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   Dow Jones 28,745.09  +161.41 (0.56%) 

S&P 500 3,253.05 +15.87 (0.49%) 
 

 
Midwest, USA – 9/1/2020 

 
 

Midwest, USA – 10/1/2020 

Các vùng gieo trồng lớn khác: 

Tại châu Âu, Pháp và Đức sẽ có mưa to trên 

diện rộng trong 48 giờ tới, trước khi thời tiết khô 

ráo trở lại vào cuối tuần. 

Ukraina hầu như khô ráo trong vòng 2 – 3 ngày 

tiếp theo. Nga có mưa nhỏ – trung bình trên diện 

rộng trong hôm nay. 

Úc có mưa rất to trên diện rộng ở nửa phía tây 

trong 3 – 5 ngày tới. 

 

Shanghai Composite 3,066.89 -37.91 (1.22%)  

USD/BRL 4.0658 +0.0006 (0.015%) 

 
GIÁ CHỐT PHIÊN 08/01/2020 

 

Mã HĐ Cao Thấp TT % KLGD 

ZCEH20 385.5 382.25 384.25 -0.07% 117,017 

ZCEK20 392 389 391.25 -0.06% 39,154 

ZSEH20 950.5 938 947.25 0.34% 90,708 

ZSEK20 963.25 951 960.25 0.31% 39,291 

ZMEH20 303.2 300.4 301.8 0.17% 48,533 

ZMEK20 307.1 304.6 306.2 0.23% 24,917 

ZLEH20 35.06 34.47 34.56 -0.52% 68,428 

ZLEK20 35.35 34.78 34.85 -0.54% 32,445 

ZWAH20 555.75 545.25 552.75 0.45% 47,991 

ZWAK20 558.75 548.5 556.25 0.54% 17,450 

 
 

 THỜI TIẾT  

- Midwest: Vùng đồng bằng phía nam dự báo bắt đầu có 

mưa từ hôm nay và sẽ lan rộng hơn trong 2 ngày sau đó. 

Phía tây bắc vẫn có tuyết rơi với vùng ảnh hưởng nhỏ. Đợt 

mưa và tuyết này sẽ kéo dài sang đầu tuần sau. Từ giữa 

tuần sau sẽ chỉ còn lượng mưa và tuyết ở mức trung bình 

trên diện rộng. 

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

rộng với lượng mưa trung bình. Phía nam có mưa to ở 

Parana và sẽ ảnh hưởng đến Rio Grande do Sul từ hôm 

nay. 

- Argentina: Mưa ở khu vực phía nam Buenos Aires và La 

Pampa trong ngày hôm nay sẽ tạnh kể từ ngày mai. Sau đó 

sẽ có một vùng mưa mới hình thành ở phía bắc Cordoba và 

Santa Fe, và vùng mưa này sẽ duy trì trong vài ngày tới
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ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 

- Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu ngày hôm qua tại Nhà Trắng cho biết phía Mỹ không có thương vong nào 

về người sau đòn trả đũa của Iran. Ông cũng cho biết phía Iran đã có những động thái giảm căng thẳng trong khu 

vực nên Mỹ sẽ không thực hiện thêm chiến dịch quân sự nhằm vào Iran nữa mà sẽ sử dụng các biện pháp trừng 

phạt kinh tế. 

- Ai Cập: Công ty thu mua quốc gia GASC của Ai Cập thông báo đã mua tổng cộng 300,000 tấn lúa mỳ trong buổi 

đấu giá hôm qua trong đó có 120,000 tấn lúa mỳ của Nga; 120,000 tấn lúa mỳ của Romania và 60,000 tấn lúa mỳ 

của Ukraina với giá mua trung bình là $232.2/tấn FOB, mức giá mua cao nhất từ tháng 2/2019 tới nay. 

- Brazil: Bộ Nông nghiệp nước này cho biết nếu Mỹ và Trung Quốc đạt được thêm các thỏa thuận thương mại trong 

thời gian tới, ngành xuất khẩu đậu tương của Brazil sẽ bị ảnh hưởng vì khó xuất khẩu hơn trong năm 2020. Chính 

phủ Brazil sẽ phải sớm tìm các đối tác khác như khu vực châu Âu và Đông Nam Á để đàm phán về việc gia tăng 

xuất khẩu, không bị phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc. 

