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   Dow Jones 28,399.81 +143.78 (0.51%) 

S&P 500 3,248.92 +23.40 (0.73%) 

USD/BRL 4.24631 -0.03481 (0.81%) 
 

 
Midwest, USA – 04/02/2020 

 

Midwest, USA – 06/02/2020 

  
GIÁ CHỐT PHIÊN 03/02/2020 

Mã HĐ Cao Thấp TT % KLGD 

ZCEH20 382 376.5 378.75 -0.66% 189,673 

ZCEK20 387.25 382 384.5 -0.52% 72,600 

ZSEH20 878.75 868.75 877 0.52% 125,048 

ZSEK20 892.5 883 890.75 0.45% 62,678 

ZMEH20 291.4 287.1 289.8 -0.41% 69,322 

ZMEK20 296.7 292.9 295.2 -0.37% 41,536 

ZLEH20 30.42 29.81 30.29 1.17% 99,808 

ZLEK20 30.77 30.16 30.65 1.16% 47,102 

ZWAH20 558 546.5 555.5 0.32% 78,076 

ZWAK20 556 545.75 553.75 0.23% 36,717 
 

 THỜI TIẾT  

- Midwest: Vùng đồng bằng phía nam có mưa nhỏ và tuyết 

rơi không đáng kể trong hôm nay. Trong 2 ngày tới khu vực 

sẽ xuất hiện vùng tuyết khá rộng.  

- Brazil: Các bang trung tâm tiếp tục có mưa với lượng trung 

bình trên diện rộng. Phía nam dự báo hầu như không có 

mưa trong 3 ngày tới.

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 

- Argentina: Ủy ban thương mại Rosario (BCR) cho biết tồn kho đậu tương tại các nhà máy ép dầu của Argentina 

đang ước tính ở mức 960,000 tấn vào ngày 01/01/2020, giảm 42% so với cùng kỳ năm 2019 và cũng là mức tồn 

kho thấp nhất trong vòng 5 năm qua. Trong năm 2019, ước tính sơ bộ có 41.24 triệu tấn đậu tương đã được ép 

dầu tại Argentina. Chỉ tính riêng trong tháng 12, ép dầu đậu tương đạt 2.74 triệu tấn, tăng 11.8% so với năm ngoái. 

- Mỹ: Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) cho biết nông dân nước này sẽ bắt đầu nhận đợt thanh toán thứ 3 vào cuối tuần 

này, đợt thanh toán cuối cùng trong chương trình trợ cấp trị giá 16 tỷ USD mà Chính phủ dành cho những nông 

dân bị thiệt hại cho chiến tranh thương mại Mỹ – Trung. Trước đó, Washington đã giải ngân 2/3 gói trợ cấp này. 

Bộ trưởng nông nghiệp Mỹ Sonny Perdue cho biết mặc dù thỏa thuận giai đoạn 1 đã được ký nhưng nông dân Mỹ 

sẽ vẫn nhận được trợ cấp như cam kết trước đó để bù đắp thiệt hại sau 18 tháng thương chiến Mỹ – Trung. 

Báo cáo Ép dầu (Fats and Oils) của USDA cho biết ép dầu đậu tương của Mỹ trong tháng 12 đạt 5.54 triệu tấn, 

tăng so với 5.24 triệu tấn của tháng 11 và 5.51 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái. Tồn kho dầu đậu nành cuối tháng 12 

của Mỹ cũng cao hơn so với cuối tháng 11 và cùng kỳ năm ngoái. Báo cáo Chế biến ngũ cốc (Grains Crushing) 

cho biết tổng mức sử dụng ngô cho sản xuất nhiên liệu cồn trong tháng 12 đạt 479 triệu giạ, tăng so với 457 triệu 
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giạ trong tháng 11 và tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Báo cáo Bán hàng hàng ngày (Daily Export Sales) cho biết đã bán 130,000 tấn đậu tương 2019/2020 cho Ai Cập. 

Báo cáo Giao hàng (Export Inspections) tuần 24/01 - 30/01 cho thấy tiến độ giao hàng ngô vẫn đang rất chậm. 

