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Mã HĐ Cao Thấp Đóng cửa Δ Δ% KLGD

ZSEN20 848.50 839.25 842.50 -2.50 -0.30% 71,624

ZSEQ20 851.00 843.00 845.25 -2.50 -0.29% 11,694

ZMEN20 286.0 283.5 284.6 -0.5 -0.18% 40,463

ZMEQ20 287.7 285.4 286.5 -0.2 -0.07% 6,355

ZLEN20 27.56 26.95 27.09 -0.23 -0.84% 53,681

ZLEQ20 27.74 27.14 27.28 -0.23 -0.84% 5,849

ZCEN20 325.50 320.50 321.25 +0.50 +0.16% 126,375

ZCEU20 328.50 324.00 325.50 +1.25 +0.39% 35,281

ZWAN20 501.50 496.25 498.75 +1.75 +0.35% 43,782

ZWAU20 504.00 499.50 501.50 +1.50 +0.30% 16,051

Đậu 

tương

Khô đậu 

tương 

Lúa mỳ

Dầu đậu 

tương

Ngô

Đóng cửa Δ%

Dow Jones 24,206.86 -1.59%

S&P500 2,922.94 -1.05%

Nasdaq 9,185.10 -0.54%

FTSE100 6,002.23 -0.77%

Shanghai Composite 2,898.58 +0.81%

Gold Spot 1,744 +0.68%

Dollar Index 99.37 -0.29%

US Dollar/ Brazil Real 5.7540 +0.61%

Dầu WTI (USD/thùng) 31.96 +0.98%

Dầu Brent (USD/thùng) 34.65 -0.46%
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ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 24 GIỜ QUA BÁO CÁO ĐÁNG CHÚ Ý

▪ Chính phủ Malaysia vừa cho biết, nước này sẽ tái khởi động kế hoạch pha trộn

dầu sinh học ở mức 20% – B20 vào tháng 9 tới, sau 2 tháng tuyên bố tạm hoãn do

ảnh hưởng bởi lệnh phong tỏa.

▪ Nhóm các nhà sản xuất lúa mạch Úc đã lên tiếng bác bỏ tuyên bố của Trung Quốc

về việc được hậu thuẫn của nhà nước để bán phá giá và kiên quyết chống lại quyết

định áp hơn 80% thuế nhập khẩu trong vòng 5 năm tới.

▪ Hiệp hội lúa mỳ bang Colorado, Hoa Kỳ cho biết sản lượng lúa mỳ vụ đông của

bang này trong năm nay dự báo sẽ đạt 54.2 triệu giạ, so với mức 61.0 trong báo cáo

chính thức của USDA. Hạn hán trong thời gian qua được cho là nguyên nhân trực tiếp

dẫn đến việc giảm sản lượng này.

▪ Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Hoa Kỳ sẽ xem xét chấm dứt các thỏa thuận

thương mại mà theo đó, Hoa Kỳ sẽ phải nhập khẩu gia súc, nhằm hỗ trợ các nhà sản

xuất nông nghiệp đang gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

▪ Chính phủ Anh vừa thông báo mức thuế nhập khẩu mới cho các nước ngoài khối

EU, thay cho mức thuế chung hiện tại, sau khi nước này hoàn toàn tách khỏi liên minh

vào cuối năm nay. “Mức thuế mới này sẽ khiến giá hàng hóa nội địa giảm và mang lại

lợi ích lớn cho người tiêu dùng trong nước”, Thư ký Bộ Thương mại Quốc tế cho hay.
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❖ Báo cáo Hải quan Brazil:

‐ Xuất khẩu đậu tương trong 2 tuần làm việc đầu tiên

của tháng 5 đạt mức trung bình 879,398 tấn mỗi

ngày, giảm so với mức 1.07 triệu tấn trung bình

trong tuần đầu tháng 5, nhưng cao hơn mức

455,090 trung bình trong tháng 5 năm ngoái.

