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   Dow Jones 29,551.42 +275.08 (0.94%) 

S&P 500 3,379.45 +21.70 (0.65%) 
 

 
Midwest, USA – 13/02/2020 

 

Midwest, USA – 15/02/2020 

Shanghai Composite 2,926.9 +25.23 (0.87%) 

USD/BRL 4.35333 +0.02514 (0.58%)  
 

GIÁ CHỐT PHIÊN 12/02/2020 

Mã HĐ Cao Thấp TT % KLGD 

ZCEH20 383.75 378.25 383 0.86% 222,274 

ZCEK20 387.75 383 387.25 0.78% 156,437 

ZSEH20 893 881.5 892.5 0.88% 153,438 

ZSEK20 903.75 894.25 903.5 0.70% 114,117 

ZMEH20 292.5 289.8 291.7 0.31% 59,960 

ZMEK20 298.1 295.3 297.4 0.30% 50,860 

ZLEH20 31.07 30.54 31.03 1.01% 56,586 

ZLEK20 31.44 30.91 31.4 1.03% 39,534 

ZWAH20 549 538.25 547.5 1.01% 86,164 

ZWAK20 549.25 540.25 548.5 0.83% 60,965 
 

 THỜI TIẾT  

- Midwest: Vùng đồng bằng phía nam hôm nay có mưa rất to 

nhưng sẽ tạnh ráo trong 2 ngày tới. Cả khu vực sẽ có tuyết 

rơi diện rộng, tập trung nhiều ở các bang phía đông từ giờ 

đến cuối tuần.  

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

2 ngày tới. Phía nam dự báo tương đối khô ráo đến hết tuần.

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 

- Argentina: Chính quyền bang La Pampa đã dỡ bỏ lệnh cấm bán phân bón áp dụng từ đầu tháng 2 do trước đó 

nông dân bang này không thực hiện các quy định về xử lý bao bì gây ảnh hưởng tới môi trường. Theo Bộ nông 

nghiệp Argentina, nếu tiếp tục lệnh cấm này, sản lượng đậu tương có thể bị thiệt hại 750,000 tấn vì thời điểm này 

đang là lúc cần bón phân cho mùa vụ, nếu không sẽ ảnh hưởng tới chất lượng và khiến sâu bệnh phát triển. 

- Việt Nam: Hải quan Việt Nam báo cáo nhập khẩu ngô từ ngày 16/01 đến 31/01 đạt 214,228 tấn, nâng nhập khẩu 

ngô trong cả tháng 1 lên mức 751,966 tấn, giảm so với 995,166 tấn đã nhập khẩu trong tháng trước và mức 

916,162 tấn cùng kỳ năm ngoái. Trong tháng 1, Việt Nam nhập khẩu ngô chủ yếu từ Argentina với 424,125 tấn và 

từ Brazil với 285,992 tấn. 

Trong khi đó, nhập khẩu lúa mỳ 2 tuần cuối tháng 1 đạt 249,756 tấn, nâng nhập khẩu lúa mỳ cả tháng lên mức 

377,245 tấn, gấp gần 3 lần mức nhập khẩu trong tháng trước và cao hơn mức 265,284 tấn cùng kỳ năm 2019. 

Việt Nam chủ yếu nhập khẩu lúa mỳ từ Nga với 74,644 tấn, giảm so với 136,429 tấn cùng kỳ năm 2019 và từ Úc 

với 101,669 tấn, so với 110,953 tấn cùng kỳ năm ngoái.  
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Cũng trong 2 tuần được báo cáo, nhập khẩu đậu tương đã đạt 63,289 tấn, nâng nhập khẩu đậu tương trong cả 

tháng 1 lên mức 89,558 tấn, giảm một nửa so với tháng trước và mức 157,293 tấn của tháng 1/2019. Trong đó, 

chủ yếu là đậu tương từ Mỹ với 78,972 tấn, so với 150,124 tấn cùng kỳ năm ngoái. 

