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   Dow Jones 29,290.85 +483.22 (1.68%) 

S&P 500 3,334.69 +37.10 (1.13%) 

USD/BRL 4.2352 -0.0195 (0.46%) 
 

 
Midwest, USA – 06/02/2020 

 

Midwest, USA – 07/02/2020 

  
GIÁ CHỐT PHIÊN 05/02/2020 

Mã HĐ Cao Thấp TT % KLGD 

ZCEH20 383.25 379.5 380.75 -0.39% 108,750 

ZCEK20 389 385.25 386.5 -0.39% 51,003 

ZSEH20 888 878 880 0.06% 69,342 

ZSEK20 901.5 891.75 893.5 0.06% 36,357 

ZMEH20 289.4 287.2 287.4 -0.38% 40,558 

ZMEK20 295 293 293.1 -0.31% 31,633 

ZLEH20 31.69 30.64 31.32 1.92% 74,843 

ZLEK20 32.07 31.05 31.69 1.90% 46,414 

ZWAH20 563.75 555.5 562 0.85% 50,472 

ZWAK20 560.5 553.25 559 0.81% 26,586 
 

 THỜI TIẾT  

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

trên diện rộng trong ngày hôm nay, nhưng sẽ khô ráo trở lại 

kể từ ngày mai. 

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

Grosso do Sul đều có mưa to trên diện rộng trong vài ngày 

tới. Đặc biệt là ở Goias, mưa sẽ rất to và lớn dần lên trong 

vài ngày tới, lan rộng tới cả 4 bang khu vực Matopiba.

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 

- Ukraina: Bộ nông nghiệp Ukraina cho biết quá trình xuất khẩu ngũ cốc sang Trung Quốc sẽ không bị ảnh hưởng 

nhiều do virus corona, dù gần đây một số lô hàng bị chậm trễ trong quá trình vận chuyển. Trung Quốc vẫn đang 

mua hàng, nhưng giá ngô Mỹ hiện cạnh tranh hơn so với giá ngô Ukraina, nên tốc độ bán hàng có thể sẽ chậm 

hơn trong thời gian tới. Trong tuần cuối tháng 1, Ukraina đã xuất khẩu ít nhất 208,000 tấn ngô sang Trung Quốc. 

- Brazil: Theo báo cáo của Bộ nông nghiệp Brazil, xuất khẩu đậu tương của nước này sang Trung Quốc trong tháng 

1 đạt 1.1 triệu tấn, chiếm 73.6% tổng xuất khẩu trong tháng, là tỉ lệ thấp nhất kể từ năm 2015 tới nay. Đây là tháng 

thứ 3 liên tiếp tỉ lệ xuất khẩu đậu tương Brazil sang Trung Quốc giảm xuống, do các khách hàng Trung Quốc đang 

mua nhiều đậu tương Mỹ hơn trong ngắn hạn. Con số 1.1 triệu tấn cũng thấp hơn mức 2 triệu tấn đã xuất khẩu 

cùng kỳ năm 2019. 

- Trung Quốc: Các nhà máy ép dầu cỡ lớn của nước này đã mua ít nhất 1 triệu tấn đậu tương Brazil kể từ đầu tuần. 

Hai công ty nhà nước là Cofco và Sinograin, cùng với Wilmar đã mua khoảng 15 tàu đậu tương kể từ sau tết 

nguyên đán. Một số nguồn tin khác cho biết con số mua hàng của Trung Quốc có thể lên tới 1.3 triệu tấn. 
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                                                                                     SẢN LƯỢNG                                                                                                                                                                        

- Thế giới: Hãng tư vấn Informa Economics tăng dự báo sản lượng đậu tương thế giới 2019/2020 thêm 0.9 triệu 

tấn so với báo cáo trước, lên mức 372 triệu tấn, so với mức 341 triệu tấn sản lượng niên vụ trước. Trong đó, sản 

lượng đậu tương Trung Quốc được tăng dự báo thêm 1 triệu tấn lên mức 18 triệu tấn.  

Sản lượng ngô thế giới được hãng tăng dự báo lên 10 triệu tấn, lên mức 1.147 tỉ tấn, so với 1.109 tỉ tấn năm ngoái. 

Mức tăng này hoàn toàn đến từ sản lượng ngô Trung Quốc dự tăng thêm 10 triệu tấn, lên mức 260 triệu tấn. 

Sản lượng lúa mỳ được Informa tăng dự báo thêm 9 triệu tấn, lên mức 763 triệu tấn, so với 764 triệu tấn năm 

ngoái. Trong đó, sản lượng lúa mỳ Trung Quốc tăng thêm 1.5 triệu tấn lên mức 130 triệu tấn. Sản lượng lúa mỳ 

Nga tăng dự báo thêm 2 triệu tấn lên mức 76 triệu tấn. Sản lượng lúa mỳ Ấn Độ được tăng dự báo thêm 7 triệu 

tấn, lên mức 108 triệu tấn. 

