nông dân Đức sẽ gieo trồng thêm khoảng 30,000 héc-ta lúa mỳ vụ xuân và ngô để bù đắp 

thiệt hại đối với lúa mỳ vụ xuân, nhưng những cơn mưa lớn trong vài ngày qua đang làm chậm tiến độ gieo trồng. 

Trong khi đó, DRV dự báo sản lượng ngô 2020 sẽ đạt 4.1 triệu tấn, tăng 12.1% so với năm ngoái. Diện tích gieo 

trồng ngô dự báo sẽ tăng 6.7% và năng suất sẽ tăng 5.1% so với năm 2019. 

- Ukraina: Viện nghiên cứu quốc gia Ukraina (IAE) dự báo sản lượng lúa mỳ vụ đông 2020 của nước này sẽ đạt 

24.2 triệu tấn, giảm 12.5% so với năm ngoái do thời tiết hầu như không có tuyết trong mùa đông vừa qua khiến 

độ ẩm đất ở mức thấp, ảnh hưởng đến chất lượng giai đoạn gieo trồng năm nay. Tại Ukraina, lúa mỳ vụ đông 

chiếm 98% tổng sản lượng lúa mỳ cả nước. IAE dự báo sản lượng ngô của Ukraina trong năm 2020 sẽ đạt 32.2 

triệu tấn, giảm 10.3% so với năm ngoái cũng là do chất lượng ngô năm nay giảm do đất thiếu độ ẩm. Bộ kinh tế 

Ukraina đang dự báo tổng sản lượng các loại ngũ cốc của nước này trong năm 2020 sẽ đạt 65 triệu tấn, giảm 

mạnh so với mức kỷ lục 75 triệu tấn năm ngoái. 

- Uruguay: Bộ nông nghiệp Uruguay cho biết sản lượng đậu tương của nước này trong niên vụ 2019/2020 có thể 

sẽ giảm xuống mức 2.2 triệu tấn so với mức 2.4 – 2.6 triệu tấn trong dự đoán trước đó, tương ứng với mức giảm 

8 – 10% do thời tiết hạn hán nghiêm trọng tại đây trong giai đoạn phát triển quan trọng của đậu tương. Năng suất 

trung bình ước tính tương ứng sẽ chỉ đạt 2.2 tấn/héc-ta thay vì 2.4 – 2.5 tấn/héc-ta như trước. Thậm chí năng 

suất và sản lượng có thể sẽ bị giảm thêm nếu các vùng sản xuất tại Uruguay không sớm có mưa trở lại. 
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LÚA MỲ 

Lúa mỳ đóng cửa tăng điểm rất nhẹ cuối tuần qua do các dự báo về sản lượng giảm đáng kể tại Đức và Ukraina 

bị ảnh hưởng từ thời tiết không thuận lợi. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZWAK20 

 Kháng cự: 523; 534 

 Hỗ trợ: 497; 492 

 

   

ĐẬU TƯƠNG 

Đậu tương tiếp tục đóng cửa giảm điểm do áp lực từ phiên giảm trước đó và việc đồng real Brazil trượt giá trở lại 

so với dollar Mỹ trong bối cảnh không có nhiều thông tin cơ bản trợ giá. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZSEK20 

 Kháng cự: 870; 881 

 Hỗ trợ: 849; 840 
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NGÔ 

Ngô đóng cửa không thay đổi nhiều cuối tuần qua khi giá ban đầu được hỗ trợ bởi thông tin sản lượng ngô Đức 

và Ukraina dự đoán giảm nhưng vẫn là chưa đủ trong bối cảnh dịch bệnh ngày càng nghiêm trọng 

Hỗ trợ kỹ thuật ZCEK20 

 Kháng cự: 378; 385 

 Hỗ trợ: 366; 362 

  

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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