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   Dow Jones 28,992.41 -227.57 (0.78%) 

S&P 500 3,337.75 -35.48 (1.05%) 
 

 
Midwest, USA – 21/02/2020 

 
 

Midwest, USA – 23/02/2020 

Shanghai Composite 3,039.67  +9.52 (0.31%) 

USD/BRL 4.3898 -0.0038 (0.09%)  
 

GIÁ CHỐT PHIÊN 21/02/2020 

Mã HĐ Cao Thấp TT % KLGD 

ZCEH20 380.5 376.25 377 -0.40% 145,754 

ZCEK20 384.25 380 380.75 -0.52% 156,218 

ZSEH20 902 887.5 890.5 -0.25% 107,976 

ZSEK20 910.25 896.25 899 -0.22% 104,620 

ZMEH20 295.8 289 289.2 -1.26% 70,113 

ZMEK20 301.2 294.6 294.8 -1.17% 99,046 

ZLEH20 30.69 30.06 30.64 1.73% 47,648 

ZLEK20 31.05 30.41 31.01 1.77% 65,790 

ZWAH20 569 550.5 551 -1.61% 72,746 

ZWAK20 568.25 551 552 -1.30% 84,361 
 

 THỜI TIẾT  

- Midwest: Vùng đồng bằng phía nam chỉ có mưa nhỏ trong 

ngày hôm nay, sau đó thời tiết sẽ hoàn toàn khô ráo trong 

3 – 5 ngày tiếp theo. 

- Brazil: Tại trung tâm, mưa vẫn diễn ra trên diện rộng ở các 

bang Mato Grosso, Mato Grosso do Sul và Goias trong 3 – 

5 ngày tới. Goias và Mato Grosso do Sul sẽ có mưa nhiều 

hơn trong khoảng thời gian này. Mato Grosso sẽ chỉ có mưa 

nhỏ – trung bình trong 48 giờ tới.

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 

- Trung Quốc: Ngày 21/2, Bộ Tài chính Trung Quốc thông báo sẽ miễn áp thuế bổ sung đối với 65 mặt hàng nhập 

khẩu từ Mỹ bắt đầu từ ngày 28/2 tới và việc miễn tăng thuế này sẽ có hiệu lực 1 năm. Theo các tài liệu được Bộ 

trên đăng tải trên trang web, các mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ nằm trong diện miễn áp thuế bổ sung có cả phụ tùng 

máy bay và trang thiết bị y tế. 

- Mỹ: Hội thảo USDA Ag Outlook Forum 2020 ngày thứ hai đã bắt đầu và đưa ra các số liệu khác về mùa vụ Mỹ 

2020/21. Hôm qua, USDA Ag Outlook Forum đã đưa ra các số liệu diện tích gieo trồng. Các số liệu đáng chú ý 

trong ngày hôm nay như sau: 

- Đậu tương Mỹ 2020/21: 

 Năng suất dự báo đạt 49.8 giạ/mẫu, so với 47.4 năm ngoái. 

 Sản lượng dự báo đạt 4.195 tỉ giạ, so với 3.558 năm ngoái. 

 Tồn kho cuối vụ dự báo đạt 320 triệu giạ, so với 425 năm ngoái. 
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- Ngô Mỹ 2020/21: 

 Năng suất dự báo đạt 178.5 giạ/mẫu, so với 168.0 năm ngoái. 

 Sản lượng dự báo đạt 15.460 tỉ giạ, so với 13.692 năm ngoái. 

 Tồn kho cuối vụ dự báo đạt 2.637 tỉ giạ, so với 1.892 năm ngoái. 

- Lúa mỳ Mỹ 2020/21: 

 Năng suất dự báo đạt 48.2 giạ/mẫu, so với 51.7 năm ngoái. 

 Sản lượng dự báo đạt 1.836 tỉ giạ, so với 1.920 năm ngoái. 

 Tồn kho cuối vụ dự báo đạt 777 triệu giạ, so với 940 năm ngoái. 

