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Dow Jones 21,237.38 +1,048.86 (5.20%) 

S&P 500 2,529.19 +143.06 (6.00%) 

Shanghai Composite 2,779.64 -9.61 (0.34%)  

USD/BRL 4.99101 -0.01124 (0.22%) 

 
Midwest, USA – 18/03/2020 

Mã HĐ Cao Thấp TT % KLGD 

ZCEK20 356.75 342.75 344 -3.03% 204,696 

ZCEN20 360.5 348.75 350 -2.37% 123,194 

ZSEK20 832.5 822 824.25 0.30% 111,828 

ZSEN20 840.75 830.25 831 0.06% 62,921 

ZMEK20 299.5 295.6 298.3 0.67% 58,796 

ZMEN20 299.6 296.2 296.5 -0.34% 33,454 

ZLEK20 25.9 24.97 25.24 1.00% 81,676 

ZLEN20 26.22 25.32 25.59 0.99% 37,552 

ZWAK20 506.5 494.5 499.25 0.25% 61,968 

ZWAN20 507 496 500 0.10% 31,537 
 

GIÁ CHỐT PHIÊN 17/03/2020 

 
Midwest, USA – 21/03/2020 

THỜI TIẾT 

- Midwest: Mưa diện rộng ở các vùng sản xuất lớn và tuyết 

ở phía tây bắc sẽ kết thúc trong ngày mai, sau đó cả khu 

vực sẽ tương đối khô ráo trong vài ngày tới. 

- Brazil: Các bang trung tâm duy trì lượng mưa nhỏ, sau đó 

lớn dần lên ở phía bắc kể từ ngày mai. Phía nam dự báo 

có mưa to trong hôm nay nhưng sẽ không kéo dài. 

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 

- Mỹ: Tốc độ gia tăng các ca nhiễm và tử vong vì virus corona tại Mỹ ngày càng nhanh khi số ca nhiễm tại đây tăng 

vọt hơn 3,000 người chỉ trong 6 ngày. Ngay trước nguy cơ trở thành ổ dịch covid-19 của châu Mỹ, chính quyền 

đã cảnh báo người dân thực hiện nghiêm túc việc giữ khoảng cách an toàn giữa người này với người kia. Việc 

Mỹ ngày càng tiến gần đến mức đóng cửa khiến nhu cầu đi lại giảm, kết hợp với việc giá dầu lao dốc đang khiến 

giá ethanol giảm mạnh kỷ lục, ảnh hưởng đến nhu cầu ngô và có thể khiến tồn kho ngô tăng lên. 

- Argentina: Hoạt động xuất khẩu tại cảng biển Rosario, nơi xuất khẩu của 80% lượng khô đậu và dầu đậu của cả 

nước đang bị tắc nghẽn do cơ quan quản lý cảng bị nhầm lẫn với lệnh phong tỏa biên giới của Chính phủ để ngăn 

chặn dịch bệnh lây lan. Chủ nhật vừa qua, Tổng thống Argentina đã tuyên bố sẽ phong tỏa đất nước trong vòng 

15 ngày. Trước thực trạng này, Chính phủ Argentina đã hướng dẫn cụ thể đối với các tàu hàng nhập khẩu từ các 

vùng dịch mà thời gian chờ đợi ít hơn 14 ngày hoặc thủy thủ có thân nhiệt cao sẽ được yêu cầu kiểm tra y tế. 

Ngoài ra, tàu thuyền sẽ được cập cảng và thực hiện bốc dỡ hàng hóa như bình thường. 
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- Brazil: Hải quan Brazil báo cáo xuất khẩu đậu tương trong tuần thứ hai của tháng 3 đạt 1.9 triệu tấn, giảm so với 

mức 2.45 triệu tấn của tuần trước đó. Từ giờ tới cuối tháng 3, đang có thêm 7.7 triệu tấn đậu tương có kế hoạch 

lên tàu xuất khẩu, nâng xuất khẩu đậu tương trong cả tháng của Brazil có thể sẽ đạt trên 10 triệu tấn, so với 8.95 

triệu tấn đã xuất khẩu cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, nếu chính phủ Brazil áp dụng các chính sách kiểm dịch chặt 

chẽ hơn để đề phòng sự lây lan của Covid-19, tốc độ giao hàng sẽ bị chậm lại và có thể sẽ xảy ra tình trạng tắc 

nghẽn tại các cảng biển trong thời gian tới. 

- Ai Cập: Bộ nông nghiệp Ai Cập cho biết nước này sẽ dừng việc kiểm dịch lúa mỳ từ giờ đến hết tháng 3/2020. 

