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   Dow Jones 27,081.36 -879.44 (3.15%) 

S&P 500 3,128.21 -97.68 (3.03%) 
 

 
Midwest, USA – 26/02/2020 

 
 

Midwest, USA – 28/02/2020 

Shanghai Composite 3,013.05 -18.18 (0.60%) 

USD/BRL 4.38688 +0.00024 (0.005%)  
 

GIÁ CHỐT PHIÊN 25/02/2020 

Mã HĐ Cao Thấp TT % KLGD 

ZCEH20 374.75 371.25 372.5 0.07% 97,266 

ZCEK20 378.75 375 376.5 0.07% 127,985 

ZSEH20 880.75 873.25 879 0.54% 45,832 

ZSEK20 889 881.25 888.25 0.65% 96,885 

ZMEH20 288.2 285 286.5 0.14% 51,221 

ZMEK20 293.8 291.4 293 0.34% 77,987 

ZLEH20 29.58 29.06 29.23 -0.88% 30,721 

ZLEK20 29.97 29.43 29.62 -0.84% 66,230 

ZWAH20 541.25 530.75 539 0.51% 27,000 

ZWAK20 539.5 528.5 537 0.42% 72,915 
 

 THỜI TIẾT  

- Midwest: Vùng đồng bằng phía nam có mưa và tuyết rơi hết 

hôm nay, trước khi trở lại khô ráo trong 2 ngày tới. Phía tây 

bắc hoàn toàn tạnh ráo đến hết tuần. 

- Brazil: Các bang phía nam sẽ đón lượng mưa lớn diện rộng 

trong 2 ngày tới. Mưa ở các bang trung tâm tuy nhỏ hơn 

những sẽ vẫn duy trì đến cuối tuần.

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 

- Mỹ: USDA hôm qua cho biết Trung Quốc đang có những hành động để thực hiện cam kết mua 40 – 50 tỷ USD 

hàng nông sản Mỹ. Cụ thể, Trung Quốc đã ký một thỏa thuận nhập khẩu thêm khoai tây, dỡ bỏ lệnh cấm nhập 

khẩu gia cầm và thêm danh sách các công ty của Mỹ được phép xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc. Tuy nhiên, 

Trung Quốc vẫn chưa có các hợp đồng mua ngũ cốc và các hạt lấy dầu nào cụ thể. Trên thực tế, trong vòng 8 

tuần gần nhất, mức mua hàng đậu tương trung bình của Trung Quốc đang ở mức thấp nhất kể từ tháng 8 năm 

ngoái tới nay. Tiến độ nhập khẩu không hề tăng lên kể từ sau thỏa thuận thương mại giai đoạn 1. Trong cơ cấu 

bán hàng đậu tương của Mỹ từ đầu niên vụ 2019/2020 tới nay, Trung Quốc chỉ chiếm 36%, thay vì 60 – 70% trong 

giai đoạn trước chiến tranh thương mại. Trong 2 tuần qua, Trung Quốc đã mua khoảng 45 tàu đậu tương nhưng 

phần lớn trong số này là đậu tương của Argentina và Brazil.  

- Ukraina: Bộ nông nghiệp Ukraina báo cáo nông dân tại các bang ở miền nam nước này đã bắt đầu gieo trồng ngũ 

cốc vụ xuân 2020, nhờ thời tiết thuận lợi trong vài tuần gần đây. Tại khu vực Mykolayiv, nông dân đã gieo trồng 

1,000 héc-ta đầu tiên của mùa vụ 2020. Các chuyên gia đều đang dự báo thời tiết ngũ cốc vụ xuân của Ukraina 
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sẽ thuận lợi trong năm nay với độ ẩm đất tốt kéo dài từ mùa đông sẽ giúp nông dân gieo trồng nhiều hơn và chất 

lượng trong giai đoạn nảy mầm tốt hơn so với bình thường. 

