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   Dow Jones 29,196.04 -152.06 (0.52%) 

S&P 500 3,320.79 -8.83 (0.27%) 

 
 

 
Midwest, USA – 22/1/2020 

 

Midwest, USA – 24/1/2020 

Shanghai Composite 3,052.14 -43.65 (1.41%)  

USD/BRL 4.2110 +0.0496 (1.19%) 

 
GIÁ CHỐT PHIÊN 21/01/2020 

Mã HĐ Cao Thấp TT % KLGD 

ZCEH20 389.25 384.25 387.5 -0.45% 168,620 

ZCEK20 395.25 390.75 393.5 -0.44% 52,935 

ZSEH20 931.5 915.25 916 -1.48% 110,873 

ZSEK20 944.5 929 929.75 -1.41% 47,273 

ZMEH20 301.3 298.8 299.1 -0.50% 46,827 

ZMEK20 306 303.5 303.8 -0.46% 23,016 

ZLEH20 33.61 32.59 32.75 -1.80% 74,287 

ZLEK20 33.92 32.93 33.09 -1.72% 26,659 

ZWAH20 582.75 566.75 581.5 1.93% 66,730 

ZWAK20 582.25 568 581 1.71% 28,692 
 

 THỜI TIẾT  

- Midwest: Vùng đồng bằng phía nam sẽ có mưa nhiều hơn 

trong 3 ngày tới. Tuyết rơi ở khu vực phía tây sẽ di chuyển 

và lan rộng theo hướng đông bắc, rơi nhiều hơn đến cuối 

tuần.  

- Brazil: Các bang trung tâm tiếp tục có mưa to đến rất to trên 

diện rộng. Phía nam dự báo sẽ có mưa từ ngày mai nhưng 

không kéo dài.

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 

- Phố Wall đóng cửa giảm điểm đáng kể trong ngày hôm qua. Giới đầu tư nói riêng đang bị ảnh hưởng tâm lý tiêu 

cực sau thông tin Mỹ phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm virus viêm phổi lạ Corona (nCoV) xuất phát từ Vũ Hán 

(Trung Quốc). 

- Argentina: Hiệp hội nông dân trên cả nước đang lên kế hoạch tổ chức biểu tình và đình công, hoặc mạnh mẽ hơn 

là sẽ dừng bán ngũ cốc, để yêu cầu Chính phủ giải trình về việc tăng thuế xuất khẩu ngũ cốc thêm 3% vào ngày 

31/01 tới. Trước đó, vào ngày 18/01, Hiệp hội nông dân quốc gia đã tổ chức một hội nghị ở Buenos Aires để bàn 

về vấn đề này và các nhà sản xuất đã bỏ phiếu cho việc tạm dừng bán hàng ngũ cốc từ ngày 31/01 nếu Tổng 

thống Alberto Fernandez không chấp nhận yêu cầu của hiệp hội. 

- Pháp: Các cuộc đình công kéo dài về cải cách lương hưu tại đây đang làm tê liệt đường sắt và các cảng biển, 

khiến quá trình xuất khẩu ngũ cốc gặp khó khăn. Ước tính có khoảng 450,000 tấn ngũ cốc của Pháp đang bị mắc 

kẹt tại các cảng biển, tương đương giá trị khoảng 100 triệu EUR. Những công ty xuất khẩu đã phải trả thêm phí 
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khoảng 4 – 6 EUR/tấn để vận chuyển hàng, khiến giá lúa mỳ xuất khẩu của Pháp tăng cao hơn trong vòng 2 tuần 

qua. 

- Mỹ: Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Sonny Perdue nói rằng sẽ không cần thêm viện trợ thương mại cho nông dân sau 

thỏa thuận Trung Quốc sẵn sàng tăng mua hàng nông sản của Mỹ. Trước đó, nông dân đã phụ thuộc vào viện trợ 

từ Chính phủ trong 2 năm vì xuất khẩu bị tụt lại, ảnh hưởng từ cuộc chiến thương mại. Ông Perdue cho biết Trung 

Quốc sẽ sớm bắt đầu mua hàng nông sản của Mỹ để đáp ứng con số 40 tỷ USD đã cam kết. Thường Trung Quốc 

chủ yếu mua các sản phẩm nông nghiệp Mỹ trong mùa thu và đầu mùa đông, nhưng năm nay có thể sẽ thay đổi 

thời gian mua hàng. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có báo cáo nào của USDA về các hợp đồng mua hàng này. 

BÁO CÁO GIAO HÀNG – EXPORT INSPECTION (USDA) TUẦN 10/01 – 16/01 

(Đơn vị: tấn) 

  Ngô Đậu tương Lúa mỳ 

Hàng lên tàu tuần 16/01 345,859 1,199,136 435,129 

Tuần trước 483,559 1,149,404 560,976 

Năm trước 1,127,279 1,130,306 524,942 

Lũy kế từ đầu niên vụ 9,431,246 24,169,056 15,917,942 

Năm trước 20,615,492 19,540,223 14,016,732 

%/Dự đoán xuất khẩu cả vụ 20.92% 50.03% 59.98% 

Năm trước 39.3% 41.09% 55.01% 

                                                                                     SẢN LƯỢNG                                                                                                                                                                        

- Mexico: USDA chi nhánh Mexico thông báo điều chỉnh tăng nhẹ sản lượng ngô vụ 2018/2019 lên mức 27.67 triệu 

tấn thay vì 27.6 triệu tấn trong báo cáo trước đó, do Bộ nông nghiệp Mexico đã điều chỉnh tăng diện tích thu hoạch 

ngô lên mức 7.198 triệu héc-ta. Trong khi đó, sản lượng ngô 2019/2020 được giữ nguyên dự báo ở mức 25 triệu 

tấn do thời tiết khô hạn khiến mùa vụ ngô năm nay sẽ không có được sản lượng cao như kỳ vọng. Sản lượng lúa 

mỳ niên vụ 2019/2020 dự báo sẽ đạt 3.21 triệu tấn, thấp hơn mức 3.3 triệu tấn trong báo cáo tháng 1 nhưng cao 

hơn sản lượng 3 triệu tấn năm ngoái.  

