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   Dow Jones 29,423.31 -128.11 (0.43%) 

S&P 500 3,373.94 -5.51 (0.16%) 
 

 
Midwest, USA – 14/02/2020 

 

Midwest, USA – 16/02/2020 

Shanghai Composite 2,906.07 -20.83 (0.71%) 

USD/BRL 4.34898 -0.00435 (0.10%)  
 

GIÁ CHỐT PHIÊN 13/02/2020 

Mã HĐ Cao Thấp TT % KLGD 

ZCEH20 382.75 379 379.5 -0.91% 185,648 

ZCEK20 386.75 383.75 384.75 -0.65% 147,533 

ZSEH20 899.75 888.5 896.25 0.42% 177,526 

ZSEK20 908.5 899 906 0.28% 128,446 

ZMEH20 294 290.8 291.9 0.07% 70,516 

ZMEK20 299.4 296.5 297.6 0.07% 72,397 

ZLEH20 31 30.41 30.72 -1.00% 69,256 

ZLEK20 31.4 30.78 31.09 -0.99% 55,460 

ZWAH20 550.5 540.75 544.25 -0.59% 76,970 

ZWAK20 550.5 541.5 544.75 -0.68% 62,416 
 

 THỜI TIẾT  

- Midwest: Vùng đồng bằng phía nam sẽ tạnh ráo từ hôm nay 

sang đầu tuần sau. Chỉ có tuyết rơi nhỏ rải rác ở khu vực 

bắc và đông bắc đến hết tuần.  

- Brazil: Các bang trung tâm vẫn duy trì vùng mưa rộng trong 

vài ngày tới. Phía nam, bang Rio Grande do Sul dự báo sẽ 

bắt đầu có mưa vào cuối tuần này.

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 

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

thúc, đạt 100% diện tích dự kiến, so với 98.8% tuần trước. Chất lượng ngô Argentina đang ở mức 62% tốt – tuyệt 

vời, so với 59% tuần trước và 61% cùng kỳ năm ngoái. Chất lượng đậu tương Argentina đạt mức 71% tốt – tuyệt 

vời, so với 70% tuần trước và 54% cùng kỳ năm ngoái. 

- Trung Quốc: Theo nguồn tin từ hãng Agricensus, các buyers Trung Quốc đã mua gần nửa triệu tấn ngô của 

Ukraina trong tuần này do giá xuất khẩu của Ukraina đang hấp dẫn hơn dù nhu cầu cho thức ăn chăn nuôi của 

Trung Quốc dự báo ở mức thấp do virus corona, dịch tả heo châu Phi và dịch cúm A/H5N6. Ngoài ra, nguồn tin 

còn cho rằng Trung Quốc sẽ mua thêm ngô giao hàng tháng 5 và 6 trong thời gian tới nếu Ukraina vẫn chào bán 

với giá tốt. Giá ngô của Ukraina đã giảm $3/tấn trong tuần này. Ukraina hiện vẫn là nước xuất khẩu ngô nhiều nhất 

sang Trung Quốc với 1.7 triệu tấn từ tháng 9 đến tháng 1 vừa qua. Hạn ngạch nhập khẩu ngô của Trung Quốc 

hiện chỉ còn khoảng 500,000 tấn. 

- Mỹ: Hãng tư vấn IEG Vantage giữ nguyên tất cả các dự đoán về diện tích gieo trồng mùa vụ 2020/2021 so với báo 

cáo tháng trước. Cụ thể, diện tích gieo trồng đậu tương dự báo đạt 86.5 triệu mẫu, so với 76.1 của năm 2019. 
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Diện tích gieo trồng ngô 2020/2021 dự báo đạt 93.4 triệu mẫu, cao hơn mức 89.7 triệu của năm ngoái. Diện tích 

gieo trồng lúa mỳ dự báo đạt 45.5 triệu mẫu, thấp hơn mức 45.2 triệu trong niên vụ trước. 

Báo cáo xuất khẩu của USDA cho biết Trung Quốc đã mua 132,000 tấn đậu tương Mỹ 2019/2020 trong tuần 06/02 

và con số giao hàng đậu tương cho Trung Quốc đạt 69,000 tấn. 

