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   Dow Jones 28,907.05  +83.28 (0.29%) 

S&P 500 3,288.13 +22.78 (0.70%) 

 
 

 
Midwest, USA – 14/1/2020 

 

Midwest, USA – 16/1/2020 

Shanghai Composite 3,115.57 +23.28 (0.75%)  

USD/BRL 4.1453 +0.051 (1.24%) 

 
GIÁ CHỐT PHIÊN 13/01/2020 

Mã HĐ Cao Thấp TT % KLGD 

ZCEH20 389.5 385.5 389.5 0.97% 123,587 

ZCEK20 396 392.5 396.25 0.89% 31,942 

ZSEH20 949.5 938 942.25 -0.40% 63,111 

ZSEK20 962 951 955.5 -0.36% 25,574 

ZMEH20 304.2 301.2 303.8 0.10% 38,648 

ZMEK20 308.3 305.5 308 0.10% 13,831 

ZLEH20 34.55 33.9 33.95 -1.16% 54,160 

ZLEK20 34.86 34.23 34.27 -1.13% 15,573 

ZWAH20 565.75 558.5 562.25 -0.40% 47,045 

ZWAK20 567.5 560.75 564.75 -0.31% 20,840 
 

 THỜI TIẾT  

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

mưa lớn và sẽ lan rộng ra các bang khác vào giữa tuần. 

Phía tây bắc tuyết vẫn rơi trong 3 ngày tới. 

- Brazil: Các bang trung tâm có mưa nhỏ và yếu dần trong 

vài ngày tới, còn phía nam hiện đang có mưa trên diện rộng. 

- Argentina: Mưa rất to ở Buenos Aires có thể gây ra tình 

trạng ngập úng.

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 

- Mỹ: Đại diện thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer cho biết hôm thứ 2 rằng bản dịch của thỏa thuận thương mại 

Mỹ - Trung đã gần hoàn tất và sẽ được công khai vào thứ 4 ngay trước lễ ký kết. 

- Trung Quốc: Phó Tổng cục Hải quan Trung Quốc Zou Zhiwu hôm qua cho biết nhập khẩu từ Hoa Kỳ của Trung 

Quốc đã tăng trở lại vào tháng 11 và tháng 12 vừa qua do tâm lý thương mại tích cực đã thúc đẩy các công ty xuất 

nhập khẩu giữa 2 nước. Nhập khẩu nông sản từ Mỹ đạt mức 14.1 tỷ nhân dân tệ, tương đương 2 tỷ USD trong 

tháng 12, trong đó nhập khẩu đậu tương đã tăng đáng kể trở lại với 9.54 triệu tấn, nâng con số năm 2019 lên 88.51 

triệu tấn. Ông cũng cho biết thỏa thuận giai đoạn 1 giữa Washington và Bắc Kinh dự kiến được ký vào thứ 4 sẽ 

chứng kiến Trung Quốc tăng thêm nhập khẩu từ Hoa Kỳ nhưng sẽ không ảnh hưởng đến nhập khẩu từ các nước 

khác của Trung Quốc. 
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- Việt Nam: Hải quan Việt Nam báo cáo nhập khẩu lúa mỳ từ 16/12 – 31/12 đạt 114,880 tấn, nâng nhập khẩu lúa 

mỳ trong cả tháng 12 lên mức 133,214 tấn, thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Trong cả năm 2019, nhập khẩu 

lúa mỳ của nước ta đạt 2.78 triệu tấn, giảm 43% so với con số năm 2018. Thị trường nhập khẩu chủ yếu mặt hàng 

này là từ Úc. 

Nhập khẩu đậu tương giai đoạn này đạt 90,112 tấn, nâng nhập khẩu đậu tương trong cả tháng 12 lên mức 177,630 

tấn, cao hơn con số tháng 11 và mức cùng kỳ năm ngoái. Trong cả năm 2019, nhập khẩu đậu tương đạt 1.7 triệu 

tấn, thay vì 1.82 triệu tấn đã nhập năm 2018. Việt Nam không nhập khẩu đậu tương từ Brazil trong tháng 12, chủ 

yếu là nhập khẩu từ Mỹ. 

Nhập khẩu ngô 2 tuần cuối năm đạt 425,246 tấn, nâng con số tháng 12 lên mức 955,166 tấn, thấp hơn mức 1.36 

triệu tấn của tháng 11 và mức 981,050 tấn cùng kỳ năm ngoái. Trong cả năm 2019, nhập khẩu ngô về Việt Nam 

đạt 11.5 triệu tấn, tăng 13.6% so với năm 2018. Mặt hàng này được nhập chủ yếu từ Argentina và Brazil. 

- USDA: Trong báo cáo Bán hàng hàng ngày, USDA thông báo đã bán 137,000 tấn ngô nguồn gốc tùy chọn cho 

Hàn Quốc, hàng giao trong niên vụ 2019/2020. 

Báo cáo giao hàng cho tuần 03/01 – 09/01 của USDA cho thấy giao hàng đậu tương trong tuần trước khá tốt, cao 

hơn tuần cuối năm 2019 và cùng kỳ năm ngoái. 