- Canada: Cục thống kê Canada báo cáo tồn kho tất cả các loại lúa mỳ của nước này đến hết ngày 31/12/2019 đạt 

24.98 triệu tấn, so với mức 24.6 dự đoán trước đó của Reuters và mức 24.54 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái. Tồn 

kho ngô đến cuối năm 2019 đạt 10.68 triệu tấn, so với 11.62 triệu tấn năm ngoái. Tồn kho đậu tương đến hết ngày 

31/12/2019 đạt 3.87 triệu tấn, so với 4.27 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái. 

- Argentina: Ủy ban thương mại Rosario giữ nguyên dự báo sản lượng đậu tương của Argentina trong niên vụ 

2019/2020 ở mức 54 triệu tấn, giảm 2.5 triệu tấn so với mùa vụ trước. Xuất khẩu đậu tương của Argentina trong 

năm 2020 dự báo sẽ đạt 9.18 triệu tấn, giảm 10% so với mức 10.18 triệu tấn đã xuất khẩu trong năm 2019. Việc 

Mỹ và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 cũng khiến khả năng xuất khẩu đậu tương hạt 

từ Argentina sang Trung Quốc giảm đi trong năm 2020 này. 

Xuất khẩu khô đậu của Argentina trong năm 2020 dự báo đạt 30.6 triệu tấn, so với 30.5 triệu tấn trong năm 2019. 

Xuất khẩu dầu đậu nành của Argentina dự báo đạt 5.13 triệu tấn trong năm nay, thấp hơn mức 5.39 triệu tấn đã 

xuất khẩu trong năm ngoái. 

- Ukraina: USDA chi nhánh Ukraina dự báo sản lượng lúa mỳ của nước này trong niên vụ 2019/2020 đạt 29.14 triệu 

tấn, cao hơn so với mức 29 triệu tấn trong báo cáo tháng 1 của USDA và cũng cao hơn mức 25.05 triệu tấn sản 

lượng năm ngoái. Tuy nhiên, xuất khẩu lúa mỳ của Ukraina niên vụ 2019/2020 dự báo chỉ đạt 19 triệu tấn, thấp 

hơn mức 20.5 triệu tấn trong báo cáo tháng 1 của USDA, nhưng vẫn tăng so với mức xuất khẩu niên vụ trước. 

Sản lượng ngô của Ukraina 2019/20 dự báo đạt 35.85 triệu tấn, cao hơn mức 35.5 triệu tấn trong báo cáo chính 

thức của USDA, và nhỉnh hơn so với sản lượng năm ngoái. Xuất khẩu ngô của Ukraina trong niên vụ 2019/2020 

dự báo đạt 28.1 triệu tấn, thấp hơn mức 30.5 triệu tấn trong báo cáo tháng 1 của USDA, và thấp hơn mức 30.32 

triệu tấn đã xuất khẩu trong niên vụ trước. 

- Brazil: USDA chi nhánh Brazil dự báo sản lượng đậu tương của nước này trong niên vụ 2019/2020 đạt 124.5 triệu 

tấn, cao hơn mức 123.5 triệu tấn trong báo cáo trước và cao hơn báo cáo tháng 1 của USDA nhờ năng suất dự 

báo tốt hơn kỳ vọng ở bang Mato Grosso và thời tiết có cải thiện hơn ở Rio Grande do Sul – bang bị hạn hán 

nghiêm trọng nhất tại Brazil trong năm qua. 
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Sản lượng đậu tương Brazil trong niên vụ 2018/2019 được điều chỉnh lại ở mức 116 triệu tấn, so với mức 117 triệu 

tấn trong báo cáo chính thức của USDA. Xuất khẩu đậu tương của Brazil trong niên vụ 2019/2020 được dự báo ở 

mức 75 triệu tấn, cao hơn mức 74.6 triệu tấn trong báo cáo tháng 1 của USDA, và mức 74.95 triệu tấn đã xuất 

khẩu trong niên vụ trước. Xuất khẩu khô đậu của Brazil trong niên vụ 2019/2020 dự báo đạt 16.2 triệu tấn, cao hơn 

báo cáo tháng 1 của USDA, và cũng cao hơn mức 15.98 triệu tấn đã xuất khẩu trong niên vụ trước. 

 LÚA MỲ 

Lúa mỳ tiếp tục đóng cửa tăng điểm nhẹ phiên vừa qua do báo cáo của Cục thống kê Canada cho biết do điều thời 

tiết bất lợi trong giai đoạn thu hoạch, một diện tích lớn lúa mỳ vẫn chưa thể thu hoạch đúng tiến độ. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZWAH20 

 Kháng cự: 570; 593 

 Hỗ trợ: 546; 543 

 

 

 

 

 ĐẬU TƯƠNG   

Đậu tương phiên hôm qua đóng cửa tăng điểm nhẹ trước thông tin sản lượng Đậu tương của Argentina cả trong 

niên vụ 2019/20 và trong năm 2020 đều bị dự báo giảm so với số liệu trước đó. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZSEH20 

 Kháng cự: 885; 890 

 Hỗ trợ: 868; 865 
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NGÔ 

Ngô quay đầu giảm trong phiên hôm qua sau khi có nhiều dự báo đưa ra cho thấy sản lượng ngô trên thế giới trong 

niên vụ 2019/2020 tăng so với niên vụ trước. 

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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