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Dow Jones 25.409,36 −357,28 (1,39%)  

S&P 500 2.954,22 −24,54 (0,82%)  

Shanghai Composite 2,880.300 −111.030 (3.71%)  

USD/BRL 4.47202 −0.01285 (0.29%)  

 
Midwest, USA – 02/03/2020 

Mã HĐ Cao Thấp TT % KLGD 

ZCEH20 367.25 362.75 366.5 0.55% 17,973 

ZCEK20 369.75 365.75 368.25 0.07% 161,259 

ZSEH20 887.25 874.5 883.5 -0.31% 6,340 

ZSEK20 895.5 879.75 892.75 -0.25% 135,440 

ZMEH20 300.4 294.1 298.6 0.57% 7,421 

ZMEK20 307.4 300.8 305.6 0.66% 93,969 

ZLEH20 28.83 28.02 28.31 -1.80% 7,264 

ZLEK20 29.21 28.35 28.68 -1.75% 90,006 

ZWAH20 531.25 515.5 529 -0.05% 2,192 

ZWAK20 526.5 512.5 525 -0.47% 83,266 
 

GIÁ CHỐT PHIÊN 28/02/2020 

 
Midwest, USA – 03/03/2020 

THỜI TIẾT 

- Tại phía nam, thời tiết hoàn toàn khô ráo trong 3 ngày 

tới. Dự báo từ đầu tuần sau sẽ có mưa trở lại ở Texas và 

Oklahoma. 

- Tại phía tây bắc của Mỹ, thời tiết sẽ không có mưa và 

tuyết trong hôm nay. Từ ngày mai sẽ có tuyết và mưa 

nhỏ xuất hiện ở Washington và Idaho nhưng sẽ không 

kéo dài. 

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 

- Thế giới: Tổ chức y tế thế giới (WHO) tăng cảnh báo nguy cơ lây lan Covid-19 từ “cao” lên mức cao nhất 

“rất cao”, do sự gia tăng của các ca nhiễm và các nước bị ảnh hưởng “rất đáng lo ngại”. 

- USDA: Trong báo cáo Bán hàng hàng ngày – Daily Export Sales, USDA thông báo đã bán 135,000 tấn khô 

đậu 2019/2020 cho Philippines. 

- Canada: Hải quan Canada báo cáo xuất khẩu lúa mỳ của nước này trong tuần trước đạt 189,000 tấn, tăng 

10% so với tuần trước đó. Xuất khẩu lúa mỳ Canada từ đầu niên vụ 2019/20 tới nay đã đạt 8.5 triệu tấn, giảm 

15% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 6% so với trung bình 5 năm qua. 

- Brazil: Hải quan Brazil báo cáo xuất khẩu đậu tương trong tuần thứ tư của tháng 2 đạt 1.6 triệu tấn, cao hơn 

so với mức 935,300 tấn tuần trước. Xuất khẩu ngô của Brazil từ đầu tháng 2 tới nay đã đạt 374,000 tấn, thấp hơn 

nhiều so với mức 1.6 triệu tấn đã xuất khẩu trong cả tháng 2 năm ngoái. 
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SẢN LƯỢNG  

- Nga: Cục thống kê Liên bang Nga báo cáo sản lượng ngũ cốc của nước này trong năm 2019 đã đạt 121.2 

triệu tấn, tăng so với mức ước tính 120.7 triệu tấn hồi tháng 12 của tổ chức này. Đây là sản lượng tăng so với 

mức 113.3 triệu tấn trong năm 2018. Trong đó, sản lượng lúa mỳ Nga 2019 đạt 74.5 triệu tấn, tăng nhẹ so với 

mức 74.3 trong báo cáo tháng 12 và tăng so với mức 72.1 năm ngoái. Sản lượng ngô của Nga trong năm 2019 

đạt 14.3 triệu tấn, so với mức 13.9 triệu tấn trong báo cáo hồi tháng 12 và cao hơn sản lượng 11.4 triệu tấn năm 

ngoái. 

- Pháp: Báo cáo mùa vụ Pháp hàng tuần của France Agri Mer cho biết chất lượng mùa vụ lúa mỳ mềm 2020 

của Pháp đạt 64% tốt – tuyệt vời, so với mức 65% tuần trước và 85% cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức chất lượng 

lúa mỳ kém nhất của Pháp từ năm 2011 tới nay. Thời tiết khô và ấm tại các vùng sản xuất lớn tại Pháp vẫn đang 

gây ra nhiều lo lắng đối với mùa vụ năm nay. Chất lượng lúa mỳ durum tại Pháp ước tính đạt 66% tốt – tuyệt vời, 

so với 66% tuần trước và 83% cùng kỳ năm ngoái. Gieo trồng ước tính đã đạt 93% diện tích dự kiến. 

 

LÚA MỲ 

Lúa mỳ giảm sâu trong phiên nhưng sau đó phục hồi trở lại và đóng cửa giảm 0.05% do tâm lý tiêu cực chung 

của nhà đầu tư trên thị trường. Đà giảm bị chặn lại nhờ những thông tin về chất lượng lúa mỳ Pháp xuống thấp 

cùng sản lượng xuất khẩu lúa mỳ Canada giảm.  

Hỗ trợ kỹ thuật ZWAH20 

 Kháng cự: 539; 545 

 Hỗ trợ: 524; 517 

 

   

ĐẬU TƯƠNG 

Đậu tương đóng cửa giảm 0.31% sau khi đã giảm sâu trong phiên. Thông tin về khả năng chính phủ Argentina 

tăng thuế xuất khẩu lên các mặt hàng nông nghiệp nước này là yếu tố chính hỗ trợ giá Đậu tương chống lại tâm 

lý tiêu cực chung của toàn thị trường. 
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Hỗ trợ kỹ thuật ZSEH20 

 Kháng cự: 890; 896 

 Hỗ trợ: 880; 873 

   

NGÔ 

Ngô đóng cửa tăng 0.55% trong phiên cuối tuần trước sau chuỗi 7 phiên giảm điểm liên tiếp chủ yếu nhờ lực mua 

bắt đáy của nhà đầu tư. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZCEH20 

 Kháng cự: 371; 375 

 Hỗ trợ: 365; 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 

 862

 871

 880

 889

 898

 907

3/2 11/2 20/2 28/2

Đậu tương 03/2020 - ZSEH20

2K

87K

172K

257K

342K

0K

45K

90K

135K

180K

31/1 11/2 21/2

Đậu tương 03/2020 - ZSEH20 Volume OI

360

367

374

381

388

3/2 11/2 20/2 28/2

Ngô 03/2020 - ZCEH20

0K

75K

150K

225K

31/1 11/2 21/2
0K

150K

300K

450K

600K

Ngô 03/2020 - ZCEH20 Volume OI

mailto:info@mxv.vn

