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   Dow Jones 29,297.64 +267.42 (0.92%) 

S&P 500 3,316.81 -27.52 (0.84%) 

 
 

 
Midwest, USA – 17/1/2020 

 

Midwest, USA – 19/1/2020 

Shanghai Composite 3,074.08 -15.96 (0.52%)  

USD/BRL 4.1833 +0.009 (0.002%) 

 
GIÁ CHỐT PHIÊN 16/01/2020 

Mã HĐ Cao Thấp TT % KLGD 

ZCEH20 387.75 375.25 375.5 -3.10% 213,486 

ZCEK20 394.25 382.25 382.5 -2.92% 48,926 

ZSEH20 930.25 922 924 -0.51% 93,126 

ZSEK20 943.25 935 937.25 -0.50% 25,389 

ZMEH20 301.1 299 300.6 0.17% 44,048 

ZMEK20 305.6 303.7 305.2 0.13% 18,635 

ZLEH20 33.45 32.89 33.03 -0.81% 67,631 

ZLEK20 33.78 33.23 33.37 -0.80% 27,443 

ZWAH20 573.5 560 565.25 -1.40% 55,333 

ZWAK20 574 561.25 566.25 -1.35% 20,635 
 

 THỜI TIẾT  

- Midwest: Mưa to ở phía nam hôm nay sẽ nhỏ dần trong 2 

ngày tới. Khu vực tây bắc vẫn có tuyết rơi. Tuyết và băng 

giá sẽ yếu dần và di chuyển sang phía đông bắc trong 48 

giờ tiếp theo. 

- Brazil: Các bang trung tâm vẫn có mưa nhỏ trong vài ngày 

tới. Phía nam, mưa rất to sẽ kết thúc trong hôm nay, thời 

tiết dự báo khô ráo đến cuối tuần. 

- Argentina: Mưa to ở phía bắc đang thu hẹp dần, dự báo khô 

ráo trở lại từ ngày mai.

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 

- Bangladesh: Bộ trưởng Bộ nông nghiệp nước này cho biết Bangladesh - nước nhập khẩu lúa mỳ nhiều thứ 3 của 

Nga, sẽ chuyển sang mua lúa mỳ của Ukraina nếu Nga hạn chế xuất khẩu trong thời gian tới. Trước đó, Nga – 

nước xuất khẩu lúa mỳ lớn nhất thế giới, cho biết chính phủ nước này đã đề xuất hạn ngạch xuất khẩu lúa mỳ 

trong nửa đầu năm 2020 ở mức 20 triệu tấn. Nhiều nguồn tin cho rằng chính sách này sẽ sớm có hiệu lực. 

- Trung Quốc: Trung tâm thông tin ngũ cốc quốc gia Trung Quốc (CNGOIC) báo cáo tồn kho đậu tương của nước 

này giảm xuống mức 5.02 triệu tấn trong tuần trước, thay vì 5.18 triệu tấn trong tuần trước đó. Trong khi đó, ép 

dầu đậu tương đạt 2 triệu tấn, tương đương tuần trước và là mức gần cao nhất trong vòng 2 năm qua. Thống kê 

cho biết tồn kho khô đậu đạt 610,000 tấn, tăng 5,000 tấn so với tuần trước và tồn kho dầu đậu tương đạt 890,000 

tấn, giảm 40,000 tấn so với tuần trước. 
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- USDA: Báo cáo bán hàng hàng ngày cho biết Mỹ đã bán 180,000 tấn khô đậu tương 2019/2020 cho Philippines. 

Báo cáo bán hàng của USDA trong tuần từ 03/01 – 09/01 cho thấy dữ liệu bán hàng hồi phục trở lại sau kỳ nghỉ 

lễ. Trong đó, Trung Quốc đã tăng mua hàng đậu tương 2019/2020 thêm 216,600 tấn và giao hàng đậu tương cho 

Trung Quốc trong tuần trước đạt 412,600 tấn. 

BÁO CÁO XUẤT KHẨU - EXPORT SALES (USDA) TUẦN 03/01 - 09/01 
(Đơn vị: nghìn tấn) 

Hàng hóa Niên vụ 
Bán hàng 

tuần báo cáo 

Giao 

hàng 

Bán hàng 

tuần trước đó 

Ngô 2019/2020 784.8 544.7 161.9 

Đậu tương 2019/2020 711.5 1,278.4 355.5 

Khô đậu tương 2019/2020 375.2 253.4 74.2 

Dầu đậu tương 2019/2020 36.2 12.8 2.6 

Lúa mỳ 2019/2020 650.6 459.7 80.6 

                                                                                     SẢN LƯỢNG                                                                                                                                                                        

- EU: Hãng tư vấn Strategie Grains vừa tăng dự báo xuất khẩu lúa mỳ mềm của khu vực châu Âu niên vụ 2019/2020 

lên mức 30.5 triệu tấn, cao hơn mức 28.7 triệu tấn trong dự đoán hồi tháng 12. Nhu cầu lúa mỳ toàn thế giới tăng 

lên, trong khi những nước cạnh tranh xuất khẩu với EU như Nga đang có xu hướng hạn chế xuất khẩu, nên lúa 

mỳ EU sẽ có tính cạnh tranh rất cao trong thời gian tới, hướng đến các thị trường lớn như Ai Cập, Trung Quốc và 

Iran. 

