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   Dow Jones 28,823.77  -133.13 (0.46%) 

S&P 500 3,265.35 -9.35 (0.29%) 

 
 

 
Midwest, USA – 13/1/2020 

 

Midwest, USA – 15/1/2020 

Shanghai Composite 3,092.29 -2.59 (0.08%)  

USD/BRL 4.0963 +0.004 (0.09%) 

 
GIÁ CHỐT PHIÊN 10/01/2020 

Mã HĐ Cao Thấp TT % KLGD 

ZCEH20 386.75 376.5 385.75 0.65% 206,470 

ZCEK20 393.25 383.5 392.75 0.71% 53,263 

ZSEH20 947 935.5 946 0.26% 98,345 

ZSEK20 959.75 949 959 0.26% 32,470 

ZMEH20 303.8 300.3 303.5 0.90% 64,994 

ZMEK20 308.2 304.9 307.7 0.79% 24,561 

ZLEH20 34.89 34.22 34.35 -0.84% 85,659 

ZLEK20 35.19 34.52 34.66 -0.80% 46,325 

ZWAH20 568.5 555.75 564.5 0.40% 88,626 

ZWAK20 570.5 559 566.5 0.22% 33,987 
 

 THỜI TIẾT  

- Midwest: Vùng đồng bằng phía đông nam vẫn duy trì một 

lương mưa trung bình trong 2 ngày tới. Phía bắc và tây bắc 

tuyết sẽ rơi rộng hơn trong 3 ngày tới. 

- Brazil: Các bang trung tâm và phía nam đều đang có mưa 

trên diện rộng. 

- Argentina: Mưa nhiều ở khu vực phía bắc sẽ duy trì trong 

khoảng 2 ngày tới.

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 

- Mỹ: Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết cam kết với Trung Quốc trong thỏa thuận thương mại giai 

đoạn 1 không có sự thay đổi trong quá trình dịch thuật và sẽ được công bố phiên bản tiếng Anh trong tuần này 

ngay trong ngày ký thỏa thuận tại Washington. Ông Mnuchin cho biết ông vẫn kì vọng Trung Quốc mua 40 - 50 tỷ 

USD các sản phẩm nông nghiệp của Mỹ trong số 200 tỷ USD sản phẩm bổ sung trong 2 năm tới theo thỏa thuận. 

Cho đến nay, Bắc Kinh vẫn chưa xác nhận các cam kết mua hàng đó và các hành động gần đây của Bộ Nông 

nghiệp Trung Quốc đã đặt ra dấu hỏi lớn về mục tiêu 40 - 50 tỷ USD như lời các quan chức Mỹ. 

- Tại buổi phát biểu ở Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ cho biết ông sẽ đàm phán được thỏa thuận tốt hơn nếu tái đắc cử 

trong tháng 11 năm nay. Giai đoạn thỏa thuận kế tiếp sẽ được xúc tiến ngay lập tức sau khi ký thỏa thuận giai 

đoạn một với Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cho biết “sẽ muốn đợi đến sau cuộc bầu cử. Vì khi đó, tôi nghĩ có thể 

đàm phán thỏa thuận tốt hơn”. Trump đang thúc đẩy các thỏa thuận thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế 
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giới nhằm hiện thực hóa cam kết tranh cử năm 2016, rằng sẽ kiềm chế các hoạt động thương mại mà ông cho là 

“bất công” của Trung Quốc. 

- Trung Quốc: Bộ Nông nghiệp Trung Quốc giữ nguyên dự báo nhập khẩu đậu tương của nước này trong niên vụ 

2019/2020 ở mức 87.68 triệu tấn, so với mức 82.61 triệu tấn trong niên vụ trước. Trung Quốc đang kỳ vọng nhu 

cầu sử dụng đậu tương cho thức ăn chăn nuôi sẽ tăng đáng kể trong thời gian tới, dự báo đạt 106 triệu tấn, so với 

mức 103 triệu tấn năm ngoái. 

Báo cáo cung cầu của Trung Quốc cho biết sản lượng ngô niên vụ 2019/2020 đạt 260.77 triệu tấn, so với 257.17 

triệu tấn năm ngoái. Nhập khẩu ngô giữ nguyên dự báo ở mức 3 triệu tấn, thấp hơn mức 4.48 triệu tấn năm ngoái. 

- USDA: Báo cáo tồn kho quý đến hết ngày 01/12/2019 của Mỹ công bố số liệu tồn kho đậu tương đạt 3.251 tỷ giạ, 

cao hơn dự đoán trong khi tồn kho ngô đạt 11.388 tỷ giạ và tồn kho lúa mỳ đạt 1.833 tỷ giạ, đều thấp hơn dự đoán. 

Báo cáo Cung cầu của USDA cho thấy tồn kho cuối vụ đậu tương Mỹ giữ nguyên trong khi ngô và lúa mỳ giảm 

nhẹ. Bên cạnh đó, tồn kho cuối vụ ngô và lúa mỳ thế giới đã giảm so với tháng trước. 

