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   Dow Jones 28,256.03 -603.41 (2.09%) 

S&P 500 3,225.52 -58.14 (1.77%) 

USD/BRL 4.28112 +0.0394 (0.93%) 
 

 
Midwest, USA – 03/02/2020 

 

Midwest, USA – 05/02/2020 

  
GIÁ CHỐT PHIÊN 31/01/2020 

Mã HĐ Cao Thấp TT % KLGD 

ZCEH20 382.75 378.75 381.25 0.46% 136,103 

ZCEK20 388 384 386.5 0.45% 50,477 

ZSEH20 882.75 872.25 872.5 -0.43% 76,237 

ZSEK20 896.75 886.5 886.75 -0.42% 37,669 

ZMEH20 293.5 290.4 291 -0.17% 54,932 

ZMEK20 298.5 295.7 296.3 -0.07% 36,746 

ZLEH20 30.96 29.88 29.94 -2.25% 80,911 

ZLEK20 31.33 30.25 30.3 -2.26% 35,830 

ZWAH20 566 552.75 553.75 -1.20% 60,507 

ZWAK20 563.75 551.75 552.5 -1.07% 29,070 
 

 THỜI TIẾT  

- Midwest: Khu vực vẫn tương đối khô ráo trong 2 ngày tới 

trước khi đón tuyết rơi nhẹ ở phía nam. 

- Brazil: Các bang trung tâm tiếp tục có mưa vài ngày tới. 

Vùng mưa phía nam dự báo sẽ thu hẹp dần lên phía bắc 

với lượng mưa giảm dần từ hôm nay.

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 

- Trung Quốc: Bộ Nông nghiệp Trung Quốc cho biết hôm 01/02 nước này đã phát hiện ổ dịch cúm gia cầm H5N1 

tại một trang trại cạnh tâm dịch viêm phổi, trong bối cảnh Trung Quốc đang huy động mọi nguồn lực để kiểm soát 

virus corona chủng mới. Hiện chưa có thông tin về việc virus H5N1 xuất hiện trên người tại đây. Tính đến hết hôm 

qua, virus corona chủng mới đã làm 304 người thiệt mạng và khoảng 14,500 người trên toàn cầu nhiễm mầm 

bệnh. 

Hải quan Trung Quốc báo cáo nhập khẩu đậu tương từ Brazil trong tháng 12 đạt 4.83 triệu tấn, tăng so với mức 

3.9 triệu tấn trong tháng 11, cao hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong cả năm 2019, ước tính Trung Quốc đã 

nhập khẩu 57.67 triệu tấn đậu tương từ Brazil, giảm 12.8% so với mức 66.1 triệu tấn đã nhập khẩu trong năm 

2018. Trong khi đó, nhập khẩu đậu tương từ Mỹ trong tháng 12 đạt 3.09 triệu tấn, tăng so với mức 2.56 triệu tấn 

đã nhập khẩu trong tháng 11 và cao hơn rất nhiều cùng kỳ năm 2018. Trong cả năm 2019, Trung Quốc đã nhập 

khẩu 16.94 triệu tấn đậu tương Mỹ, thay vì 16.6 triệu tấn trong năm 2018. Ngoài ra, Trung Quốc còn nhập khẩu 

đậu tương từ Argentina với 1.4 triệu tấn trong tháng 11, so với mức 959,936 tấn trong tháng trước. Trước đó, Hải 

quan Trung Quốc báo cáo nhập khẩu đậu tương tháng 12 đạt 8.28 triệu tấn, tăng 15% so với tháng 11 và 67% so 
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với cùng kỳ năm ngoái. Mức nhập khẩu trong 2 tháng 11 và 12 đã bằng với giai đoạn cuối năm 2017, trước khi 

chiến tranh thương mại Mỹ – Trung xảy ra. Trong cả năm 2019, nhập khẩu đậu tương của Trung Quốc ước tính 

đạt 88.58 triệu tấn, tăng nhẹ so với năm 2018 nhưng vẫn chưa phải là con số khả quan so với năm 2017 do ảnh 

hưởng từ dịch tả heo châu Phi. 

                                                                                     SẢN LƯỢNG                                                                                                                                                                        

- Ấn Độ: Bộ nông nghiệp Ấn Độ dự báo diện tích gieo trồng lúa mỳ của nước này sẽ ở mức cao kỷ lục 33.43 triệu 

héc-ta, tăng 12% so với niên vụ trước. Kết hợp với năng suất tăng do thời tiết thuận lợi, sản lượng lúa mỳ mùa vụ 

2019/2020 của Ấn Độ được dự đoán sẽ ở mức 108 – 110 triệu tấn, mức sản lượng lúa mỳ cao nhất của nước này 

từ trước tới nay trong khi dự đoán hiện tại của USDA chỉ ở mức 102.19 triệu tấn. Nhờ vậy, Ấn Độ có thể sẽ không 

phải nhập khẩu lúa mỳ trong năm tới hoặc thậm chí có thể trở thành nước xuất siêu lúa mỳ. Tuy nhiên, các thương 

nhân Ấn Độ cho biết nước này sẽ khó có thể xuất khẩu lúa mỳ bởi giá sẽ không thể cạnh tranh được trên thị trường 

quốc tế trừ khi Ấn Độ có chính sách giá xuất khẩu mới. 

