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   Dow Jones 25,766.64 -1,190.95 (4.42%) 

S&P 500 2,978.76 -137.63 (4.42%) 
 

 
Midwest, USA – 28/02/2020 

 
 

Midwest, USA – 01/03/2020 

Shanghai Composite 2,991.33 +3.4 (0.11%) 

USD/BRL 4.48487 +0.03614 (0.81%)  
 

GIÁ CHỐT PHIÊN 27/02/2020 

Mã HĐ Cao Thấp TT % KLGD 

ZCEH20 370 361.75 364.5 -1.62% 151,508 

ZCEK20 374 366.25 368 -1.74% 273,794 

ZSEH20 887.75 866.75 886.25 0.60% 65,217 

ZSEK20 897 878.25 895 0.34% 158,665 

ZMEH20 297.4 286.9 296.9 1.92% 33,090 

ZMEK20 304.3 294 303.6 1.78% 108,987 

ZLEH20 29.31 28.63 28.83 -0.83% 34,419 

ZLEK20 29.7 29 29.19 -0.88% 90,338 

ZWAH20 539.25 528.25 529.25 -2.04% 20,476 

ZWAK20 535 526.25 527.5 -1.54% 70,392 
 

 THỜI TIẾT  

- Midwest: Cả khu vực hôm nay có tuyết rơi rải rác nhưng sẽ 

sớm khô ráo vào cuối tuần, trước khi vùng đồng bằng phía 

nam chuẩn bị đón một lượng mưa diện rộng từ đầu tháng 

tới. 

- Brazil: Các bang trung tâm vẫn có mưa duy trì trên diện rộng. 

Phía nam, thời tiết dự báo sẽ tạnh ráo trong 3 ngày tới.

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 

- Argentina: Bộ lao động Argentina, nước xuất khẩu các sản phẩm đậu tương hàng đầu thế giới, đã can thiệp để 

ngăn chặn đình công tại các nhà máy ép dầu lớn của nước này, để đảm bảo hoạt động sản xuất ổn định và không 

ảnh hưởng tới quá trình xuất khẩu khô đậu và dầu đậu tương. Trước đó, liên đoàn công nhân FTCIOD tuyên bố 

sẽ tổ chức một cuộc đình công vô thời hạn nhằm phản đối chính sách tăng thuế xuất khẩu của Chính phủ. 

- Nga: Chính phủ Nga đã yêu cầu Bộ nông nghiệp bổ sung thêm các thông tin về các hạn ngạch xuất khẩu ngũ cốc. 

Trước đó, Bộ nông nghiệp nước này đã đề xuất việc thiết lập một hạn ngạch xuất khẩu ngũ cốc trong giai đoạn từ 

tháng 1 – tháng 6 ở mức 20 triệu tấn. Các thông tin này sẽ phải đảm bảo được các quy tắc của WTO và một số 

khu vực thuế 0% mà Nga đang tham gia cùng các nước khác. Tuy nhiên, các thương nhân tại Nga đang phản đối 

việc áp hạn ngạch xuất khẩu này. Hải quan Nga cho biết Nga đã xuất khẩu khoảng 27 triệu tấn ngũ cốc từ đầu 

niên vụ 2019/2020 tới nay, giảm 19% so với cùng kỳ năm ngoái. 

- Úc: Theo cục khí tượng quốc gia Úc, xác suất xảy ra mưa trên trung bình tại quốc gia này trong giai đoạn 01/03 

đến 30/05 năm nay là 70%, sẽ rất tốt để nông dân Úc có thể tiến hành gieo trồng lúa mỳ trong mùa vụ 2020/2021 

sau 3 năm liên tục bị hạn hán. Thông thường, nông dân Úc sẽ bắt đầu gieo trồng lúa mỳ vụ mới vào cuối tháng 4. 
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Do hạn hán, sản lượng lúa mỳ Úc 2019/2020 đã bị giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 12 năm, khiến giá lúa 

mỳ nội địa tăng cao. 

