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   Dow Jones 29,102.51 -277.26 (0.94%) 

S&P 500 3,327.71 -18.07 (0.54%) 
 

 
Midwest, USA – 10/02/2020 

 

Midwest, USA – 12/02/2020 

Shanghai Composite 2,875.96 +9.45 (0.33%) 

USD/BRL 4.3191 +0.03745 (0.87%)  
 

GIÁ CHỐT PHIÊN 07/02/2020 

Mã HĐ Cao Thấp TT % KLGD 

ZCEH20 385 380 383.5 1.12% 235,786 

ZCEK20 389.5 385 388.5 1.04% 158,905 

ZSEH20 884.75 876.25 882 0.11% 113,780 

ZSEK20 898.25 890 895 0.03% 84,899 

ZMEH20 291.5 288 289.3 0.38% 55,198 

ZMEK20 297.2 293.8 295.2 0.41% 46,020 

ZLEH20 31.5 30.74 30.97 -0.86% 77,933 

ZLEK20 31.87 31.12 31.34 -0.85% 48,601 

ZWAH20 563 553.25 558.75 0.45% 59,004 

ZWAK20 560 551 556.75 0.59% 34,716 
 

 THỜI TIẾT  

- Midwest: Vùng đồng bằng phía nam tiếp tục có mưa lượng 

lớn trong 2 ngày tới trước khi đón tuyết rơi diện rộng. Khu 

vực tây bắc khô ráo chuẩn bị xuất hiện tuyết rơi vừa vào 

giữa tuần. 

- Brazil: Các bang trung tâm đều có mưa diện rộng đầu tuần. 

Phía nam mưa bắt đầu to hơn từ hôm nay.

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 

- Trung Quốc: Bộ Tài chính Trung Quốc cho biết Chính phủ đã phân bổ 10.26 tỷ USD hôm thứ Bảy để chống chọi 

với dịch bệnh. Chính quyền tỉnh Hồ Bắc - trung tâm của sự bùng phát dịch sẽ trợ cấp 30% chi phí điện, giảm giá 

nước, tiền thuê văn phòng, phí kiểm tra môi trường, chi phí tài chính và khí đốt tự nhiên cho các công ty vừa và 

nhỏ để giúp họ đối phó với tác động của dịch bệnh. Trung Quốc cho biết công nhân trong các ngành công nghiệp 

chính phải được giúp đỡ để trở lại làm việc càng sớm càng tốt và tiếp tục sản xuất thực phẩm quan trọng và vật 

tư y tế cho cộng đồng. 

Các công ty nhập khẩu Trung Quốc đã đặt mua khá nhiều lúa mỳ Pháp giao nửa đầu năm 2020 trong thời gian 

gần đây. 2 tuần qua, Pháp đã bán sang Trung Quốc 2 - 3 tàu lúa mỳ 60,000 tấn. Một số nguồn tin khác cho biết 

con số xuất khẩu thực tế có thể lên tới 5 - 6 tàu. Các tin đồn bán hàng này khiến giá lúa mỳ Pháp tăng trong vài 

ngày qua. Kể từ đầu niên vụ 2019/2020 tới nay, Pháp đã xuất khẩu 640,000 tấn lúa mỳ sang Trung Quốc. Trung 

Quốc dự kiến nhập khẩu khoảng 1 triệu tấn lúa mỳ từ các nước châu Âu trong niên vụ này. Ngoài ra, Trung Quốc 

được cho là đang mua thêm lúa mỳ từ Úc và Canada nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước nửa đầu năm 2020. 

Tờ Tân Hoa Xã của Trung Quốc cho biết dịch sâu keo mùa thu đang gây hại trên những cánh đồng lúa mỳ của 
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nước này. Hiện có khoảng 170.7 héc-ta trồng lúa mỳ ở tỉnh Tứ Xuyên đã bị dịch sâu keo mùa thu tàn phá kể từ 

tháng 12 năm ngoái. Các chuyên gia Trung Quốc đã cảnh báo sâu keo mùa thu sẽ tiếp tục lan rộng và ảnh hưởng 

tới 533,000 héc-ta đất nông nghiệp của Tứ Xuyên trong thời gian tới. Năm 2020 này, nếu không có các biện pháp 

kịp thời, sâu keo mùa thu sẽ lan rộng sang các tỉnh khác và gây thiệt hại nghiêm trọng ở các vùng sản xuất nông 

nghiệp chính của nước này. 

- Argentina: Bang La Pampa nước này vừa ban hành lệnh cấm bán phân bón do nông dân của bang này không 

thực hiện đúng các quy định về xử lý bao bì phân bón để bảo vệ môi trường. Nếu Chính phủ không can thiệp đình 

chỉ lệnh cấm này, sản lượng đậu tương của bang La Pampa nói riêng và Argentina nói chung chắc chắn sẽ bị ảnh 

hưởng bởi đậu tương đang ở trong giai đoạn phát triển rất quan trọng và cần có phân bón để có được chất lượng 

tốt nhất, đồng thời tránh cho sâu bệnh có cơ hội phát triển. Dự đoán thiệt hại có thể lên tới 1.5 triệu tấn. Trong mùa 

vụ 2018/2019, bang La Pampa đã sản xuất được 1.4 triệu tấn đậu tương với năng suất trung bình 3.3 tấn/héc-ta. 

