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   Dow Jones 29,348.10 +50.46 (0.17%) 

S&P 500 3,329.62 +12.81 (0.39%) 

 
 

 
Midwest, USA – 20/1/2020 

 

Midwest, USA – 22/1/2020 

Shanghai Composite 3,075.50 +1.42 (0.05%)  

USD/BRL 4.1614 +0.022 (0.53%) 

 
GIÁ CHỐT PHIÊN 17/01/2020 

Mã HĐ Cao Thấp TT % KLGD 

ZCEH20 389.5 376.75 389.25 3.66% 275,953 

ZCEK20 395.75 383.75 395.25 3.33% 74,062 

ZSEH20 933.5 920 929.75 0.62% 81,648 

ZSEK20 946.5 933 943 0.61% 26,953 

ZMEH20 302 299.6 300.6 0.00% 40,098 

ZMEK20 306.7 304.2 305.2 0.00% 18,842 

ZLEH20 33.42 32.75 33.35 0.97% 57,221 

ZLEK20 33.74 33.1 33.67 0.90% 21,801 

ZWAH20 572.5 564.25 570.5 0.93% 53,130 

ZWAK20 573.25 565.75 571.25 0.88% 21,179 
 

 THỜI TIẾT  

- Midwest: Thời tiết khô ráo hết hôm nay, phía tây bắc và phía 

nam sẽ đón mưa từ ngày mai với vùng ảnh hưởng nhỏ. Khu 

vực tây bắc đồng thời có tuyết trở lại nhưng ở mức không 

đáng kể.  

- Brazil: Các bang trung tâm vẫn có mưa trong vài ngày tới. 

Phía nam dự báo khô ráo trong 2 ngày trước khi có mưa 

nhỏ vào giữa tuần.

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 

- Trung Quốc: Một quan chức Trung Quốc vào chủ nhật vừa qua cho biết sẽ đàm phán với các công ty Mỹ và tăng 

nhập khẩu từ Mỹ theo nguyên tắc thị trường. Trung Quốc sẽ tăng cường mua hàng hóa và dịch vụ của Hoa Kỳ 

thêm 200 tỷ đô la trong hai năm để đổi lấy việc áp dụng một số mức thuế có lợi theo thỏa thuận thương mại ban 

đầu giữa hai nước. Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc cho biết thỏa thuận này sẽ không ảnh hưởng đến lợi ích 

của các bên thứ ba. Các công ty Trung Quốc sẽ nhập khẩu hàng nông sản của Mỹ theo nhu cầu của người tiêu 

dùng và cung cầu trên thị trường. 

- Argentina: Các nhà máy xay xát tại nước này đang kêu gọi sự hỗ trợ từ Chính phủ trong việc hạn chế nông dân 

xuất khẩu do nguồn cung lúa mỳ trong nước đang ở mức thấp, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất. Một trong 

những vụ lúa mỳ có sản lượng lớn trong năm nay thực tế đã thu hoạch xong, nhưng tồn kho lúa mỳ trong nước 

vẫn được dự báo sẽ ở mức thấp, bởi nông dân Argentina đang muốn hướng đến bán cho các công ty thương mại 

do cho rằng chính phủ mới của nước này đang có ý định tăng thuế xuất khẩu. Chính phủ Argentina cho biết vẫn 
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đang theo dõi thị trường và cố gắng cân bằng giữa sản xuất trong nước và xuất khẩu lúa mỳ, đảm bảo lợi ích giữa 

các bên. Trong năm 2019, nông dân Argentina đã bán ra 14.7 triệu tấn lúa mỳ, tăng 40% so với năm 2018. Ước 

tính các công ty thương mại đã mua 13.4 triệu tấn trong số đó để xuất khẩu, bao gồm 11.9 triệu tấn đã xuất đi và 

1.5 triệu tấn vẫn đang tồn kho. Trong khi đó, các nhà máy xay xát chỉ mua được 1.3 triệu tấn lúa mỳ trong khi nhu 

cầu hàng năm lên tới 6.6 triệu tấn để sản xuất bột mỳ. 

Tập đoàn Vicentin vừa kéo dài thời gian đóng cửa hoạt động của nhà máy ép dầu tại San Lorenzo đến ngày 

03/02/2020, thay vì ngày 20/01/2020 như kế hoạch ban đầu. Tất cả các hoạt động ép dầu tại nhà máy này đã bị 

ngừng lại do tập đoàn gần như “vỡ nợ”, không thể trả tiền lương cho nhân viên và các nhà cung cấp. Hiện, Vicentin 

đang đàm phán với các chủ nợ để có nguồn cung đậu tương mới, giúp hoạt động ép dầu có thể trở lại như bình 

thường. 

- Canada: Hải quan Canada báo cáo xuất khẩu lúa mỳ mềm của nước này trong tuần trước đạt 110,500 tấn, giảm 

mạnh so với mức kỷ lục 755,500 tấn đạt được trong tuần trước. Xuất khẩu lúa mỳ mềm của Canada từ đầu niên 

vụ 2019/2020 tới nay đã đạt 6.92 triệu tấn, giảm 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu đậu tương từ đầu niên 

vụ 2019/2020 đến nay đã đạt 3.24 triệu tấn, giảm 35% so với cùng kỳ năm ngoái. 

