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   Dow Jones 29,276.34 -0.48 (0.002%) 

S&P 500 3,357.75 +5.66 (0.17%) 
 

 
Midwest, USA – 12/02/2020 

 

Midwest, USA – 14/02/2020 

Shanghai Composite 2,901.67 +11.18 (0.39%) 

USD/BRL 4.32819 +0.00418 (0.097%)  
 

GIÁ CHỐT PHIÊN 11/02/2020 

Mã HĐ Cao Thấp TT % KLGD 

ZCEH20 382 378 379.75 -0.52% 181,378 

ZCEK20 386.75 382.75 384.25 -0.58% 131,326 

ZSEH20 889 878 884.75 0.06% 119,854 

ZSEK20 901.25 890.75 897.25 0.00% 76,820 

ZMEH20 293.1 289.2 290.8 -0.21% 65,284 

ZMEK20 298.6 294.8 296.5 -0.20% 55,485 

ZLEH20 30.95 30.4 30.72 0.33% 69,073 

ZLEK20 31.32 30.77 31.08 0.29% 48,985 

ZWAH20 551.75 539 542 -1.81% 158,485 

ZWAK20 552.25 541 544 -1.36% 117,414 
 

 THỜI TIẾT  

- Midwest: Mưa sẽ chấm dứt từ hôm nay ở vùng đồng bằng 

phía nam. Khu vực sẽ tương đối khô ráo trước khi đón tuyết 

rơi nhẹ ở phía đông bắc. Vùng tây bắc cũng được dự báo 

sẽ khô ráo trong vài ngày tới. 

- Brazil: Các bang trung tâm sẽ có mưa trung bình ở diện rộng 

trong 3 ngày tới. Phía nam, bang Rio Grande do Sul dự báo 

hoàn toàn khô ráo trong những ngày này.

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 

- Ai Cập: Cơ quan thu mua GASC của Ai Cập - nước nhập khẩu lúa mỳ số 1 thế giới thông báo đã mua tổng cộng 

360,000 tấn lúa mỳ trong buổi đấu giá hôm qua với 180,000 tấn lúa mỳ Nga và 180,000 tấn lúa mỳ Romania. Hàng 

giao từ ngày 21 đến 31/03 năm nay. Giá mua trung bình của đợt đấu giá này là $227.75/tấn FOB, thấp hơn khá 

nhiều so với mức giá trong buổi đấu giá trước đó hồi tháng 1. 

- Trung Quốc: Bộ nông nghiệp Trung Quốc cho biết việc mua nông sản Mỹ theo thỏa thuận thương mại giai đoạn 

1 sẽ chỉ bị trì hoãn do virus corona chứ không cắt giảm các cam kết mua hàng trước đó, giữ nguyên mức 40 – 50 

tỷ USD sẽ mua trong năm 2020 và 2021. Dự kiến các hợp đồng mua hàng sẽ được tiến hành kể từ tuần sau. Nhu 

cầu đậu tương của Trung Quốc niên vụ 2019/2020 đang được dự báo ở mức 105.51 triệu tấn. Nhập khẩu đậu 

tương của nước này niên vụ 2019/2020 dự báo đạt 87.68 triệu tấn, tăng 6% so với năm ngoái. Dự báo nguồn cung 

dầu thực vật của nước này sẽ không bị ảnh hưởng nhiều do các nhà máy ép dầu đã quay trở lại làm việc. 

- Nga: Bộ nông nghiệp Nga cho biết nông dân nước này sẽ tiến hành gieo trồng ngũ cốc vụ xuân 2020 trong vài 

ngày tới, sớm hơn bình thường do thời tiết mùa đông hiện ấm áp hơn. Dự báo diện tích gieo trồng ngũ cốc vụ 
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xuân 2020 của nước này ở mức 29.2 triệu héc-ta, giảm 181,000 héc-ta so với năm ngoái. Ước tính 94% diện tích 

đã gieo trồng vụ đông đang ở trạng thái tốt và trung bình, khả quan hơn so với vài mùa vụ gần đây. 

