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Dow Jones 19,173.98 -913.21 (4.55%) 

S&P 500 2,304.92 -104.47 (4.34%) 

Shanghai Composite 2,745.62 +43.49 (1.61%)  

USD/BRL 5.05519 -0.03442 (0.68%) 

 
Midwest, USA – 23/03/2020 

Mã HĐ Cao Thấp TT % KLGD 

ZCEK20 356.75 342.25 343.75 -0.51% 175,220 

ZCEN20 360.75 348.5 349.5 -0.43% 102,076 

ZSEK20 864.75 845.5 862.5 2.28% 112,815 

ZSEN20 867 848.75 864.75 1.98% 61,442 

ZMEK20 326.6 313.6 325.2 3.30% 72,706 

ZMEN20 317 305.3 314.4 2.75% 41,672 

ZLEK20 26.26 25.41 25.64 0.63% 63,526 

ZLEN20 26.59 25.73 25.94 0.50% 28,799 

ZWAK20 547 533 539.25 0.79% 66,708 

ZWAN20 542.25 530.75 535.75 0.61% 41,950 
 

GIÁ CHỐT PHIÊN 20/03/2020 

 
Midwest, USA – 26/03/2020 

THỜI TIẾT 

- Midwest: Các vùng sản xuất phía đông nam có mưa từ 

hôm nay với lượng mưa giảm dần và di chuyển về phía 

bắc trong 3 ngày tới. Cả khu vực có sương rải rác nhưng 

sẽ kết thúc từ mai.  

- Brazil: Khu vực trung tâm tiếp tục có mưa, tập trung chủ 

yếu ở bang Mato Grosso và Goias. Phía nam dự báo 

tương đối khô ráo trong những ngày đầu tuần. 

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 

- Argentina: Chính phủ nước này đã tuyên bố phong tỏa toàn quốc trong vòng 11 ngày để hạn chế sự lây lan của 

Covid-19, còn các cảng biển sẽ hoạt động bình thường, nhưng thương nhân vẫn lo ngại việc vận chuyển hàng 

hóa tới cảng sẽ gặp khó khăn và tốc độ xuất khẩu ngũ cốc của Argentina chắc chắn sẽ chậm đi rất nhiều do thiếu 

nguồn hàng chuyển từ nông trại tới cảng và thiếu công nhân tại cảng để thực hiện bốc dỡ hàng hóa. Lệnh phong 

tỏa sẽ có hiệu lực đến hết ngày 31/03. 

- Pháp: Báo cáo mùa vụ hàng tuần của France Agri Mer cho biết chất lượng mùa vụ lúa mỳ mềm 2020 của Pháp 

đạt 63% tốt – tuyệt vời, giữ nguyên so với tuần trước và thấp hơn mức 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 trong nửa 

đầu tháng 3 tại Pháp có mưa to đáng kể. Đến giai đoạn cuối tháng 3, các dự báo thời tiết cho thấy Pháp có nguy 

cơ hứng chịu đợt băng giá bất thường, có thể sẽ gây ra nhiều thiệt hại hơn đối với mùa vụ lúa mỳ. 

Việc chính phủ Pháp phong tỏa toàn quốc để ngăn chặn lây lan của Covid-19 đã ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng 

ngũ cốc. Việc thiếu phương tiện và nhân viên chở ngũ cốc đến cảng đã đẩy giá chào bán lúa mỳ Pháp 11.5% 
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protein tháng 4 tăng thêm 4 – 11 USD/tấn, trong khi nhu cầu mua lúa mỳ Pháp của các khách hàng vẫn còn rất 

lớn. Tại Đức, các nhà xuất khẩu cho biết sắp tới sẽ là thời điểm rất khó bán hàng, bởi dù giá cao nhưng các nhà 

cung ứng không thể giao hàng đến cho người mua. 

- USDA: Trong báo cáo Bán hàng hàng ngày (Daily Export Sales), USDA thông báo đã bán 756,000 tấn ngô 

2019/2020 và 340,000 tấn lúa mỳ Hard Red Winter 2020/2021 cho Trung Quốc, cùng với 110,000 tấn đậu tương 

2019/2020 cho nước giấu tên. 

- Canada: Hải quan Canada báo cáo xuất khẩu lúa mỳ của nước này trong tuần trước đạt 296,000 tấn, tăng 59% 

so với tuần trước đó. Lũy kế từ đầu niên vụ tới nay xuất khẩu đã đạt 9.3 triệu tấn, giảm 14% so với cùng kỳ năm 

ngoái và giảm 3.5% so với trung bình 5 năm qua. Xuất khẩu lúa mỳ durum của Canada trong tuần trước đạt 

109,000 tấn, nâng xuất khẩu lúa mỳ durum từ đầu niên vụ lên mức 2.9 triệu tấn, tăng 10% so với trung bình 5 

năm qua. Xuất khẩu đậu tương của Canada trong tuần trước đạt 4,600 tấn, nâng xuất khẩu đậu tương từ đầu 

niên vụ 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 34.4 triệu tấn, giảm 10% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 3% so với trung 

bình 3 năm qua. Trong đó, xuất khẩu lúa mỳ giảm 24% xuống mức 646,000 tấn trong tuần trước, lũy kế từ đầu 

niên vụ ở mức 27.3 triệu tấn, giảm 12% so với năm ngoái và giảm 1% so với trung bình 3 năm qua. Xuất khẩu 

ngô từ đầu niên vụ đã đạt 2.6 triệu tấn, giảm 16% so với trung bình 3 năm qua. 

