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Dow Jones 22,327.48 +690.70 (3.19%) 

S&P 500 2,626.65 +85.18 (3.35%) 

Shanghai Composite 2,747.21 -24.99 (0.90%)  

USD/BRL 5.19315 +0.0938 (1.84%) 

 
Midwest, USA – 31/03/2020 

Mã HĐ Cao Thấp TT % KLGD 

ZCEK20 346.75 340 341.25 -1.37% 92,080 

ZCEN20 352.25 346 347.5 -1.21% 52,503 

ZSEK20 892.5 876.75 882.25 0.09% 66,762 

ZSEN20 896.5 881 886.5 0.14% 38,595 

ZMEK20 328.9 322.2 325.5 0.74% 24,725 

ZMEN20 323.9 318 320.9 0.38% 17,236 

ZLEK20 27.38 26.62 26.87 0.07% 43,142 

ZLEN20 27.74 26.98 27.23 0.04% 24,748 

ZWAK20 580.75 562.75 569.5 -0.31% 57,513 

ZWAN20 565 552 558.25 0.18% 33,059 
 

GIÁ CHỐT PHIÊN 30/03/2020 

 
Midwest, USA – 03/04/2020 

THỜI TIẾT 

- Midwest: Vùng mưa ở phía nam sẽ lan rộng khiến cả khu 

vực có mưa đáng kể. Phía tây bắc tuyết sẽ rơi trong 2 ngày 

tới.  

- Brazil: Mưa vừa rải rác duy trì ở các bang trung tâm trong 

những ngày này. Phía nam có mưa nhỏ không đáng kể 

đến giữa tuần. 

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 

- Nga: Bộ kinh tế nước này đang bày tỏ sự ủng hộ đối với đề xuất của Bộ nông nghiệp trong việc đặt ra hạn ngạch 

xuất khẩu ngũ cốc của Nga xuống còn 7 triệu tấn trong giai đoạn từ tháng 4 - tháng 6 năm nay. Bộ trưởng Bộ kinh 

tế Nga cho biết Bộ đã đồng ý với dự thảo trên trong bối cảnh nước này cũng đang phải chống chọi với đại dịch 

covid-19. Tính trong 6 tháng đầu mùa vụ 2019/2020, Nga đã xuất khẩu được 25.2 triệu tấn lúa mì, lúa mạch đen, 

lúa mạch và ngô đồng thời đã giao hàng hơn 7.2 triệu tấn trong khoảng thời gian từ đầu năm 2020 đến 26/3 vừa 

qua. Hiện Chính phủ Nga vẫn chưa chấp thuận đề xuất này dù theo hãng tư vấn nông nghiệp SovEcon, các nhà 

chức trách đang chịu áp lực từ người tiêu dùng trong việc điều tiết thị trường khi giá ngũ cốc nội địa đang tăng. 

- Kazakhstan: Bộ nông nghiệp Kazakhstan cho biết nước này sẽ sớm áp dụng các hạn ngạch xuất khẩu lúa mỳ 

và bột mì. Ngoài ra, Chính phủ sẽ dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu bột mỳ đã đưa ra vào đầu tháng 3 nhằm đảm bảo 

an ninh lương thực trong bối cảnh đại dịch covid-19, tuy nhiên con số chính xác của hạn ngạch này hiện chưa 

được công bố nhưng dự kiến sẽ sớm được thông báo trong thời gian tới. Kazakhstan hiện có 9.2 triệu tấn ngũ 

cốc tồn kho tính đến hết ngày 1/3/2020. 
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- EU: Ủy ban châu Âu (EU Commission) báo cáo nhập khẩu ngô niên vụ 2019/2020 đạt 15.84 triệu tấn, giảm 13% 

so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu lúa mỳ niên vụ 2019/2020 của EU đạt 23.94 triệu tấn, tăng 68% so với cùng 

kỳ năm ngoái. Nhập khẩu đậu tương từ đầu niên vụ của EU đạt 10.59 triệu tấn, thấp hơn 3% so với cùng kỳ. 

- USDA: Trong báo cáo hàng ngày (Daily Export Sales), USDA đã bán 285,000 tấn đậu tương niên vụ 2020/2021 

cho Mexico.  

