
BẢN TIN THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN 11/02/2020 

Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) 

1 

 

 

 

   Dow Jones 29,276.82 +174.31 (0.60%) 

S&P 500 3,352.09 +24.38 (0.73%) 
 

 
Midwest, USA – 11/02/2020 

 

Midwest, USA – 13/02/2020 

Shanghai Composite 2,890.49 +14.53 (0.51%) 

USD/BRL 4.32401 +0.00491 (0.11%)  
 

GIÁ CHỐT PHIÊN 10/02/2020 

Mã HĐ Cao Thấp TT % KLGD 

ZCEH20 383.5 379 381.75 -0.46% 199,573 

ZCEK20 388.25 383.5 386.5 -0.51% 145,435 

ZSEH20 889.75 879.5 884.25 0.26% 131,838 

ZSEK20 902.25 892.25 897.25 0.25% 94,402 

ZMEH20 294.5 289.2 291.4 0.73% 83,640 

ZMEK20 299.9 294.9 297.1 0.64% 69,703 

ZLEH20 31.27 30.51 30.62 -1.13% 80,029 

ZLEK20 31.63 30.89 30.99 -1.12% 58,909 

ZWAH20 560.75 551 552 -1.21% 93,064 

ZWAK20 559.25 550.25 551.5 -0.94% 50,688 
 

 THỜI TIẾT  

- Midwest: Vùng đồng bằng phía nam sẽ xuất hiện mưa lớn 

trong 2 ngày tới đặc biệt là phía đông nam. Khu vực tây bắc 

sẽ khô ráo trong vài ngày do tuyết rơi sẽ di chuyển về phía 

đông. 

- Brazil: Các bang trung tâm sẽ có mưa rải rác đến giữa tuần. 

Phía nam mưa giảm dần trong hôm nay, riêng bang Rio 

Grande do Sul dự báo khô ráo trong 2 ngày tới.

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 

- Brazil: Chính phủ Brazil cho biết xuất khẩu đậu nành đã giảm trong tuần đầu tiên của tháng 2 so với năm ngoái 

do ảnh hưởng từ virus corona ở Trung Quốc hiện đang tác động tiêu cực đến nhu cầu của nước này đối với hàng 

hóa Brazil. Trong tuần đầu tiên của tháng 2, xuất khẩu đậu tương đã giảm xuống còn 198.600 tấn mỗi ngày thay 

vì trung bình 263.500 tấn mỗi ngày như tháng 2/2019. Trung Quốc là một trong những nước nhập khẩu đậu tương 

lớn nhất của Brazil. 

- Argentina: Các tổ chức liên hiệp nông dân ở bang Buenos Aires và Santa Fe vừa tuyên bố rằng họ sẽ tổ chức 

đình công và tạm dừng bán ngũ cốc của các công ty thương mại và nhà máy ép dầu để phản đối chính sách tăng 

thuế của Chính phủ. Họ muốn Chính phủ loại bỏ thuế xuất khẩu đối với ngô và lúa mỳ, cũng như giảm thuế xuất 

khẩu đậu tương xuống mức 24.5%. Hiệp hội Carbap, đại diện cho 30,000 nông dân Argentina cho biết họ tạm thời 

sẽ dừng việc bán ngũ cốc và sau ngày 11/03 sẽ quyết định xem xét tổ chức biểu tình bằng việc lái máy kéo vào 

các thành phố. Trước đó, nông dân Argentina đã kêu gọi Chính phủ không tăng thuế thêm 3% như đề xuất trước 
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đó đã được thông qua, theo đó thuế xuất khẩu đậu tương, khô đậu và dầu đậu nành sẽ tăng lên 33% và thuế xuất 

khẩu ngô và lúa mỳ sẽ tăng lên mức 15%. 

Tập đoàn Vicentin – tập đoàn hàng đầu về xuất khẩu khô và dầu đậu tương vừa yêu cầu tòa án quốc gia Argentina 

có các biện pháp bảo vệ mình khỏi tình trạng phá sản. Vicentin đang duy trì các nỗ lực tái cấu trúc nợ, giúp công 

ty vượt qua khó khăn. Tháng 12 năm ngoái, Vicentin đã bị các chủ nợ là nông dân và các công ty bán nguyên liệu 

đầu vào liên tục đòi nợ, khiến tập đoàn này rơi vào khủng khoảng, đóng cửa hoạt động của 3 nhà máy ép dầu 

chính và bán cổ phần của nhà máy Renova cho tập đoàn Glencore. 

