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   Dow Jones 28,956.90  +211.81 (0.74%) 

S&P 500 3,274.70 +21.65 (0.67%) 

 
 

 
Midwest, USA – 10/1/2020 

 

Midwest, USA – 12/1/2020 

Shanghai Composite 3,094.88 +27.99 (0.91%)  

USD/BRL 4.0638 -0.002 (0.049%) 

 
GIÁ CHỐT PHIÊN 09/01/2020 

Mã HĐ Cao Thấp TT % KLGD 

ZCEH20 387 382.25 383.25 -0.26% 114,754 

ZCEK20 393.75 389 390 -0.32% 33,603 

ZSEH20 954.5 939.25 943.5 -0.40% 90,211 

ZSEK20 967 952.5 956.5 -0.39% 40,457 

ZMEH20 303 299.2 300.8 -0.33% 51,148 

ZMEK20 307.3 303.7 305.3 -0.29% 21,356 

ZLEH20 34.95 34.52 34.64 0.23% 58,341 

ZLEK20 35.25 34.82 34.94 0.26% 27,259 

ZWAH20 564 552.75 562.25 1.72% 63,389 

ZWAK20 567 556.5 565.25 1.62% 27,882 
 

 THỜI TIẾT  

- Midwest: Vùng đồng bằng phía nam sẽ duy trì lượng mưa 

trong 2 ngày tới trước khi vùng ảnh hưởng di chuyển dần 

về phía đông. Phía tây bắc vẫn có tuyết rơi với mức độ nhỏ 

dần vào cuối tuần. 

- Brazil: Các bang trung tâm và phía nam đều có mưa to trên 

diện rộng trong 2 ngày tới. 

- Argentina: Mưa nhiều ở khu vực phía bắc. Phía nam hoàn 

toàn khô ráo trong 3 ngày tới.

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 

- Một quan chức Trung Quốc cho biết, hạn ngạch nhập khẩu ngũ cốc sẽ không được điều chỉnh chỉ vì cam kết của 

Trung Quốc trước đó trong việc mua nông sản Mỹ. Chính phủ Trung Quốc sẽ điều chỉnh hạn ngạch theo cơ chế 

thị trường để có lợi nhất cho các nhà nhập khẩu mà không ảnh hưởng đến nông dân trong nước. Trong vài năm 

gần đây, các nhà nhập khẩu Trung Quốc thường không mua hết hạn ngạch kể từ sau chiến tranh thương mại với 

Mỹ. Do đó, việc không điều chỉnh hạn ngạch đang khiến thị trường hoài nghi về khả năng Trung Quốc có thể hoàn 

thành cam kết mua thêm 32 tỷ USD hàng nông sản của Mỹ trong 2 năm tới. 

- Trung Quốc: Tập đoàn nhà nước Cofco của nước này đang cố gắng bán lại các hợp đồng mua đậu tương Brazil 

giao tháng 2 và tháng 3. Đây là dấu hiệu cho thấy Cofco đang sẵn sàng chuyển sang mua đậu tương Mỹ, sau khi 

thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 được ký kết vào giữa tháng này. Nhiều khả năng Trung Quốc sẽ mua thêm đậu 

tương Mỹ chỉ trong vòng 1 – 2  tuần tới, dù giá đậu tương Brazil đang rẻ hơn. 
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- Argentina: Giá dầu đậu tương xuất khẩu đã tăng lên mức cao nhất trong 3 năm sau khi các công ty nhập khẩu 

dầu thực vật Ấn Độ chuyển sang mua dầu đậu tương do Chính phủ Ấn Độ cấm nhập khẩu dầu cọ tinh chế từ 

Malaysia. Ngoài ra, nhu cầu mua dầu đậu tương Argentina tăng còn đến từ các công ty chế biến dầu sinh học của 

EU.  

- Nga: Hải quan Nga báo cáo xuất khẩu các loại ngũ cốc của Nga trong tuần cuối năm 2019 đạt 726,000 tấn, giảm 

42% so với tuần trước đó. Trong đó, lúa mỳ xuất khẩu được 568,000 tấn, lũy kế niên vụ 2019/2020 đạt 21.7 triệu 

tấn, giảm 14% so với năm 2018. Còn xuất khẩu ngô đạt 64,000 tấn, giảm 59% so với tuần trước đó, lũy kế niên 

vụ 2019/2020 lên mức 1.6 triệu tấn. Các nước chiếm tỷ trọng chính trong thị trường xuất khẩu của Nga là Thổ Nhĩ 

Kỳ với 6.3 triệu tấn ngũ cốc, đứng thứ hai là Ai Cập với 3.8 triệu tấn, sau đó là Bangladesh với 1.9 triệu tấn. 

