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   Dow Jones 28,583.68  −119.70 (0.42%) 

S&P 500 3,237.18 −9.10 (0.28%) 
 

 
Midwest, USA – 8/1/2020 

 
 

Midwest, USA – 10/1/2020 

Shanghai Composite 3,104.80 +21.39 (0.69%)  

USD/BRL 4.0652 +0.0068 (0.17%) 

 
GIÁ CHỐT PHIÊN 07/01/2020 

 

Mã HĐ Cao Thấp TT % KLGD 

ZCEH20 385.75 383.5 384.5 -0.06% 81,838 

ZCEK20 392.25 389.75 391.5 0.00% 25,873 

ZSEH20 947.5 937.75 944 -0.08% 66,247 

ZSEK20 961 951.25 957.25 -0.10% 29,579 

ZMEH20 304 300.4 301.3 -0.53% 39,264 

ZMEK20 308 304.4 305.5 -0.46% 17,317 

ZLEH20 34.78 34.44 34.74 0.64% 51,720 

ZLEK20 35.08 34.76 35.04 0.60% 20,277 

ZWAH20 551 545.5 550.25 0.05% 38,229 

ZWAK20 554.25 549.25 553.25 -0.09% 13,350 

  THỜI TIẾT  

- Midwest: Vùng đồng bằng phía nam vẫn khô ráo trong 2 

ngày tới, dự báo sẽ có mưa từ thứ năm 5 với diện rộng hơn 

trong 2 – 3 ngày sau đó. Tuyết sẽ xuất hiện ở Kansas và 

Colorado vào cuối tuần này. Phía tây bắc vẫn có tuyết rơi 

với mức độ và vùng ảnh hưởng nhỏ. 

- Brazil: Một số bang trung tâm vẫn tiếp tục duy trì vùng mưa 

rộng. Phía nam sẽ có mưa rất to trên diện rộng trong 3 ngày 

tới. Riêng Rio Grande do Sul dự báo sẽ có mưa to từ giữa 

tuần này. 

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 

- Các hãng thông tấn thế giới đồng loạt đưa tin 2 căn cứ quân sự của Mỹ ở miền tây Iraq vừa bị ném 12 tên lửa đạn 

đạo, như một đòn trả thù tiếp nối căng thẳng đang leo thang giữa Mỹ – Iran từ cuộc không kích bằng máy bay 

không người lái của Mỹ gần sân bay quốc tế Baghdad, Iraq cuối tuần trước.  

- Argentina: Theo tờ báo Buenos Aires, chính phủ Argentina đang có kế hoạch sẽ tạm dừng việc áp thêm thuế xuất 

khẩu 3% đối với các mặt hàng ngũ cốc. Đây là động thái nhằm xoa dịu làn sóng phẫn nộ đang lan rộng của nông 

dân Argentina. Tuy nhiên chưa cơ quan chính thống nào xác nhận thông tin này. Tháng trước, chính phủ Argentina 

đã thông qua dự luật tăng thuế nhưng vẫn chưa chính thức áp dụng. Trước đó, thuế xuất khẩu các mặt hàng đậu 

tương đã tăng từ khoảng 24.7% lên 30%, thuế xuất khẩu ngô và lúa mỳ tăng từ khoảng 6.7% lên mức 12% trong 

tháng 12. Hôm qua, khoảng 200 nông dân tại bang Buenos Aires đã tổ chức 2 cuộc biểu tình để phản đối việc 

chính phủ tiếp tục tăng thuế xuất khẩu sau nhiều cuộc biểu tình trước đó tại các bang Santa Fe và Cordoba. 
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- Việt Nam: USDA chi nhánh Việt Nam dự báo sản lượng ngô niên vụ 2019/2020 sẽ chỉ đạt 4.5 triệu tấn, so với 

mức 4.85 triệu tấn trong báo cáo của USDA. Việt Nam sẽ chỉ nhập khẩu 10 triệu tấn ngô, thay vì 11.5 triệu tấn như 

USDA đưa tin trước đó. Nhu cầu sử dụng ngô nhập khẩu cho thức ăn chăn nuôi dự báo sẽ giảm từ 13 xuống 12.5 

triệu tấn trong năm nay do dịch tả heo châu Phi đã gây thiệt hại cho ít nhất 50% đàn lợn tại Việt Nam. 