                                                                                     SẢN LƯỢNG                                                                                                                                                                        

- Pháp: Báo cáo mùa vụ Pháp hàng tuần của France Agri Mer cho biết chất lượng mùa vụ lúa mỳ mềm 2020 của 

Pháp đạt 65% tốt – tuyệt vời, so với mức 65% tuần trước và 85% cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức chất lượng lúa 

mỳ kém nhất của Pháp từ năm 2011 tới nay. Chất lượng lúa mỳ durum tại Pháp ước tính đạt 66% tốt – tuyệt vời, 

so với 67% tuần trước và 83% cùng kỳ năm ngoái. Trong tuần qua, Pháp có những cơn mưa rất lớn, đặc biệt vào 

cuối tuần, gây ra tình trạng ngập lụt ở một số vùng. Tuy nhiên, các thiệt hại về mùa vụ chưa được ghi nhận trong 

báo cáo này.  

- Canada: Hải quan Canada báo cáo xuất khẩu lúa mỳ của nước này trong tuần trước đạt 173,700 tấn, giảm 37% 

so với tuần trước đó, và giảm 28% so với cùng kỳ trung bình 5 năm qua. Xuất khẩu giảm tuần thứ 2 liên tiếp, khi 

các cuộc đình công ảnh hưởng lớn tới hoạt động tại các cảng biển. Xuất khẩu lúa mỳ Canada từ đầu niên vụ 

2019/20 tới nay đã đạt 8.3 triệu tấn, giảm 16% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 7% so với trung bình 5 năm qua. 

Xuất khẩu lúa mỳ durum giảm 43% và xuất khẩu đậu tương giảm 99% trong tuần trước. 

- Nga: Hải quan Nga báo cáo xuất khẩu ngũ cốc của nước này trong tuần trước tăng lên mức 529,00 tấn, so với 

461,000 tấn trong tuần trước nữa, nâng xuất khẩu ngũ cốc từ đầu niên vụ 2019/20 lên mức 30.7 triệu tấn, giảm 

31% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, xuất khẩu lúa mỳ trong tuần trước tăng 6% lên mức 323,000 tấn, nhưng 

giảm 46% so với trung bình 3 năm qua. Xuất khẩu ngô trong tuần trước tăng 6% lên mức 112,000 tấn, nhưng giảm 

4% so với cùng kỳ trung bình 3 năm qua. Xuất khẩu ngũ cốc của Nga cả niên vụ 2019/20 vẫn được Hải quan dự 

báo ở mức 45.0 triệu tấn, trong đó xuất khẩu lúa mỳ dự báo sẽ đạt 36.0 triệu tấn. 

- Báo cáo xuất khẩu nông sản tuần 13/02/2020: 

 Bán hàng vụ này Giao hàng vụ này Bán hàng vụ mới 

Đậu tương 494.300 957.800 3.400 

Khô Đậu tương 169.400 237.100 0 

Ngô 1.249.200 761.200 1.000 

Lúa mỳ 346.300 595.300 60.100 

 

 LÚA MỲ 

Lúa mỳ đóng cửa giảm 1.61% trong phiên tối thứ sáu trước báo cáo xuất khẩu lúa mỳ của Nga. 
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Hỗ trợ kỹ thuật ZWAH20 

 Kháng cự: 571; 577 

 Hỗ trợ: 548; 538 

  
 ĐẬU TƯƠNG   

Đậu tương đóng cửa giảm 0.25% do số liệu xuất khẩu kém cùng với việc Trung Quốc mua rất ít đã gây áp lực lên 

giá. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZSEH20 

 Kháng cự: 900; 904 

 Hỗ trợ: 881; 874 

  
 

 

 

NGÔ 

Ngô đóng cửa giảm 0.40% bất chấp số liệu xuất khẩu tốt do áp lực từ dự báo của USDA sản lượng và tồn kho 2020 

cho Ngô Mỹ tăng so với năm ngoái được công bố trước đó. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZCEH20 

 Kháng cự: 385; 388 

 Hỗ trợ: 376; 373 
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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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