BÁO CÁO CUNG CẦU - WASDE (USDA) THÁNG 1 

 
Báo cáo 

tháng 1 

Dự đoán trung 
bình 

Khoảng dự 
đoán 

Báo cáo 
tháng 12 

Năm 
ngoái 

TỒN KHO CUỐI VỤ MỸ 2019/2020 (Đơn vị: triệu giạ) 

Đậu tương 475 424 310 – 490 475 913 

Ngô 1,892 1,757 1537 – 1915 1,910 2,114 

Lúa mỳ 965 969 930 – 1,000 974 1,072 

TỒN KHO CUỐI VỤ THẾ GIỚI 2019/2020 (Đơn vị: triệu tấn)  

Đậu tương 96.67 95.23 91.7 – 97.5 96.4 110.28 

Ngô 297.81 296.61 290.5 – 301.7 300.56 320.39 

Lúa mỳ 288.08 287.32 278.2 – 290 289.5 278.06 

                                                                                     SẢN LƯỢNG                                                                                                                                                                        

- Brazil: Hãng tư vấn Safras e Mercado dự báo sản lượng đậu tương Brazil 2019/2020 ở mức 123.6 triệu tấn, giảm 

so với mức 125.5 triệu tấn trong báo cáo trước. Diện tích gieo trồng đậu tương ước tính đạt 37 triệu héc-ta. Năng 

suất tăng 1.8% so với năm ngoái, lên mức 3.354 tấn/héc-ta. Tổng sản lượng ngô của Brazil trong niên vụ 2019/2020 

được hãng này dự đoán ở mức 103.2 triệu tấn, so với mức 104.1 trong báo cáo tháng trước. Diện tích gieo trồng 

ngô ước tính đạt 17.9 triệu héc-ta. Năng suất giảm 3.58% so với năm ngoái, xuống mức 5.752 tấn/héc-ta. 

- USDA: Số liệu về diện tích gieo trồng lúa mỳ vụ đông 2020 của Mỹ được USDA cung cấp cho thấy con số này đã 

giảm so với năm ngoái, đạt 30.8 triệu mẫu thay vì 31.16 triệu mẫu trong năm ngoái. 

- Pháp: Các cuộc đình công về cải cách lương hưu ở Pháp đã làm tê liệt giao thông và có thể làm chậm xuất khẩu 

ngũ cốc ở các nhà máy sản xuất ngũ cốc lớn nhất EU từ tháng này do cản trở khối lượng hàng đưa ra cảng và lên 

tàu. Các nhà xuất khẩu có thể phải đối mặt với tình trạng thiếu ngũ cốc để xuất xưởng trong nửa cuối tháng 1 nếu 

cuộc đình công tiếp tục. Cho đến nay, các công ty nông sản đã cố gắng để tiếp tục xuất khẩu bằng cách tăng 

cường dự trữ tại các khu vực gần cảng và chuyển sang vận tải bằng xe tải. Xuất khẩu lúa mỳ mềm từ các cảng 

của Pháp đã đạt mức cao nhất trong 6 năm vào tháng 12 vừa qua bất chấp các cuộc đình công. Trong khi đó, Bộ 
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Nông nghiệp nước này dự báo khối lượng lúa mỳ mềm niên vụ 2019/20 sẽ cao hơn so với mùa trước, đạt 12.2 

triệu tấn. 

 LÚA MỲ 

Lúa mỳ đóng cửa ở mức 564.5, tăng 0.4% trong phiên cuối tuần trước do được hỗ trợ bởi báo cáo tháng 1 của 

USDA với tồn kho cuối vụ lúa mỳ Mỹ và thế giới giảm nhẹ so với tháng trước và số liệu tồn kho quý thấp hơn nhiều 

so với dự đoán. Diện tích gieo trồng lúa mỳ vụ đông giảm so với năm ngoái và là mức thấp thứ 2 trong lịch sử. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZWAH20 

 Kháng cự: 564; 573 

 Hỗ trợ: 551; 545 

 

 

 

 

 ĐẬU TƯƠNG   

Đậu tương đóng cửa ở mức 946, tăng điểm dù giá đã giảm khá nhiều ngay sau khi USDA phát hành các báo cáo. 

Lực bán đến từ thông tin năng suất đậu tương tăng lên trong báo cáo tháng 1 này trái ngược hoàn toàn với các dự 

đoán trước đó và tồn kho cuối vụ cùng tồn kho quý cũng cao hơn dự đoán. Tuy nhiên, lực bán không đủ mạnh và 

giá đã quay đầu tăng vào cuối phiên do thị trường đang hướng đến ngày dự kiến ký thỏa thuận thương mại Mỹ – 

Trung.  

Hỗ trợ kỹ thuật ZSEH20 

 Kháng cự: 956; 961 

 Hỗ trợ: 937; 934 

 

515

529

543

557

13/12 23/12 2/1 10/1

Lúa mỳ 03/2020 - ZWAH20

0K

20K

40K

60K

80K

100K

11/12 20/12 2/1
150K

170K

190K

210K

Lúa mỳ 03/2020 - ZWAH20 Volume OI



BẢN TIN THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN 13/01/2020 

Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) 

4 

 

 

  
 

 

 

NGÔ 

Ngô đóng cửa tăng điểm đến hết phiên. Xuất hiện lực bán nhẹ từ báo cáo cung cầu tháng 1 của USDA khi tồn kho 

cuối vụ ngô Mỹ 2019/2020 thấp hơn so với báo cáo tháng trước, nhưng gần đến giờ đóng cửa số liệu tồn kho quý 

từ USDA đến hết 01/12/2019 thấp hơn nhiều so với kỳ vọng và cũng giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái đã khiến 

giá có đà quay đầu. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZCEH20 

 Kháng cự: 388; 392 

 Hỗ trợ: 380; 382 

  

 

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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