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   Dow Jones 28,807.63 +407.82 (1.44%) 

S&P 500 3,297.59 +48.67 (1.50%) 

USD/BRL 4.25299 +0.00668 (0.16%) 
 

 
Midwest, USA – 05/02/2020 

 

Midwest, USA – 07/02/2020 

  
GIÁ CHỐT PHIÊN 04/02/2020 

Mã HĐ Cao Thấp TT % KLGD 

ZCEH20 383.5 378.25 382.25 0.92% 160,592 

ZCEK20 389.25 384 388 0.91% 77,293 

ZSEH20 887 873.75 879.5 0.29% 94,611 

ZSEK20 900.75 887.25 893 0.25% 43,435 

ZMEH20 292.4 287.5 288.5 -0.45% 54,196 

ZMEK20 297.9 293.4 294 -0.41% 34,448 

ZLEH20 31.04 30.16 30.73 1.45% 89,306 

ZLEK20 31.41 30.54 31.1 1.47% 55,819 

ZWAH20 564.25 553.5 557.25 0.32% 66,108 

ZWAK20 561.75 552 554.5 0.14% 35,022 
 

 THỜI TIẾT  

- Midwest: Vùng đồng bằng phía nam sẽ có mưa ở một số 

khu vực và tuyết rơi diện rộng từ ngày mai. Phía tây bắc 

tuyết sẽ bắt đầu rơi dày hơn từ hôm nay.  

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

dần. Phía nam dự báo sẽ không có mưa đáng kể trong vài 

ngày tới.

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 

- Mỹ: Cố vấn kinh tế Nhà trắng Larry Kudlow cho biết dịch viêm phổi lạ do virus corona chủng mới sẽ trì hoãn đáng 

kể trong việc xuất khẩu hàng hóa của Mỹ sang Trung Quốc như kì vọng từ thỏa thuận thương mại giai đoạn 1. 

Báo cáo của Sở nông nghiệp bang Texas cho biết chất lượng lúa mỳ vụ đông của bang này ở mức tốt đang đạt 

30%, thay vì chỉ 20% trong báo cáo tuần trước còn chất lượng kém giảm xuống còn 29%, so với mức 36% tuần 

trước. Thực tế là do khu vực này đã nhận được lượng mưa đáng kể trong tuần qua, giúp cải thiện chất lượng mùa 

vụ ở những nơi bị hạn hán trước đó. 

- Trung Quốc: Bộ thương mại Trung Quốc hôm qua cho biết nước này sẽ tăng cường nhập khẩu các thiết bị y tế 

và sản phẩm, nguyên liệu nông nghiệp để tăng nguồn cung các sản phẩm nông nghiệp trong nước. Đây là một 

trong những bước đi của Bộ thương mại để giải quyết các ảnh hưởng kinh tế từ việc bùng phát virus corona chủng 

mới trên cả nước trong thời gian qua. 

- Ukraina: Bộ nông nghiệp Ukraina báo cáo xuất khẩu ngũ cốc của nước này từ đầu niên vụ 2019/2020 tới nay đã 

đạt 36.8 triệu tấn, tăng 30.4% so với tốc độ xuất khẩu cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu lúa mỳ đã đạt 15.9 
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triệu tấn, tăng 4.3 triệu tấn so với cùng kỳ năm ngoái còn xuất khẩu ngô từ đầu niên vụ đã đạt 16.5 triệu tấn. Sản 

lượng ngũ cốc của Ukraina trong năm 2019 đạt mức kỷ lục 75.1 triệu tấn, thay vì mức 70 triệu tấn năm trước đó. 

                                                                                     SẢN LƯỢNG                                                                                                                                                                        

- Brazil: Viện kinh tế nông nghiệp học bang Mato Grosso (IMEA) dự báo diện tích gieo trồng ngô của bang này trong 

niên vụ 2019/2020 sẽ đạt 5.1 triệu héc-ta, tăng 4.98% so với diện tích năm ngoái. Theo đó, sản lượng ngô của 

bang dự báo tăng thêm 820,000 tấn, lên mức 32.44 triệu tấn. Tuy nhiên, IMEA cho biết đây mới chỉ là dự đoán 

ban đầu do phần lớn mùa vụ ngô thứ 2 còn chưa được gieo trồng, thực tế còn phụ thuộc vào thời tiết địa phương 

trong 2 tháng tới. Diện tích gieo trồng đậu tương hiện ước tính đạt 9.82 triệu héc-ta, cao hơn mức 9.67 triệu héc-

ta trong niên vụ trước. Sản lượng đậu tương cũng được tăng dự báo lên mức 34.01 triệu tấn, so với 33.2 triệu tấn 

trong báo cáo tháng 12 của IMEA. 

- Thái Lan: USDA chi nhánh Thái Lan dự báo sản lượng ngô của nước này trong năm 2019/2020 đạt 4.48 triệu tấn, 

thấp hơn mức 5.2 triệu tấn trong báo cáo tháng 1 của USDA và cũng thấp hơn sản lượng 5.62 triệu tấn năm ngoái. 

Trong khi đó, nhập khẩu ngô của Thái Lan niên vụ 2019/2020 dự báo đạt 700,000 tấn, thấp hơn mức 900,000 tấn 

của USDA. Nhập khẩu lúa mỳ niên vụ 2019/2020 dự báo đạt 3.3 triệu tấn, so với 3.1 triệu tấn trong báo cáo chính 

thức của USDA và mức 2.89 triệu tấn nhập khẩu năm ngoái. 

 LÚA MỲ 

Lúa mỳ tiếp tục đóng cửa tăng điểm nhẹ phiên vừa qua. Lực tăng yếu do thông tin lúa mỳ vụ đông bang Texas 

đang có chất lượng tốt lên nhờ mưa nhiều.  

Hỗ trợ kỹ thuật ZWAH20 

 Kháng cự: 570; 593 

 Hỗ trợ: 546; 543 
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 ĐẬU TƯƠNG   

Đậu tương phiên hôm qua đóng cửa tăng điểm nhẹ trước thông tin sản lượng xuất khẩu đậu tương của Brazil trong 

tháng 1 giảm và động thái đảm bảo hoạt động chăn nuôi nội địa của Trung Quốc, việc sẽ hỗ trợ cho sức tiêu thụ 

thức ăn chăn nuôi. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZSEH20 

 Kháng cự: 894; 904 

 Hỗ trợ: 866; 860 

 
 

 
 

 

 

NGÔ 

Ngô đóng cửa tăng điểm trở lại trong phiên hôm qua do số liệu xuất khẩu Ngô của Brazil giảm mạnh và sự hỗ trợ 

ngành chăn nuôi trong nước của Trung Quốc, qua đó thúc đẩu nhu cầu thức ăn chăn nuôi. 

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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