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Dow Jones 28,267.16 +31.27 (0.11%)  

S&P 500 3,192.52 +1.07 (0.034%)  

Shanghai Composite 3,022.420 +38.030 (1.27%)  

USD/BRL 4.06984 +0.00809 (0.20%)  

 
Midwest, USA – 20/12/2019 

 

GIÁ CHỐT PHIÊN 17/12/2019 

Mã HĐ Cao Thấp TT % KLGD 

ZCEH20 390.5 386.25 390 0.52% 105,079 

ZCEK20 397 393.25 396.5 0.44% 24,103 

ZSEF20 931 920.25 928.75 0.73% 128,271 

ZSEH20 943.25 934 940.75 0.51% 96,723 

ZMEF20 303.3 298.4 302.3 0.33% 53,547 

ZMEH20 307.5 303 306.4 0.20% 55,947 

ZLEF20 34.09 33.18 33.82 2.05% 92,120 

ZLEH20 34.38 33.47 34.1 2.00% 86,164 

ZWAH20 557.25 545 556.25 1.18% 64,351 

ZWAK20 559.75 547 559 1.41% 17,703 

 
Midwest, USA – 21/12/2019 

THỜI TIẾT 

- Midwest hoàn toàn khô ráo trong 3 – 5 ngày tới. Vùng đồng 

bằng phía nam sẽ không có mưa trong vòng 3 ngày tới, 

trước khi mưa quay trở lại ở Texas vào ngày thứ sáu 

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 

- Chính phủ Argentina hôm nay đã gửi một dự luật mới lên Quốc hội trong ngày hôm nay, theo đó, thuế xuất khẩu 

đậu tương, khô đậu và dầu đậu nành tăng lên mức 33%, thuế xuất khẩu ngô, lúa mỳ tăng lên mức 15%. Trước 

đó, vào ngày 14/12/2019, chính phủ Argentina đã tăng thuế xuất khẩu đậu tương, khô đậu và dầu đậu nành từ 

mức 24.7% lên mức 30%. Thuế xuất khẩu ngô và lúa mỳ tăng từ 6.7% lên 12%. 

Hải quan Brazil báo cáo 

- Xuất khẩu đậu tương trong tuần thứ hai của tháng 12 đạt 981,700 tấn, tăng so với mức 771,200 tấn trong tuần 

trước. Theo số liệu của hãng tàu Williams, từ giờ đến cuối tháng 12 sẽ có thêm 969,924 tấn đậu tương có kế 

hoạch sẽ lên tàu xuất khẩu.  

- Xuất khẩu ngô của Brazil trong tuần thứ hai của tháng 12 đạt 1.07 triệu tấn, so với mức 1.62 triệu tấn trong tuần 

trước. Theo số liệu của hãng tàu Williams, từ giờ đến cuối tháng 12 sẽ có thêm 1.18 triệu tấn ngô có kế hoạch sẽ 

lên tàu xuất khẩu. 

- Theo nguồn tin thị trường tại Trung Quốc, chính phủ nước này đã cấp một hạn ngạch nhập khẩu miễn thuế mới 

đối với đậu tương Mỹ, chỉ vài ngày sau khi 2 nước cho biết đã đạt được thỏa thuận thương mại giai đoạn 1. 
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BÁO CÁO GIAO HÀNG - EXPORT INSPECTION (USDA) CHO TUẦN 12/12 

Số liệu 
Đơn vị: Tấn 

Ngô Đậu tương Lúa mỳ 

Hàng lên tàu tuần 06/12 - 12/12 686,686 1,259,374 506,291 
Tuần trước 489,612 1,401,525 366,014 
Năm trước 887,260 986,265 685,796 

Hàng lên tàu từ đầu mùa vụ 7,227,047 18,633,317 13,575,985 
Năm trước 16,004,866 15,171,283 11,717,859 

 

SẢN LƯỢNG  

- Mỹ: Hãng tư vấn Informa Economics dự báo năng suất ngô Mỹ 2019 ở mức 167.4 giạ/mẫu, thấp hơn mức 168.6 

giạ/mẫu trong báo cáo tháng trước. Sản lượng ngô Mỹ 2019 dự báo đạt 13.568 tỉ giạ, thấp hơn mức 13.792 tỉ giạ 

trong báo cáo trước đó. Năng suất đậu tương Mỹ được Informa dự báo đạt 46.8 giạ/mẫu, thấp hơn mức 47.0 

trong báo cáo trước. Sản lượng đậu tương Mỹ dự báo ở mức 3.540 tỉ giạ, thấp hơn mức 3.553 trong báo cáo 

tháng trước. Về mùa vụ 2020/21 sắp tới của Mỹ, Informa dự đoán diện tích gieo trồng đậu tương của Mỹ sẽ đạt 

86.2 triệu mẫu, giảm so với mức 86.4 trong báo cáo trước nhưng cao hơn mức 76.4 của năm 2019. Diện tích 

gieo trồng ngô Mỹ 2020/21 dự báo sẽ đạt 94.1 triệu mẫu, giảm so với mức 94.4 trong báo cáo tháng trước, nhưng 

cao hơn mức 89.9 của năm ngoái. Diện tích gieo trồng lúa mỳ 2020/21 dự báo sẽ đạt 44.3 triệu mẫu, giảm so với 

mức 44.6 trong báo cáo tháng trước, và  cũng thấp hơn mức 45.2 trong niên vụ trước. 

- Ukraina: Trong báo cáo tháng 12 của MARS, tổ chức này không đưa ra thay đổi các mức dự báo năng suất mùa 

vụ của EU so với báo cáo tháng 11 và tháng 10. Đồng nghĩa với năng suất lúa mỳ mềm vẫn dự báo ở mức 6.01 

tấn/héc-ta, so với 5.94 trung bình 5 năm qua. Năng suất ngô dự báo đạt 7.57 tấn/héc-ta, so với 7.62 trung bình 5 

năm qua. Năng suất đậu tương dự báo đạt 2.28 tấn/héc-ta, so với 2.21 trung bình 5 năm qua. Đối với ngũ cốc vụ 

đông, tiến độ gieo trồng chậm đang khiến một số vùng sản xuất lớn có tiến độ phát triển chậm hơn mức bình 

thường. Điều này sẽ khiến các cây trồng như lúa mỳ sẽ chịu lạnh kém hơn và sẽ dễ bị tổn hại bởi băng giá sau 

này. Đáng chú ý là tại Ukraina, tình trạng hạn hán đang nghiêm trọng hơn với lượng mưa thấp hơn bình thường 

trong vòng 1 tháng qua.  

LÚA MỲ 

Lúa mỳ đóng cửa ở mức 556.25 tăng 1.18% trong phiên giao dịch ngày 17/12/2019 do thời tiết không tốt ở một số 

nước châu Âu. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZWAH20 

 Kháng cự: 560; 580 

 Hỗ trợ: 520; 500 
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ĐẬU TƯƠNG 

Đậu tương đóng cửa ở mức 928.75 tăng 0.73% trong phiên giao dịch ngày 17/12/2019 do thông tin tốt về thỏa thuận 

Mỹ - Trung và Informa giảm dự báo năng suất và sản lượng đậu tương Mỹ niên vụ 2019/20. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZSEF20 

 Kháng cự: 930; 950 

 Hỗ trợ: 870; 850 

   

NGÔ 

Ngô đóng cửa ở mức 390 tăng 0.52% trong phiên giao dịch ngày 17/12/2019 do Informa giảm dự báo năng suất, 

sản lượng mùa vụ Mỹ. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZCEH20 

 Kháng cự: 400; 420 

 Hỗ trợ: 383; 375 
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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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