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   Dow Jones 29,030.22 +90.55 (0.31%) 

S&P 500 3,289.30 +6.15 (0.19%) 

 
 

 
Midwest, USA – 16/1/2020 

 

Midwest, USA – 17/1/2020 

Shanghai Composite 3,090.04 -16.78 (0.54%)  

USD/BRL 4.1741 +0.043 (1.03%) 

 
GIÁ CHỐT PHIÊN 15/01/2020 

Mã HĐ Cao Thấp TT % KLGD 

ZCEH20 390.25 386.5 388 -0.26% 129,405 

ZCEK20 397 393.5 394 -0.51% 35,814 

ZSEH20 943.25 928.25 929 -1.41% 108,170 

ZSEK20 956.5 941.5 942 -1.41% 38,014 

ZMEH20 303.9 300 300 -0.66% 57,412 

ZMEK20 308.4 304.6 304.8 -0.59% 24,282 

ZLEH20 34.11 33.25 33.3 -2.26% 82,343 

ZLEK20 34.43 33.58 33.64 -2.21% 35,571 

ZWAH20 578.75 568.25 573.25 0.84% 73,596 

ZWAK20 579.25 570 574 0.66% 27,252 
 

 THỜI TIẾT  

- Midwest: Vùng đồng bằng phía nam có ít mưa trong ngày 

hôm nay, nhưng dự báo sẽ có mưa to trên diện rộng kèm 

theo tuyết rơi và băng giá ở cả Kansas, Oklahoma và Texas 

trong 48 giờ tiếp theo. 

- Brazil: Tại trung tâm, các bang Mato Grosso, Mato Grosso 

do Sul và Goias sẽ vẫn có mưa nhỏ – trung bình trong vài 

ngày tới. Tại phía nam, các bang Parana và Rio Grande do 

Sul sẽ có mưa to trên diện rộng trong vòng 48 giờ tới. 

- Argentina: Argentina có mưa rất to ở phía bắc các bang 

Buenos Aires, Cordoba và Santa Fe trong vòng 48 giờ tới.

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 

- Mỹ: Đêm qua theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc đã ký kết 

thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 tại Nhà Trắng. Theo thỏa thuận lần này, Trung Quốc cam kết sẽ mua thêm 200 

tỷ USD hàng hóa từ Mỹ trong hai năm tới, bao gồm nhiều mặt hàng: $54 tỷ USD sản phẩm năng lượng, 78 tỷ USD 

hàng hóa công nghiệp, 32 tỷ USD hàng nông sản và 38 tỷ USD dịch vụ. 

Tuy nhiên, quá trình chuẩn bị kéo dài cùng với nhiều thông tin về nội dung bản thỏa thuận đã được tiết lộ trước khi 

ký đã khiến tác động của việc ký kết lên thị trường giảm đi rất nhiều. Thêm vào đó, hàng rào thuế quan mà hai 

nước áp lên hàng hóa của nhau vẫn không đổi thay đổi khiến thị trường nghi ngờ về hiệu quả thực tế của thỏa 
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thuận lần này. Thuế quan là vấn đề mà thế giới rất quan tâm bởi chúng làm suy giảm hoạt động thương mại và 

tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Các mức thuế quan Trung Quốc đáp trả lên nông sản Mỹ khiến Ngô và Đậu tương 

nước này mất đi lợi thế cạnh tranh với sản phẩm của các nước Nam Mỹ. 

- Trong báo cáo Bán hàng hàng ngày – Daily Export Sales, USDA thông báo đã bán 126,000 tấn đậu tương 2019/20 

cho Trung Quốc. 

- Báo cáo Ép dầu của NOPA ra ngày 15/01/2020 cho thấy sản lượng ép dầu đậu tương tháng 12 của Mỹ đạt 174.03 

triệu giạ, cao hơn so với trung bình dự báo của thị trường ở mức 171.6 triệu giạ. Xuất khẩu khô đậu tương tháng 12 

của Mỹ đạt 903 triệu tấn ngắn, cao hơn so với sản lượng xuất khẩu tháng 11 ở mức 869 triệu tấn ngắn và cao hơn 

so với cùng kỳ năm ngoái tại 826 triệu tấn ngắn. 

- Theo thông tin của Trung tâm Kiểm dịch thực vật Liên bang Nga, tính từ đầu niên vụ 2019/20 đến nay, Nga đã xuất 

khẩu được 22.4 triệu tấn lúa mỳ, giảm 13% so với cùng kỳ năm ngoái. 