- Ukraina: Hãng tư vấn APK-Inform cho biết hầu hết ngũ cốc vụ đông tại Ukraina đang có chất lượng hoàn hảo, 

mặc dù giai đoạn gieo trồng năm nay bắt đầu với thời tiết thiếu mưa khá nghiêm trọng. Ước tính 80% diện tích 

đang ở trạng thái tuyệt vời. Diện tích gieo trồng ngũ cốc vụ đông 2019/2020 của Ukraina đạt 7.6 triệu héc-ta, tăng 

0.2% so với năm ngoái. Diện tích gieo trồng lúa mỳ vụ đông chỉ đạt 6.4 triệu héc-ta, giảm 0.6% so với năm ngoái. 

Lúa mỳ vụ đông thường chiếm 95% tổng sản lượng ngũ cốc vụ đông tại Ukraina. 

                                                                                     SẢN LƯỢNG                                                                                                                                                                        

- Mỹ: Báo cáo của Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA) cho biết sản lượng ethanol của Mỹ giảm 48,000 thùng 

mỗi ngày trong tuần trước, xuống mức 1.033 triệu thùng vào thời điểm sau khi báo cáo cung cầu (WASDE) tháng 

2 của USDA tăng dự báo nhu cầu sử dụng ngô cho sản xuất ethanol của Mỹ thêm 50 triệu giạ. Tồn kho ethanol tại 

Mỹ vẫn đang ở mức cao nhất từ trước tới nay, đạt 24.35 triệu thùng, so với mức 23.47 triệu thùng trong tuần trước. 

- Pháp: Bộ nông nghiệp Pháp tăng dự báo xuất khẩu lúa mỳ mềm ra ngoài khối EU trong niên vụ 2019/2020 lên 

mức 12.6 triệu tấn, so với mức 12.4 triệu tấn trong báo cáo tháng 1. Đây là lần tăng dự đoán thứ 4 liên tiếp trong 

vòng 4 tháng qua. Đồng euro giảm giá xuống mức thấp nhất trong vòng 4 tháng so với dollar Mỹ là yếu tố giữ giá 

lúa mỳ xuất khẩu của Pháp cạnh tranh hơn so với lúa mỳ Mỹ và trên thị trường toàn cầu. Xuất khẩu lúa mỳ mềm 

sang các nước trong khối EU dự báo đạt 8 triệu tấn, giảm so với mức 8.2 triệu tấn trong báo cáo tháng trước. Tổng 

xuất khẩu lúa mỳ mềm của Pháp trong niên vụ 2019/2020 đang được dự đoán ở mức 20.7 triệu tấn, tăng 21% so 

với niên vụ trước. Tồn kho cuối vụ lúa mỳ mềm 2019/2020 của Pháp được giữ nguyên dự báo ở mức 2.4 triệu tấn 

như báo cáo tháng trước. 

 LÚA MỲ 

Lúa mỳ đóng cửa tăng điểm trở lại trong phiên hôm qua với 1.01% chủ yếu do yếu tố phân tích kỹ thuật từ thị 

trường trong việc kiểm tra vùng giá hỗ trợ. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZWAH20 

 Kháng cự: 566; 577 

 Hỗ trợ: 546; 537 
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 ĐẬU TƯƠNG   

Đậu tương đóng cửa tăng điểm phiên hôm qua, tiếp tục duy trì đà phục hồi giá từ báo cáo tồn kho cuối vụ Mỹ giảm 

dù thực tế đồng real Brazil vẫn đang tiếp tục mất giá so với dollar Mỹ và có thể làm giá đậu tương Brazil cạnh tranh 

hơn giá đậu tương Mỹ. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZSEH20 

 Kháng cự: 894; 900 

 Hỗ trợ: 870; 867 

  
 

 

 

 

NGÔ 

Ngô tiếp tục duy trì vùng giá đi ngang từ tháng trước, đóng cửa tăng điểm hôm qua dù bị ảnh hưởng bởi báo cáo 

tồn kho cuối vụ từ USDA trái ngược với các dự đoán trước đó. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZCEH20 

 Kháng cự: 386; 389 

 Hỗ trợ: 375; 373 
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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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