- Pháp: Hải quan Pháp báo cáo xuất khẩu lúa mỳ mềm của nước này tháng 12 đạt 1.34 triệu tấn, là mức xuất khẩu 

trong tháng 12 cao nhất kể từ năm 2013 tới nay. Trong đó, xuất khẩu ra ngoài khối EU đạt 1.22 triệu tấn, so với 

mức 904,000 tấn cùng kỳ năm ngoái, lũy kế từ đầu niên vụ (tháng 7) đến hết năm 2019 đạt 5.13 triệu tấn. Sản 

lượng lúa mỳ Pháp hiện ở mức cao thứ hai trong lịch sử, có sức cạnh tranh hơn do giá lúa mỳ Nga đã tăng mạnh. 

Algeria, Trung Quốc và Ma-rốc là những thị trường xuất khẩu chính của Pháp cho mặt hàng này. 

                                                                                     SẢN LƯỢNG                                                                                                                                                                        
- Argentina: Sở giao dịch hàng hóa Buenos Aires Exchange báo cáo tiến độ gieo trồng đậu tương trên cả nước 

Argentina hiện đã đạt 93.1%, so với 84.3% tuần trước và 96.1% cùng kỳ năm ngoái. Ước tính đã có 16.3 triệu héc-

ta đậu tương được gieo trồng, nhưng có 200,000 héc-ta ở phía nam bang Buenos Aires đang ở trạng thái thiếu 

nước. Do đó, diện tích gieo trồng đậu tương dự báo giảm từ 17.7 xuống 17.5 triệu héc-ta. Gieo trồng ngô tại 

Argentina đã đạt 88.2% diện tích dự kiến, so với 83.5% tuần trước và 86.1% cùng kỳ năm ngoái. Mưa nhiều hơn 

trong vài ngày qua đã giúp cải thiện tình hình ở những vùng bị hạn hán trước đó. Thu hoạch lúa mỳ hiện đã đạt 

95.5%, so với 92.1% tuần trước và 95.6% cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng lúa mỳ hiện được dự báo tăng thêm 

300,000 tấn, lên mức 18.8 triệu tấn. 

- Brazil: USDA chi nhánh Brazil dự báo sản lượng ngô của nước này trong niên vụ 2019/2020 đạt 101 triệu tấn, 

không thay đổi so với năm ngoái. Xuất khẩu ngô 2019/2020 giữ nguyên dự báo ở mức 34 triệu tấn. Xuất khẩu ngô 

của Brazil trong năm 2019 ước tính đạt 39.7 triệu tấn, cao hơn mức 39.5 triệu tấn theo ước tính của USDA. Sản 

lượng lúa mỳ của nước này trong niên vụ 2019/2020 dự báo ở mức 5.4 triệu tấn, cao hơn mức 5.3 triệu tấn của 

USDA, nhưng thấp hơn so với năm ngoái. Nhập khẩu lúa mỳ 2019/2020 được giữ nguyên dự báo ở mức 7.5 triệu 

tấn.  

- Trung Quốc: Trung tâm thông tin ngũ cốc quốc gia Trung Quốc (CNGOIC) báo cáo tồn kho đậu tương trong tuần 

trước của nước này đã giảm xuống mức 5.18 triệu tấn; tồn kho khô đậu đạt 605,000 tấn, tăng 70,000 tấn so với 

tuần trước còn tồn kho dầu đậu đạt 930,000 tấn, tăng 10,000 tấn so với tuần trước, nhưng giảm 650,000 tấn so 

với cùng kỳ năm ngoái. Ép dầu đậu tương đạt 2 triệu tấn trong tuần trước, là mức cao nhất trong vòng 14 tháng 

qua. Công suất hoạt động của các nhà máy ép dầu đang ở mức cao và dự kiến sẽ duy trì công suất này trong vài 

tuần tới. 
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 LÚA MỲ 

Lúa mỳ đóng cửa ở mức 562.25, tăng 1.72% trong phiên hôm qua do được hỗ trợ bởi báo cáo xuất khẩu lúa mỳ 

của Pháp và chất lượng lúa mỳ vụ đông Mỹ không được kỳ vọng cao. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZWAH20 

• Kháng cự: 564; 567 

• Hỗ trợ: 545; 539 

 

 

 

 

 ĐẬU TƯƠNG   

Đậu tương đóng cửa ở mức 943.5, giảm điểm trong ngày hôm qua. Thỏa thuận thương mại đang xúc tiến từ cả 2 

phía, đặc biệt là Trung Quốc đang muốn bán lại đậu tương Brazil cùng thông tin Argentina giảm dự báo diện tích 

gieo trồng đậu tương vẫn chưa đủ lực làm tăng giá do tâm lý thận trọng của thị trường trước báo cáo quan trọng 

của USDA.  

Hỗ trợ kỹ thuật ZSEH20 

• Kháng cự: 961; 965 

• Hỗ trợ: 937; 934 
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NGÔ 

Ngô đóng cửa giảm điểm trong ngày hôm qua chủ yếu nhờ thông tin thời tiết thuận lợi hơn ở các vùng trồng ngô 

thuộc Argentina và phía nam Brazil. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZCEH20 

• Kháng cự: 385; 388 

• Hỗ trợ: 378; 380 

  

 

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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