- Canada: Cảnh sát Canada đã tiến hành giải tán cuộc biểu tình ở bang Ontario, nơi khiến hoạt động giao thông 

đường sắt tại Canada bị tắc nghẽn trong vài ngày qua, khiến quá trình vận chuyển ngũ cốc trong nước và vận 

chuyển ra các cảng biển xuất khẩu bị chậm trễ. Trước đó, cuộc đình công của các công nhân tại đây là nhằm phản 

đối dự án xây dựng đường ống vận chuyển khí đốt tự nhiên của chính phủ Canada. Cuộc biểu tình bắt đầu trở 

nên nghiêm trọng hơn từ đầu tháng 2, đã ảnh hưởng rất lớn tới xuất khẩu của Canada trong khoảng vài tuần trở 

lại đây. 

- Hàn Quốc: Hiệp hội thức ăn chăn nuôi Hàn Quốc (KFA) đã mua 54,000 tấn ngô nguồn gốc tùy chọn giao tháng 6 

với giá $208.95/tấn CIF. Tập đoàn KOCOPIA của Hàn Quốc đã mua 60,000 tấn ngô Mỹ với giá $219.98/tấn CIF. 

Chưa dừng lại, tập đoàn FLC của Hàn Quốc đã mua 65,000 tấn ngô nguồn gốc tùy chọn với giá $207.99/tấn CIF. 

Ngoài ra, tập đoàn Nonghyup Feed của nước này cũng đã mua 69,000 tấn ngô nguồn gốc tùy chọn với giá 

$208.95/tấn CIF. Hàng giao vào cuối tháng 6 năm nay. 

                                                                                     SẢN LƯỢNG                                                                                                                                                                        

- Paraguay: Hãng tư vấn La Eugenia của Paraguay, nước sản xuất đậu tương lớn thứ 4 thế giới dự đoán sản lượng 

đậu tương nước này trong niên vụ 2019/2020 sẽ đạt 10.65 triệu tấn, cao hơn mức 10 triệu tấn theo dự đoán của 

Bộ nông nghiệp và cũng cao hơn sản lượng 8.5 triệu tấn trong niên vụ trước. Thời tiết mùa vụ thuận lợi trong năm 

nay giúp năng suất đậu tương Paraguay có thể đạt 3 tấn/héc-ta, cao hơn 1 tấn/héc-ta so với năm ngoái mặc dù 

mùa vụ 2019/2020 đã bắt đầu chậm với lượng mưa thấp. 

- Nam Phi: Trung tâm thông tin ngũ cốc Nam Phi (SAGIS) báo cáo tồn kho ngô của nước này đến hết tháng 1/2020 

đạt 3.855 triệu tấn, so với mức 4.890 triệu tấn tồn kho cuối tháng 12. Trong số tồn kho đến cuối tháng 1 có 2.198 

triệu tấn ngô trắng và 1.657 triệu tấn ngô vàng. Xuất khẩu ngô Nam Phi trong tháng 11 ước tính đạt 1.176 triệu 

tấn, so với mức 929,519 tấn đã xuất khẩu trong tháng 12. 

 LÚA MỲ 

Lúa mỳ đóng cửa tăng điểm nhẹ trong phiên hôm qua khi trước đó giá giảm đến vùng hỗ trợ và bật trở lại do tâm 

lý chốt lời của giới đầu cơ. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZWAH20 

 Kháng cự: 555; 569 

 Hỗ trợ: 534; 530 
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 ĐẬU TƯƠNG   

Đậu tương cũng đóng cửa tăng điểm nhẹ với 0.54% do Trung Quốc đã bắt đầu có tín hiệu thực hiện cam kết mua 

hàng nông sản Mỹ. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZSEH20 

 Kháng cự: 900; 904 

 Hỗ trợ: 870; 866 

  
 

 

 

NGÔ 

Ngô đóng cửa tăng điểm rất nhẹ trong ngày hôm qua nhờ thông tin nhiều tập đoàn của Hàn Quốc đã mua vào số 

lượng ngô lớn giữa bối cảnh dịch corona diễn biến phức tạp. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZCEH20 

 Kháng cự: 385; 388 

 Hỗ trợ: 370; 368 
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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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