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   Dow Jones 29,398.08 -25.23 (0.086%) 

S&P 500 3,380.16 +6.22 (0.18%) 
 

 
Midwest, USA – 17/02/2020 

 

Midwest, USA – 19/02/2020 

Shanghai Composite 2,917.01 +10.94 (0.38%) 

USD/BRL 4.29536 -0.05362 (1.23%)  
 

GIÁ CHỐT PHIÊN 14/02/2020 

Mã HĐ Cao Thấp TT % KLGD 

ZCEH20 381.5 376.25 377.75 -0.46% 203,519 

ZCEK20 386 380.75 382 -0.71% 152,185 

ZSEH20 899.25 890 893.75 -0.28% 118,906 

ZSEK20 908.25 899.5 903.25 -0.30% 87,477 

ZMEH20 291.6 288.7 291.1 -0.27% 48,025 

ZMEK20 297.3 294.5 296.6 -0.34% 48,840 

ZLEH20 31.02 30.53 30.57 -0.49% 36,157 

ZLEK20 31.38 30.89 30.94 -0.48% 27,386 

ZWAH20 549.5 542 542.75 -0.28% 60,531 

ZWAK20 548.75 541 541.5 -0.60% 52,839 
 

 THỜI TIẾT  

- Midwest: Vùng đồng bằng phía nam có mưa nhỏ trong hôm 

nay, nhưng sẽ tạnh ráo trong 2 ngày tới. Phía tây bắc có 

tuyết rơi không quá dày và dự báo sẽ thu hẹp vùng ảnh 

hưởng đến giữa tuần.  

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

nhưng lượng mưa không lớn. Phía nam dự báo tương đối 

khô ráo trong 2 ngày tới.

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 

- Trung Quốc: Bộ nông nghiệp Trung Quốc cho biết nước này vừa bán 1.32 triệu tấn ngô tồn kho cho các công ty 

sản xuất thức ăn chăn nuôi ở các tỉnh phía nam, khu vực tâm dịch virus covid-19 để đảm bảo nguồn cung trong 

nước thông qua hình thức đấu giá. Chính phủ Trung Quốc đã miễn phí giao dịch trong đợt đấu giá này cho 23 

công ty chịu ảnh hưởng đáng kể trong vùng dịch corona. Trước đó, có rất nhiều trang trại tại tỉnh Hồ Bắc đã phải 

tiêu hủy gia cầm do thiếu thức ăn trong giai đoạn sau tết Nguyên đán vì bị phong tỏa. 

Các nhà phân tích của ngân hàng Rabobank, Hà Lan dự báo xuất khẩu đậu tương từ Brazil sang Trung Quốc sẽ 

đạt khoảng 45 triệu tấn trong năm 2020, giảm 15% so với 53 triệu tấn của năm 2019, do khả năng cạnh tranh lớn 

hơn của đậu tương Mỹ và tiến độ xuất khẩu đầu năm bị chậm lại do ảnh hưởng của virus Covid-19. Trong thỏa 

thuận thương mại giai đoạn 1, Trung Quốc đã cam kết mua 40 – 50 tỷ USD hàng nông sản của Mỹ trong năm 2020 

và 2021 với phần lớn là đậu tương nên thị phần của đậu tương Brazil khả năng sẽ bị thu hẹp lại. Ngân hàng này 

cũng cho biết Trung Quốc sẽ tăng nhập khẩu đậu tương thêm khoảng 5% so với mức 88.5 triệu tấn năm ngoái do 

dịch tả heo châu Phi đã phần nào được kiểm soát làm gia tăng nhu cầu thức ăn chăn nuôi của nước này. 

- Ukraina: Bộ nông nghiệp Ukraina báo cáo xuất khẩu các loại ngũ cốc trong tuần trước tăng 32% lên mức 1.1 triệu 
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tấn, nâng xuất khẩu ngũ cốc từ đầu niên vụ 2019/2020 lên mức 38.2 triệu tấn, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Trong đó, xuất khẩu lúa mỳ Ukraina tuần trước tăng gần gấp đôi lên mức 233,000 tấn, lũy kế từ đầu niên vụ lên 

mức 16.2 triệu tấn, tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu ngô tăng từ 123,000 tấn lên mức 785,000 tấn, 

lũy kế từ đầu niên vụ 2019/2020 tới nay đã đạt 17.6 triệu tấn, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái. 

- Canada: Hải quan Canada báo cáo xuất khẩu lúa mỳ của nước này trong tuần trước đạt 279,000 tấn, giảm 38% 

so với tuần trước đó, nhưng vẫn cao hơn 7% so với trung bình 5 năm qua. Xuất khẩu lúa mỳ Canada từ đầu niên 

vụ 2019/2020 tới nay đã đạt 8.1 triệu tấn, giảm 14% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 3% so với trung bình 5 năm 

qua. Xuất khẩu đậu tương trong tuần trước đạt 121,600 tấn. Đầu tháng 2, tại Canada xuất hiện các cuộc biểu tình 

lớn, phong tỏa hạ tầng của ngành đường sắt và cảng biển, ảnh hưởng lớn tới quá trình xuất khẩu ngũ cốc của 

nước này. 

