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Dow Jones 26,703.32 +1293.96 5.09% 

S&P 500 3,090.23 +136.01 4.60% 

Shanghai Composite 2,970.93 +90.63 (3.15%)  

USD/BRL 4.4739 +0.0003 (0.01%) 

 
Midwest, USA – 02/03/2020 

Mã HĐ Cao Thấp TT r% KLGD 

ZCEK20 376.25 367.25 375.5 1.97% 138,591 

ZCEN20 379.25 371.25 378.5 1.61% 62,930 

ZSEK20 904.5 890.5 901 0.92% 112,706 

ZSEN20 913 899.75 910.75 1.03% 48,545 

ZMEK20 310 304.8 308.9 1.08% 78,343 

ZMEN20 314 309.1 313.3 1.03% 43,300 

ZLEK20 29.2 28.59 28.91 0.80% 66,299 

ZLEN20 29.56 28.97 29.26 0.76% 30,458 

ZWAK20 528.5 516.25 523.25 -0.33% 73,723 

ZWAN20 529 517 524.25 -0.38% 37,818 
 

GIÁ CHỐT PHIÊN 02/03/2020 

 
Midwest, USA – 03/03/2020 

THỜI TIẾT 

- Brazil: Tại miền trung, mưa to vẫn sẽ diễn ra ở khu vực 

Mato Grosso và Goias trong vài ngày tới. Tại miền nam, 

bang Parana có mưa nhỏ trong vòng 48 giờ tới, sau đó 

thời tiết sẽ khô ráo trở lại.  

- Mỹ: Tại phía nam, thời tiết khô ráo trong hôm nay. Tại 

phía tây bắc, thời tiết có mưa và tuyết rơi không đáng kể. 

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 

Brazil: Hãng tin Ag Rural báo cáo thu hoạch đậu tương trên cả nước Brazil đã đạt 40% diện tích dự kiến, so với 

31% tuần trước, 52% cùng kỳ năm ngoái và 39% trung bình 5 năm qua. Tại bang Mato Grosso, bang có sản 

lượng đậu tương lớn nhất cả nước, thu hoạch đã đạt 83%, tuy nhiên, tiến độ thu hoạch tại các khu vực khác đang 

gây ra nhiều lo ngại, đặc biệt là ở 4 bang Ma-to-pi-ba, với tiến độ mùa vụ chậm kỷ lục trong năm nay. 

Argentina: Theo truyền thông đưa tin, trong bài phát biểu đầu tiên trước quốc hội, Tổng thống Alberto Fernandez 

đã xác nhận các kế hoạch tăng thuế xuất khẩu đậu tương. Mức tăng dự kiến sẽ là 3%, từ 30% lên mức 33%. 

Trong bài phát biểu này, ông không nhắc đến khô đậu và dầu đậu nành, mà hàm ý thị trường đang hiểu là sẽ 

không tăng các mức thuế xuất khẩu các mặt hàng này. 

Ấn Độ: Truyền thông Ấn Độ cho biết chính phủ nước này sẽ không gia hạn mức thuế nhập khẩu bổ sung 5% đã 

áp dụng đối với dầu cọ tinh chế của Malaysia từ tháng 9 năm ngoái. Đây là động thái có được sau khi hai nước 

mở lại các cuộc thỏa thuận nhằm gỡ bỏ căng thẳng chính trị trong suốt thời gian qua. 
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Mỹ: Báo cáo Ép dầu – Fats and Oils hàng tháng của USDA cho biết ép dầu đậu tương của Mỹ trong tháng 1 đạt 

5.66 triệu tấn (189 triệu giạ), so với 5.54 triệu tấn (185 triệu giạ) trong tháng 12 và 5.49 triệu tấn (183 triệu giạ) 

cùng kỳ năm ngoái. Tồn kho dầu đậu nành cuối tháng 1 của Mỹ đạt 2.351 tỉ pounds, so với 2.093 cuối tháng 12; 

và 2.004 tỉ pounds cùng kỳ năm ngoái. 

SẢN LƯỢNG  

EU: Ủy ban châu Âu – EU Commission báo cáo xuất khẩu lúa mỳ của các nước châu Âu trong tuần trước đạt 

179,969 tấn, tăng 64% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 38% so với trung bình 3 năm qua. Nhập khẩu ngô trong 

tuần trước đạt 368,566 tấn, giảm 12% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng nhanh hơn 25% so với trung bình 3 năm 

qua. Nhập khẩu đậu tương trong tuần trước đạt 182,774 tấn, giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Pháp: Hải quan Pháp báo cáo xuất khẩu lúa mỳ mềm ra ngoài khối liên minh châu Âu – EU trong tháng 2 đạt 

1.46 triệu tấn, so với mức 1.12 triệu tấn trong tháng 1, và là mức cao nhất cho tháng 2 kể từ năm 2010 tới nay. 

Đây cũng là tháng xuất khẩu nhiều nhất của lúa mỳ Pháp kể từ khi bắt đầu niên vụ 2019/20 (tháng 7) tới nay. 

Xuất khẩu lúa mỳ lũy kế ra ngoài EU từ đầu niên vụ 2019/20 đã đạt 7.82 triệu tấn. 

Australia: Cục kinh tế và tài nguyên quốc gia Úc – ABARES dự báo sản lượng lúa mỳ của Úc trong năm 2020/21 

có thể sẽ đạt 21.3 triệu tấn, tăng 40.4% so với mức 15.17 triệu tấn năm ngoái. ABARES dự báo nông dân Úc sẽ 

gieo trồng lúa mỳ vụ mới trên diện tích 12.0 triệu héc-ta, tăng so với mức 10.1 triệu héc-ta đã gieo trồng trong 

niên vụ trước. 

LÚA MỲ 

Lúa mỳ giảm giá 0.33% trong phiên hôm qua trước thông tin dự báo sản lượng lúa mỳ Australia tăng trong niên 

vụ 2020/21 cùng với áp lực cạnh tranh từ doanh số xuất khẩu lúa mỳ của EU tăng trưởng tốt.  

Hỗ trợ kỹ thuật ZWAK20 

 Kháng cự: 527; 537 

 Hỗ trợ: 519; 517 
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ĐẬU TƯƠNG 

Đậu tương đóng cửa tăng 0.92% trong phiên hôm qua sau khi Tổng thống Argentina phát biểu chính thức xác 

nhận việc tăng thuế xuất khẩu Đậu tương của nước này thêm 3%. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZSEH20 

 Kháng cự: 905; 912 

 Hỗ trợ: 900; 895 

   

NGÔ 

Ngô đóng cửa tăng mạnh 1.97% trong phiên hôm qua nhờ sản lượng giao hàng Ngô Mỹ tăng trong khi sản lượng 

xuất khẩu Ngô của Brazil lại giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZCEH20 

 Kháng cự: 376; 379 

 Hỗ trợ: 367; 360 

  

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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