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   Dow Jones 27,960.8 -1,031.61 (3.56%) 

S&P 500 3,225.89 -111.86 (3.35%) 
 

 
Midwest, USA – 25/02/2020 

 
 

Midwest, USA – 27/02/2020 

Shanghai Composite 3,031.23  -8.44 (0.28%) 

USD/BRL 4.38664 -0.00134 (0.03%)  
 

GIÁ CHỐT PHIÊN 24/02/2020 

Mã HĐ Cao Thấp TT % KLGD 

ZCEH20 376.25 370 372.25 -1.26% 139,812 

ZCEK20 380 373.5 376.25 -1.18% 185,741 

ZSEH20 888.5 870.75 874.25 -1.82% 78,543 

ZSEK20 896.75 879.25 882.5 -1.84% 130,985 

ZMEH20 289.3 284.8 286.1 -1.07% 41,443 

ZMEK20 294.8 290.7 292 -0.95% 81,326 

ZLEH20 30.37 29.34 29.49 -3.75% 61,503 

ZLEK20 30.74 29.73 29.87 -3.68% 104,824 

ZWAH20 550.5 534 536.25 -2.68% 50,136 

ZWAK20 551.5 532.5 534.75 -3.13% 96,033 
 

 THỜI TIẾT  

- Midwest: Vùng đồng bằng phía nam chỉ còn mưa nhỏ rải rác 

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

rơi ở phía tây bắc sẽ di chuyển dần về phía đông và yếu 

dần trong những ngày tới. 

- Brazil: Các bang trung tâm vẫn có mưa diện rộng trong 3 – 

5 ngày tới. Phía nam, mưa ở bang Parana sẽ lớn dần và lan 

rộng xuống phía nam đến giữa tuần.

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 

- Argentina: Tổng thống Alberto Fernandez dự kiến sẽ công bố chính sách tăng thuế xuất khẩu đậu tương, khô đậu 

và dầu đậu tương vào ngày 01/03/2020 trong bài phát biểu đầu tiên trước Quốc hội. Theo đó, mức thuế này sẽ 

tăng thêm 3% so với hiện nay, lên mức 33%, khiến Chính phủ có thể phải đối mặt với sự phản đối của nông dân 

và các công ty xuất khẩu trên cả nước. Thuế xuất khẩu ngô và lúa mỳ có thể sẽ vẫn giữ nguyên ở mức 15%. Dự 

luật này đã được thông qua từ cuối năm ngoái, nhưng do sự phản đối của nông dân nên vẫn chưa chính thức có 

hiệu lực. Một hiệp hội nông dân ở phía bắc cho biết họ sẽ dừng việc bán ngũ cốc từ 02/03 – 07/03 để phản đối 

việc tăng thuế xuất khẩu này. Bộ nông nghiệp Argentina cho biết họ sẽ đàm phán với nông dân để tìm ra giải pháp 

tốt nhất.  

- Ả rập Xê út: Tập đoàn SAGO, tập đoàn nhập khẩu ngũ cốc lớn nhất Ả rập Xê út cho biết đã mua tổng cộng 12 tàu 

lúa mỳ nguồn gốc tùy chọn trong 2 ngày cuối tuần trước với giá mua cao hơn khoảng $5/tấn so với đợt đấu giá 

trước đó vào cuối tháng 10/2019. Ước tính Ả rập Xê út đã mua khoảng 715,000 tấn lúa mỳ với giá $247.46/tấn 

CIF, hàng chủ yếu giao từ tháng 4 – tháng 6 năm nay. Trong niên vụ 2019/2020, USDA dự đoán Ả rập Xê út sẽ 
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nhập khẩu 3.2 triệu tấn lúa mỳ. 

- USDA: Báo cáo của các sở nông nghiệp tại các bang cho biết chất lượng lúa mỳ vụ đông đến hết ngày 24/02/2020 

đều tăng nhẹ ở hầu hết các vùng sản xuất lớn tại Mỹ trong vòng 1 tháng qua, ngoại trừ bang Montana. Chất lượng 

tốt - tuyệt vời ở Kansas tăng 1%, ở Colorado tăng 6%, ở Texas tăng 11%, ở Oklahoma tăng 10%. Riêng tại 

Montana, chất lượng lúa mỳ vụ đông giảm rất mạnh từ 71% xuống mức 37% tốt – tuyệt vời. 

Báo cáo Bán hàng hàng ngày (Daily Export Sales) cho thấy Mỹ đã bán 163,290 tấn đậu tương 2019/2020 cho 

Mexico. 

