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   Dow Jones 29,379.77 +88.92 (0.30%) 

S&P 500 3,345.78 +11.09 (0.33%) 
 

 
Midwest, USA – 07/02/2020 

 

Midwest, USA – 09/02/2020 

Shanghai Composite 2,866.51 +48.42 (1.72%) 

USD/BRL 4.2352 4.28165 +0.0475 (1.12%)  
 

GIÁ CHỐT PHIÊN 06/02/2020 

Mã HĐ Cao Thấp TT % KLGD 

ZCEH20 381.75 376 379.25 -0.39% 173,790 

ZCEK20 387.5 382 384.5 -0.52% 87,406 

ZSEH20 886.25 876.75 881 0.11% 99,943 

ZSEK20 900 890.75 894.75 0.14% 57,616 

ZMEH20 289.8 286.4 288.2 0.28% 58,855 

ZMEK20 295.5 292.2 294 0.31% 45,291 

ZLEH20 31.96 31.15 31.24 -0.26% 55,264 

ZLEK20 32.33 31.53 31.61 -0.25% 33,352 

ZWAH20 565.5 555.75 556.25 -1.02% 49,966 

ZWAK20 562.5 553 553.5 -0.98% 25,695 
 

 THỜI TIẾT  

- Midwest: Khu vực trung tâm sẽ có tuyết rơi dày và tập trung 

hơn vào cuối tuần. Vùng đồng bằng phía nam hiện khô ráo, 

nhưng sẽ xuất hiện mưa nhỏ trở lại vào chủ nhật.  

- Brazil: Các bang trung tâm đều có mưa to đến rất to trên 

diện rộng trong vài ngày tới, có thể gây ngập úng. Phía nam 

cũng sẽ có mưa nhưng với lượng trung bình rải rác ở các 

bang trong 2 ngày tới.

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 

- Trung Quốc: Hôm qua, Bộ Tài chính Trung Quốc tuyên bố sẽ giảm một nửa thuế quan đối với 75 tỷ USD hàng 

hóa của Mỹ, có hiệu lực từ ngày 14/02. Trong đó, Bộ tài chính Trung Quốc đã lần đầu tiên giảm thuế nhập khẩu 

đối với đậu tương Mỹ từ 33% xuống mức 30.5% kể từ khi bắt đầu thương chiến vào giữa năm 2018. Thuế nhập 

khẩu đậu tương từ các nguồn cung khác đang được áp dụng ở mức 3%. Thuế nhập khẩu ngô và lúa mỳ cũng 

được giảm 5%. Bộ Tài chính cho biết hành động này nhằm mục đích thúc đẩy “sự phát triển lành mạnh và ổn định 

của thương mại Mỹ – Trung”. Thông tin này được công bố đúng thời điểm Mỹ thực thi quyết định hồi tháng 1 về 

việc giảm một nửa thuế quan vào ngày 14/2 đối với 120 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc từ mức 15% xuống 7.5%. 

Trung Quốc cho biết sự điều chỉnh tiếp theo sẽ phụ thuộc vào cách thức phát triển quan hệ thương mại 2 bên và 

hy vọng loại bỏ hoàn toàn mọi sự tăng thuế đã diễn ra trong thời gian qua. Washington hoan nghênh việc cắt giảm 

thuế quan là một bước tiến lớn, và vẫn kỳ vọng Trung Quốc sẽ thực hiện đúng nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận 

thương mại giai đoạn 1 mặc dù dịch bệnh bùng phát. Giới phân tích cho rằng đây có thể là một dấu hiệu cho thấy 

Trung Quốc đã sẵn sàng để có được sự bình thường hóa các mối quan hệ, bao gồm cả một số cuộc đàm phán 
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tháo gỡ cho các nút thắt khác một cách tích cực. Dù vậy, nhiều chuyên gia cho rằng Trung Quốc sẽ vẫn mua đậu 

tương Brazil và Argentina, ngô Ukraina và lúa mỳ Pháp trong ngắn hạn do giá cạnh tranh hơn so với nông sản Mỹ. 

- Mỹ: Báo cáo Bán hàng xuất khẩu của USDA tuần từ 24/01 – 30/01 cho thấy Trung Quốc không mua thêm đậu 

tương Mỹ trong tuần trước, nhưng giao hàng đậu tương cho nước này đã đạt 552,500 tấn. 

