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   Dow Jones 28,462.14  −183.12 (0.64%) 

S&P 500 3,221.29 −18.73 (0.58%) 

 
 

 
Midwest, USA – 31/12/2019 

 
 

 
Midwest, USA – 2/1/2020 

Shanghai Composite 3,040.02 +34.99 (1.16%)  

USD/BRL 4.0475 --0.0365 (0.89%) 

 
 

GIÁ CHỐT PHIÊN 30/12/2019 
 

Mã HĐ Cao Thấp TT % KLGD 

ZCEH20 392 386.75 388 -0.51% 107,198 

ZCEK20 398.5 393.75 395 -0.44% 20,996 

ZSEH20 953 939.5 953 1.22% 113,654 

ZSEK20 966.25 953.25 966 1.13% 18,687 

ZMEH20 303.3 300.2 302 0.53% 60,305 

ZMEK20 307 304 306.1 0.59% 8,943 

ZLEH20 35.52 34.95 35.45 1.17% 72,971 

ZLEK20 35.79 35.22 35.75 1.22% 14,242 

ZWAH20 564.5 551.5 556 -0.04% 39,382 

ZWAK20 566.5 554.5 559 0.09% 9,662 

 

 

  THỜI TIẾT  
 

- Midwest: Vùng đồng bằng phía nam hoàn toàn khô ráo trong 

48 giờ tới, trước khi mưa nhỏ và trung bình quay trở lại vào 

giữa tuần này. Các bang ở phía tây bắc sẽ bắt đầu có mưa 

và tuyết rơi trên diện rộng kể từ đêm nay, di chuyển dần về 

phía tây nam. 

 

- Brazil: Bang Mato Grosso và Goias vẫn đang duy trì vùng 

mưa rộng với lượng mưa trung bình trong vài ngày tới. Mato 

Grosso chỉ có mưa ở phía bắc, phía nam ít mưa hơn. Parana 

và Rio Grande do Sul khô ráo trong ngày hôm nay nhưng sẽ 

có mưa to trên diện rộng kể từ tối nay. 
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 ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG  

- Cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro cho biết Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc dự kiến sẽ đến Mỹ vào 

ngày 4/1 tới đây và có khả năng ở lại đến giữa tuần tới để xúc tiến thỏa thuận thương mại giai đoạn 1. Ông cho biết 

mọi thứ đang tiến triển tốt. Trước đó, Bộ Nông nghiệp Trung Quốc đã có kế hoạch cấp giấy chứng nhận an toàn 

sinh học cho một loại cây trồng đậu tương biến đổi gen và hai loại ngô, nhằm hướng tới thương mại hóa sản xuất 

ngũ cốc biến đổi gen vào năm 2020. Bắc Kinh từ lâu đã phê duyệt nhập khẩu các sản phẩm này và trong thỏa thuận 

giai đoạn 1, Trung Quốc đã đồng ý nhập khẩu thêm nông sản từ Mỹ, với một trong số các điều kiện được yêu cầu 

bởi Mỹ là Trung Quốc phải thay đổi quy trình đăng ký nhập khẩu cây trồng biến đổi gen một cách minh bạch hơn và 

dựa trên các phương pháp khoa học. 

- Argentina: Nông dân nước này đã tổ chức các cuộc biểu tình ở bang Rosario và Cordoba để phản đối việc chính 

phủ tăng mạnh thuế xuất khẩu các loại ngũ cốc và các hạt lấy dầu trong thời gian gần đây, gây nên áp lực tài chính 

lớn đối với họ. Trước đó, chính phủ đã đề xuất tăng thêm thuế đối với xuất khẩu ngô, lúa mỳ và đậu tương khi nước 

này phải đối mặt với nợ công và các vấn đề về thất nghiệp, lạm phát. Cụ thể, thuế xuất khẩu đối với ngô và lúa mỳ 

đã tăng từ 6.7% lên 12% nay chính thức tăng lên 15% còn thuế xuất khẩu đậu tương đã tăng từ 24.7% đến 30% 

nay tăng lên 33%. Mức thuế cao sẽ tác động đến kế hoạch gieo trồng của nông dân, khiến họ có xu hướng sử dụng 

hạt giống chất lượng thấp, giá rẻ. Ngoài ra, thuế xuất khẩu mới này sẽ có tác động đến khả năng cạnh tranh của 

Argentina trên thị trường toàn cầu và các nước như Mỹ hay Úc sẽ tận dụng cơ hội này để có lợi thế xuất khẩu đối 

với một số thị trường ở châu Á. 

