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   Dow Jones 28,939.67  +32.62 (0.11%) 

S&P 500 3,283.15 -4.98 (0.15%) 

 
 

 
Midwest, USA – 15/1/2020 

 

Midwest, USA – 17/1/2020 

Shanghai Composite 3,106.82 -8.75 (0.28%)  

USD/BRL 4.1314 +0.014 (0.34%) 

 
GIÁ CHỐT PHIÊN 14/01/2020 

Mã HĐ Cao Thấp TT % KLGD 

ZCEH20 390.5 388.25 389 -0.13% 101,032 

ZCEK20 397.25 395 396 -0.06% 21,904 

ZSEH20 948.5 938.5 942.25 0.00% 76,467 

ZSEK20 961.5 951.5 955.5 0.00% 26,298 

ZMEH20 306.8 300.8 302 -0.59% 59,958 

ZMEK20 311 305.4 306.6 -0.45% 26,946 

ZLEH20 34.15 33.51 34.07 0.35% 65,784 

ZLEK20 34.47 33.84 34.4 0.38% 23,435 

ZWAH20 573 559.25 568.5 1.11% 64,981 

ZWAK20 574.25 561.75 570.25 0.97% 25,815 
 

 THỜI TIẾT  

- Midwest: Vùng đồng bằng phía nam tiếp tục duy trì lượng 

mưa diện rộng trong 2 ngày tới, chưa có tuyết rơi. Phía tây 

bắc tuyết vẫn rơi và sẽ lan rộng xuống phía nam với mật độ 

dày hơn. 

- Brazil: Các bang phía nam sẽ có mưa rất to từ hôm nay, 

nhiều khả năng kéo dài đến cuối tuần này. 

- Argentina: Mưa rất to ở Buenos Aires và Cordoba, có thể 

lan rộng ra phía bắc gây tình trạng ngập úng.

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 

- Mỹ: Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết tài liệu thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 đã hoàn thành, 

bao gồm cả cam kết của Trung Quốc về việc kiềm chế sự thao túng tiền tệ. Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ ký 

hiệp ước thương mại với Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc tại Nhà Trắng, đánh dấu một thỏa thuận sau 18 

tháng căng thẳng làm đình trệ tốc độ tăng trưởng toàn cầu. Hôm nay, tài liệu sẽ được công bố chi tiết, trong đó 

thuế quan của Mỹ đã áp lên hàng hóa Trung Quốc sẽ được giữ nguyên cho đến khi đạt được thỏa thuận giai đoạn 

2. Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer và bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin ra tuyên bố chung ngày 14/01 

rằng “hoàn toàn không có thỏa thuận giảm thuế trong tương lai”. Trước đó có thông tin rằng thuế áp lên hàng tỷ 

USD hàng hóa Trung Quốc sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11/2020 có thể sẽ được gỡ bỏ. Ngoài ra, 

một số nguồn tin cho rằng hơn một tháng để dịch thỏa thuận là rất kỳ lạ và vẫn có khả năng toàn văn thỏa thuận 
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sẽ không được công bố như dự kiến hoặc có trục trặc trong quá trình xúc tiến bên cạnh những lo ngại rằng Trung 

Quốc không có khả năng đáp ứng tất cả các cam kết về việc mua một lượng lớn hàng hóa. 

- Trung Quốc: Trung Quốc đã cam kết sẽ tăng mua hàng nông nghiệp của Mỹ thêm khoảng 32 tỷ đô la trong hai 

năm so với năm 2017. Tuy nhiên, các chuyên gia nghiên cứu dòng hàng hóa Trung Quốc vẫn hoài nghi khả năng 

Bắc Kinh có thể “hấp thụ” số lượng hàng hóa đó mà không đe dọa quan hệ thương mại với các nhà cung cấp khác, 

gây ảnh hưởng các nhà sản xuất trong nước, làm gián đoạn nguồn cung, thay đổi đáng kể các hạn ngạch nhập 

khẩu và làm biến động giá cả cây trồng quốc tế. Con số này nhiều hơn rất nhiều tổng giá trị các sản phẩm nông 

nghiệp Trung Quốc đã mua từ Mỹ trong 1 năm. Các thương nhân cũng đặt dấu hỏi cho điều này vì dịch tả lợn châu 

Phi đã làm giảm nhu cầu thức ăn chăn nuôi trong nước. Trung Quốc có thể tăng nhập khẩu và giảm thặng dư tài 

khoản vãng lai hoặc tham gia chuyển hướng thương mại khỏi các nhà cung cấp hàng hóa hiện tại đang cạnh tranh 

với Mỹ để giải quyết vấn đề này. Một số chuyên gia cho rằng kịch bản thứ hai sẽ có nhiều khả năng hơn. 

- Nga: Bộ nông nghiệp Nga vừa đặt hạn ngạch xuất khẩu ngũ cốc trong nửa đầu năm 2020 ở mức 20 triệu tấn, dự 

kiến sẽ chỉ áp dụng trong 6 tháng đầu năm 2020, khi mà lúa mỳ Nga chưa đi vào thu hoạch. Hiện kế hoạch này 

chưa được trình Chính phủ thông qua. Ngoài ra, Bộ cũng đã bắt đầu đệ trình dự luật mới, nhằm hạn chế xuất khẩu 

ngũ cốc của nước này trong một số trường hợp nhất định nhưng chưa có tiết lộ cụ thể. Trước đó, Nga đã từng 

cấm xuất khẩu ngũ cốc do sản lượng trong nước sụt giảm mạnh vào năm 2010. Thực tế, chính phủ Nga vẫn đang 

can thiệp sâu vào quá trình xuất khẩu ngũ cốc để kiểm soát nhằm kìm hãm tốc độ xuất khẩu nhanh, giúp bình ổn 

giá ngũ cốc trong nước. 

