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Dow Jones 26,121.28 -969.58 (3.58%) 

S&P 500 3,023.94 -106.18 (3.39%) 

Shanghai Composite 3,041.65 -30.03 (0.98%)  

USD/BRL 4.6076 +0.0226 (0.49%) 

 
Midwest, USA – 06/03/2020 

Mã HĐ Cao Thấp TT % KLGD 

ZCEK20 384.5 379.5 381.75 -0.84% 131,949 

ZCEN20 386 381.5 383.75 -0.65% 81,330 

ZSEK20 912.5 894.75 897 -1.13% 92,142 

ZSEN20 920.5 903.25 905 -1.12% 43,918 

ZMEK20 309.5 303.4 303.9 -1.62% 57,055 

ZMEN20 312.9 307.9 308.4 -1.41% 33,595 

ZLEK20 30.16 29.33 29.39 -1.18% 87,333 

ZLEN20 30.47 29.68 29.75 -1.00% 61,421 

ZWAK20 523.75 514.5 518.75 0.10% 58,785 

ZWAN20 524 516.25 519.5 0.00% 32,118 
 

GIÁ CHỐT PHIÊN 05/03/2020 

 
Midwest, USA – 07/03/2020 

THỜI TIẾT 

- Brazil: Tại miền trung, mưa ở khu vực Goias sẽ Ma-to-pi-

ba sẽ lớn hơn rất hiều so với các dự báo trước đó. Tại miền 

nam, các bang Parana và Rio Grande do Sul hoàn toàn 

khô ráo trong vòng 3 – 5 ngày tới. 

- Mỹ: Tại phía nam, thời tiết đã khô ráo trở lại và sẽ không 

có mưa trong vòng 3 ngày tới. Tại khu vực Midwest, sẽ có 

tuyết rơi ở phía bắc trong hôm nay, nhưng thời tiết chủ yếu 

khô ráo trong 3 – 5 ngày tiếp theo. 

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 

- Trung Quốc: Theo các nguồn tin thị trường, chính phủ Trung Quốc đã chính thức cấp giấy phép nhập khẩu đậu 

tương Mỹ miễn thuế bổ sung đối với các nhà máy ép dầu của nước này. Giấy phép này sẽ có hiệu lực trong vòng 

1 năm, xóa bỏ toàn bộ các mức thuế bổ sung mà Trung Quốc đã áp dụng đối với đậu tương Mỹ trong giai đoạn 

chiến tranh thương mại.  

- Argentina: Bộ nông nghiệp Argentina đã mở cửa lại cơ quan đăng ký xuất khẩu ngũ cốc quốc gia, sau khi các 

chính sách về thuế xuất khẩu đã được công bố chính thức. Như vậy, các mức thuế xuất khẩu được chính phủ công 

bố trước đó sẽ có hiệu lực ngay từ ngày 05/03/2020. 

- Trung Quốc: Trung tâm thông tin ngũ cốc quốc gia Trung Quốc – CNGOIC báo cáo tồn kho đậu tương của nước 

này giảm 710,000 tấn trong tuần trước, xuống mức 4.73 triệu tấn. Ép dầu đậu tương trong tuần trước tăng thêm 

120,000 tấn lên mức 1.93 triệu tấn. Tồn kho khô đậu tăng thêm 10,000 tấn, lên mức 480,000 tấn. Tồn kho dầu đậu 

nành tăng thêm 150,000 tấn, lên mức 1.35 triệu tấn trong tuần trước. 
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Theo hãng tin Reuters, cả 4 hiệp hội nông dân lớn nhất Argentina sẽ cùng tham gia một cuộc biểu tình vào thứ hai 

tuần sau, nhằm phản đối chính sách tăng thuế xuất khẩu mới đây của chính phủ Argentina. Cuộc biểu tình dự kiến 

sẽ kéo dài trong vòng 4 ngày. 

Sở giao dịch hàng hóa Buenos Aires Exchange chất lượng ngô Argentina đang ở mức 50% tốt – tuyệt vời, giảm 

mạnh so với mức 59% tuần trước và thấp hơn mức 55% cùng kỳ năm ngoái. Chất lượng đậu tương Argentina đang 

ở mức 50% tốt – tuyệt vời, so với 71% tuần trước và 52% cùng kỳ năm ngoái. 

SẢN LƯỢNG  

Tổ chức lương thực và nông nghiệp Liên hiệp quốc (FAO) vừa đưa ra dự đoán sản lượng lúa mỳ 2020 ở mức 763 

triệu tấn. Sản lượng lúa mỳ 2019 bị giảm dự báo đi 300,000 tấn, xuống mức 763.1 triệu tấn trong báo cáo tháng này 

của FAO. Đối với ngô, FAO dự đoán sản lượng ngô Nam Phi sẽ tăng thêm 3 triệu tấn trong năm nay, lên mức 14.0 

triệu tấn. Năm 2019, sản lượng ngô Nam Phi sụt giảm mạnh do hạn hán nghiêm trọng. Sản lượng ngô 2020 của 

Argentina có thể sẽ ở gần mức kỷ lục 2019, trong khi sản lượng ngô Brazil 2020 dự đoán ở quanh mức 100 triệu 

tấn. 

- Argentina: USDA chi nhánh Argentina dự báo sản lượng đậu tương của nước này trong niên vụ 2019/20 sẽ đạt 

54.1 triệu tấn, cao hơn mức 53.0 triệu tấn trong báo cáo chính thức của USDA. Tuy nhiên đây vẫn là mức giảm 2.2% 

so với sản lượng năm ngoái. Thời tiết thuận lợi hơn trong giai đoạn đầu năm 2020 đã giúp cải thiện chất lượng mùa 

vụ và giúp năng suất mùa vụ đậu tương năm nay có thể cao hơn một chút so với mức trung bình. 

LÚA MỲ 

Lúa mỳ tăng nhẹ 0.10% trong phiên hôm qua trước thông tin FAO hạ dự báo sản lượng lúa mỳ thế giới năm 2019. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZWAK20 

 Kháng cự: 527; 537 

 Hỗ trợ: 511; 517 
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ĐẬU TƯƠNG 

Đậu tương đóng cửa giảm 1.13% do xuất khẩu Đậu tương Mỹ giảm so với các kỳ trước và do thông tin Argentina 

mở cửa hoạt động đăng ký xuất khẩu trở lại. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZSEK20 

 Kháng cự: 905; 912 

 Hỗ trợ: 890; 895 

   

NGÔ 

Ngô đóng cửa giảm 0.84% trước thông tin số liệu xuất khẩu Ngô Mỹ công bố hôm qua sụt giảm so với tuần trước 

và cùng kỳ năm ngoái. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZCEK20 

 Kháng cự: 386; 389 

 Hỗ trợ: 376; 379 

  

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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