BÁO CÁO GIAO HÀNG – EXPORT INSPECTION (USDA) TUẦN 24/01 – 30/01 

(Đơn vị: tấn) 

 Ngô Đậu tương Lúa mỳ 

Hàng lên tàu tuần 30/01 562,380 1,355,627 414.0 

Tuần trước 679,994 1,058,772 225.8 

Năm trước 912,191 1,092,842 443,265 

Lũy kế từ đầu niên vụ 10,724,374 26,594,745 16,639,729 

Năm trước 22,496,268 21,577,745 14,827,601 

%/Dự đoán xuất khẩu cả vụ 23.78% 55.05% 62.70% 

Năm trước 42.88% 45.37% 58.19% 

                                                                                     SẢN LƯỢNG                                                                                                                                                                        

- Brazil: Hãng tin Ag Rural báo cáo thu hoạch đậu tương trên cả nước đã đạt 9% diện tích dự kiến, so với 4.2% 

tuần trước và chậm hơn 19% cùng kỳ năm ngoái do giai đoạn gieo trồng bắt đầu chậm hơn vì mưa nhiều. Nhưng 

thời tiết mưa trong khoảng thời gian này lại được đánh giá là thuận lợi hơn cho những vùng gieo trồng muộn. Phía 

nam Brazil vẫn đang có nhiều lo ngại về hạn hán. Sản lượng đậu tương Brazil hiện giữ nguyên dự báo ở mức 

123.9 triệu tấn, thay vì mức 121.76 triệu tấn trong dự đoán trước đó của hãng tư vấn FC Stone. 

Còn trong tháng 1, Bộ thương mại Brazil báo cáo xuất khẩu đậu tương đạt 1.49 triệu tấn, thấp hơn mức 3.44 triệu 

tấn của tháng 12 và mức 2.04 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu ngô của Brazil trong tháng 1 đạt 2.29 triệu 

tấn, cũng thấp hơn 4.37 triệu tấn trong tháng 12 và 3.87 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái. 

- Canada: USDA chi nhánh Canada dự báo sản lượng lúa mỳ của nước này trong niên vụ 2019/2020 sẽ đạt 32 triệu 

tấn, thấp hơn mức 32.35 triệu tấn trong báo cáo chính thức của USDA và mức 32.18 triệu tấn năm ngoái do diện 

tích thu hoạch lúa mỳ thực tế bị giảm và năng suất cũng thấp hơn kỳ vọng. Xuất khẩu lúa mỳ của Canada trong 

niên vụ 2019/2020 dự báo đạt 22.2 triệu tấn, thấp hơn mức 24 triệu tấn trong báo cáo tháng 1 của USDA và mức 

24.39 triệu tấn đã xuất khẩu trong niên vụ trước. 

- EU: Ủy ban châu Âu báo cáo xuất khẩu lúa mỳ của khu vực trong tuần trước đạt 179,892 tấn, lũy kế từ đầu niên 

vụ lên 16.3 triệu tấn, tăng 65% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhập khẩu ngô trong tuần trước đạt 395,922 tấn, lũy kế 

từ đầu niên vụ lên 13 triệu tấn, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhập khẩu đậu tương trong tuần trước đạt 

152,178 tấn, nâng nhập khẩu từ đầu niên vụ 2019/2020 lên mức 8.1 triệu tấn, giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái.  

- Pháp: Hải quan Pháp báo cáo xuất khẩu lúa mỳ mềm của nước này trong tháng 1 đạt 1.33 triệu tấn, mức cao nhất 

trong 6 năm qua, bất chấp đình công kéo dài làm hàng hóa bị kẹt ở cảng biển trong quá trình vận tải. Thực tế là 

do nhu cầu lớn từ các nhà nhập khẩu khi mà Nga thì hạn chế xuất khẩu còn Úc thì nguồn cung bị giảm mạnh bởi 

hạn hán. Trong đó, xuất khẩu lúa mỳ mềm ra ngoài khối EU trong tháng 1 đạt 1.21 triệu tấn, lũy kế từ đầu niên vụ 

là 6.37 triệu tấn, đạt kế hoạch đề ra cho niên vụ này. 
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 LÚA MỲ 

Lúa mỳ đóng cửa tăng điểm phiên vừa qua. Số liệu giao hàng không có gì nổi bật nhưng giá được hỗ trợ bởi thông 

tin EU xuất khẩu lúa mỳ tuần trước tăng 65% so với cùng kỳ năm ngoái và Pháp cũng đang có tốc độ xuất khẩu 

tốt bất chấp đình công. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZWAH20 

 Kháng cự: 570; 593 

 Hỗ trợ: 546; 543 

 

 

 

 ĐẬU TƯƠNG   

Đậu tương phiên hôm qua đã hồi phục trở lại sau những phiên liên tục giảm trước đó do tiến độ thu hoạch tại Brazil 

hiện đang chậm hơn năm ngoái cùng báo cáo giao hàng tích cực, kết hợp với tồn kho mặt hàng này tại Argentina 

đang thấp nhất 5 năm qua. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZSEH20 

 Kháng cự: 894; 904 

 Hỗ trợ: 868; 865 
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NGÔ 

Ngô đóng cửa giảm điểm với 0.66% trong phiên hôm qua do báo cáo giao hàng của USDA cho thấy tiến độ giao 

hàng ngô đang khá chậm. 

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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