
BẢN TIN NÔNG SẢN NGÀY 29/06/2020
SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA 

VIỆT NAM

THỜI TIẾTBẢNG GIÁ NGÔ & LÚA MỲĐẬU TƯƠNGTIN TỨC

BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG NGÀY 26/06/2020 THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH NGÀY 26/06/2020

Trang 1/5

Mã HĐ Cao Thấp Đóng cửa Δ Δ% KLGD

ZSEQ20 868.75 858.25 860.00 -6.50 -0.75% 39,578

ZSEU20 866.00 855.50 857.25 -6.50 -0.75% 15,699

ZMEQ20 288.4 285.1 285.3 -2.7 -0.94% 38,507

ZMEU20 289.7 286.7 287.0 -2.2 -0.76% 10,663

ZLEQ20 28.00 27.32 27.41 -0.33 -1.19% 40,245

ZLEU20 28.16 27.49 27.58 -0.33 -1.18% 9,089

ZCEU20 323.00 315.75 319.25 -1.25 -0.39% 197,363

ZCEZ20 330.25 322.00 325.25 -2.75 -0.84% 203,918

ZWAU20 489.00 471.00 475.75 -12.50 -2.56% 83,437

ZWAZ20 496.00 479.50 484.00 -11.25 -2.27% 33,269

Đậu 

tương

Khô đậu 

tương 

Lúa mỳ

Dầu đậu 

tương

Ngô

Đóng cửa Δ%

Dow Jones 25,015.55 -2.84%

S&P500 3,009.05 -2.42%

Nasdaq 9,757.22 -2.59%

FTSE100 6,159.30 +0.20%

Shanghai Composite -100.00%

Gold Spot 1,771 +0.52%

Dollar Index 97.43 +0.00%

US Dollar/ Brazil Real 5.4840 +2.39%

Dầu WTI (USD/thùng) 38.49 -0.59%

Dầu Brent (USD/thùng) 41.02 -0.07%



BẢN TIN NÔNG SẢN NGÀY 29/06/2020
SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA 

VIỆT NAM

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 24 GIỜ QUA BÁO CÁO ĐÁNG CHÚ Ý

▪ Giá hợp đồng dầu cọ tháng 9 của Malaysia đóng cửa tuần ở mức 2,368 Ringgit/tấn

(tương đương $553.24/tấn), giảm 4% so với tuần trước sau 6 tuần tăng liên tiếp, do

sản lượng được dự báo sẽ hồi phục và lo ngại của thị trường về làn sóng Covid thứ 2

sẽ sớm quay lại trên toàn cầu.

▪ Theo báo cáo từ chính phủ Uruguay, sản lượng đậu tương niên vụ 2019/20 dự kiến

chỉ đạt 2.0 triệu tấn, thấp hơn 10% so với dự báo hồi tháng 3 là giảm rất mạnh so với

kế hoạch ban đầu ở mức 3.0 triệu tấn.

▪ Tập đoàn sản xuất thức ăn chăn nuôi của Hàn Quốc (MFG) vừa mua 69,000 tấn

ngô từ Cargill với giá $184.22/ tấn. MFG đã theo chân Kocopia và FLC sau 6 tuần

không phát sinh đơn hàng do giá đã giảm rất mạnh trong phiên t5.

▪ Hải quan Argentina cho biết, xuất khẩu khô đậu tương trong tháng 5 đạt 2.47 triệu

tấn, tăng 18% so với tháng 4 và là mức cao nhất kể từ tháng 9 năm ngoái đến nay.

▪ Thượng Viện Hoa Kỳ hôm 25/06/2020 đã thông qua dự luật nhằm trừng phạt các

quan chức Trung Quốc bị xem là vi phạm các nghĩa vụ quốc tế mà Bắc Kinh đã cam

kết đối với Hồng Kông. Tuy nhiên sau đó, Bắc Kinh bắt đầu ngầm gửi thông điệp tới

Washington rằng sức ép của Mỹ lên các vấn đề Trung Quốc có thể khiến thỏa thuận

thương mại “Giai đoạn Một” mua nông sản và các hàng hóa Mỹ gặp rủi ro.

THỜI TIẾTBẢNG GIÁ NGÔ & LÚA MỲĐẬU TƯƠNGTIN TỨC
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❖ Báo cáo Bán hàng hàng ngày – Daily Export Sale:

o Đã bán 132,000 tấn đậu tương 20/21 cho Trung

Quốc & 203,500 tấn lúa miến cho một quốc gia

giấu tên. Trong đó, 135,500 tấn giao trong niên vụ

19/20 và 68,000 tấn sẽ giao trong niên vụ 20/21.