BÁO CÁO XUẤT KHẨU – EXPORT SALES (USDA) TUẦN 31/01 – 06/02 

(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 

968.8 782.8 1,247.8 -22.36% 

Đậu tương 644.8 611.3 703.8 -8.38% 

Khô đậu tương 234.2 268.2 212.7 +10.11% 

Dầu đậu tương 39.1 12.8 52.9 -26.09% 

Lúa mỳ 643.1 506.3 338.6 +89.93% 

                                                                                     SẢN LƯỢNG                                                                                                                                                                        

- Brazil: Hãng tư vấn AgroConsult dự đoán sản lượng đậu tương 2019/2020 của Brazil ở mức 126.3 triệu tấn, tăng 

2 triệu tấn so với báo cáo tháng 1, tăng 2.3 triệu tấn so với báo cáo tháng 12 năm ngoái của tổ chức này. Sản 

lượng ngô Brazil 2019/2020 cũng được hãng tăng dự báo từ 101.6 lên mức 102.3 triệu tấn. Trong đó, sản lượng 

ngô vụ 2 dự đoán đạt 74.7 triệu tấn, tăng 700,000 tấn so với báo cáo tháng 1. 

- Argentina: Ủy ban thương mại Rosario (BCR) dự báo sản lượng đậu tương của Argentina niên vụ 2019/2020 ở 

mức 55 triệu tấn, cao hơn 1 triệu tấn so với dự đoán trước nhờ thời tiết có mưa thuận lợi hơn thời gian gần đây 

giúp tăng năng suất lên mức 3.24 tấn/héc-ta, dù diện tích gieo trồng trước đó dự báo giảm từ 17.87 triệu héc-ta 

xuống mức 17.3 triệu héc-ta. Sản lượng ngô 2019/2020 của Argentina cũng được dự báo tăng thêm 1 triệu tấn, 

đạt 50 triệu tấn nhờ diện tích thu hoạch ngô được tăng dự báo thêm 190,000 héc-ta, lên mức 7.11 triệu héc-ta 

trong niên vụ này. 

- EU: Hãng tư vấn Strategie Grains vừa tăng dự báo sản lượng lúa mỳ mềm 2020 của các nước châu Âu lên mức 

138.6 triệu tấn, tiếp tục giảm so với mức 139.8 triệu tấn trong báo cáo tháng trước và cũng thấp hơn mức 146 triệu 

tấn trong năm ngoái. Sản lượng ngô 2020 của khối EU-28 được hãng dự đoán ở mức 67.3 triệu tấn, so với 67.2 

triệu tấn trong báo cáo trước và mức 63.5 triệu tấn trong niên vụ 2019/2020. 

- Trung Quốc: Trung tâm thông tin ngũ cốc quốc gia (CNGOIC) báo cáo tồn kho đậu tương của nước này tăng 

thêm 850,000 tấn trong tuần trước, lên mức 5.97 triệu tấn. Đây là mức tồn kho cao nhất trong vòng 4 tháng qua 

tại nước này. Ép dầu đậu tương trong tuần trước đạt 790,000 tấn, tăng mạnh so với tuần trước nữa do các công 

nhân đã quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết kéo dài do virus corona. 

 LÚA MỲ 

Lúa mỳ đóng cửa giảm điểm trong phiên hôm qua dù báo cáo bán hàng khá tích cực, tăng 89.93% so với số liệu 

tuần trước đó. 
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Hỗ trợ kỹ thuật ZWAH20 

 Kháng cự: 553; 567 

 Hỗ trợ: 538; 535 

  
 ĐẬU TƯƠNG   

Đậu tương đóng cửa tăng điểm nhẹ trong phiên hôm qua. Thông tin Trung Quốc đã mua thêm đậu tương Mỹ trong 

báo cáo xuất khẩu của USDA và đồng real Brazil lên giá trở lại so với dollar Mỹ đã lấn át số liệu giao hàng giảm so 

với tuần trước báo cáo. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZSEH20 

 Kháng cự: 900; 908 

 Hỗ trợ: 876; 868 

  
 

 

 

 

NGÔ 

Ngô đóng cửa giảm điểm hôm qua do báo cáo bán hàng giảm và sản lượng ngô Argentina dự báo tăng lên, kết 

hợp với thông tin số người nhiễm Covid-19 mới tại Trung Quốc tăng đột biến do thay đổi phương pháp phân loại 

chẩn đoán, gây tâm lý lo ngại trên thị trường về nhu cầu tiêu thụ ngô hàng đầu thế giới của nước này. 
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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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