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Dow Jones 25,864.78 -256.50 (0.98%) 

S&P 500 2,972.37 -51.57 (1.71%) 

Shanghai Composite 3,034.51 -37.17 (1.21%)  

USD/BRL 4.62581 +0.01976 (0.43%) 

 
Midwest, USA – 09/03/2020 

Mã HĐ Cao Thấp TT % KLGD 

ZCEK20 382.75 375 376 -1.51% 150,157 

ZCEN20 384.25 378.25 379.25 -1.17% 87,256 

ZSEK20 899.75 888.5 891.25 -0.64% 94,493 

ZSEN20 907.75 897.5 900 -0.55% 49,557 

ZMEK20 305.9 303.7 305.1 0.39% 45,836 

ZMEN20 310.3 308 309.4 0.32% 25,827 

ZLEK20 29.49 28.53 28.75 -2.18% 59,031 

ZLEN20 29.84 28.89 29.1 -2.18% 27,526 

ZWAK20 520.75 510 515.75 -0.58% 55,240 

ZWAN20 521.25 511.5 516.75 -0.53% 25,550 
 

GIÁ CHỐT PHIÊN 06/03/2020 

 
Midwest, USA – 11/03/2020 

THỜI TIẾT 

- Midwest: Các vùng sản xuất lớn hôm nay đón một lượng 

mưa tập trung khá lớn, vùng mưa này sẽ di chuyển dần về 

phía đông nam trong 2 ngày tới. Phía tây bắc, thời tiết khô 

ráo trong vài ngày tiếp theo. 

- Brazil: Các bang trung tâm vẫn có mưa kéo dài trong vài 

ngày tới. Phía nam, bang Parana và Rio Grande do Sul dự 

báo tương đối khô ráo đến giữa tuần. 

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 

- Pháp: Báo cáo mùa vụ Pháp hàng tuần cho biết chất lượng lúa mỳ mềm 2020 của Pháp đạt 64% tốt – tuyệt vời, 

giữ nguyên như tuần trước nhưng giảm so với 86% cùng kỳ năm ngoái và 89% trung bình 5 năm qua. Đây là mức 

chất lượng lúa mỳ kém nhất của Pháp từ năm 2011 tới nay. Chất lượng lúa mỳ durum tại Pháp ước tính đạt 67% 

tốt – tuyệt vời, so với 66% tuần trước và 81% cùng kỳ năm ngoái. 

- USDA: Trong báo cáo Bán hàng hàng ngày (Daily Export Sales), USDA thông báo đã bán 211,336 tấn ngô 

2019/2020 cho nước giấu tên và 234,688 tấn ngô 2019/2020 cho Nhật Bản. 

- Ukraina: Bộ nông nghiệp Ukraina báo cáo xuất khẩu lúa mỳ của nước này trong tuần trước đạt 228,000 tấn, tăng 

15% so với tuần trước nữa. Xuất khẩu lúa mỳ từ đầu niên vụ 2019/2020 tới nay đã đạt 16.7 triệu tấn, tăng 32% 

so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu ngô của Ukraina trong tuần trước đạt 792,000 tấn, giảm 32% so với tuần 

trước đó. Lũy kế từ đầu niên vụ tới nay, Ukraina đã xuất khẩu 20.4 triệu tấn, nhanh hơn 20% so với cùng kỳ năm 
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ngoái. Xuất khẩu các loại ngũ cốc của Ukraina từ đầu niên vụ 2019/2020 tới nay hiện đã đạt 41.7 triệu tấn, tăng 

24% so với cùng kỳ năm 2019. 

- Canada: Hải quan Canada báo cáo xuất khẩu lúa mỳ của nước này trong tuần trước đạt 301,100 tấn, tăng 59% 

so với tuần trước đó. Lũy kế từ đầu niên vụ 2019/2020 tới nay đã xuất khẩu 8.8 triệu tấn, giảm 15% so với cùng 

kỳ năm ngoái và giảm 2.7% so với trung bình 5 năm qua. Xuất khẩu lúa mỳ durum của Canada trong tuần trước 

đạt 73,600 tấn, nâng xuất khẩu lúa mỳ durum từ đầu niên vụ lên mức 2.7 triệu tấn, tăng 8% so với trung bình 5 

năm qua. 