- Trung Quốc: Ngừng thực hiện chương trình toàn quốc về pha trộn 10% nhiên liệu sinh học ethanol vào nhiên liệu 

bán ra tại quốc gia này, sau khi lượng tồn kho ngô và sản lượng sản xuất ethanol của quốc gia này giảm mạnh. 

- Dự báo của thị trường đối với báo cáo Xuất khẩu Nông sản tuần 27/12 – 02/01 công bố vào 8h30 tối nay: 

Hàng hóa 
(Đ/v: Nghìn tấn) 

Niên vụ Dự đoán Tuần trước Năm ngoái 

Đậu tương 19/20 400 – 800 330.3 612.0 

Khô đậu 19/20 75 – 250 94.7 124.7 

Ngô 19/20 350 – 700 531.4 459.8 

Lúa mỳ 19/20 200 – 550 312.9 131.2 

 SẢN LƯỢNG  

- Brazil: Báo cáo cung cầu tháng 1 của CONAB – Cơ quan cung ứng mùa vụ của chính phủ Brazil dự đoán sản 

lượng đậu tương Brazil trong niên vụ 2019/20 sẽ đạt 122.2 triệu tấn, cao hơn mức 121.1 triệu tấn trong dự đoán 

tháng 12, tăng 3% so với năm ngoái. Diện tích gieo trồng đậu tương Brazil trong niên vụ 2019/20 được điều chỉnh 

tăng lên mức 36.798 triệu héc-ta, so với 36.791 trong báo cáo tháng trước. Năng suất đậu tương được tăng dự 

báo từ 3.291 lên 3.322 tấn/héc-ta. Xuất khẩu đậu tương Brazil 2019/20 được CONAB giữ nguyên dự báo ở mức 

72 triệu tấn, so với mức 70 triệu tấn năm ngoái. 

Tổng sản lượng ngô 2019/20 của Brazil dự báo ở mức 98.71 triệu tấn, cao hơn mức 98.4 triệu tấn trong báo cáo 

tháng trước. Trong đó, sản lượng ngô vụ 1 được tăng dự báo từ 26.31 lên 26.61 triệu tấn. Sản lượng ngô vụ 2 

được giữ nguyên dự đoán ở mức 70.93 triệu tấn. Xuất khẩu ngô Brazil 2019/20 được CONAB giữ nguyên dự báo 

ở mức 34 triệu tấn, giảm so với 39 triệu tấn năm ngoái.  

 LÚA MỲ 

Lúa mỳ đóng cửa ở mức 552.75, tăng 0.45% trong phiên hôm qua từ thông tin giá lúa mỳ xuất khẩu thế giới tăng 

sau kết quả đấu giá của GASC Ai Cập. Lực tăng cũng được hỗ trợ bởi thực tế tiềm năng sản xuất giảm của Úc 

trước điều kiện thời tiết khắc nghiệt. 
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Hỗ trợ kỹ thuật ZWAH20 

• Kháng cự: 558; 564 

• Hỗ trợ: 545; 539 

 

 

 

 

 ĐẬU TƯƠNG   

Đậu tương đóng cửa ở mức 947.25, tăng điểm trong ngày hôm qua do dự đoán của thị trường về việc USDA sẽ 

giảm sản lượng và tồn kho cuối vụ đậu tương Mỹ.  

Hỗ trợ kỹ thuật ZSEH20 

• Kháng cự: 956; 961 

• Hỗ trợ: 937; 934 

  
 

 

 

 

NGÔ 

Ngô đóng cửa giảm điểm nhẹ với 0.07% trong ngày hôm qua trước áp lực từ việc CONAB nâng dự báo sản lượng 

ngô của Brazil nhưng lại nhận được sự hỗ trợ từ thông tin xuất khẩu tích cực của USDA. 
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Hỗ trợ kỹ thuật ZCEH20 

• Kháng cự: 388; 392 

• Hỗ trợ: 378; 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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