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   Dow Jones 29,219.98 -128.05 (0.44%) 

S&P 500 3,373.23 -12.92 (0.38%) 
 

 
Midwest, USA – 21/02/2020 

 
 

Midwest, USA – 23/02/2020 

Shanghai Composite 3,030.15 +54.75 (1.84%) 

USD/BRL 4.3919 +0.02796 (0.64%)  
 

GIÁ CHỐT PHIÊN 20/02/2020 

Mã HĐ Cao Thấp TT % KLGD 

ZCEH20 381.25 378 378.5 -0.53% 153,934 

ZCEK20 385.75 382.25 382.75 -0.65% 139,584 

ZSEH20 898 891.25 892.75 -0.50% 81,670 

ZSEK20 905.5 899.5 901 -0.50% 73,248 

ZMEH20 293.8 290.8 292.9 -0.03% 44,108 

ZMEK20 299.1 296.2 298.3 -0.07% 56,962 

ZLEH20 30.43 30.04 30.12 -0.73% 58,165 

ZLEK20 30.79 30.39 30.47 -0.75% 60,870 

ZWAH20 567.5 558.25 560 -0.93% 50,693 

ZWAK20 564.75 556.5 559.25 -0.58% 54,353 
 

 THỜI TIẾT  

- Midwest: Từ ngày mai, vùng đồng bằng phía nam sẽ đón 

một lượng mưa lớn trên diện rộng sau gần 2 ngày khô ráo. 

Khu vực phía bắc sẽ hoàn toàn tạnh ráo đến cuối tuần.  

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

bang Mato Grosso có thể bị ngập úng do mưa nhiều. Phía 

nam dự báo tiếp tục khô ráo đến hết tuần.

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 

- Mỹ: Hội thảo USDA Ag Outlook Forum 2020 đã đưa ra những dự đoán cho mùa vụ Mỹ 2020/2021 hôm qua. Theo 

đó, diện tích gieo trồng ngô Mỹ dự báo đạt 94 triệu mẫu, so với mức 89.7 triệu mẫu trong năm 2019. Diện tích gieo 

trồng đậu tương dự báo đạt 85 triệu mẫu, so với 76.1 triệu trong năm ngoái. Diện tích gieo trồng lúa mỳ dự báo 

đạt 45 triệu mẫu, so với 45.2 triệu năm ngoái. 

- Argentina: Sở giao dịch hàng hóa Buenos Aires Exchange báo cáo chất lượng ngô Argentina đang ở mức 61% 

tốt – tuyệt vời, hầu như không thay đổi so với 62% tuần trước, cao hơn 57% cùng kỳ năm ngoái. Chất lượng đậu 

tương Argentina đang ở mức 71% tốt – tuyệt vời bằng với tuần trước và cao hơn 45% cùng kỳ năm ngoái. Sản 

lượng ngô và đậu tương của Argentina vẫn được giữ nguyên dự đoán ở mức lần lượt là 49 và 53.1 triệu tấn. Ước 

tính 58% diện tích đậu tương đang ở trong giai đoạn phát triển quan trọng nhất, sẽ ảnh hưởng lớn tới năng suất 

thu hoạch sau này. 

                                                                                     SẢN LƯỢNG                                                                                                                                                                        

- Nga: USDA chi nhánh Nga dự báo sản lượng lúa mỳ Nga trong niên vụ 2019/2020 ở mức 73.5 triệu tấn, thấp hơn 
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mức 74 triệu tấn trong báo cáo trước đó nhưng cao hơn sản lượng 71.68 triệu tấn năm ngoái. Xuất khẩu lúa mỳ 

Nga 2019/2020 dự báo sẽ đạt 33.5 triệu tấn, so với mức 34 triệu tấn trong báo cáo chính thức của USDA.  

- EU: Tập đoàn Coceral dự báo sản lượng lúa mỳ 2020 của khối EU-27 và nước Anh sẽ đạt 137.9 triệu tấn, giảm 

7.7 triệu tấn so với năm ngoái do diện tích mùa vụ giảm đáng kể ở Pháp, Đức, Đan Mạch, Anh vì mưa nhiều gây 

ra tình trạng ngập úng. Trong đó, sản lượng lúa mỳ Pháp được dự đoán ở mức 35.7 triệu tấn, giảm 10% so với 

năm 2019. Sản lượng lúa mỳ Anh dự báo đạt 12.3 triệu tấn, giảm mạnh 23% so với năm ngoái. Trong khi đó, sản 

lượng lúa mỳ của Romania và Ba Lan đều được dự báo tăng lên. Sản lượng ngô của khối EU-27 và Anh được dự 

đoán ở mức 65 triệu tấn, cao hơn mức 60.9 triệu tấn năm ngoái, nhờ sản lượng cao hơn ở Đức, Pháp và Ba Lan. 

- Ukraina: Hãng tư vấn APK-Inform báo cáo tồn kho các loại ngũ cốc của Ukraina tính đến ngày 01/02/2020 đạt 

12.8 triệu tấn, giảm 1.8% so với cùng kỳ năm 2019. Tồn kho lúa mỳ tại các công ty thương mại lớn và vừa tại 

Ukraina đang ở mức 3.8 triệu tấn. Xuất khẩu ngũ cốc của nước này từ đầu niên vụ 2019/2020 tới nay đã đạt 39 

triệu tấn, tăng 25.6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu lúa mỳ đã đạt 16.3 triệu tấn và ngô đã đạt 

18.3 triệu tấn. 

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

thêm 80,000 tấn trong tuần trước lên mức 6.05 triệu tấn, mức tồn kho cao nhất kể từ tháng 9 năm ngoái tới nay, 

nhưng có giảm 1.38 triệu tấn so với cùng kỳ năm 2019. Ép dầu đậu tương trong tuần trước tăng thêm 30,000 tấn, 

lên mức 350,000 tấn. Tồn kho dầu đậu tương tăng 130,000 tấn, lên mức 1.04 triệu tấn, mức cao nhất trong vòng 

2 tháng qua. Tồn kho khô đậu tăng thêm 30,000 tấn, lên mức 350,000 tấn. Nguyên nhân là do nhu cầu sử dụng 

các mặt hàng này giảm vì lo ngại về dịch cúm. 

 LÚA MỲ 

Lúa mỳ đóng cửa giảm điểm trong phiên hôm qua dù diện tích gieo trồng ở Mỹ vụ 2020/2021 dự báo giảm nhẹ và 

sản lượng lúa mỳ châu Âu trong năm 2020 có thể sẽ giảm đáng kể so với năm 2019. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZWAH20 

 Kháng cự: 571; 577 

 Hỗ trợ: 548; 538 
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 ĐẬU TƯƠNG   

Đậu tương đóng cửa giảm điểm với 0.5% do diện tích gieo trồng đậu tương 2020/2021 của Mỹ được dự báo tăng 

4.3 triệu mẫu so với năm 2019. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZSEH20 

 Kháng cự: 900; 904 

 Hỗ trợ: 881; 874 

  
 

 

 

 

NGÔ 

Ngô đóng cửa giảm điểm trong ngày hôm qua do diện tích gieo trồng ngô Mỹ vụ tới dự báo tăng so với năm ngoái 

và sản lượng ngô của EU cũng được dự doán có thể tăng lên 65 triệu tấn trong năm 2020. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZCEH20 

 Kháng cự: 385; 388 

 Hỗ trợ: 376; 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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