❖ Báo cáo mùa vụ Pháp hàng tuần - France Agri Mer:

o Chất lượng mùa vụ lúa mỳ đạt 56% tốt – tuyệt vời,

so với 56% tuần trước và 80% năm ngoái.

o Chất lượng mùa vụ ngô 2020 đạt 83% tốt – tuyệt

vời, so với 83% tuần trước và 82% năm ngoái.

❖ Báo cáo Hải quan Canada:

o Xuất khẩu lúa mỳ trong tuần trước đạt 409,900 tấn,

tăng 27% so với tuần trước đó. Xuất khẩu lúa mỳ

Canada từ đầu niên vụ 2019/20 tới nay đã đạt 15.3

triệu tấn, giảm 6.0% so với cùng kỳ năm ngoái.

o Xuất khẩu lúa mỳ durum của Canada trong tuần

trước tăng 33% lên mức 100,400 tấn.
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THỜI TIẾT CÁC VÙNG SẢN XUẤT LỚN

❖ Mỹ:

‐ Tại Trung Tây, mưa vẫn duy trì với lượng nhỏ – trung bình tại nửa phía đông trong

vài ngày tới. Dự kiến cuối tuần thời tiết sẽ bắt đầu khô ráo trở lại.

‐ Vùng đồng bằng phía nam hoàn toàn khô ráo trong nhiều ngày tới. Khô hạn sẽ

ngày càng nghiêm trọng tại các bang Kansas, Oklahoma và phía bắc Texas.

❖ Brazil:

- Tại miền trung, Mato Grosso và Goias tiếp tục không có mưa.

- Tại miền nam, Parana và Rio Grande do Sul có mưa rất to trong 2 ngày tới, sau đó

vùng mưa và lượng mưa sẽ giảm dần.

❖ Argentina:

- Argentina có mưa to tại khu vực trung tâm trong 48 giờ tới ngoại trừ khu vực bang

Cordoba.

❖ Các vùng gieo trồng khác:

‐ Tại châu Âu, Pháp có mưa không đáng kể tại phía đông. Đức có mưa trên diện

rộng với lượng mưa tăng dần từ bắc xuống nam
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KHÔ ĐẬU TƯƠNG & DẦU ĐẬU TƯƠNG

▪ Đậu tương tháng 8 đóng cửa giảm 0.75% về 860.00

cents/giạ do ảnh hưởng từ thông tin Trung Quốc chỉ

nhập khẩu gần 0.5 triệu tấn của Mỹ trong tháng 5, thấp

hơn 50% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi doanh số

đậu tương tháng 5 của nước này đạt 9.38 triệu tấn.

➢ Kháng cự: 880 ; 900 ➢ Hỗ trợ: 860 ; 830

▪ Khô đậu tương tháng 8 giảm 0.94% về 285.3

USD/tấn do tác động từ xuất khẩu khô đậu tương của

Argentina tăng 18% trong tháng 5 vừa rồi.

➢ Kháng cự: 290 ; 300 ➢ Hỗ trợ: 280 ; 250

▪ Dầu đậu tương tháng 7 đóng cửa giảm 1.19% về

27.41 cents/pound theo đà giảm của giá dầu thế giới.

➢ Kháng cự: 28 ; 30 ➢ Hỗ trợ: 27 ; 25

BIỂU ĐỒ GIÁ 
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NGÔ BIỂU ĐỒ GIÁ 

LÚA MỲ BIỂU ĐỒ GIÁ 

▪ Ngô tháng 9 đóng cửa giảm 0.39% về 319.25

cents/giạ. Mặc dù đầu tuần có thông tin Trung Quốc sẽ

mua khoảng 10 tàu ngô của Mỹ nhưng trong tuần không

có bất kỳ xác nhận nào về đơn hàng này khiến giá ngô

giảm 5 phiên liên tiếp.

➢ Kháng cự: 340 ; 360 ➢ Hỗ trợ: 310 ; 300

▪ Lúa mỳ tháng 9 đóng cửa giảm 2.56% về 475.75

cents/giạ do áp lực đóng vị thế khi gần sát ngày Thông

báo đầu tiên đối với hợp đồng tháng 7. Cộng thêm việc

xuất khẩu lúa mỳ của Canada tăng 27% trong tuần vừa

rồi khiến giá lúa mỳ của Mỹ chịu nhiều sức ép do cạnh

tranh trực tiếp từ nước láng giềng.

➢ Kháng cự: 495 ; 510 ➢ Hỗ trợ: 480 ; 465
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