- Ukraina: Bộ nông nghiệp Ukraina báo cáo xuất khẩu lúa mỳ của nước này trong tuần trước đạt 387,000 tấn, tăng 

57% so với tuần trước nữa, nâng xuất khẩu lúa mỳ từ đầu niên vụ tới nay đã đạt 17.3 triệu tấn, tăng 34% so với 

cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu ngô của Ukraina trong tuần trước đạt 526,000 tấn, giảm 45% so với tuần trước đó, 

nâng xuất khẩu ngô từ đầu niên vụ lên 21.9 triệu tấn, nhanh hơn 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng xuất khẩu 

ngũ cốc trong tuần trước đạt 1.05 triệu tấn, nâng xuất khẩu ngũ cốc của Ukraina từ đầu niên vụ 2019/2020 tới 

nay đã đạt 44 triệu tấn, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2019. 

SẢN LƯỢNG  

- Thái Lan: USDA chi nhánh Thái Lan dự báo sản lượng ngô của nước này trong niên vụ 2019/2020 đạt 4.48 triệu 

tấn, giảm so với mức 5.2 triệu tấn trong báo cáo chính thức của USDA và mức 5.62 triệu tấn sản lượng năm 

ngoái. Sản lượng ngô 2020/2021 của nước này được dự báo ở mức 5.61 triệu tấn. Nhập khẩu ngô của Thái Lan 

trong niên vụ 2019/2020 đạt 800,000 tấn, thấp hơn mức 900,000 tấn trong báo cáo của USDA. Nhập khẩu ngô 

2020/2021 dự báo sẽ tiếp tục giảm xuống mức 600,000 tấn. Nhập khẩu lúa mỳ của Thái Lan trong niên vụ 

2019/2020 giữ nguyên dự báo ở mức 3.3 triệu tấn, so với 2.89 triệu năm ngoái. Nhập khẩu lúa mỳ niên vụ 

2020/2021 dự báo đạt 3.21 triệu tấn. 

- Ukraina: Theo cục thống kê quốc gia Ukraina, tồn kho lúa mỳ của nước này tính đến ngày 01/03 đã đạt 4.9 triệu 

tấn, là mức thấp nhất trong vòng 7 năm qua do tốc độ xuất khẩu rất nhanh trong năm nay. Lũy kế từ đầu niên vụ, 

Ukraina đã xuất khẩu 16.6 triệu tấn lúa mỳ, tăng 4.2 triệu tấn tương đương 34% so với tiến độ cùng kỳ năm ngoái. 

Tồn kho ngô của Ukraina đến hết 01/03 đạt 10.7 triệu tấn, giảm 22% so với tháng 3 năm ngoái. Xuất khẩu ngô từ 
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đầu niên vụ 2019/2020 đạt 17.9 triệu tấn, là tốc độ xuất khẩu nhanh kỷ lục từ trước tới nay. Tồn kho đậu tương 

của Ukraina đến hết 01/03 đạt 1 triệu tấn, giảm một nửa so với năm ngoái. Xuất khẩu đậu tương từ đầu niên vụ 

đã đạt 2.3 triệu tấn, so với chỉ 1.2 triệu tấn cùng kỳ niên vụ trước. 

LÚA MỲ 

Lúa mỳ đóng cửa tăng điểm nhẹ trong phiên cuối tuần qua nhờ đơn hàng bán lúa mỳ của USDA cho Trung Quốc 

theo báo cáo bán hàng hằng ngày. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZWAK20 

 Kháng cự: 541; 551 

 Hỗ trợ: 510; 491 

 

   

ĐẬU TƯƠNG 

Đậu tương đóng cửa tăng điểm với 2.28% kết thúc phiên tuần qua nhờ thông tin USDA đã bán đậu tương cho 

nước giấu tên kết hợp với đà tăng trước đó từ vùng hỗ trợ. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZSEK20 

 Kháng cự: 872; 885 

 Hỗ trợ: 844; 821 
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NGÔ 

Ngô đóng cửa tuần qua giảm điểm nhẹ dù trước đó giá đã tăng khá nhiều khi phản ứng với thông tin USDA có 

đơn hàng bán ngô cho Trung Quốc. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZCEK20 

 Kháng cự: 357; 369 

 Hỗ trợ: 344; 331 

  

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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