Sau đó, sẽ tùy tình hình dịch bệnh để quyết định có kéo dài việc kiểm dịch hay không. Ai Cập sẽ rút các bộ phận 

kiểm dịch tại Nga và Ukraina về nước, nhưng sẽ vẫn giữ lại một nhóm nhân viên tại Pháp. Theo báo cáo của Cơ 

quan thu mua ngũ cốc của Ai Cập (GASC), tồn kho ngũ cốc của nước này hiện đủ dùng cho nhu cầu nội địa trong 

vòng gần 4 tháng tới. 

SẢN LƯỢNG  

- Brazil: Theo chuyên gia nông nghiệp Cordonnier, sản lượng ngô Brazil có thể sẽ bị giảm dự báo trong thời gian 

tới, do hạn hán đối với ngô vụ 1 tại bang Rio Grande do Sul ở phía nam và thời tiết thiếu mưa trong thời gian gần 

đây có thể ảnh hưởng xấu tới ngô vụ 2. Tuần trước, hãng tư vấn Emater đã giảm dự báo sản lượng ngô của Rio 

Grande do Sul từ 4.7 xuống 4.4 triệu tấn, giảm 26% so với kỳ vọng hồi đầu mùa vụ và có thể sẽ còn bị giảm nhiều 

hơn nữa nếu thời tiết xấu đi. Tại Mato Grosso, bang có sản lượng ngô vụ 2 lớn nhất cả nước, viện kinh tế nông 

nghiệp học (IMEA) báo cáo 99.6% diện tích đã được gieo trồng xong, so với 99.8% năm ngoái và 99.4% trung 

bình 5 năm qua. Tại bang Parana, bang có sản lượng ngô lớn thứ 2 tại Brazil, tiến độ gieo trồng ngô chậm trong 

khi giai đoạn gieo trồng ngô lý tưởng nhất đã qua. Nhiều nông dân bi quan cho rằng sản lượng ngô của bang sẽ 

bị giảm tới 50% so với dự kiến ban đầu. Thậm chí, một số vùng ngô gieo trồng muộn có thể sẽ phải hứng chịu 

sương giá vào tháng 5, 6 trước giai đoạn trưởng thành và sau đó ngô gần như sẽ không thể thu hoạch. Ở miền 

nam, thời tiết thiếu mưa đang gây lo ngại cho ngô vụ 2, bởi sắp đến mùa khô và thường sẽ ít mưa hơn. Khu vực 

này đang cần lượng mưa từ 2 – 4 inches để cải thiện độ ẩm đất, giúp cây phát triển nhanh hơn, tránh được sương 

giá trong giai đoạn giữa năm. 

Đối với đậu tương, tập đoàn Aprosoja của Brazil vừa giảm dự báo sản lượng đậu tương của nước này xuống 

mức 120.6 triệu tấn, thay vì 123 triệu tấn trong báo cáo tháng trước do lo ngại thời tiết hạn hán ở Rio Grande do 

Sul có thể gây ra thiệt hại lớn đến năng suất tại đây. Hiệp hội xuất khẩu ngũ cốc Brazil (ANEC) hiện vẫn giữ 

nguyên các dự báo xuất khẩu ngô và đậu tương của Brazil. Theo đó, xuất khẩu đậu tương Brazil trong năm 2020 

dự báo trong khoảng 73 – 74 triệu tấn, xuất khẩu ngô Brazil trong khoảng 34 – 35 triệu tấn. ANEC kỳ vọng Trung 

Quốc sẽ tiếp tục mua nhiều đậu tương Brazil. 

LÚA MỲ 

Lúa mỳ đóng cửa tăng điểm nhẹ trong phiên hôm qua nhờ thông tin Ai Cập dừng kiểm dịch đối với lúa mỳ và 

đồng dollar Mỹ đang yếu đi trên thị trường quốc tế có thể tạo cơ hội cho giá lúa mỳ CBOT phần nào có sức cạnh 

tranh hơn. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZWAK20 
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 Kháng cự: 525; 532 

 Hỗ trợ: 506; 490 

 

   

ĐẬU TƯƠNG 

Đậu tương đóng cửa tăng điểm trở lại dù chỉ với 0.3% trong phiên hôm qua do các lo ngại về sản lượng đậu 

tương có thể giảm tại Brazil vì thời tiết khô hạn. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZSEK20 

 Kháng cự: 842; 856 

 Hỗ trợ: 820; 806 

   

NGÔ 

Ngô tiếp tục đóng cửa phá đáy trong ngày hôm qua do diễn biến ngày càng nghiêm trọng của covid-19 tại Mỹ và 

giá ethanol giảm tác động tiêu cực đến nhu cầu sử dụng ngô. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZCEK20 

 Kháng cự: 360; 368 

 Hỗ trợ: 354; 342 
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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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