Báo cáo Giao hàng (Export Inspections) tuần từ 20/03 - 26/03 cho thấy số liệu giao hàng ngô tăng mạnh so với 

tuần trước. 

BÁO CÁO GIAO HÀNG – EXPORT INSPECTIONS (USDA) TUẦN 20/03 – 26/03 
(Đơn vị: tấn) 

 Ngô Đậu tương Lúa mỳ 

Hàng lên tàu tuần 26/03 1,269,074 413,957 363,881 
Tuần trước 857,987 587,398 354,466 
Năm trước 1,259,267 712,028 454,874 

Lũy kế từ đầu niên vụ 18,061,643 31,584,713 20,461,195 
Năm trước 29,680,005 29,279,951 18,850,904 

%/Dự đoán xuất khẩu cả vụ 41.22% 63.59% 75.17% 
Năm trước 56.58% 61.56% 73.98% 

 

SẢN LƯỢNG  

- Nam Phi: USDA chi nhánh Nam Phi dự báo sản lượng ngô 2019/2020 của nước này sẽ ở mức 15.97 triệu tấn, 

thấp hơn mức 16 triệu tấn trong báo cáo tháng 3 vừa qua, nhưng cao hơn nhiều so với sản lượng 11.8 triệu tấn 

trong niên vụ bị hạn hán trước đó. Xuất khẩu ngô Nam Phi trong niên vụ 2019/2020 dự báo đạt 2.2 triệu tấn, giảm 

so với mức 2.5 triệu tấn trong báo cáo tháng 3 của USDA. Sản lượng ngô niên vụ 2020/2021 được dự báo ở mức 

12.64 triệu tấn. Do sản lượng giảm, nên xuất khẩu ngô 2020/2021 dự báo cũng giảm mạnh xuống chỉ còn 800,000 

tấn. Sản lượng lúa mỳ 2020/2021 dự báo đạt 1.7 triệu tấn, cao hơn mức 1.5 triệu tấn của niên vụ này.  

- Nga: Hãng tư vấn SovEcon ước tính xuất khẩu lúa mì của Nga trong tháng 3 đạt 3 triệu tấn, tăng hơn 2 lần so 

với mức 1.38 triệu tấn đã xuất khẩu trong tháng 2. Tính từ đầu niên vụ 2019/2020, xuất khẩu lúa mỳ đạt 25.9 triệu 

tấn, giảm 15% so với niên vụ trước. Xuất khẩu ngô ước tính đạt 500,000 tấn, tăng 2.5 lần so với mức 191,000 

tấn đã xuất khẩu trong tháng 2. Tính từ đầu niên vụ, xuất khẩu ngô đạt 1.7 triệu tấn, giảm 11.9% so với niên vụ 

trước. 

LÚA MỲ 

Lúa mỳ đóng cửa giảm điểm nhẹ trong phiên hôm qua bất chấp việc Kazakhstan sẽ sớm áp dụng hạn ngạch xuất 

khẩu và đề xuất tương tự của Nga cũng đang nhận được sự ủng hộ của Bộ Kinh tế nước này. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZWAK20 

 Kháng cự: 583; 591 

 Hỗ trợ: 560; 549 
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ĐẬU TƯƠNG 

Đậu tương đóng cửa tăng điểm rất nhẹ kết thúc phiên hôm qua do đơn hàng đậu tương 2020/2021 bán cho 

Mexico trong báo cáo bán hàng hằng ngày gặp áp lực từ số liệu giao hàng kém trong tuần trước. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZSEK20 

 Kháng cự: 900; 912 

 Hỗ trợ: 871; 864 

   

NGÔ 

Ngô đóng cửa hôm qua giảm 1.37% do vẫn chịu áp lực từ lo ngại sản lượng ethanol giảm, bất chấp báo cáo giao 

hàng cao đáng kể và thông tin sản lượng ngô 2020/2021 của Nam Phi sẽ giảm mạnh so với niên vụ 2019/2020. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZCEK20 

 Kháng cự: 353; 357 

 Hỗ trợ: 338; 332 
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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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