- Brazil: Viện kinh tế nông nghiệp học bang Mato Grosso (IMEA) báo cáo nông dân bang này đã bán được khoảng 

67.95% sản lượng đậu tương dự kiến niên vụ 2019/2020 tính đến cuối tháng 1, cao hơn 59% trong tháng 12 và 

53.82% cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, bang cũng đã bán được 13.21% sản lượng dự kiến của đậu tương vụ mới 

2020/2021, so với 4.8% cuối tháng 12. Kết quả này là do đồng real Brazil trượt giá so với dollar Mỹ thời gian qua 

đã tạo ra lợi nhuận bán hàng tốt hơn và nông dân Brazil cũng lo ngại nhu cầu thế giới sẽ bị giảm trong năm 2020 

nên đã chủ động bán ra các hợp đồng futures và options kể từ đầu năm. Tốc độ bán ngô 2019/2020 của bang đã 

đạt 64.44%, tăng 7.6% so với tháng trước và cao hơn mức 46.54% cùng kỳ năm ngoái. 

- Mỹ: Báo cáo của Sở nông nghiệp bang Texas cho biết chất lượng lúa mỳ vụ đông của bang này đang ở mức 24% 

tốt – tuyệt vời, so với 30% trong báo cáo tuần trước. Chất lượng kém – rất kém đạt 38%, so với mức 29% tuần 

trước. Chất lượng bị giảm đi là do bang này nhận được lượng mưa ít hơn kỳ vọng trong tuần qua, tuy vậy vẫn đủ 

giúp lúa mỳ phát triển nhanh hơn năm ngoái. 

BÁO CÁO CUNG CẦU - WASDE (USDA) THÁNG 2 

 
Báo cáo 

tháng 2 

Dự đoán 
trung bình 

Khoảng dự 
đoán 

Báo cáo 
tháng 1 

Năm 
ngoái 

TỒN KHO CUỐI VỤ MỸ 2019/2020 (Đơn vị: triệu giạ) 

Đậu tương 425 443 320 – 520 475 913 

Ngô 1,892 1,864 1,788 – 1,942 1,892 2,114 

Lúa mỳ 940 954 934 – 975 965 1,072 

TỒN KHO CUỐI VỤ THẾ GIỚI 2019/2020 (Đơn vị: triệu tấn)  

Đậu tương 98.86 96.9 94.2 – 99.3 96.67 110.22 

Ngô 296.84 297.19 295 – 299.5 297.81 320.47 

Lúa mỳ 288.03 287.44 285 – 288.8 288.08 278.27 

                                                                                     SẢN LƯỢNG                                                                                                                                                                        

- Pháp: Bộ nông nghiệp Pháp ước tính lại sản lượng lúa mỳ mềm 2019 ở mức 39.6 triệu tấn, mức sản lượng lúa 

mỳ cao thứ 2 trong lịch sử nước này, tăng 112,000 tấn so với báo cáo tháng trước, nhờ năng suất tăng nhẹ lên 

mức 7.92 tấn/héc-ta. Sản lượng ngô Pháp 2019 cũng được ước tính lại ở mức 13 triệu tấn, cao hơn 224,000 tấn 

so với dự đoán trước, tăng 2.4% so với năm 2019 nhưng giảm 8.6% so với trung bình 5 năm qua. Ước tính diện 

tích gieo trồng lúa mỳ mềm của nước này trong năm 2020 sẽ đạt 4.7 triệu héc-ta, so với mức 4.73 trong dự đoán 

hồi tháng 12, thấp hơn con số của năm 2018 là 4.98 triệu héc-ta. 

- Brazil: USDA chi nhánh Brazil bất ngờ tăng sản lượng đậu tương Brazil thêm 2 triệu tấn lên mức 125 triệu tấn, 

cao hơn mức 123.5 triệu tấn trong dự đoán trước báo cáo cung cầu của Cơ quan cung ứng mùa vụ (CONAB) và 

mức 122.2 triệu tấn trong dự đoán tháng 1 của tổ chức này. Diện tích gieo trồng đậu tương niên vụ 2019/2020 

được điều chỉnh tăng lên mức 36.803 triệu héc-ta, so với 36.798 trong báo cáo tháng trước. Năng suất đậu tương 

được tăng dự báo từ 3.322 lên 3.349 tấn/héc-ta.  