Báo cáo giao hàng (USDA Export Inspections) cho thấy giao hàng đậu tương và lúa mỳ đã giảm so với tuần trước. 

BÁO CÁO GIAO HÀNG – EXPORT INSPECTION (USDA) TUẦN 14/02 – 20/02 
(Đơn vị: tấn) 

 Ngô Đậu tương Lúa mỳ 

Hàng lên tàu tuần 20/02 912,922 594,536 411,523 

Tuần trước 795,399 1,005,050 503,082 

Năm trước 761,656 1,308,510 767,570 

Lũy kế từ đầu niên vụ 13,221,709 28,884,345 18,144,118 

Năm trước 24,952,493 25,120,685 16,521,400 

%/Dự đoán xuất khẩu cả vụ 30.17% 58.15% 66.66% 

Năm trước 47.56% 52.82% 64.84% 

                                                                                     SẢN LƯỢNG                                                                                                                                                                        

- Brazil: Hãng tin Ag Rural báo cáo thu hoạch đậu tương trên cả nước đã đạt 31% diện tích dự kiến, so với 21% 

tuần trước và 45% cùng kỳ năm ngoái. Tình trạng hạn hán nghiêm trọng ở bang Rio Grande do Sul, vùng trồng 

đậu tương lớn của Brazil vẫn gây lo ngại, khiến năng suất đậu tương tại bang này gần như chắc chắn sẽ thấp hơn 

so với kỳ vọng trước đó. Tuần trước, mưa to ở các vùng sản xuất lớn đã ảnh hưởng tới tiến độ thu hoạch đậu 

tương tại các bang Mato Grosso, Mato Grosso do Sul và Parana. Sản lượng đậu tương Brazil vẫn dự báo ở mức 

125.6 triệu tấn, sau khi đã tăng từ 123.9 triệu tấn trong báo cáo tuần trước và cao hơn 600,000 tấn so với báo cáo 

mới nhất của USDA. 

- Argentina: Hải quan Argentina cho biết xuất khẩu dầu đậu tương của nước này sang Ấn Độ trong tháng 1 đạt 

330,000 tấn, là mức cao nhất kể từ tháng 12/2015 tới nay và chiếm 78% tổng xuất khẩu dầu đậu tương của 

Argentina trong tháng đó. Trung bình, xuất khẩu dầu đậu tương sang Ấn Độ chỉ chiếm 50% tổng xuất khẩu của 

Argentina. Ấn Độ mua nhiều dầu đậu tương Argentina hơn bởi chênh lệch giữa giá CIF của dầu đậu tương và dầu 

cọ đã thu hẹp xuống mức 90 USD/tấn, so với mức 155 USD/tấn hồi đầu tháng 10 năm ngoái. Giá dầu cọ tăng vọt 

đã khiến giá dầu đậu nành trở nên hấp dẫn hơn. 

- EU: Ủy ban châu Âu (EU Commission) báo cáo xuất khẩu lúa mỳ của các nước châu Âu trong tuần trước đạt 

157,730 tấn, nâng xuất khẩu từ đầu niên vụ 2019/2020 lên mức 18.7 triệu tấn, tăng 64% so với cùng kỳ năm ngoái 

và tăng 38% so với trung bình 3 năm qua. Nhập khẩu ngô trong tuần trước đạt 329,997 tấn, lũy kế từ đầu niên vụ 

lên mức 14 triệu tấn, giảm 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhập khẩu đậu tương trong tuần trước đạt 226,824 tấn, 

lũy kế từ đầu niên vụ đạt 9 triệu tấn, giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái. 
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 LÚA MỲ 

Lúa mỳ đóng cửa giảm mạnh trong phiên hôm qua do số liệu giao hàng tuần 20/02 giảm so với tuần trước đó. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZWAH20 

 Kháng cự: 558; 571 

 Hỗ trợ: 534; 530 

  
 ĐẬU TƯƠNG   

Đậu tương đóng cửa giảm 1.82% do số liệu giao hàng giảm mạnh so với tuần trước và áp lực từ dịch bệnh do virus 

corona diễn biến phức tạp ở một số nước châu Á có thể gây ảnh hưởng đến nhu cầu nhập khẩu của các nước này. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZSEH20 

 Kháng cự: 900; 904 

 Hỗ trợ: 870; 866 

  
 

 

 

NGÔ 

Ngô đóng cửa giảm 1.26% trong phiên hôm qua, phá vỡ vùng giá đi ngang trước đó bất chấp số liệu giao hàng tích 

cực trong báo cáo của USDA trong tuần 20/02. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZCEH20 

 Kháng cự: 385; 388 
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 Hỗ trợ: 370; 368 

  

 

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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