- Brazil: Theo báo cáo của Tiến sĩ nông nghiệp Cordonnier, với tiến độ gieo trồng hiện tại, khoảng 50% diện tích 

mùa vụ ngô thứ 2 tại Brazil sẽ được gieo trồng trong giai đoạn gieo trồng lý tưởng nhất, kết thúc vào cuối tuần này. 

30% mùa vụ sẽ phải gieo trồng muộn hơn một chút và 20% cuối cùng sẽ gieo trồng rất muộn. Thông thường, nông 

dân Brazil sẽ không gieo trồng ngô vụ 2 sau giai đoạn ngày 10 – 15/3 hàng năm. Giá ngô tại bang Mato Grosso 

đã tăng 1.9% trong tuần qua và dự báo giá ngô nội địa tại Brazil sẽ duy trì ở mức cao trong phần còn lại của năm 

2020, là cơ sở khiến nông dân Brazil gieo trồng ngô vụ 2 với diện tích lớn hơn các kỳ vọng trước đó. Tại bang 

Mato Grosso, bang trồng ngô lớn nhất cả nước, nông dân đã gieo trồng được 79.6% diện tích ngô vụ 2, dự kiến 

khoảng 88% diện tích ngô vụ 2 sẽ được gieo trồng trong giai đoạn lý tưởng. Tại bang Parana, gieo trồng ngô vụ 2 

đã đạt 32%, chậm hơn khá nhiều so với các năm trước nên dự đoán diện tích và năng suất tại Parana đều giảm. 

Thu hoạch ngô vụ 1 tại bang này mới chỉ đạt 46% do lượng mưa tại Parana năm nay rất thấp. Tại bang Goias, 

mưa nhiều trong vài tuần qua đã làm chậm tiến độ thu hoạch đậu tương và việc gieo trồng ngô vụ 2 sẽ muộn hơn 

so với kế hoạch ban đầu. 

- USDA: Báo cáo Bán hàng xuất khẩu tuần từ 14/02 – 20/02 cho thấy bán hàng đậu tương và ngô giảm mạnh so 

với tuần trước. Trong đó, bán hàng đậu tương cho Trung Quốc đã tăng thêm 71,700 tấn trong tuần trước, giao 

hàng đậu tương cho Trung Quốc đạt 68,700 tấn. 

BÁO CÁO XUẤT KHẨU – EXPORT SALES (USDA) TUẦN 14/02 – 20/02 

(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 

864.6 844.7 1,249.2 -31% 

Đậu tương 339.3 597.9 494.3 -31% 

Khô đậu tương 157.5 276.7 169.4 -7% 

Dầu đậu tương 5.6 20.4 41.9 -87% 

Lúa mỳ 381.8 408 346.3 +10% 

                                                                                     SẢN LƯỢNG                                                                                                                                                                        

- Argentina: Sở giao dịch hàng hóa Buenos Aires Exchange vừa tăng dự báo sản lượng đậu tương 2019/2020 của 

Argentina lên mức 54.5 triệu tấn, cao hơn mức 53.1 triệu tấn trong báo cáo trước đó nhờ mưa thuận lợi trong tháng 

2 đã giúp tăng chất lượng đậu tương so với các kỳ vọng trước đó. Sản lượng ngô của Argentina được tăng dự 

báo thêm 1 triệu tấn, lên mức 50 triệu tấn. Năng suất dự báo sẽ tăng thêm 1% nhưng thời tiết thiếu mưa ở các 

bang phía nam nếu nghiêm trọng hơn vẫn có thể làm giảm năng suất trung bình cả nước. 