Tổng sản lượng ngô 2019/2020 của Brazil dự báo ở mức 100.48 triệu tấn, gần bằng mức 101 triệu tấn như báo 
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cáo tháng 1 của USDA, cao hơn nhiều mức 98.71 triệu tấn trong báo cáo tháng trước của CONAB do sản lượng 

ngô vụ 1 bị giảm đi nhưng bù lại bởi sản lượng ngô vụ 2 được dự báo tăng từ 70.93 lên 73.27 triệu tấn. Xuất khẩu 

ngô Brazil 2019/2020 được giữ nguyên dự báo ở mức 34 triệu tấn, so với 41.2 triệu tấn năm ngoái và thấp hơn 

mức 36 triệu tấn trong báo cáo chính thức của USDA do nhu cầu ngô cho thức ăn chăn nuôi và sản xuất ethanol 

tăng lên khiến nguồn cung cho xuất khẩu giảm đi. 

Hải quan Brazil báo cáo xuất khẩu đậu tương trong tuần đầu tháng 2 đạt 992,800 tấn, cao hơn nhiều so với mức 

trung bình trong cả tháng 1 là 336,100 tấn. Từ giờ đến cuối tháng 2 sẽ có thêm 6.89 triệu tấn đậu tương có kế 

hoạch lên tàu xuất khẩu. Như vậy, xuất khẩu đậu tương tháng 2 ít nhất cũng sẽ đạt 7.88 triệu tấn, cao hơn 2.6 

triệu tấn so với cùng kỳ năm ngoái, dù tốc độ thu hoạch mùa vụ 2019/2020 của Brazil đang chậm hơn rất nhiều. 

Xuất khẩu ngô của Brazil trong thời gian này đạt 141,400 tấn, thấp hơn nhiều so với mức 517,100 tấn trung bình 

trong tháng 1. Tính đến cuối tháng 2 sẽ có thêm 180,525 tấn ngô có kế hoạch lên tàu xuất khẩu. Tổng cộng, xuất 

khẩu ngô Brazil trong tháng 2 có thể sẽ đạt ít nhất 321,925 tấn, giảm mạnh so với mức 1.78 triệu tấn đã xuất khẩu 

trong tháng 2 năm ngoái.  

 LÚA MỲ 

Lúa mỳ đóng cửa giảm điểm mạnh trong phiên hôm qua chủ yếu do yếu tố phân tích kỹ thuật gây áp lực lên giá 

kết hợp với thông tin Ai Cập mua lúa mỳ với giá thấp hơn nhiều so với lần thu mua trước đó hồi tháng 1. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZWAH20 

 Kháng cự: 566; 574 

 Hỗ trợ: 546; 538 

  

 ĐẬU TƯƠNG   

Đậu tương đóng cửa tăng điểm rất nhẹ so với phiên đầu tuần nhờ tồn kho cuối vụ Mỹ giảm nhưng lại gặp lực cản 

bởi thông tin sản lượng đậu tương Brazil tăng lên mức 125 triệu tấn, cao hơn các dự báo trước đó của nước này.  

Hỗ trợ kỹ thuật ZSEH20 

 Kháng cự: 890; 894 

 

537

551

565

579

593

16/1 27/1 4/2

Lúa mỳ 03/2020 - ZWAH20

0K

35K

70K

105K

140K

14/1 24/1 4/2
150K

170K

190K

210K

230K
Lúa mỳ 03/2020 - ZWAH20 Volume OI



BẢN TIN THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN 12/02/2020 

Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) 

4 

 

 

 Hỗ trợ: 868; 865 

  
 

 

 

NGÔ 

Ngô đóng cửa giảm điểm nhẹ hôm qua một phần do dự báo tổng sản lượng ngô Brazil của CONAB tăng đáng kể, 

tiệm cận mức báo cáo của USDA. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZCEH20 

 Kháng cự: 386; 389 

 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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