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   Dow Jones 28,868.80  +330.36 (1.16%) 

S&P 500 3,257.85 +27.07 (0.84%) 
 

 
Midwest, USA – 3/1/2020 

 

 
 

    Midwest, USA – 4/1/2020 

Shanghai Composite 3,089.94 +4.74 (0.15%)  

USD/BRL 4.0249 +0.0018 (0.04%) 

 
GIÁ CHỐT PHIÊN 02/01/2020 

 

Mã HĐ Cao Thấp TT % KLGD 

ZCEH20 392 387.25 391.5 0.97% 92,345 

ZCEK20 398.5 394.5 398 0.82% 20,316 

ZSEH20 961 953.75 956.25 0.08% 81,334 

ZSEK20 973.5 966.75 969.5 0.08% 28,677 

ZMEH20 307.5 303 305.6 0.30% 52,176 

ZMEK20 311.1 306.8 309.3 0.26% 20,633 

ZLEH20 35.67 35.11 35.24 1.35% 63,579 

ZLEK20 35.94 35.4 35.52 1.31% 22,319 

ZWAH20 567.5 558.25 560.25 0.27% 46,534 

ZWAK20 570.5 561.5 563.25 0.27% 13,465 

  THỜI TIẾT  

- Midwest: Vùng đồng bằng phía đông nam tương đối khô 

ráo trong ngày hôm nay. Các bang ở phía tây bắc sẽ bắt 

đầu có mưa và tuyết rơi trên diện rộng trong 2 ngày tới. Khu 

vực phía nam cũng đón một lượng mưa lớn tập trung nhưng 

sau đó di chuyển dần về phía đông, khiến khu vực này sẽ 

hoàn toàn khô ráo vào cuối tuần.  

- Brazil: Một số bang trung tâm vẫn duy trì vùng mưa rộng với 

lượng mưa khá cao trong vài ngày tới. Ở phía nam, Rio 

Grande do Sul hầu như không có mưa trong 3 – 5 ngày tới. 

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 

- Trung Quốc: Bộ thương mại Trung Quốc cho biết nước này đã nới lỏng các quy định hải quan về nhập khẩu đậu 

tương tại một số trạm kiểm dịch ở biên giới phía bắc như một động thái chuẩn bị nhập khẩu mặt hàng này từ các 

nước láng giềng (Nga, Kazakhstan) để tránh phụ thuộc vào các nguồn cung từ Mỹ và Nam Mỹ như hiện nay. Đây 

được coi là một phương án dự phòng nếu chiến tranh thương mại trở nên căng thẳng hơn mà vẫn đảm bảo được 

nguồn cung đậu tương trong nước.  

- Tổng thống Donald Trump hôm 31/12 đã thông báo rằng thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 với Trung Quốc sẽ 

được ký vào ngày 15/1 và sau đó, ông sẽ đến Bắc Kinh để đàm phán giai đoạn kế tiếp. Bản thỏa thuận thương 

mại giai đoạn 1 sẽ bao gồm nội dung về những điều khoản yêu cầu Trung Quốc nhập khẩu một số lượng lớn hàng 

nông sản từ Mỹ, tăng cường hành động bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ để giải quyết các vấn đề liên quan tới ép buộc 

chuyển giao công nghệ, các dịch vụ tài chính, ngoại hối và điều khoản về giải quyết bất hòa. Về phía Mỹ, tổng 
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thống Donald Trump sẽ cắt giảm các khoản thuế bổ sung áp lên hàng hóa Trung Quốc từ tháng 9/2019 xuống còn 

một nửa.   

- Đồng Real Brazil hôm nay đã trượt giá nhẹ, kết thúc chuỗi 5 phiên tăng liên tiếp so với đồng dollar Mỹ. Xu hướng 

giảm giá cố định của dollar Mỹ được đánh giá sẽ cải thiện tiềm năng xuất khẩu của Mỹ trong năm 2020. 

