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   Dow Jones 26,957.59 -123.77 (0.46%) 

S&P 500 3,116.39 -11.82 (0.38%) 
 

 
Midwest, USA – 27/02/2020 

 
 

Midwest, USA – 01/03/2020 

Shanghai Composite 2,987.93 -25.12 (0.83%) 

USD/BRL 4.44873 +0.06185 (1.41%)  
 

GIÁ CHỐT PHIÊN 26/02/2020 

Mã HĐ Cao Thấp TT % KLGD 

ZCEH20 374 368.25 370.5 -0.54% 250,650 

ZCEK20 378 372.5 374.5 -0.53% 306,457 

ZSEH20 888.25 875.5 881 0.23% 78,110 

ZSEK20 899 885 892 0.42% 150,602 

ZMEH20 293.6 285.9 291.3 1.68% 62,532 

ZMEK20 300.4 292.5 298.3 1.81% 117,536 

ZLEH20 29.37 28.89 29.07 -0.55% 52,943 

ZLEK20 29.77 29.28 29.45 -0.57% 101,685 

ZWAH20 542.75 534.75 540.25 0.23% 18,192 

ZWAK20 540 532.75 535.75 -0.23% 57,704 
 

 THỜI TIẾT  

- Midwest: Vùng đồng bằng phía nam sẽ bắt đầu khô ráo từ 

hôm nay. Phía tây bắc có tuyết rơi nhẹ ở Washington vào 

cuối tuần này trước khi đón một lượng tuyết diện rộng từ phía 

tây. 

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

Phía nam, mưa ở bang Parana và Rio Grande do Sul sẽ kết 

thúc từ ngày mai, thời tiết sau đó khô ráo đến hết tuần.

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 

- Mỹ: Báo cáo của Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy sản lượng ethanol của Mỹ tăng nhẹ 14,000 

thùng mỗi ngày trong tuần trước, lên mức 1.050 triệu thùng. Đây là mức sản lượng cao nhất từ giữa tháng 1 tới 

nay. Tồn kho ethanol tại Mỹ báo cáo đạt 24.7 triệu thùng, giảm nhẹ 6,300 thùng so với tuần trước.  

- Brazil: Bộ Y tế Brazil xác nhận ca nhiễm virus covid-19 đầu tiên tại nước này, cũng là trường hợp đầu tiên xuất 

hiện tại khu vực Mỹ Latinh. Người này đã di chuyển về nước từ khu vực miền bắc nước Ý, nước có ca nhiễm 

nhiều nhất châu Âu. 

- Argentina: Bộ nông nghiệp nước này vừa tạm thời dừng chương trình đăng ký xuất khẩu trên cả nước, là động 

thái cho thấy chính phủ chuẩn bị hành động tăng thuế xuất khẩu. Trước đó, Tổng thống Argentina dự kiến sẽ chính 

thức tăng thuế xuất khẩu các mặt hàng đậu tương từ 30% lên 33% vào chủ nhật tới đây. Bộ trưởng Nông nghiệp 

Argentina Luis Basterra sẽ có cuộc họp với các liên hiệp nông dân để kiềm chế sự phản đối của họ khi họ đã bắt 

đầu kêu gọi biểu tình và dừng bán ngũ cốc để đáp trả việc chính phủ liên tục tăng thuế xuất khẩu từ đầu tháng 

12/2019 tới nay. 
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- Hàn Quốc: Nhà máy xay xát Kofmia của Hàn Quốc đã mua 85,000 tấn lúa mỳ Mỹ với giá trung bình từ $232.60 – 

$235.57/tấn FOB. Trước đó, Kofmia đã hỏi mua đấu giá 85,000 tấn lúa mỳ Mỹ và 81,000 tấn lúa mỳ Úc. Hiện, các 

tập đoàn lớn của Hàn Quốc cũng đã hoàn thành mua 1.4 triệu tấn ngô từ đầu tháng 2 tới nay. 

Trong báo cáo Bán hàng hàng ngày (Daily Export Sales), USDA thông báo đã bán 123,000 tấn ngô nguồn gốc tùy 

chọn niên vụ 2019/2020 cho Hàn Quốc. 

                                                                                     SẢN LƯỢNG                                                                                                                                                                        

- Nam Phi: Ủy ban dự báo mùa vụ (CEC) của Nam Phi vừa đưa ra dự đoán diện tích gieo trồng ngô 2019/2020 của 

nước này ở mức 2.6 triệu hecta, cao hơn mức 2.53 triệu hecta trong dự đoán tháng trước và mức 2.3 triệu tấn đã 

gieo trồng năm ngoái. CEC ước tính sản lượng ngô 2020 của Nam Phi ở mức 14.56 triệu tấn, tăng 29% so với sản 

lượng 11.275 triệu tấn năm ngoái. Trong đó, sản lượng ngô trắng dự báo đạt 8.287 triệu tấn và sản lượng ngô 

vàng sẽ đạt 6.273 triệu tấn. Sản lượng lúa mỳ 2019/2020 của Nam Phi được CEC giữ nguyên dự báo so với tháng 

trước, ở mức 1.502 triệu tấn. 