- Brazil: Hãng tin Ag Rural báo cáo thu hoạch đậu tương trên cả nước đã đạt 1.8% diện tích dự kiến, so với 0.4% 

tuần trước và 3.6% đã thu hoạch cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn mức 8.1% trung bình 5 năm qua. Thu hoạch năm 

nay diễn ra chậm hơn các năm trước do giai đoạn gieo trồng cũng bắt đầu chậm hơn. Dự báo sản lượng đậu 

tương Brazil hiện đang giữ nguyên ở mức 123.9 triệu tấn. 

Hải quan Brazil báo cáo xuất khẩu đậu tương trong tuần thứ ba của tháng 1 đạt 326,500 tấn, thấp hơn mức 434,700 

tấn đã xuất khẩu trong 2 tuần đầu. Từ giờ đến cuối tháng 1 sẽ có thêm 1.44 triệu tấn đậu tương có kế hoạch lên 

tàu xuất khẩu. Như vậy, xuất khẩu đậu tương Brazil trong tháng này ít nhất sẽ đạt 2.2 triệu tấn, giảm so với mức 

3.4 triệu tấn của tháng 12. Xuất khẩu ngô của Brazil tuần qua đạt 685,000 tấn, cao hơn mức 672,000 tấn đã xuất 

khẩu trong hai tuần trước đó. Đến cuối tháng 1 sẽ có thêm 315,406 tấn ngô có kế hoạch lên tàu, khiến xuất khẩu 

ngô Brazil trong tháng 1 có thể sẽ đạt ít nhất 1.68 triệu tấn, giảm mạnh so với 4.3 triệu tấn trong tháng 12 và 3.84 

triệu tấn cùng kỳ năm ngoái. 
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- Argentina: Xuất khẩu lúa mỳ của nước này sang châu Á sẽ tăng lên mức cao kỷ lục trong tháng 2 và tháng 3. 

Thực tế, sản lượng lúa mỳ Argentina vẫn ở mức cao, không bị thiệt hại nhiều như những đồn đoán trước đó. Đồng 

thời, do sản lượng lúa mỳ Úc giảm rất mạnh do hạn hán và Nga đang xem xét hạn chế xuất khẩu ngũ cốc, nên 

Argentina có cơ hội cạnh tranh tốt hơn. Sàn giao dịch hàng hóa Buenos Aires Exchange đang dự báo sản lượng 

lúa mỳ Argentina ở mức 18.8 triệu tấn, trong khi đó USDA dự đoán cao hơn ở mức 19 triệu tấn. Như vậy, Argentina 

sẽ có ít nhất 12 triệu tấn lúa mỳ có thể xuất khẩu trong niên vụ 2019/2020. 

- EU: Ủy ban châu Âu báo cáo xuất khẩu lúa mỳ của các nước châu Âu trong 4 tuần gần đây đạt 1.3 triệu tấn. Xuất 

khẩu lúa mỳ mềm từ đầu niên vụ 2019/2020 đã đạt 15.7 triệu tấn, tăng 71% so với cùng kỳ năm ngoái. 

- Ukraina: Bộ nông nghiệp Ukraina báo cáo xuất khẩu lúa mỳ của nước này trong tuần trước đạt 188,000 tấn, giảm 

31% so với tuần trước nữa, nâng con số từ đầu niên vụ 2019/2020 lên 15.46 triệu tấn, tăng 4.2 triệu tấn so với 

cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu ngô của Ukraina trong tuần trước giảm 4%, lũy kế từ đầu niên vụ 2019/2020 đạt 

14.2 triệu tấn. 

 LÚA MỲ 

Lúa mỳ đóng cửa tăng điểm 1.93% chủ yếu do giá lúa mỳ Pháp tăng, ảnh hưởng từ các cuộc đình công làm tê liệt 

giao thông phục vụ xuất khẩu ngũ cốc.  

Hỗ trợ kỹ thuật ZWAH20 

• Kháng cự: 582; 584 

• Hỗ trợ: 566; 560 

 

 

 

 ĐẬU TƯƠNG   

Đậu tương đóng cửa giảm điểm trở lại trong hôm qua nhờ đà giảm có sẵn từ các phiên trước đó, đồng thời do thị 

trường vẫn quan ngại về việc chưa có báo cáo hợp đồng bán đậu tương nào của USDA cho Trung Quốc nhằm 

chứng minh cam kết thương mại đã ký. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZSEH20 

• Kháng cự: 933; 940 
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• Hỗ trợ: 915; 910 

  
 

 

 

NGÔ 

Ngô cũng đóng cửa giảm điểm hôm qua trước áp lực từ việc giá đã giảm sâu một số phiên trước đó trong khi vẫn 

thiếu thông tin quan trọng đủ mạnh để có thể phục hồi. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZCEH20 

• Kháng cự: 390; 393 

• Hỗ trợ: 379; 374 

  

 

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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