- Việt Nam: Hãng tin Agricensus cho biết tồn kho các loại nguyên liệu thức ăn chăn nuôi của nước ta đang ở mức 

thấp. Đầu năm 2020, khi dịch tả heo châu Phi đã dần được kiểm soát, nhu cầu thức ăn chăn nuôi cho nửa đầu 

năm 2020 đã cải thiện. Tuy nhiên, giá chào bán vẫn ở mức cao, nên các buyers Việt Nam mới chỉ mua được hết 

nhu cầu cho tháng 3. Đồng thời do Trung Quốc hạn chế hoạt động logistic ở cảng biển do dịch bệnh khiến lượng 

containers giao hàng trở nên khan hiếm trong khi các buyers Việt Nam trước đó đang muốn mua ngô hàng 

containter của Nga và khô đậu của Mỹ. Điều này đã hạn chế hạn chế hàng tới Việt Nam trong thời gian gần đây, 

làm thiếu nguồn cung ngô trong nước khi Việt Nam là một trong những nước nhập khẩu ngô lớn trên thế giới. 

                                                                                     SẢN LƯỢNG                                                                                                                                                                        

- Brazil: Hãng tư vấn Safras e Mercado dự báo sản lượng đậu tương của nước này đạt 124.55 triệu tấn, tăng 0.8% 

so với dự đoán trước và cao hơn 4.4% so với sản lượng năm ngoái. Năng suất thu hoạch được tăng dự báo lên 

mức 7.7 tấn/héc-ta do kết quả thu hoạch ở bang Mato Grosso hiện khá tốt. Sản lượng ngô 2019/2020 của Brazil 

được dự đoán ở mức 104.75 triệu tấn, tăng 1.4% so với dự đoán hồi tháng 1, nhưng thấp hơn sản lượng 107.37 

triệu tấn năm ngoái. 

- Nga: Hãng tư vấn IKAR của Nga dự báo tổng sản lượng ngũ cốc của nước này trong niên vụ 2019/2020 ở mức 

127 triệu tấn, xuất khẩu ngũ cốc niên vụ này dự báo đạt 48 triệu tấn. Trong đó, xuất khẩu lúa mỳ chỉ đạt 32 triệu 

tấn, thấp hơn mức 33.5 triệu tấn trong dự đoán trước và mức 36 triệu tấn trong dự đoán của Bộ nông nghiệp. 

Hải quan Nga báo cáo xuất khẩu ngũ cốc của nước này trong tuần trước giảm 27% xuống mức 656,000 tấn, lũy 

kế từ đầu niên vụ 2019/2020 đạt 29.7 triệu tấn, giảm 12% so với cùng kỳ năm 2019 và giảm 1.4% so với trung 

bình 3 năm qua. Trong đó, xuất khẩu lúa mỳ giảm 21% xuống mức 530,000 tấn, tính từ đầu niên vụ tới nay đã đạt 

24 triệu tấn, giảm 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu ngô giảm 4% xuống chỉ còn 69,000 tấn, tính từ đầu 

niên vụ đạt 2 triệu tấn, giảm 19% so với trung bình 3 năm qua. Xuất khẩu ngũ cốc của Nga cả niên vụ 2019/2020 

vẫn được giữ nguyên dự báo ở mức 45 triệu tấn, trong đó dự sẽ xuất khẩu 36 triệu tấn lúa mỳ. 

- Ukraina: Bộ nông nghiệp Ukraina báo cáo xuất khẩu lúa mỳ Ukraina trong tuần trước giảm 62% xuống mức 

115,000 tấn, nâng xuất khẩu từ đầu niên vụ 2019/2020 lên mức 15.9 triệu tấn, tăng 37% so với cùng kỳ năm ngoái. 
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Xuất khẩu ngô của Ukraina trong tuần trước giảm 45% xuống mức 662,000 tấn, lũy kế từ đầu niên vụ 2019/2020 

tới nay đã đạt 16.8 triệu tấn, tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái. 

- Canada: Hải quan Canada báo cáo xuất khẩu lúa mỳ của nước này trong tuần trước đạt 448,700 tấn, tăng 86% 

so với tuần trước đó, và cao hơn 72% so với cùng kỳ trung bình 5 năm qua. Lũy kế từ đầu niên vụ 2019/2020 tới 

nay xuất khẩu đã đạt 7.8 triệu tấn, giảm 15% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 2% so với trung bình 5 năm qua. 

Xuất khẩu đậu tương trong tuần trước đạt 121,600 tấn, giảm 29% so với tuần trước và lũy kế từ đầu niên vụ 

2019/2020 đã đạt 2.3 triệu tấn, tăng 111% so với cùng kỳ năm ngoái. 

 LÚA MỲ 

Lúa mỳ đóng cửa tăng điểm trở lại cuối tuần qua do Trung Quốc đã mua lúa mỳ Pháp trong 2 tuần vừa rồi khiến 

giá lúa mỳ Pháp tăng đồng thời ở Trung Quốc cũng đang có dịch sâu keo ảnh hưởng đến nguồn cung trong nước. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZWAH20 

 Kháng cự: 567; 576 

 Hỗ trợ: 551; 546 

 

 

 

 

 ĐẬU TƯƠNG   

Đậu tương đóng cửa phiên tuần qua dù vẫn trong đà phục hồi từ đầu tháng nhưng giá có giảm nhẹ trong ngày do 

thông tin năng suất thu hoạch đậu tương tại Brazil được dự báo tăng so với ước tính trước đó. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZSEH20 

 Kháng cự: 889; 893 

 Hỗ trợ: 868; 865 
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NGÔ 

Ngô đóng cửa tăng điểm trong phiên cuối tuần qua một phần do thông tin Việt Nam – một nước tiêu thụ ngô lớn 

trên thế giới đang thiếu hụt nguồn cung ngô do giá chào bán hiện ở mức cao và điều kiện vận tải gặp khó khăn. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZCEH20 

 Kháng cự: 386; 390 

 Hỗ trợ: 375; 373 

 
 

 

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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