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   Dow Jones 29,232.19 -165.89 (0.56%) 

S&P 500 3,370.29 -9.87 (0.29%) 
 

 
Midwest, USA – 19/02/2020 

 

Midwest, USA – 21/02/2020 

Shanghai Composite 2,984.97 +1.35 (0.05%) 

USD/BRL 4.35499 +0.02855 (0.66%)  
 

GIÁ CHỐT PHIÊN 18/02/2020 

Mã HĐ Cao Thấp TT % KLGD 

ZCEH20 383.25 378 383 1.39% 194,910 

ZCEK20 387.5 382.25 387.5 1.44% 125,781 

ZSEH20 898.5 889.25 892.25 -0.17% 113,757 

ZSEK20 908.75 899 902.25 -0.11% 89,758 

ZMEH20 293.2 289.8 292.2 0.38% 57,222 

ZMEK20 298.4 295.4 297.6 0.34% 64,429 

ZLEH20 30.77 30.33 30.48 -0.29% 55,847 

ZLEK20 31.13 30.69 30.84 -0.32% 47,231 

ZWAH20 570.75 548 566.75 4.42% 116,546 

ZWAK20 568.5 546.5 565 4.34% 97,326 
 

 THỜI TIẾT  

- Midwest: Vùng đồng bằng phía nam hầu như không có mưa 

trong 2 ngày tới. Phía tây và đông bắc có tuyết rơi không 

quá dày trong hôm nay, dự báo cả khu vực sẽ hoàn toàn 

khô ráo trong vài ngày tới.  

- Brazil: Các bang trung tâm vẫn duy trì vùng mưa rộng. Phía 

nam có mưa ở các bang Parana và Rio Grande do Sul với 

lượng nhỏ.

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 

- Trung Quốc: Hôm qua, Bộ Tài chính Trung Quốc cho biết sẽ chấp nhận đơn xin miễn thuế mới đối với 696 sản 

phẩm nhập khẩu từ Mỹ, bao gồm các sản phẩm nông nghiệp và năng lượng quan trọng như thịt lợn, thịt bò, đậu 

nành, khí tự nhiên hóa lỏng và dầu thô. Đây là đợt miễn thuế thứ ba và đáng kể nhất của Trung Quốc kể từ khi bắt 

đầu thương chiến với Mỹ, diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 đã phá vỡ nghiêm trọng nền kinh tế lớn thứ hai thế 

giới. Các sản phẩm khác được miễn thuế quan bổ sung bao gồm ethanol biến tính và các loại lúa mỳ, ngô và miến, 

một số thiết bị y tế và kim loại. Các công ty muốn được miễn giảm thuế quan bổ sung cho các sản phẩm từ Mỹ có 

thể nộp đơn từ ngày 2/3 và bất kỳ miễn trừ nào được cấp cũng sẽ có hiệu lực trong 1 năm. Tuy nhiên, một số nhà 

phân tích vẫn nghi ngờ về khả năng Trung Quốc có thể đáp ứng các cam kết mua hàng trong thỏa thuận thương 

mại giai đoạn 1 do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. 

- Châu Á: Tập đoàn MFG của Hàn Quốc đang hỏi mua đấu giá 2 tàu ngô giao tháng 6 và 7, ước tính khoảng 70,000 

tấn từ các nước chào thầu là Mỹ, Argentina, Brazil, Nam Phi và các nước khu vực biển Đen. Giá chào bán thấp 

nhất đang là ngô Mỹ với 211.99/tấn. Nhật Bản cũng đang hỏi mua 93,100 tấn lúa mỳ với 58,553 tấn lúa mỳ Mỹ và 

34,555 tấn lúa mỳ vụ xuân của Canada. Bangladesh đang hỏi mua đấu giá 50,000 tấn lúa mỳ nguồn gốc tùy chọn 
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giao hàng tháng 4. Ma-rốc đang hỏi mua đấu giá 354,545 tấn lúa mỳ durum giao vào ngày 31/05/2020. 

BÁO CÁO GIAO HÀNG – EXPORT INSPECTION (USDA) TUẦN 07/02 – 13/02 
(Đơn vị: tấn) 