- Mỹ: Nông dân Mỹ có thể sẽ gia tăng diện tích gieo trồng ngô trong năm 2020 thêm 7.68% lên mức 96.6 triệu mẫu 

theo khảo sát của Farm Futures. Nếu vậy, đây sẽ là diện tích gieo trồng ngô cao thứ 2 trong lịch sử, sau mức 97.3 

triệu mẫu đã gieo trồng vào năm 2012. Năng suất ngô Mỹ được dự báo sẽ đạt 173.4 giạ/mẫu, là mức trung bình 

trong vòng 5 năm qua. Sản lượng ngô dự báo sẽ đạt 15.3 tỉ giạ, là mức cao thứ 2 từ trước tới nay. Đối với đậu 
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tương, diện tích gieo trồng dự đoán sẽ đạt 80.6 triệu mẫu, tăng 5.9% so với năm 2019. Diện tích gieo trồng lúa mỳ 

vụ đông 2020 dự báo ở mức 30.8 triệu mẫu, giảm 1.14% so với năm ngoái còn vụ xuân dự báo đạt 12.5 triệu mẫu, 

là năm giảm thứ 3 liên tiếp. 

- Ai Cập: Bộ nông nghiệp Ai Cập dự báo sản lượng lúa mỳ của nước này trong năm 2020 sẽ tăng lên mức 9.5 triệu 

tấn nhờ thời tiết thuận lợi. Chính phủ Ai Cập dự kiến sẽ thu mua khoảng 3 – 3.5 triệu tấn lúa mỳ nội địa theo 

chương trình trợ giá cho nông dân. Ai Cập hiện vẫn là nước nhập khẩu lúa mỳ lớn nhất thế giới, ước tính sẽ nhập 

khẩu 12.5 triệu tấn trong niên vụ 2019/2020 này. 

- Thế giới: Báo cáo Cung cầu tháng 2 của Hiệp hội ngũ cốc quốc tế (IGC) dự báo sản lượng lúa mỳ thế giới 

2019/2020 ở mức 763 triệu tấn, cao hơn mức 761 triệu tấn trong báo cáo trước và mức 733 triệu tấn năm ngoái. 

Sản lượng lúa mỳ thế giới 2020/2021 dự đoán sẽ ở mức 769 triệu tấn, cao kỷ lục từ trước tới nay một phần do sản 

lượng lúa mỳ ở Ấn Độ tăng. Sản lượng ngô thế giới 2019/2020 dự báo đạt 1.112 tỉ tấn, so với mức 1.111 tỉ tấn 

trong báo cáo trước, nhưng thấp hơn 1.130 tỉ tấn năm ngoái. Sản lượng đậu tương thế giới 2019/2020 dự báo đạt 

345 triệu tấn, cao hơn mức 342 triệu tấn trong báo cáo trước, nhưng thấp hơn sản lượng 362 triệu tấn năm ngoái. 

 LÚA MỲ 

Lúa mỳ đóng cửa giảm điểm mạnh trong phiên hôm qua do thông tin sản lượng lúa mỳ thế giới dự đoán sẽ tăng 

cao, áp đảo lực hỗ trợ từ số liệu bán hàng tăng khá nhẹ. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZWAH20 

 Kháng cự: 553; 567 

 Hỗ trợ: 529; 525 

  
 ĐẬU TƯƠNG   

Đậu tương đóng cửa tăng điểm với 0.6% dù trước đó giá đã giảm điểm khá mạnh do số liệu bán hàng gây thất vọng 

nhưng sau đó được bù lại bởi kỳ vọng tích cực khi USDA báo cáo Trung Quốc đã mua thêm đậu tương. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZSEH20 

 Kháng cự: 900; 904 

 Hỗ trợ: 870; 865 
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NGÔ 

Ngô đóng cửa giảm điểm do báo cáo bán hàng giảm 31% so với tuần trước báo cáo, dù có thông tin tiến độ gieo 

trồng ngô vụ 2 bị chậm lại tại Brazil có thể ảnh hưởng đến năng suất ngô nước này. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZCEH20 

 Kháng cự: 383; 385 

 Hỗ trợ: 368; 365 

  

 

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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