                                                                                     SẢN LƯỢNG                                                                                                                                                                        
- Bộ nông nghiệp Trung Quốc dự báo nhập khẩu đậu tương của nước này trong năm 2020 sẽ tăng so với năm ngoái, 

nhưng không đưa ra số liệu cụ thể. Trong năm 2019, theo số liệu sơ bộ từ Hải quan, nhập khẩu đậu tương của 

Trung Quốc đạt 88.58 triệu tấn, tăng nhẹ so với mức 88.08 triệu tấn đã nhập khẩu trong năm 2018. Tuy nhiên, đây 

vẫn là mức giảm mạnh so với 95.54 triệu tấn đã nhập khẩu trong năm 2017. Sản lượng đàn lợn của Trung Quốc 

giảm ít nhất 40% do dịch tả heo châu Phi là nguyên nhân của mức giảm nhập khẩu đậu tương trong 2 năm qua. 

- Trong năm 2020, chính phủ Trung Quốc dự kiến sẽ thực hiện một loạt chính sách nhằm khôi phục ngành chăn nuôi 

trong nước. Ngoài ra, chiến tranh thương mại Mỹ – Trung hạ nhiệt sẽ giúp các công ty thương mại và nhà máy TĂCN 

của Trung Quốc nhập khẩu nhiều đậu tương Mỹ hơn. 

- France Agri Mer tăng dự báo xuất khẩu lúa mỳ mềm của Pháp ra ngoài khối EU trong niên vụ 2019/20 lên mức 12.4 

triệu tấn, so với mức 12.2 triệu tấn trong báo cáo tháng trước. Đây là mức tăng 27% so với niên vụ trước 2018/19 

và cũng là mức tăng so với 12.0 triệu tấn trong báo cáo hồi tháng 11 và mức 11.0 triệu tấn trong dự đoán đầu tiên 

được đưa ra trong tháng 9. 

- Xuất khẩu lúa mỳ mềm sang các nước trong khối EU dự báo đạt 8.2 triệu tấn, giảm 2% so với báo cáo tháng 12, 

nhưng vẫn cao hơn 8.3% so với năm ngoái. Tổng xuất khẩu lúa mỳ mềm của Pháp trong niên vụ 2019/20 đang được 

dự đoán ở mức 20.7 triệu tấn, tăng 21% so với niên vụ trước. Tồn kho cuối vụ lúa mỳ mềm 2019/20 của Pháp được 

giữ nguyên dự báo ở mức 2.4 tiệu tấn, không đổi so với báo cáo tháng trước. 

 LÚA MỲ 

Lúa mỳ đóng cửa tăng 0.84% trong ngày hôm qua sau thông tin sản lượng xuất khẩu lúa mỳ của Nga giảm so với 

cùng kỳ năm ngoái, cùng với đó là sự hỗ trợ của thông tin về kế hoạch hạn chế xuất khẩu lúa mỳ để ổn định thị 

trường trong nước của Nga được công bố trước đó. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZWAH20 

 Kháng cự: 578.5; 583.75 
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 Hỗ trợ: 568.25; 562.75 

 

 

 

 ĐẬU TƯƠNG   

Đậu tương đóng cửa giảm mạnh 1.41% trong phiên hôm qua do thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 giữa Mỹ và 

Trung Quốc không giải quyết được vấn đề về thuế quan giữa hai nước, khiến thị trường bi quan về khả năng cạnh 

tranh của Đậu tương Mỹ, đặc biệt là khi Trung Quốc chỉ cam kết mua nông sản Mỹ khi điều kiện thị trường (giá) phù 

hợp. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZSEH20 

 Kháng cự: 938.5; 948.25 

 Hỗ trợ: 923.5; 918.25 

  
 

 

 

 

NGÔ 

Ngô đóng cửa giảm nhẹ 0.26% trong hôm qua do báo cáo của EIA hôm qua cho thấy lượng tồn kho Ethanol của Mỹ 

tăng 544,000 thùng lên 23.006 triệu thùng. Ngô là nguyên liệu chính để chế biến ethanol tại Mỹ. 
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Hỗ trợ kỹ thuật ZCEH20 

 Kháng cự: 389.5; 391.75 

 Hỗ trợ: 385.75; 384.25 

 

 

 

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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