‐ Xuất khẩu đậu tương Brazil từ đầu tháng 5 đã đạt

8.79 triệu tấn, chỉ thấp hơn 1 triệu tấn so với xuất

khẩu của cả tháng 5 năm ngoái.

❖ Báo cáo của hãng tư vấn nông nghiệp Brazil –

Agrural:

‐ Sản lượng ngô vụ 2 nước này trong niên vụ

2019/20 sẽ đạt 66.7 triệu tấn, giảm 3.5% so với

cùng kỳ.

‐ Năng suất ngô cả nước niên vụ này dự báo đạt

5.74 triệu tấn/héc-ta, giảm 6% so với năm ngoái.
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BẢN ĐỒ THỜI TIẾT MÙA VỤ
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THỜI TIẾT CÁC VÙNG SẢN XUẤT LỚN

❖ Mỹ:

‐ Tại Trung Tây, sẽ có mưa lớn trên hầu khắp các bang trong vòng 2 – 3 ngày tới.

Mưa lớn tại thời điểm này sẽ hỗ trợ rất tốt cho ngô và đậu tương đang ở trong giai

đoạn nảy mầm.

‐ Vùng đồng bằng phía nam phía nam có mưa lớn tại phía tây bắc Texas, mưa sẽ lan

rộng ra toàn khu vực từ ngày mai và kéo dài đến hết tuần..

❖ Brazil:

- Tại miền trung, thời tiết duy trì lượng nhỏ – trung bình ở phía bắc bang Mato

Grosso. Bang Goias khô ráo trong 48 giờ tới, trước khi tiếp tục có vùng mưa lớn từ

phía nam đang đẩy lên.

- Tại miền nam, có mưa rất to từ ngày mai đến hết tuần này.

❖ Argentina:

- Argentina có mưa to trên diện rộng trong hôm nay và ngày mai, cuối tuần thời tiết

sẽ khô ráo trở lại.

❖ Các vùng gieo trồng khác:

‐ Tại châu Âu, Pháp và Đức thời tiết khô ráo trong 48 giờ tới.
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KHÔ ĐẬU TƯƠNG & DẦU ĐẬU TƯƠNG

▪ Đậu tương tháng 7 đóng cửa giảm nhẹ 0.3% về

842.50 cents/giạ sau báo cáo Crop Progress của USDA

cho thấy tiến độ gieo trồng đậu tương đang ở mức

nhanh thứ 4 trong lịch sử.

➢ Kháng cự: 860 ; 880 ➢ Hỗ trợ: 820 ; 800

▪ Khô đậu tương tháng 7 đóng cửa giảm 0.18% về

284.6 USD/tấn cùng với xu hướng của giá đậu tương.

➢ Kháng cự: 300 ; 312 ➢ Hỗ trợ: 280 ; 272

▪ Dầu đậu tương tháng 7 đóng cửa giảm 0.84% về

27.09 cents/pound. Giá có phiên điều chỉnh do tâm lý

chốt lời của các nhà đầu tư.

➢ Kháng cự: 28.2 ; 29.8 ➢ Hỗ trợ: 26.5; 25.0

BIỂU ĐỒ GIÁ 
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NGÔ BIỂU ĐỒ GIÁ 

LÚA MỲ BIỂU ĐỒ GIÁ 

▪ Ngô tháng 7 đóng cửa tăng nhẹ 0.16% lên 321.25

cents/giạ do tác động từ việc AgRural giảm dự báo sản

lượng ngô vụ 2 tại Brazil trong báo cáo ra ngày hôm

qua.

➢ Kháng cự: 330 ; 350 ➢ Hỗ trợ: 300 ; 280

▪ Lúa mỳ tháng 7 đóng cửa tăng nhẹ 0.35% lên

498.75 cents/giạ ảnh hưởng bởi việc bang Colorado,

Mỹ giảm dự báo sản lượng lúa mỳ vụ đông do hạn hán.

➢ Kháng cự: 510 ; 525 ➢ Hỗ trợ: 490 ; 475
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