- Thế giới: Một báo cáo của ngân hàng Commerzbank, Đức cho biết các nhà phân tích dự đoán giá lúa mỳ toàn 

cầu sẽ tăng 3 – 7% vào cuối năm 2020 do nguồn cung bị sụt giảm ở nhiều vùng sản xuất lớn. Ngân hàng này dự 

đoán giá lúa mỳ CBOT sẽ ở mức trung bình $5.7/giạ vào quý IV năm nay, cao hơn 17 cents so với giá tháng 12 

hiện nay. Trong khi đó, giá lúa mỳ trên sàn Paris được dự báo sẽ tăng lên mức 200 EUR/tấn, thay vì 184.75 

EUR/tấn như bây giờ. Nguyên nhân là do sản lượng lúa mỳ tại Úc sụt giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong 12 

năm, sản lượng tại các vùng sản xuất khác không đạt kỳ vọng và chất lượng lúa mỳ vụ đông tại Mỹ khá kém.  

Giá mặt hàng ngô được Commerzbank dự đoán sẽ tăng 4% trong quý IV năm nay, với mức trung bình cao hơn 17 

cents so với giá CBOT tháng 12 hiện nay. Mặc dù nông dân Mỹ dự kiến sẽ gieo trồng ngô vụ 2020/2021 với diện 

tích tăng mạnh và sẽ đạt sản lượng cao, nhưng nguồn cung thế giới 2020/2021 có thể sẽ thấp hơn so với các kỳ 

vọng hiện nay do Brazil gieo trồng ngô vụ 2 với thời tiết không tốt và chất lượng ngô Argentina cũng không lý tưởng 

như kỳ vọng. Commerzbank dự đoán thế giới sẽ tiếp tục bị thâm hụt ngô trong niên vụ 2020/2021 so với mức thâm 

hụt 9 triệu tấn trong mùa 2018/2019 và thâm hụt 11 triệu tấn trong niên vụ 2019/2020 này.  

Commerzbank dự đoán giá đậu tương sẽ tăng 4% vào cuối năm, lên khoảng $9.5/giạ đối với hợp đồng tháng 11 

vì mùa vụ đậu tương Mỹ năm nay dự đoán sẽ không tốt. Dù dự kiến sẽ tăng diện tích gieo trồng thêm 12% so với 

năm ngoái, nhưng con số này cũng không thực sự lớn và vẫn còn nhiều quan ngại về thời tiết giai đoạn chuẩn bị 

gieo trồng tại Mỹ. Giá sẽ tăng theo dự đoán này của Commerzbank khi Trung Quốc đẩy mạnh mua đậu tương Mỹ 

trong phần còn lại của năm 2020. 

 LÚA MỲ 

Lúa mỳ đóng cửa tăng điểm nhẹ trong phiên hôm qua khi có đà mua từ dự đoán giá lúa mỳ sẽ tăng trong quý IV 

năm nay do nguồn cung bị sụt giảm ở nhiều vùng sản xuất lớn theo báo cáo phân tích của Commerzbank. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZWAH20 

 Kháng cự: 558; 570 

 Hỗ trợ: 534; 530 
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 ĐẬU TƯƠNG   

Đậu tương cũng đóng cửa tăng điểm nhẹ với 0.23% do thông tin chính phủ Argentina đang chuẩn bị tăng thuế xuất 

khẩu và việc Brazil có ca nhiễm covid-19 đầu tiên có thể ảnh hưởng đến xuất khẩu của nước này trong thời gian 

tới. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZSEH20 

 Kháng cự: 900; 904 

 Hỗ trợ: 870; 866 

  
 

 

 

NGÔ 

Ngô đóng cửa giảm điểm do thông tin sản lượng ngô Nam Phi dự báo sẽ tăng 29% so với năm ngoái. Nhưng mức 

giảm chỉ với 0.54% do gặp phải thông tin báo cáo tồn kho ethanol giảm xuống và việc Hàn Quốc đã hoàn thành 

mua lượng lớn ngô từ đầu tháng 2 tới nay. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZCEH20 

 Kháng cự: 383; 385 

 Hỗ trợ: 368; 365 
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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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