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   Dow Jones 29,348.03 +115.84 (0.40%) 

S&P 500 3,386.15 +15.86 (0.47%) 
 

 
Midwest, USA – 20/02/2020 

 
 

Midwest, USA – 22/02/2020 

Shanghai Composite 2,975.4 -9.57 (0.32%) 

USD/BRL 4.36394 +0.00895 (0.21%)  
 

GIÁ CHỐT PHIÊN 19/02/2020 

Mã HĐ Cao Thấp TT % KLGD 

ZCEH20 382.75 378.5 380.5 -0.65% 133,149 

ZCEK20 387.25 383 385.25 -0.58% 101,633 

ZSEH20 898.25 885 897.25 0.56% 131,149 

ZSEK20 906.25 894.75 905.5 0.36% 104,712 

ZMEH20 293.4 291 293 0.27% 46,639 

ZMEK20 298.8 296.5 298.5 0.30% 53,845 

ZLEH20 30.52 29.78 30.34 -0.46% 68,196 

ZLEK20 30.89 30.13 30.7 -0.45% 64,839 

ZWAH20 565.75 553 565.25 -0.26% 65,465 

ZWAK20 564 551.5 562.5 -0.44% 70,932 
 

 THỜI TIẾT  

- Midwest: Vùng đồng bằng phía nam chuẩn bị đón một 

lượng mưa trung bình sau gần 2 ngày tương đối khô ráo. 

Phía đông bắc có tuyết rơi rải rác hết hôm nay khiến cả khu 

vực phía bắc sẽ hoàn toàn tạnh ráo đến cuối tuần.  

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

lượng mưa lớn dần trong những ngày tới. Phía nam có mưa 

ở Parana còn Rio Grande do Sul dự báo khô ráo đến hết 

tuần.

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 

- Mỹ: Báo cáo của Sở nông nghiệp bang Texas cho biết chất lượng lúa mỳ vụ đông của bang này đang ở mức 35% 

tốt – tuyệt vời, tăng so với 24% trong báo cáo tuần trước. Chất lượng kém – rất kém đạt 24%, so với mức 38% 

tuần trước. Kết quả này là nhờ trong tuần trước, hầu hết diện tích bang Texas đều nhận được lượng mưa từ 4 – 

6 inches, giúp chất lượng lúa mỳ tăng mạnh. Tuy nhiên, các khu vực ở phía đông và phía nam bang Texas vẫn 

còn đáng lo ngại bởi thời tiết hạn hán hơn nhiều so với các vùng còn lại. 

- Paraguay: Bộ nông nghiệp Paraguay, nước xuất khẩu hạt có dầu thứ 4 thế giới, cho biết sản lượng đậu tương 

của nước này có thể sẽ đạt mức hơn 10 triệu tấn trong mùa vụ 2019/2020 thay vì 8.5 triệu tấn niên vụ trước, một 

sự phục hồi quan trọng từ vụ mùa hạn hán trước đó. Paraguay hiện đã thu hoạch khoảng một nửa trong số 3.5 

triệu héc-ta diện tích đã được trồng vào tháng 10 và 11 nhờ thời tiết có mưa thuận lợi. 

- Việt Nam: Hải quan Việt Nam báo cáo nhập khẩu ngô trong hai tuần đầu tháng 2 đạt 195,237 tấn, thấp hơn nhiều 

so với mức 537,719 tấn đã nhập khẩu trong hai tuần đầu tháng 1 và mức 374,313 tấn cùng kỳ năm 2019. Nhập 

khẩu ngô lũy kế từ đầu năm 2020 đã đạt 947,239 tấn, vẫn cao hơn mức 898,001 tấn cùng kỳ năm ngoái. Nhập 
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khẩu lúa mỳ trong báo cáo này đạt 99,091 tấn, thấp hơn so với mức 127,489 tấn đã nhập khẩu trong nửa đầu 

tháng 1 nhưng cao hơn so với mức 17,349 tấn cùng kỳ năm ngoái. Tính từ đầu năm nay, Việt Nam đã nhập khẩu 

476,336 tấn lúa mỳ, so với 265,284 tấn cùng kỳ năm ngoái. Nhập khẩu đậu tương trong hai tuần đầu tháng này 

báo cáo đạt 101,821 tấn, gấp khoảng 4 lần mức 26,269 tấn của hai tuần đầu tháng 1 và cũng cao hơn hẳn so với 

mức 73,379 tấn cùng kỳ năm 2019. Nhập khẩu đậu tương lũy kế từ đầu năm 2020 đã đạt 191,379 tấn so với 

157,433 tấn cùng kỳ năm trước. 

                                                                                     SẢN LƯỢNG                                                                                                                                                                        

- Argentina: Ủy ban thương mại Rosario (BCR) cho biết bang Chaco của Argentina đang đối mặt với tình trạng 

ngập lụt trên diện rộng khi lượng mưa lên tới 150mm trong tuần qua, đặc biệt là khu vực gần biên giới với Paraguay, 

ảnh hưởng tới sản lượng 1.5 triệu tấn đậu tương của bang này. Trước đó, chất lượng và năng suất đậu tương của 

bang Chaco được đánh giá khá cao so với dự kiến nhờ lượng mưa đầy đủ. Từ cuối tuần này, mưa ở bang Chaco 

sẽ giảm rất nhiều và thời tiết khô ráo trở lại, kỳ vọng sẽ giúp giảm ngập úng nghiêm trọng tại các vùng gieo trồng. 

- Ukraina: Hãng tư vấn ProAgro của Ukraina tăng nhẹ dự báo sản lượng ngô của nước này trong niên vụ 2019/2020 

lên mức 35.8 triệu tấn, so với mức 35.68 triệu tấn trong báo cáo tháng trước, nhưng vẫn giảm so với sản lượng 

36 triệu tấn năm ngoái. Sản lượng lúa mỳ của Ukraina được dự báo sẽ đạt 26.2 triệu tấn, giảm so với mức 27.4 

triệu tấn trong báo cáo trước và mức 28.3 triệu tấn trong niên vụ 2018/2019. Tổng sản lượng ngũ cốc của Ukraina 

được ProAgro dự báo ở mức 72.7 triệu tấn, giảm so với mức 74.5 trong báo cáo vừa qua và giảm so với mức kỷ 

lục 75.1 triệu tấn năm ngoái.  

 LÚA MỲ 

Lúa mỳ đóng cửa giảm điểm nhẹ trong phiên hôm qua do thông tin chất lượng lúa mỳ tại Texas, Mỹ đang tốt hơn 

rất nhiều nhờ thời tiết thuận lợi. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZWAH20 

 Kháng cự: 571; 577 

 Hỗ trợ: 546; 538 
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 ĐẬU TƯƠNG   

Đậu tương đóng cửa tăng điểm với 0.56% do thị trường được cho là vẫn chờ đợi việc mua hàng đậu tương Mỹ của 

Trung Quốc vào cuối tháng này từ sau tuyên bố miễn thuế. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZSEH20 

 Kháng cự: 900; 907 

 Hỗ trợ: 880; 875 

  
 

 

 

 

NGÔ 

Ngô đóng cửa giảm điểm trở lại trong ngày hôm qua, dự kiến sẽ tiếp tục duy trì vùng giá đi ngang cho đến khi xuất 

hiện thông tin cơ bản đủ mạnh về mùa vụ ngô Mỹ và nhu cầu xuất khẩu mặt hàng này.  

Hỗ trợ kỹ thuật ZCEH20 

 Kháng cự: 385; 389 

 Hỗ trợ: 376; 373 

  

 

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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