- Ukraina: Báo cáo tuần của Bộ nông nghiệp Ukraina cho biết xuất khẩu lúa mỳ của nước này tăng 174% lên mức 

301,000 tấn, lũy kế từ đầu niên vụ 2019/2020 lên mức 15.8 triệu tấn, tăng 37% so với cùng kỳ năm ngoáI. Xuất 

khẩu ngô trong tuần trước tăng 79% lên mức 1.2 triệu tấn, nâng xuất khẩu từ đầu niên vụ lên mức 16 triệu tấn, 

nhanh hơn 29% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng cộng, xuất khẩu ngũ cốc của Ukraina trong tuần trước tăng 104% 

lên mức 836,000 tấn, nâng xuất khẩu ngũ cốc từ đầu niên vụ 2019/2020 tới nay lên mức 36 triệu tấn, tăng 30% so 

với cùng kỳ năm ngoái. 

- EU: Ủy ban châu Âu (EU Commission) giữ nguyên dự báo sản lượng lúa mỳ mềm của các nước châu Âu trong 

niên vụ 2019/2020 ở mức 147.2 triệu tấn trong báo cáo tháng 1. Con số này tăng gần 15% so với sản lượng 128.5 

triệu tấn trong mùa vụ bị hạn hán năm ngoái. Xuất khẩu lúa mỳ và sản lượng ngô của EU niên vụ 2019/2020 cũng 

được giữ nguyên dự báo lần lượt ở mức 28 triệu tấn và 67.8 triệu tấn. Ngoài ra, Ủy ban còn tăng dự báo nhập 

khẩu ngô niên vụ 2019/2020 của các nước châu Âu từ mức 19 lên 20 triệu tấn. 

- Úc: USDA chi nhánh Úc dự báo sản lượng lúa mỳ của nước này niên vụ 2019/20 chỉ đạt 15 triệu tấn, thấp hơn 

mức 15.6 triệu tấn trong báo cáo tháng 1 của USDA và mức 17.29 triệu tấn trong niên vụ trước. Đây là mức sản 

lượng lúa mỳ thấp nhất trong vòng 12 năm qua kể từ niên vụ 2007/2008 tới nay. Nguyên nhân là do thời tiết khô 

hạn kéo dài ở một số vùng trồng lúa mỳ chính khiến diện tích và năng suất lúa mỳ đều bị giảm mạnh. Xuất khẩu 

lúa mỳ của Úc dự báo đạt 8 triệu tấn trong niên vụ 2019/2020, thấp hơn mức 8.2 triệu tấn trong báo cáo của USDA 

và mức 9 triệu tấn năm ngoái. Đây là năm thứ 3 liên tiếp, Úc giảm xuất khẩu lúa mỳ và còn phải nhập khẩu khoảng 

550,000 tấn lúa mỳ từ các nước khác như Canada. 

 LÚA MỲ 

Lúa mỳ đóng cửa giảm điểm phiên vừa qua. Giá biến động ban đầu chủ yếu do Úc giảm dự báo sản lượng lúa mỳ. 

Tuy nhiên, đà giảm giá xuất hiện khi Ấn Độ được dự đoán sẽ có sản lượng lúa mỳ niên vụ 2019/2020 cao kỷ lục. 
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Hỗ trợ kỹ thuật ZWAH20 

 Kháng cự: 593; 595 

 Hỗ trợ: 550; 546 

 

 

 

 ĐẬU TƯƠNG   

Đậu tương tiếp tục đóng cửa giảm điểm nhẹ một phần vì giá có sẵn đà giảm mạnh trước đó từ đầu tháng phần vì 

vẫn chưa có báo cáo nào về con số mua hàng đậu tương Mỹ đáng kể của Trung Quốc phù hợp với thỏa thuận lớn 

đã ký giữa hai nước làm thông tin hỗ trợ tích cực. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZSEH20 

 Kháng cự: 900; 904 

 Hỗ trợ: 870; 866 

  
 

 

 

 

NGÔ 

Ngô đóng cửa tăng điểm hôm qua nhờ thông tin xuất khẩu trong báo cáo xuất khẩu hằng ngày của USDA cùng với 

việc các quỹ mua bù vị thế bán giúp hỗ trợ giá Ngô. 
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Hỗ trợ kỹ thuật ZCEH20 

 Kháng cự: 388; 394 

 Hỗ trợ: 377; 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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