 SẢN LƯỢNG  

- Brazil: Hải quan Brazil báo cáo xuất khẩu đậu tương của nước này trong năm 2019 đạt 78.31 triệu tấn, giảm gần 

7% so với năm 2018. Trong đó, xuất khẩu đậu tương sang Trung Quốc năm 2019 đạt 61.36 triệu tấn, giảm 11% 

so với năm 2018 là do Trung Quốc đã cải thiện quan hệ với Mỹ bằng việc mua nhiều đậu tương Mỹ hơn. 

Tại Rio Grande do Sul ở phía nam, gieo trồng ngô vụ 1 mới chỉ đạt 95% và có 1% diện tích được thu hoạch xong. 

Diện tích gieo trồng ngô vụ 1 của bang này ước tính đạt 777,000 héc-ta, tương ứng 18.7% tổng diện tích ngô vụ 

1 của Brazil. Thời tiết khô hạn tại đây khiến năng suất ngô bị ảnh hưởng nghiêm trọng, có thể sẽ giảm tới 30% 

so với mức bình thường, sản lượng ngô dự báo mất tới 1 triệu tấn.  

Ngược lại, đậu tương đang có mùa vụ thuận lợi ở các bang miền trung, nơi có sản lượng lớn nhất cả nước. Tuy 

nhiên, các bang trồng mặt hàng này ở miền đông và miền nam Brazil cũng không tránh khỏi những lo ngại về tình 

trạng thiếu mưa như những tháng vừa qua, dù một vài cơn mưa lớn được dự báo sẽ xuất hiện ở phía nam trong 

tuần này. 

- Mỹ: USDA dự tính xuất khẩu đậu tương Mỹ trong năm 2019 đạt gần 58 triệu tấn, tăng mạnh so với mức 39.71 

triệu tấn năm 2018. Trong đó, xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 23 triệu tấn, gấp gần 4 lần con số trong năm 2018. 

Sự tăng mạnh này đến từ việc Trung Quốc đã cấp hạn ngạch nhập khẩu miễn thuế và ưu đãi thuế đối với các 

công ty nhập khẩu trong nước. Kỳ vọng lớn vào thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 sắp tới có thể sẽ tiếp tục giảm 

tỉ lệ mua đậu tương Brazil của Trung Quốc xuống trong năm 2020.  

 LÚA MỲ 

Lúa mỳ đóng cửa ở mức 550.25, tăng điểm nhẹ với 0.05% trong phiên hôm qua. Giá vẫn diễn biến trong vùng 550, 

cho thấy tâm tý thận trọng của thị trường khi thiếu thông tin quan trọng hỗ trợ. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZWAH20 

• Kháng cự: 567; 570 

• Hỗ trợ: 545; 543 
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 ĐẬU TƯƠNG   

Đậu tương đóng cửa ở mức 944, giảm điểm nhẹ trong ngày hôm qua do dự báo về những cơn mưa lớn sẽ làm 

giảm tình trạng khô hạn ở Argentina và Brazil. Tuy nhiên, yếu tố thời tiết vẫn không đảm bảo được năng suất và 

chất lượng đậu tương của Brazil nên đã làm yếu lực bán ở cuối phiên. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZSEH20 

• Kháng cự: 961; 965 

• Hỗ trợ: 937; 934 

  
 

 

 

 

NGÔ 

Ngô đóng cửa giảm điểm nhẹ với 0.06% trong ngày hôm qua. Những cơn mưa tới đây tại Brazil tuy có thể tạo lực 

bán nhưng các vùng trồng ngô khác tại Nam Mỹ lại có thời tiết xấu ảnh hưởng đến năng suất. Vùng giá có thể sẽ 

không nhiều biến động trước báo cáo cung cầu ngày 10/01 tới đây. 
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Hỗ trợ kỹ thuật ZCEH20 

• Kháng cự: 390; 392 

• Hỗ trợ: 383; 381 

  

 

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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