SẢN LƯỢNG  

- Trung Quốc: USDA chi nhánh Trung Quốc dự đoán sản lượng ngô của nước này trong niên vụ 2019/2020 sẽ ở 

mức 260.77 triệu tấn, bằng với báo cáo tháng 2 của USDA và cao hơn sản lượng 257.33 triệu tấn năm ngoái. 

Nhu cầu sử dụng ngô cho thức ăn chăn nuôi trong niên vụ 2019/2020 dự báo đạt 175 triệu tấn, giảm mạnh so với 

mức 189 triệu tấn trong báo cáo của USDA. Dự báo Trung Quốc sẽ phải nhập khẩu 6 triệu tấn trong niên vụ 

2019/2020, so với mức 7 triệu tấn trong báo cáo tháng 2 của USDA và mức 4.48 triệu tấn đã nhập khẩu trong 

niên vụ trước. USDA chi nhánh Trung Quốc giữ nguyên dự báo sản lượng lúa mỳ 2019/2020 so với báo cáo 

tháng 2 của USDA, ở mức 133.59 triệu tấn, cao hơn mức 131.43 triệu tấn trong niên vụ trước. Nhập khẩu lúa mỳ 

của Trung Quốc trong niên vụ 2019/2020 dự báo đạt 3.5 triệu tấn, so với mức 3.2 triệu tấn trong báo cáo tháng 2 

của USDA và mức 3.14 triệu tấn đã nhập khẩu trong niên vụ trước. 

- Argentina: Bộ nông nghiệp Argentina báo cáo ép dầu đậu tương của nước này trong tháng 1 đạt 2.32 triệu tấn, 

giảm so với mức 2.75 triệu tấn đã ép dầu trong tháng 12 năm ngoái và mức 2.5 triệu tấn cùng kỳ năm 2019. Sản 

lượng khô đậu của Argentina trong tháng 1 đạt 1.66 triệu tấn. Sản lượng dầu đậu tương đạt 448,769 tấn, giảm 

so với mức 495,163 tấn cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân được cho là do Chính phủ Argentina đã chính thức 

tăng thuế xuất khẩu khô đậu và dầu đậu tương từ 30% lên 33% vào ngày 05/03. Báo cáo của Sở Giao dịch hàng 

hóa Buenos Aires Exchange phát hành tối 06/03 cho biết chính sách thuế xuất khẩu đậu tương mới này có thể 

sẽ làm giảm diện tích gieo trồng đậu tương 2020/2021 đi 636,000 héc-ta so với niên vụ trước và cán cân lợi nhuận 

sẽ nghiêng về việc trồng ngô nhiều hơn. 

LÚA MỲ 

Lúa mỳ giảm điểm nhẹ trong phiên cuối tuần qua dù chất lượng lúa mỳ Pháp hiện đang kém nhất tính từ năm 

2011 tới nay. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZWAK20 

 Kháng cự: 527; 533 

 Hỗ trợ: 512; 505 
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ĐẬU TƯƠNG 

Đậu tương đóng cửa giảm điểm trong phiên cuối tuần trước khi đồng real Brazil tiếp tục mất giá so với đô la Mỹ 

khiến thị trường càng tin rằng Trung Quốc không có khả năng sẽ mua đậu tương Mỹ do giá cao trong thời gian tới. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZSEK20 

 Kháng cự: 905; 912 

 Hỗ trợ: 887; 882 

   

NGÔ 

Ngô đóng cửa tuần qua giảm khá mạnh với 1.51%. Việc USDA báo cáo đã bán ngô cho Nhật Bản và nước giấu 

tên không bù lại được áp lực từ nhu cầu nhập khẩu ngô cho thức ăn chăn nuôi giảm của Trung Quốc. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZCEK20 

 Kháng cự: 386; 389 

 Hỗ trợ: 375; 370 
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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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