DỰ BÁO SỐ LIỆU BÁO CÁO XUẤT KHẨU (EXPORT SALES) 
(Đơn vị: nghìn tấn) 

Hàng hóa Niên vụ Dự đoán Bán hàng tuần trước 

Đậu tương 2019/2020 350 – 1,000 736.2 

Khô đậu tương 2019/2020 75 – 250 138 

Dầu đậu tương 2019/2020 5 – 30 37.3 

Ngô 2019/2020 300 – 750 624.8 

Lúa mỳ 2019/2020 250 – 800 715 

 SẢN LƯỢNG  
- Argentina: Sở Giao dịch hàng hóa Buenos Aires Exchange báo cáo tiến độ gieo trồng đậu tương trên cả nước 

hiện đã đạt 84.3%, so với 79.1% tuần trước và 89.7% cùng kỳ năm ngoái do điều kiện thời tiết có mưa thuận lợi ở 

các vùng sản xuất lớn làm tăng tiến độ gieo trồng. Gieo trồng ngô đạt 83.5% diện tích dự kiến, so với 75.1% tuần 

trước và 82.7% cùng kỳ năm ngoái. Thu hoạch lúa mỳ hiện đã đạt 92.1%, so với 87.8% tuần trước và 90.6% cùng 

kỳ năm ngoái. Ước tính sản lượng lúa mỳ đang ở mức 18.5 triệu tấn.  

- Mỹ: Báo cáo ép dầu hàng tháng của USDA cho biết ép dầu đậu tương tháng 11 đạt 5.24 triệu tấn, thấp hơn tháng 

10 và cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, báo cáo chế biến ngũ cốc cho thấy tổng mức sử dụng ngô để sản xuất nhiên 

liệu cồn trong tháng 11 đạt 457 triệu giạ, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái.  

- Brazil: USDA chi nhánh Brazil giữ nguyên dự báo sản lượng đậu tương niên vụ 2019/2020 của nước này ở mức 

123.5 triệu tấn, cao hơn mức 123 triệu tấn trong báo cáo của USDA, và là mức cao kỷ lục từ trước tới 

nay, dự kiến Brazil sẽ bắt đầu có hàng để xuất khẩu trong tháng 1. Tuy nhiên, nước này ước tính xuất khẩu đậu 

tương niên vụ 2019/2020 chỉ đạt 75 triệu tấn, thấp hơn 1.3 triệu tấn so với báo cáo tháng 12 của USDA.  

- Thổ Nhĩ Kỳ: Cục thống kê Thổ Nhĩ Kỳ dự báo sản lượng lúa mỳ của nước này trong niên vụ 2019/2020 đạt 19 

triệu tấn, thấp hơn 500,000 tấn so với dự đoán trước đó, giảm 1 triệu tấn so với sản lượng năm ngoái do nông dân 

Thổ Nhĩ Kỳ chuyển một phần diện tích sang trồng lúa mạch. Trong khi đó, USDA chi nhánh Thổ Nhĩ Kỳ hiện dự 

đoán sản lượng lúa mỳ của nước này chỉ ở mức 17.75 triệu tấn do điều kiện thời tiết địa phương khô hạn với 

lượng mưa thấp nhất trong vòng 20 năm qua có thể sẽ ảnh hưởng lớn tới năng suất lúa mỳ. 

 LÚA MỲ 

Lúa mỳ đóng cửa ở mức 560.25, tăng 0.27% trong phiên giao dịch hôm qua một phần do tin tức về dự báo sản 

lượng lúa mỳ ở Thổ Nhĩ Kỳ niên vụ 2019/2020 thấp hơn so với trước đó. Lo ngại về hạn hán ở các vùng trồng lúa 

mỳ vụ đông tại Mỹ không có nhiều cải thiện sẽ khiến giá lúa mỳ khó giảm trong ngắn hạn. 
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Hỗ trợ kỹ thuật ZWAH20 

• Kháng cự: 562; 565 

• Hỗ trợ: 555; 551 

 

  
 

 ĐẬU TƯƠNG   

Đậu tương đóng cửa ở mức 956.25, tăng điểm nhẹ trong phiên giao dịch hôm qua chủ yếu do kỳ vọng cao vào 

thỏa thuận thương mại Mỹ – Trung nhưng đà tăng bị hạn chế do thông tin Trung Quốc có ý định nhập khẩu đậu 

tương từ các nước ở biên giới phía bắc. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZSEH20 

• Kháng cự: 960; 963 

• Hỗ trợ: 951; 944 
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NGÔ 

Ngô đóng cửa ở mức 391.5, quay đầu tăng điểm trong phiên giao dịch hôm qua do báo cáo chế biến ngũ cốc của 

USDA cho thấy ngô được sử dụng sản xuất nhiên liệu cồn tại Mỹ trong tháng 11 tăng mạnh so với tháng 10 và 

cùng kỳ năm ngoái. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZCEH20 

• Kháng cự: 389; 392 

• Hỗ trợ: 386; 384 

 
 

 
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

370

381

392

5/12 13/12 23/12 2/1

Ngô 03/2020 - ZCEH20

0K

75K

150K

225K

3/12 12/12 23/12
600K

700K

800K

900K
Ngô 03/2020 - ZCEH20 Volume OI