BÁO CÁO XUẤT KHẨU – EXPORT SALES (USDA) TUẦN 24/01 – 31/01 

(Đơn vị: nghìn tấn) 

Hàng hóa Niên vụ 
Bán hàng 

tuần báo cáo 
Giao hàng 

Bán hàng 

tuần trước đó 
Chênh lệch 

Ngô 

2019/2020 

1,247.8 599 1,234.7 +1.06% 

Đậu tương 703.8 1,448.3 469.7 +49.84% 

Khô đậu tương 212.7 171.9 438.8 -51.53% 

Dầu đậu tương 52.9 5.33 29.4 +79.93% 

Lúa mỳ 338.6 404.8 646.3 -47.61% 

                                                                                     SẢN LƯỢNG                                                                                                                                                                        

- Argentina: Sở giao dịch hàng hóa Buenos Aires Exchange báo cáo tiến độ gieo trồng ngô tại Argentina đã đạt 

98.8% diện tích dự kiến, so với 97% tuần trước và 98.2% cùng kỳ năm ngoái. Ước tính đã có 6.2 triệu héc-ta được 

gieo trồng, trên diện tích 6.3 triệu héc-ta dự kiến. Thời tiết có mưa tốt hơn đang giúp cải thiện chất lượng ở các 

vùng sản xuất ngô lớn, đặc biệt là những vùng bị hạn hán trước đó. Chất lượng ngô Argentina đang ở mức 59% 

tốt, 38% trung bình và 3% kém, giảm 1% tốt so với tuần trước.  

- Brazil: Theo Bloomberg, tàu ngô đầu tiên của Argentina dự kiến sẽ rời cảng San Lorenzo để đi đến Brazil vào 

ngày 15/02/2020. Ước tính sẽ có 30,000 tấn ngô được vận chuyển trên tàu, thay vì đường bộ như thường lệ. Do 

nhu cầu ngô chính của Brazil nằm ở các bang phía nam, gần các vùng sản xuất ngô lớn tại Argentina và Paraguay 

nhưng lại cách xa so với bang Mato Grosso – bang sản xuất ngô lớn nhất của Brazil. Vì thế, Brazil đã từng nhiều 

lần phải nhập khẩu ngô của các nước láng giềng để đảm bảo nguồn cung ngắn hạn. Hải quan Brazil cho biết nước 

này đã nhập khẩu 1.46 triệu tấn ngô từ Argentina và Paraguay trong năm 2019, trong đó 93% được vận chuyển 

bằng đường bộ. Trong năm 2020 này, dù Brazil vẫn có sản lượng lớn nhưng xuất khẩu dự báo cũng sẽ tăng mạnh 

cùng với nhu cầu ngô nội địa. Nên Brazil dự kiến sẽ phải nhập khẩu khoảng 1 triệu tấn ngô ngay trong quý I/2020. 

 LÚA MỲ 

Lúa mỳ đóng cửa giảm điểm trở lại hôm qua chủ yếu do báo cáo bán hàng tuần vừa rồi đã giảm 47.61% so với 

tuần trước đó cho thấy tiến độ xuất khẩu đang chậm lại của lúa mỳ Mỹ. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZWAH20 

 Kháng cự: 567; 576 

 Hỗ trợ: 546; 543 
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 ĐẬU TƯƠNG   

Đậu tương phiên hôm qua đóng cửa tăng điểm nhẹ sau con số tăng 49.84% của dữ liệu bán hàng tuần trước dù thị 

trường vẫn quan ngại khi Trung Quốc chưa mua thêm hàng còn giá đậu tương Mỹ thì đang không cạnh tranh như 

các nguồn cung khác trong khi Trung Quốc đã giảm thuế nhập khẩu mặt hàng này từ Mỹ. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZSEH20 

 Kháng cự: 889; 893 

 Hỗ trợ: 868; 865 

  
 

 

 

 

NGÔ 

Ngô đóng cửa giảm điểm nhẹ trong phiên hôm qua dù số liệu bán hàng có tăng nhẹ hơn 1% so với tuần trước đó 

nhưng vẫn là không đủ so với sự lo ngại của thị trường về khả năng sụt giảm nhu cầu ngô của Trung Quốc – nước 

tiêu thụ ngô hàng đầu thế giới do tác động tiêu cực từ dịch viêm phổi corona.  

Hỗ trợ kỹ thuật ZCEH20 
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 Kháng cự: 384; 394 

 Hỗ trợ: 375; 371 

  

 

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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