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   Dow Jones 28,645.26  +23.87 (0.083%) 

S&P 500 3,240.02 +0.11 (0.003%) 
 

 
Midwest, USA – 30/12/2019 

 

 
    Midwest, USA – 31/12/2019 

Shanghai Composite 3,008.14 +3.10 (0.10%)  

USD/BRL 4.0475 --0.006 (0.15%)  

 
GIÁ CHỐT PHIÊN 27/12/2019 

 

Mã HĐ Cao Thấp TT % KLGD 

ZCEH20 391 388 390 0.39% 84,372 

ZCEK20 397.5 394.5 396.75 0.38% 15,550 

ZSEF20 941.5 928.75 929.5 -0.88% 74,175 

ZSEH20 950.5 938.5 941.5 -0.53% 66,847 

ZMEF20 300.2 295.3 295.4 -1.37% 34,405 

ZMEH20 304.8 300.1 300.4 -1.18% 43,333 

ZLEF20 34.89 34.36 34.73 1.02% 46,959 

ZLEH20 35.18 34.64 35.04 1.07% 61,053 

ZWAH20 561 549.25 556.25 1.32% 37,748 

ZWAK20 563.25 552 558.5 1.22% 10,028 

  THỜI TIẾT  

- Midwest: Vùng đồng bằng phía đông nam sẽ có mưa từ hôm 

nay và kéo dài trong 2 ngày tới. Dự báo tuyết sẽ rơi vào 

những ngày cuối năm tập trung ở khu vực đông bắc. Từ giữa 

tuần, tất cả các vùng trồng lúa mỳ chính đều khô ráo trở lại.  

- Argentina: Có mưa ở Cordoba và Buenos Aires với lượng  

mưa rất to và vùng mưa lan rộng trong 3 – 5 ngày tới. Mưa to 

kéo dài ở Buenos Aires có thể gây ra tình trạng ngập úng diện 

rộng.

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 

- Trong các cuộc phỏng vấn với Reuters và Bloomberg, giới thương nhân Ấn Độ cho rằng chính phủ nước này có 

thể sẽ giảm hoặc thậm chí bỏ thuế nhập khẩu ngô trong thời gian tới. Tin đồn này cần được Bộ Nông nghiệp xác 

nhận hoặc phủ nhận trong vài ngày tới. Thời gian qua, giá ngô tại thị trường nội địa Ấn Độ tăng mạnh và nước 

này phải nhập khẩu nhiều ngô hơn để ổn định nguồn cung trong nước và bình ổn giá thị trường. Sản lượng ngô 

Ấn Độ bị thiệt hại lớn trong năm 2019 do điều kiện thời tiết không thuận lợi.  

- Trung tâm thông tin ngũ cốc quốc gia Trung Quốc (CNGOIC) báo cáo tồn kho đậu tương của nước này đang ở 

mức 4.87 triệu tấn, là mức cao nhất trong vòng 2 tháng qua. Ép dầu đậu tương tăng 190,000 tấn trong tuần qua, 

lên mức 1.86 triệu tấn. Tồn kho khô đậu tương đạt 450,000 tấn, tăng 50,000 tấn so với tuần trước. Tồn kho dầu 

đậu tương báo cáo đạt 910,000 tấn, giảm 50,000 tấn so với tuần trước, là mức tồn kho thấp nhất từ trước tới nay 

tại Trung Quốc. 
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BÁO CÁO XUẤT KHẨU - EXPORT SALES (USDA) CHO TUẦN 13/12 – 19/12 

(đơn vị: nghìn tấn) 

Hàng hóa Niên vụ 
Thực tế Bán hàng 

tuần trước 
Chênh 
lệch Bán hàng Giao hàng 

Ngô 2019/2020 624.8 331.7 1,709.40 -63.4% 

Đậu tương 2019/2020 736.2 1,007.30 1,430.60 -48.5% 

Khô đậu tương 2019/2020 138 169.8 83.5 65.3% 

Dầu đậu tương 2019/2020 37.3 14.5 28 33.2% 

Lúa mỳ 2019/2020 715 508.3 868.6 -17.7% 

 SẢN LƯỢNG  
- Nga: Hải quan nước này báo cáo xuất khẩu các loại ngũ cốc của Nga trong tuần trước đạt 1.2 triệu tấn, tăng so với 

731,000 tấn tuần trước nữa. Trong đó, xuất khẩu lúa mỳ đạt 934,000 tấn và xuất khẩu ngô đạt 100,000 tấn, đều tăng 

so với mức báo cáo tuần trước đó.  

- Bộ nông nghiệp Argentina báo cáo lượng ép dầu đậu tương của nước này trong tháng 11 đạt 2.93 triệu tấn, giảm 1

triệu tấn so với tháng 10, làm tổng lượng ép dầu đậu tương Argentina từ đầu năm đến hết tháng 11 đạt 38.49 triệu 

tấn, tăng hơn 4 triệu tấn so với cùng kỳ năm ngoái.  

- Bộ nông nghiệp Uruguay ước tính diện tích gieo trồng đậu tương nước này trong niên vụ 2019/2020 giảm 5.7% so 

với niên vụ trước. Diện tích gieo trồng ngô dự báo sẽ tăng 20% so với năm ngoái do cần nhiều ngô hơn cho gia tăng 

sản xuất chăn nuôi. Trong những năm tới, Uruguay có thể sản xuất được 1 triệu tấn ngô mỗi năm.  

- Cục thống kê Ukraina ước tính diện tích gieo trồng ngũ cốc vụ đông 2020 sẽ đạt 7.6 triệu héc-ta, tăng nhẹ 0.2% so 

với năm ngoái. Trong đó, diện tích gieo trồng lúa mỳ vụ đông ước tính đạt 6.40 triệu héc-ta, giảm 0.6% so với năm 

ngoái do thời tiết bất lợi có thể sẽ ảnh hưởng đến chất lượng và năng suất mùa vụ. 

 LÚA MỲ 

Lúa mỳ đóng cửa ở mức 556.25, tăng 1.32% do thị trường đang có những lo ngại về tình trạng hạn hán ở những 

vùng trồng lượng lớn lúa mỳ vụ đông của Mỹ sẽ làm chất lượng và năng suất lúa mỳ giảm mạnh. Lo ngại cũng đến từ 

dự báo thời tiết tại Nga và Ukraina đều không thuận lợi trong ngắn hạn. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZWAH20 

• Kháng cự: 557; 573 

• Hỗ trợ: 545; 537 
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 ĐẬU TƯƠNG  

Đậu tương đóng cửa ở mức 929.5, giảm điểm khá nhiều trong phiên giao dịch ngày 27/12/2019 do các số liệu mua 

hàng từ Trung Quốc trong báo cáo giao hàng gây thất vọng. Thị trường vẫn đang chờ đợi Mỹ và Trung Quốc sẽ chính 

thức ký vào thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 theo đó Trung Quốc sẽ mua nhiều đậu tương hơn theo thỏa thuận.  

Hỗ trợ kỹ thuật ZSEF20 

• Kháng cự: 942; 953 

• Hỗ trợ: 929; 917 
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NGÔ 

Ngô đóng cửa ở mức 390, tăng 0.39% trong phiên giao dịch ngày 27/12/2019 do ít bị tác động bởi báo cáo 

giao hàng của USDA. Thị trường dự kiến sẽ vẫn giao dịch ảm đạm từ giờ đến cuối tuần do không có nhiều tin tức 

cơ bản đáng chú ý. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZCEH20 

• Kháng cự: 390; 393 

• Hỗ trợ: 385; 378 

  

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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