- Các số liệu giao hàng trong báo cáo giao hàng tuần 26/12 đều ở mức thấp: 

BÁO CÁO GIAO HÀNG - EXPORT INSPECTION (USDA) CHO TUẦN 26/12 

Đơn vị: tấn 

Số liệu Ngô Đậu tương Lúa mỳ 

Hàng lên tàu tuần 26/12 408,946 911,482 312,017 

Tuần trước 401,894 1,097,748 605,545 

Năm trước 952,881 756,153 380,421 

Hàng lên tàu từ đầu niên vụ  8,050,874 20,719,478 14,497,684 

Năm trước 17,972,678 16,627,065 12,677,074 

 
 

 

  SẢN LƯỢNG  

- Ukraina: Báo cáo hàng tuần của Bộ nông nghiệp nước này cho thấy xuất khẩu ngũ cốc của Ukraina trong tuần 

trước đạt 0.9 triệu tấn, nâng xuất khẩu từ đầu niên vụ 2019/20 lên mức 30 triệu tấn. 

- Pakistan: Dự báo sản xuất và xuất khẩu lúa mỳ niên vụ 2019/20 của Pakistan không thay đổi so với báo cáo trước, 

lần lượt ở mức 24.1 triệu tấn và 0.5 triệu tấn, trong đó sản xuất thấp hơn mức 25.6 triệu tấn như báo cáo tháng 12 

của USDA, đồng thời thấp hơn mức mục tiêu mà Chính phủ Pakistan trước đó đã đặt ra là 27 triệu tấn cho vụ đông 

năm nay và sẽ được thu hoạch vào tháng 4, tháng 5 năm 2020. Diện tích lúa mỳ dự kiến sẽ không thay đổi đáng kể 

so với năm ngoái. Ngoài ra, sự mất giá liên tục của đồng Rupee Pakistan so với đồng USD vẫn đang giúp duy trì đà 

xuất khẩu của nước này. 
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  LÚA MỲ  

Lúa mỳ đóng cửa ở mức 556 trong phiên giao dịch hôm qua, giảm nhẹ 0.04% nhưng vẫn trong đà tăng điểm do 

thông tin tiềm năng sản xuất của Úc giảm vì yếu tố thời tiết không thuận lợi và chế độ thuế xuất khẩu mới của 

Argentina. Các biểu đồ hàng ngày và hàng tuần vẫn cho thấy khả năng có áp lực lên giá trong tuần này. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZWAH20 

• Kháng cự: 567; 576 

• Hỗ trợ: 545; 534 

  

 

 ĐẬU TƯƠNG  

Đậu tương tháng 3 đóng cửa ở mức 953 tăng 1.22% trong phiên giao dịch ngày 30/12/2019, duy trì xu hướng tăng 

trước đó do kỳ vọng lớn vào thỏa thuận thương mại Mỹ – Trung giai đoạn 1 cuối tuần này. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZSEH20 

• Kháng cự: 958; 965 

• Hỗ trợ: 930; 940 
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                                                                                          NGÔ                                                                                                      

Ngô đóng cửa ở mức 388 giảm 0.51% trong phiên giao dịch ngày 30/12/2019, tiếp tục khoảng giao dịch khá hẹp từ 

tuần trước do thông tin tác động mạnh đến thị trường không nhiều. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZCEH20 

• Kháng cự: 392; 394 

• Hỗ trợ: 385; 378 

  

 

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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