Hãng cũng dự báo sản lượng lúa mỳ niên vụ 2020/2021 của khu vực sẽ đạt mức 139.8 triệu tấn, giảm so với mức 

140.5 triệu tấn trong báo cáo tháng 12 và mức 145.8 triệu tấn của niên vụ 2019/2020. Sản lượng ngô niên vụ 

2020/2021 của EU được dự đoán ở mức 67.2 triệu tấn, so với 67.1 triệu tấn trong báo cáo trước và mức 63.5 triệu 

tấn trong niên vụ 2019/2020. 

- Uruguay: Hải quan Uruguay báo cáo xuất khẩu đậu tương của nước này trong năm 2019 ước tính đạt 2.96 triệu 

tấn, tăng 117% so với năm 2018. Thị trường xuất khẩu đậu tương lớn nhất của Uruguay là Trung Quốc với 77% 

tổng xuất khẩu trong năm 2019, sau đó là Hà Lan và Ai Cập. Sản lượng đậu tương của Urugay trong năm 2019 

đã hồi phục trở lại sau giai đoạn hạn hán năm 2018, giúp nước này có nguồn cung dồi dào hơn và tăng kim ngạch 

xuất khẩu đậu tương lên 90% trong năm 2019 tương đương mức 1 tỷ USD. 

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

hiện đã đạt 95.3%, so với 93.1% tuần trước và 98.8% cùng kỳ năm ngoái. Diện tích gieo trồng đậu tương tiếp tục 

giảm dự báo từ 17.5 xuống 17.4 triệu héc-ta do thời tiết thiếu mưa trong mùa vụ năm nay khiến nông dân không 

thể gieo trồng như kế hoạch ban đầu. Riêng gieo trồng ngô đã đạt 91% diện tích dự kiến, so với 88.2% tuần trước 

và 89.3% cùng kỳ năm ngoái. Thu hoạch lúa mỳ hiện đã đạt 100% dự kiến. Sản lượng được giữ nguyên dự báo ở 

mức 18.8 triệu tấn, với năng suất 2.92 tấn/héc-ta. 
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Ủy ban thương mại Rosario (BCR) của Argentina vừa tăng dự báo sản lượng ngô niên vụ 2019/2020 của nước 

này lên mức 49 triệu tấn, cao hơn 2 triệu tấn so với dự đoán hồi tháng 12 nhờ những cơn mưa thuận lợi từ đầu 

tháng 1. Đây là mức sản lượng ngô cao thứ 2 trong lịch sử Argentina. Năng suất ngô hiện dự báo ở mức 8.02 

tấn/héc-ta, tăng so với tháng trước trong khi diện tích gieo trồng bị giảm nhẹ dự báo từ 7 xuống 6.9 triệu héc-ta. 

Trước đó, hạn hán trong giai đoạn tháng 11 và 12 đã tạo ra những lo ngại sản lượng ngô có thể bị thiệt hại từ 5 

đến 10 triệu tấn. 

Sản lượng đậu tương Argentina đang được dự báo ở mức 54 triệu tấn, giảm 2.5 triệu tấn so với mùa vụ trước 

trong khi sản lượng lúa mỳ Argentina được dự báo ở mức 19.5 triệu tấn, tăng 500,000 tấn so với niên vụ trước. 

 LÚA MỲ 

Lúa mỳ đóng cửa giảm 1.4% trong ngày hôm qua do tâm lý thị trường thất vọng với cam kết của thỏa thuận Mỹ -

Trung giai đoạn 1 đã được ký với nhiều thông tin không như kỳ vọng. Lực mua từ báo cáo giao hàng khả quan của 

USDA cũng không đủ mạnh đối với thị trường. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZWAH20 

 Kháng cự: 576; 579 

 Hỗ trợ: 566; 557 

 

 

 

 ĐẬU TƯƠNG   

Đậu tương đóng cửa giảm 0.51% trong phiên hôm qua do những số liệu mua hàng của Trung Quốc không như 

những cam kết trước đó. Báo cáo xuất khẩu tăng nhưng chỉ đạt mức trung bình của 1 tháng và diện tích gieo trồng 

dự báo giảm chỉ có thể hỗ trợ giá phục hồi nhẹ vào cuối phiên. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZSEH20 

 Kháng cự: 940; 950 

 Hỗ trợ: 923; 917 
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NGÔ 

Ngô đóng cửa giảm mạnh trong hôm qua dù có thông tin hỗ trợ là báo cáo số liệu bán hàng tăng. Sản lượng ngô 

của EU tăng nhẹ kết hợp với yếu tố phân tích kỹ thuật là trạng thái bán có sẵn nhiều khả năng đã tạo đà cho giá 

giảm điểm. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZCEH20 

 Kháng cự: 390; 393 

 Hỗ trợ: 370; 365 

  

 

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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