                                                                                     SẢN LƯỢNG                                                                                                                                                                        
- Ukraina: Hãng tư vấn APK-Inform vừa tăng dự báo sản lượng các loại ngũ cốc của Ukraina trong niên vụ 

2019/2020 lên mức 73.9 triệu tấn, so với mức 73 triệu tấn trong dự đoán tháng 12. Trong đó, sản lượng lúa mỳ 

được giữ nguyên dự báo ở mức 28.3 triệu tấn, sản lượng ngô tăng dự báo từ 33.7 lên 34.6 triệu tấn. Hãng cũng 

dự báo xuất khẩu các loại ngũ cốc của Ukraina sẽ đạt 51.8 triệu tấn, so với mức 51.3 trong báo cáo tháng 12. 

Trong đó, xuất khẩu lúa mỳ được giữ nguyên dự đoán ở mức 18.9 triệu tấn còn xuất khẩu ngô tăng dự báo từ 27 

lên 27.5 triệu tấn. 

- Brazil: Bang Mato Grosso, bang có sản lượng ngô lớn nhất cả nước, đã bắt đầu gieo trồng ngô vụ 2 là vụ chính 

của Brazil. Theo Viện kinh tế nông nghiệp học của bang (IMEA), nông dân ở đây đã gieo trồng được 0.4% diện 

tích dự kiến, so với 1.4% cùng kỳ năm ngoái. Tại bang có sản lượng ngô lớn thứ 2 là Parana, gieo trồng ngô vụ 2 

ước tính đã đạt 1%. Việc gieo trồng bắt đầu ngay sau khi nông dân thu hoạch đậu tương. Do đó, tiến độ mùa vụ 

năm nay sẽ bị chậm hơn năm ngoái vì mùa vụ đậu tương chậm hơn. Nhưng ở Brazil, gieo trồng ngô vụ 2 càng 

muộn thì rủi ro sẽ càng cao bởi thời tiết mùa khô tại Brazil thường vào đúng giai đoạn chín hạt của ngô và thường 

rất khó đoán.  

IMEA dự báo diện tích gieo trồng ngô vụ 2 tại Mato Grosso sẽ tăng 2.4% so với năm ngoái, nhưng năng suất sẽ 

giảm 4.2%, nên sản lượng ngô của bang chỉ đạt 31.6 triệu tấn, giảm 2% so với mùa vụ trước. Giá ngô xuất khẩu 

tăng mạnh đang là yếu tố khiến nông dân Brazil muốn trồng nhiều ngô vụ 2 hơn. 

- Pháp: Diện tích gieo trồng lúa mỳ mềm 2020 của Pháp hiện đạt 4.47 triệu héc-ta, so với mức 4.97 triệu héc-ta đã 

gieo trồng năm ngoái. Đây là mức diện tích thấp nhất trong vòng 19 năm qua tại Pháp, do thời tiết mưa nhiều vào 

mùa thu đã cản trở việc gieo trồng. Trước đó, Bộ nông nghiệp Pháp đã dự đoán trong báo cáo vào tháng 12 rằng 

diện tích gieo trồng lúa mỳ mềm 2020 sẽ bị giảm 5% so với năm 2019. Sản lượng lúa mỳ Pháp 2020 được Tập 

đoàn Sigma Conseil dự đoán ở mức 33.3 triệu tấn, giảm so với mức 39.5 triệu tấn năm ngoái. Năng suất ban đầu 
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ước tính đạt 7.45 tấn/héc-ta, là mức trung bình trong vài năm gần đây. 

- Úc: Sản lượng lúa mỳ niên vụ 2019/2020 của Úc đang được dự báo ở mức 14.45 triệu tấn, thấp hơn mức 15.6 

triệu tấn trong báo cáo mới nhất của USDA do thời tiết khô hạn nghiêm trọng ở hầu hết các vùng sản xuất lúa mỳ 

của Úc, chỉ có mưa khi thu hoạch gần kết thúc. Các dự đoán sản lượng đã giảm từ mức 19 – 20 triệu tấn trước 

khi gieo trồng đến nay chỉ còn 14 – 16 triệu tấn.  

 LÚA MỲ 

Lúa mỳ đóng cửa tăng điểm nhờ lực hỗ trợ từ thông tin Úc giảm dự báo sản lượng và Argentina nhiều khả năng 

có xuất khẩu lúa mỳ giảm do không đủ nguồn cung đầu vào cho sản xuất. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZWAH20 

 Kháng cự: 576; 579 

 Hỗ trợ: 566; 557 

 

 

 

 ĐẬU TƯƠNG   

Đậu tương đóng cửa tăng 0.62% trong phiên cuối tuần trước nhờ lực mua bắt đáy sau hai phiên giảm mạnh trước 

đó. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZSEH20 

 Kháng cự: 935; 940 

 Hỗ trợ: 917; 910 
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NGÔ 

Ngô đóng cửa tăng mạnh 3.66%, trở lại mức giá trước khi giảm sâu vào hôm thứ 5 trước đó khi thị trường vượt qua 

vấn đề tâm lý về thỏa thuận thương mại không như kỳ vọng và đánh giá lại về số liệu báo cáo Xuất khẩu Nông sản 

được công bố vào tối thứ 5. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZCEH20 

 Kháng cự: 390; 393 

 Hỗ trợ: 379; 374 

  

 

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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