- Ai Cập: Công ty thu mua quốc gia GASC của Ai Cập, nước nhập khẩu lúa mỳ số 1 thế giới, thông báo đã mua 

tổng cộng 240,000 tấn lúa mỳ trong buổi đấu giá hôm qua với 180,000 tấn lúa mỳ Nga và 60,000 tấn lúa mỳ của 

Romania. Giá mua trung bình là $236.27/tấn FOB và $249.50/tấn CFR, cao hơn khoảng $4/tấn so với giá mà 

GASC đã mua trong buổi đấu giá trước đó vào ngày 08/01/2020. 

                                                                                     SẢN LƯỢNG                                                                                                                                                                        

- Paraguay: Ngân hàng Trung ương Paraguay thống kê xuất khẩu đậu tương của nước này trong năm 2019 đạt 4.9 

triệu tấn, giảm gần 19% so với con số trong năm 2018 do sản lượng thu hoạch kém hơn năm trước, ước tính chỉ 

đạt 8.85 triệu tấn. Xuất khẩu đậu tương của Paraguay chủ yếu vẫn là sang Argentina, chiếm 68% tổng xuất khẩu 

do chất lượng hạt tốt đem lại năng suất ép dầu cao cho các nhà máy ép dầu của Argentina.  

Xuất khẩu khô đậu của Paraguay ước tính đạt 2.26 triệu tấn, giảm hơn 10% so với mức 2.52 triệu tấn trong năm 

2018. Xuất khẩu dầu đậu tương đạt 652,514 tấn, giảm so với mức 701,734 tấn của năm trước. 

Ngược lại, xuất khẩu ngô của Paraguay trong năm 2019 dự báo đạt 2.99 triệu tấn, tăng gần gấp đôi so với mức 

1.49 triệu tấn đã xuất khẩu trong năm 2018 do nhu cầu ngô chất lượng cao của Brazil tăng lên trong năm nay vì 

thiếu nguồn cung trong nước. 

- Brazil: Viện kinh tế nông nghiệp học bang Mato Grosso (IMEA) báo cáo tính đến cuối tháng 12 năm 2019, khoảng 

59% sản lượng đậu tương dự kiến của niên vụ 2019/2020 đã được bán xong, tăng 7.9% so với tháng 11. Trong 

niên vụ này, bang Mato Grosso dự kiến sẽ sản xuất được 33 triệu tấn đậu tương. Nông dân ở đây cũng đã bắt đầu 
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bán đậu tương vụ 2020/2021, với 4.8% sản lượng dự kiến đã được bán theo các hợp đồng tương lai. Trong tháng 

12, giá đậu tương 2019/2020 và 2020/2021 tại Brazil tăng lần lượt 0.8% và 1% so với tháng 11. 

Hải quan Brazil báo cáo xuất khẩu đậu tương trong 2 tuần đầu tháng 1 đạt 434,700 tấn và ước tính đến cuối tháng 

1 sẽ có thêm 1.18 triệu tấn đậu tương có kế hoạch lên tàu xuất khẩu. Như vậy, xuất khẩu đậu tương Brazil trong 

tháng 1 ít nhất cũng sẽ đạt 1.61 triệu tấn, giảm mạnh so với mức 3.4 triệu tấn của tháng 12 và mức 2.05 triệu tấn 

cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu ngô của Brazil trong nửa đầu tháng 1 đạt 672,000 tấn, ước tính từ giờ đến cuối 

tháng 1 sẽ có thêm 461,000 tấn ngô có kế hoạch lên tàu xuất khẩu. Tổng cộng, xuất khẩu ngô Brazil trong tháng 

1 có thể sẽ đạt ít nhất 1.13 triệu tấn, cũng giảm đáng kể so với 4.3 triệu tấn của tháng 12 và 3.84 triệu tấn cùng kỳ 

năm ngoái. 

 LÚA MỲ 

Lúa mỳ đóng cửa tăng điểm 1.11% trong ngày hôm qua do ảnh hưởng từ thông tin Nga thiết lập hạn ngạch xuất 

khẩu nhằm hạn chế xuất khẩu ngũ cốc ra bên ngoài và GASC của Ai Cập thông báo thu mua lúa mỳ thành công 

với giá cao hơn lần đấu giá tuần trước. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZWAH20 

 Kháng cự: 573; 576 

 Hỗ trợ: 557; 551 

 

 

 

 

 ĐẬU TƯƠNG   

Đậu tương đóng cửa tiếp tục duy trì vùng giá đi ngang trong ngày hôm qua do tâm lý thận trọng của thị trường trước 

thềm thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 giữa Mỹ - Trung dự kiến được ký kết vào hôm nay. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZSEH20 

 Kháng cự: 954; 956 

 Hỗ trợ: 937; 936 
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NGÔ 

Ngô đóng cửa giảm điểm nhẹ trong hôm qua. Vùng giá nhiều khả năng vẫn trong khoảng hẹp do chưa có nhiều 

thông tin từ vụ ngô ở Brazil và điều kiện thời tiết hiện vẫn không mấy thuận lợi ở các vùng trồng ngô chính tại Mỹ. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZCEH20 

 Kháng cự: 392; 393 

 Hỗ trợ: 380; 382 

  

 

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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