 Ngô Đậu tương Lúa mỳ 

Hàng lên tàu tuần 13/02 795,228 992,294 501,990 

Tuần trước 788,549 640,620 567,349 

Năm trước 941,811 1,083,567 363,523 

Lũy kế từ đầu niên vụ 12,308,616 28,277,053 17,730,804 

Năm trước 24,190,8370 23,812,175 15,753,830 

%/Dự đoán xuất khẩu cả vụ 28.09% 56.93% 65.14% 

Năm trước 46.11% 50.07% 61.83% 

                                                                                     SẢN LƯỢNG                                                                                                                                                                        

- Ấn Độ: Chính phủ Ấn Độ vừa đưa ra dự đoán sản lượng lúa mỳ của nước này trong niên vụ 2019/2020 ở mức kỷ 

lục 106.2 triệu tấn, tăng so với mức 102.19 triệu tấn trong báo cáo trước, do diện tích thu hoạch tăng 2.5% so với 

năm ngoái.  Như vậy, sản lượng lúa mỳ Ấn Độ sẽ cao hơn 12% so với sản lượng trung bình của nước này trong 

vòng 1 thập kỷ qua. Thời tiết năm 2019 có lượng mưa và gió mùa lớn nhất trong vòng 25 năm qua đã giúp nông 

dân vừa gieo trồng được nhiều hơn, vừa cải thiện được chất lượng mùa vụ. Sản lượng ngô vụ 2 của Ấn Độ trong 

niên vụ 2019/2020 được dự đoán ở mức 8.2 triệu tấn, giúp tổng sản lượng tăng lên mức 28.1 triệu tấn, tăng nhẹ 

so với năm ngoái và cao hơn 19% so với trung bình 10 năm qua. 

- Brazil: Hải quan Brazil báo cáo xuất khẩu đậu tương trong tuần trước đạt 935,300 tấn, thấp hơn một chút so với 

mức 992,800 tấn tuần đầu tháng 2. Từ giờ đến cuối tháng 2 sẽ có thêm 4.98 triệu tấn đậu tương có kế hoạch lên 

tàu xuất khẩu. Như vậy, xuất khẩu đậu tương Brazil trong tháng 2 ít nhất cũng sẽ đạt 6.91 triệu tấn, cao hơn 2.6 

triệu tấn so với cùng kỳ năm ngoái, dù tốc độ thu hoạch mùa vụ 2019/2020 của Brazil đang chậm hơn rất nhiều so 

với năm 2019. Xuất khẩu ngô của Brazil trong tuần trước đạt 115,100 tấn, giảm nhẹ so với mức 256,225 tấn tuần 

trước nữa. Từ giờ đến cuối tháng 2 sẽ có thêm 256,225 tấn ngô có kế hoạch lên tàu xuất khẩu. Như vậy, xuất 

khẩu ngô Brazil trong tháng 2 có thể sẽ đạt ít nhất 512,735 tấn, giảm mạnh so với mức 1.78 triệu tấn đã xuất khẩu 

trong tháng 2 năm ngoái. 

Ủy ban thương mại Rosario (BCR) cho biết tổng xuất khẩu ngô của Brazil và Argentina trong niên vụ 2019/2020 

sẽ chiếm 42% tổng xuất khẩu toàn thế giới, giảm 1% so với niên vụ trước, nhưng cao hơn 5% so với niên vụ 

2017/2018. Xuất khẩu ngô của cả hai nước dự kiến đạt 69.5 triệu tấn trong năm nay. Tại Brazil, nhu cầu sử dụng 

ngô nội địa gia tăng có thể khiến xuất khẩu ngô bị giảm đi 8.5 triệu tấn so với năm ngoái. Tổng sản lượng ngô của 

Brazil và Argentina có thể đạt 151 triệu tấn trong niên vụ 2019/2020, so với mức 152 triệu tấn trong niên vụ trước. 

Trong đó, sản lượng ngô Brazil đạt 101 triệu tấn và Argentina đạt 50 triệu tấn. 

 LÚA MỲ 

Lúa mỳ đóng cửa tăng điểm mạnh với 4.42% trong phiên hôm qua khi mô hình giá được hỗ trợ đáng kể bởi yếu tố 

phân tích kỹ thuật kết hợp với thông tin Trung Quốc giảm thuế nhập khẩu bổ sung đối với một số mặt hàng Mỹ 

trong đó có lúa mỳ. 
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Hỗ trợ kỹ thuật ZWAH20 

 Kháng cự: 571; 577 

 Hỗ trợ: 546; 538 

  

 ĐẬU TƯƠNG   

Đậu tương đóng cửa giảm điểm rất nhẹ do thị trường vẫn lo ngại về khả năng mua đậu tương Mỹ theo cam kết của 

Trung Quốc trong bối cảnh dịch bệnh diễn ra phức tạp và giá cả không cạnh tranh dù cho Trung Quốc đã thông báo 

giảm thuế nhập khẩu cho nhiều mặt hàng Mỹ trước đó và số liệu giao hàng tuần qua cũng khá tích cực. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZSEH20 

 Kháng cự: 900; 907 

 Hỗ trợ: 877; 868 

  
 

 

 

 

NGÔ 

Ngô đóng cửa tăng điểm trở lại nhờ tin tức Trung Quốc giảm thuế nhập khẩu cho một số hàng hóa Mỹ trong đó có 

ngô và báo cáo giao hàng tuần qua tăng so với tuần trước đó. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZCEH20 

 Kháng cự: 386; 390 

 Hỗ trợ: 375; 373 
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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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