- Ai Cập: Bộ nông nghiệp Ai Cập cho biết nước này vừa tăng giới hạn độ ẩm trong lúa mỳ nhập khẩu từ 13% lên 

13.5%, có hiệu lực từ nay đến tháng 4/2021, nhằm giúp Ai Cập có thể tiếp cận nhiều chủng loại lúa mỳ hơn trong 

bối cảnh nguồn cung xuất khẩu lúa mỳ thế giới trong ngắn hạn đang hạn chế. Ai Cập hiện vẫn là nước nhập khẩu 

lúa mỳ lớn nhất thế giới, với mức 12.5 triệu tấn trong niên vụ 2019/2020 theo dự đoán của USDA. 

BÁO CÁO GIAO HÀNG – EXPORT INSPECTION (USDA) TUẦN 31/01 – 06/02 
(Đơn vị: tấn) 

 Ngô Đậu tương Lúa mỳ 

Hàng lên tàu tuần 06/02 769,390 603,852 523,713 

Tuần trước 562,380 1,373,502 435,720 

Năm trước 752,758 1,150,863 562,706 

Lũy kế từ đầu niên vụ 11,494,229 27,217,697 17,185,178 

Năm trước 23,249,026 22,728,608 15,390,307 

%/Dự đoán xuất khẩu cả vụ 25.49% 56.34% 64.75% 

Năm trước 44.32% 47.79% 60.4% 

                                                                                     SẢN LƯỢNG                                                                                                                                                                        

- Brazil: Hãng tin Ag Rural báo cáo thu hoạch đậu tương trên cả nước đạt 16% diện tích dự kiến, so với 9% tuần 

trước và 26% đã thu hoạch cùng kỳ năm ngoái. Thu hoạch năm nay diễn ra chậm hơn các năm trước do giai đoạn 

gieo trồng bắt đầu chậm hơn. Thời tiết mưa to ở miền trung không quá ảnh hưởng đến tiến độ thu hoạch của nông 

dân. Ở các bang phía nam, tốc độ thu hoạch đậu tương đang diễn ra chậm hơn do giai đoạn gieo trồng bắt đầu 

chậm và bang Rio Grande do Sul đang có khá nhiều lo ngại về tình trạng thiếu mưa kể từ cuối năm 2019 tới nay. 

Bang này sẽ bắt đầu thu hoạch đậu tương vào tháng 3 hàng năm. 

- EU: Ủy ban châu Âu (EU Commission) báo cáo xuất khẩu lúa mỳ của các nước châu Âu trong tuần trước đạt 

292,761 tấn, nâng xuất khẩu từ đầu niên vụ 2019/2020 lên mức 17.5 triệu tấn, tăng 73% so với cùng kỳ năm ngoái 

và tăng 38% so với trung bình 3 năm qua. Nhập khẩu ngô trong tuần trước đạt 160,928 tấn, lũy kế từ đầu niên vụ 

2019/2020 lên mức 13.4 triệu tấn, giảm 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhập khẩu đậu tương trong tuần trước đạt 

238,746 tấn, lũy kế từ đầu niên vụ 2019/2020 lên mức 8.3 triệu tấn, giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái. 

 LÚA MỲ 

Lúa mỳ đóng cửa giảm 1.21% trong phiên hôm qua do đồng đô la Úc giảm giá dưới áp lực của dịch bệnh tại Trung 

Quốc đối với nền kinh tế nước này, khuyến khích nông dân bán hàng ra thị trường, gây áp lực lên giá lúa mỳ. 

 



BẢN TIN THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN 11/02/2020 

Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) 

3 

 

 

Hỗ trợ kỹ thuật ZWAH20 

 Kháng cự: 566; 575 

 Hỗ trợ: 551; 546 

 

 

 

 

 ĐẬU TƯƠNG   

Đậu tương đóng cửa tăng điểm hôm qua dù vẫn xuất hiện lực bán vào cuối phiên do báo cáo giao hàng đậu tương 

đạt mức thấp nhất từ đầu niên vụ. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZSEH20 

 Kháng cự: 890; 893 

 Hỗ trợ: 868; 865 

  
 

 

 

 

NGÔ 

Ngô đóng cửa giảm điểm nhẹ hôm qua do có lực mua vào cuối phiên đến từ số liệu giao hàng ngô khả quan hơn 

tuần trước và cùng kỳ năm ngoái. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZCEH20 
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 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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