BÁO CÁO GIAO HÀNG – EXPORT INSPECTION (USDA) TUẦN 03/01 – 09/01 

Hàng hóa 

Đơn vị: tấn 
Ngô Đậu tương Lúa mỳ 

Hàng lên tàu tuần 09/01 460,307 1,136,304 473,960 

Tuần trước 550,930 1,039,014 420,653 

Năm trước 1,013,970 1,100,334 550,798 

Lũy kế từ đầu niên vụ 9,062,135 22,956,159 15,395,552 

Năm trước 19,488,213 18,409,917 13,491,790 

%/Dự đoán xuất khẩu cả vụ 

Năm trước 

20.1% 

37.15% 

47.52% 

38.71% 

58.01% 

52.95% 

                                                                                     SẢN LƯỢNG                                                                                                                                                                        

- Brazil: Cơ quan Cung ứng mùa vụ Conab của nước này đã nâng dự báo sản lượng đậu tương niên vụ 2019/2020 

của nước này thêm 11 triệu tấn so với dự báo hồi tháng 12, đưa tổng sản lượng đậu tương lên 122.2 triệu tấn, cao 

hơn 6.3% so với vụ trước và hơn 2.5% so với mức kỷ lục trước đó (119.3 triệu tấn trong niên vụ 2017/2018). 

Hãng tin Ag Rural của Brazil báo cáo thu hoạch đậu tương trên cả nước đã đạt 0.4% diện tích dự kiến, so với 2.1% 

đã thu hoạch cùng kỳ năm ngoái, và mức 0.7% trung bình 5 năm qua. Trong khi đó, sản lượng đậu tương Brazil 

được dự báo giữ nguyên ở mức 123.9 triệu tấn như báo cáo tháng 12, cao hơn so với mức 123 triệu tấn trong báo 

cáo tháng 1 vừa qua của USDA. Thu hoạch đậu tương tại Brazil năm nay bắt đầu muộn hơn năm ngoái do tiến độ 

gieo trồng chậm hơn sau giai đoạn khô hạn vào tháng 9 và tháng 10 vừa qua. Sản lượng ngô vụ 1 của Brazil dự 

báo giảm xuống mức 24.8 triệu tấn, so với mức 25.6 triệu tấn trong báo cáo tháng trước do thời tiết khô ở các 
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bang phía nam đã ảnh hưởng đến chất lượng mùa vụ. Trong đó, sản lượng ngô vụ 1 tại Rio Grande do Sul dự 

báo chỉ đạt 4.3 triệu tấn, mức thấp nhất từ mùa vụ 2011/2012 tới nay. Nhiều khả năng sản lượng ngô Brazil sẽ tiếp 

tục bị cắt giảm trong báo cáo tháng tới nếu thời tiết không có gì cải thiện. Tổng sản lượng ngô niên vụ 2019/2020 

của Brazil đang được dự báo ở mức 98.5 triệu tấn, giảm 1.5 triệu tấn so với năm ngoái. 

- Argentina: Theo Sở giao dịch hàng hóa Rosario, Argentina đã xuất khẩu được 36 triệu tấn ngô trong năm 2019, 

tăng 55% so với năm ngoái và tăng 75% so với trung bình 5 năm qua. Xuất khẩu các sản phẩm đậu tương cũng 

có sự tăng trưởng đáng kể so với năm ngoái với 5.29 triệu tấn dầu đậu tương, 29.65 triệu tấn khô đậu và 10.12 

triệu tấn đậu tương chưa chế biến trong năm 2019. 

 LÚA MỲ 

Lúa mỳ đóng cửa ở mức 562.25, giảm điểm nhẹ trở lại trong ngày hôm qua do tác động lên giá từ báo cáo tháng 

1 vừa qua của USDA đã yếu dần và cần thêm thông tin cơ bản để giá biến động rõ rệt hơn. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZWAH20 

 Kháng cự: 568; 573 

 Hỗ trợ: 551; 545 

 

 

 

 

 ĐẬU TƯƠNG   

Đậu tương đóng cửa giảm điểm nhẹ trong ngày hôm qua. Các báo cáo của USDA đã tạo ra lực bán đáng kể nhưng 

đã gặp phải nhu cầu đầu cơ giá lên của một số người mua trên thị trường trước thềm thỏa thuận thường mại giai 

đoạn 1 giữa Mỹ - Trung được ký kết.  

Hỗ trợ kỹ thuật ZSEH20 

 Kháng cự: 950; 956 

 Hỗ trợ: 937; 934 
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NGÔ 

Ngô đóng cửa tăng điểm đến hết phiên hôm qua do thông tin từ báo cáo xuất khẩu hàng ngày của USDA về việc 

bán ngô có nguồn gốc tùy chọn cho Hàn Quốc và sản lượng dự báo giảm của Brazil trong điều kiện thời tiết không 

thuận lợi. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZCEH20 

 Kháng cự: 390; 393 

 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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