- Nga: Hải quan Nga báo cáo xuất khẩu ngũ cốc của nước này trong tuần trước giảm 30% xuống mức 461,000 tấn, 

nâng xuất khẩu ngũ cốc từ đầu niên vụ 2019/2020 lên mức 30.1 triệu tấn, giảm 30% so với cùng kỳ năm 2019 và 

giảm 2.2% so với trung bình 3 năm qua. Trong đó, xuất khẩu lúa mỳ trong tuần trước giảm 43% xuống mức 304,000 

tấn. Xuất khẩu ngô trong tuần trước tăng gần 50%, lên mức 106,000 tấn. Xuất khẩu ngũ cốc của Nga cả niên vụ 

2019/2020 vẫn được Hải quan dự báo ở mức 45 triệu tấn, trong đó xuất khẩu lúa mỳ dự báo sẽ đạt 36 triệu tấn. 

                                                                                     SẢN LƯỢNG                                                                                                                                                                        

- Brazil: Hiệp hội dầu thực vật Brazil (ABIOVE) dự đoán sản lượng đậu tương 2019/2020 của nước này ở mức 

123.7 triệu tấn, so với mức 122.8 triệu tấn trong báo cáo trước đó. Xuất khẩu đậu tương Brazil trong năm 2020 bị 

giảm dự báo xuống mức 73.5 triệu tấn, so với 75 triệu trong báo cáo trước. Ép dầu đậu tương trong năm 2020 

tăng dự báo thêm 500,000 tấn, lên mức 44.5 triệu tấn. Như vậy, dự đoán năm nay Brazil sẽ có sản lượng đậu 

tương và ép dầu đậu tương ở mức cao kỷ lục. 

- Mỹ: Báo cáo Chiến lược phát triển nông nghiệp dài hạn của Mỹ giai đoạn 2020 - 2029 cho biết diện tích gieo trồng 

ngô Mỹ 2020 dự báo đạt 94.5 triệu mẫu, so với 89.9 triệu năm ngoái. Năng suất mùa vụ 2020/2021 dự báo sẽ đạt 

178.5 giạ/mẫu, cao hơn mức 168.4 trong niên vụ này. Tồn kho cuối vụ ngô Mỹ 2020/2021 dự báo đạt 2.754 tỉ giạ, 

so với 1.929 của niên vụ 2019/2020. Diện tích gieo trồng đậu tương Mỹ dự báo đạt 84 triệu tấn, so với 76.5 triệu 

năm ngoái. Năng suất mùa vụ Mỹ 2020/2021 dự báo đạt 50.5 giạ/mẫu, so với 46.9 trong niên vụ này. Tồn kho cuối 

vụ đậu tương Mỹ 2022/2021 dự báo đạt 518 triệu giạ, so với 460 triệu trong niên vụ 2019/2020. Diện tích gieo 

trồng tất cả các loại lúa mỳ Mỹ dự báo đạt 45 triệu mẫu, so với 45.2 triệu năm ngoái. Tồn kho cuối vụ Mỹ 2020/2021 

dự báo đạt 950 triệu giạ, so với 1.043 tỉ giạ dự đoán cho niên vụ 2019/2020. 

- Pháp: Báo cáo mùa vụ của Bộ nông nghiệp Pháp cho biết chất lượng mùa vụ lúa mỳ mềm 2020 của Pháp đạt 

65% tốt – tuyệt vời, so với mức 73% trong báo cáo cuối tháng 11 năm ngoái và mức 85% tốt – tuyệt vời cùng kỳ 

năm ngoái. Chất lượng mùa vụ năm nay giảm do thời tiết có nhiệt độ và lượng mưa cao hơn bình thường trong 

mùa đông năm nay, diện tích thu hoạch dự báo chỉ đạt 4.7 triệu héc-ta, giảm 6% so với năm ngoái và trung bình 5 

năm qua. 
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 LÚA MỲ 

Lúa mỳ đóng cửa giảm điểm rất nhẹ trong phiên cuối tuần trước do thông tin tốc độ xuất khẩu lúa mỳ của Nga và 

Canada đã chậm lại gặp phải lực hỗ trợ từ chất lượng lúa mỳ Pháp hiện giảm so với báo cáo cuối tháng 11 năm 

ngoái. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZWAH20 

 Kháng cự: 552; 567 

 Hỗ trợ: 538; 535 

  

 ĐẬU TƯƠNG   

Đậu tương đóng cửa giảm điểm nhẹ trong phiên cuối tuần qua chủ yếu do thông tin Brazil tăng dự báo sản lượng 

đậu tương lên 0.9 triệu tấn so với báo cáo trước đó. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZSEH20 

 Kháng cự: 900; 908 

 Hỗ trợ: 876; 868 

  
 

 

 

 

 

 

535

549

563

577

591

22/1 30/1 7/2

Lúa mỳ 03/2020 - ZWAH20

0K

25K

50K

75K

100K

125K

150K

17/1 29/1 7/2
100K

130K

160K

190K

220K

Lúa mỳ 03/2020 - ZWAH20 Volume OI

 860

 876

 892

 908

 924

22/1 30/1 7/2

Đậu tương 03/2020 - ZSEH20

180K

240K

300K

360K

0K

45K

90K

135K

180K

17/1 29/1 7/2

Đậu tương 03/2020 - ZSEH20 Volume OI



BẢN TIN THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN 17/02/2020 

Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) 

4 

 

 

NGÔ 

Ngô có thêm một phiên đóng cửa giảm điểm trong vùng giá đi ngang dù Trung Quốc hiện đang có nhu cầu tăng 

nhập khẩu ngô trong thời gian tới do đã phải xuất tồn kho để đáp ứng nhu cầu trong nước. 

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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