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   Dow Jones 28,703.38  +68.50 (0.24%) 

S&P 500 3,246.28 +11.43 (0.35%) 
 

 
Midwest, USA – 7/1/2020 

 

Midwest, USA – 9/1/2020 

Shanghai Composite 3,083.41 -0.38 (0.01%)  

USD/BRL 4.0584 +0.0018 (0.044%) 

 
GIÁ CHỐT PHIÊN 06/01/2020 

 

Mã HĐ Cao Thấp TT % KLGD 

ZCEH20 387.75 382.75 384.75 -0.45% 97,994 

ZCEK20 394.25 389.5 391.5 -0.38% 15,740 

ZSEH20 948 938.25 944.75 0.35% 81,049 

ZSEK20 961.25 952.25 958.25 0.31% 29,059 

ZMEH20 304.5 300.6 302.9 0.56% 41,509 

ZMEK20 308.3 304.6 306.9 0.56% 15,677 

ZLEH20 35.18 34.48 34.52 -1.60% 54,270 

ZLEK20 35.46 34.79 34.83 -1.53% 19,461 

ZWAH20 555.25 546.75 550 -0.81% 45,766 

ZWAK20 558.25 550.5 553.75 -0.72% 13,137 

  THỜI TIẾT  

- Midwest: Vùng đồng bằng phía nam hoàn toàn khô ráo 

trong 3 ngày tới trước khi mưa quay trở lại từ giữa tuần này. 

Khu vực phía tây bắc vẫn có tuyết rơi với vùng ảnh hưởng 

trung bình nhưng sẽ lan rộng ra vào cuối tuần này. 

- Brazil: Một số bang trung tâm vẫn duy trì vùng mưa rộng 

trong 3 ngày tới. Phía nam, Rio Grande do Sul và Parana 

bắt đầu có lượng mưa diện trung bình trong vòng 3 – 5 ngày 

tới.

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 

- Tờ South China Morning Post của Trung Quốc đưa tin phái đoàn đàm phán của Trung Quốc sẽ đến Washington 

vào ngày 13/1 để ký kết thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 với Mỹ và dự kiến sẽ quay về nước vào hôm 16/1. 

Washington và Bắc Kinh hiện vẫn chưa xác nhận thông tin này. Thỏa thuận thương mại lần này được kỳ vọng sẽ 

thúc đẩy thị trường toàn cầu đang khá ảm đạm.  

- Trung Quốc: Thứ trưởng Bộ nông nghiệp và Nông thôn Hàn Tuấn sáng nay đã cho biết Trung Quốc sẽ không 

tăng hạn ngạch nhập khẩu hàng năm đối với các sản phẩm ngũ cốc trong việc mua hàng hóa nông sản từ Mỹ. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết vào tháng 12 rằng Trung Quốc đã đồng ý tăng gấp đôi số lượng mua các 

sản phẩm nông nghiệp trong 2 năm tới như một phần của thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 sắp được ký kết. 

Điều này đã dẫn đến suy đoán rằng Bắc Kinh có thể tăng hạn ngạch mỗi năm cho việc mua ngũ cốc và thiết lập 

khối lượng nhập khẩu ngũ cốc được áp thuế 1%. Tuy nhiên, ông Hàn Tuấn đã khẳng định sẽ không điều chỉnh 

hạn ngạch này cho riêng một nước nào cả. Đại diện thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer cho biết vào tháng 12, 

Bắc Kinh đã cam kết mua thêm 32 tỷ đô la các sản phẩm nông nghiệp của Mỹ trong 2 năm. Hạn ngạch hàng năm 
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của Trung Quốc hiện là 9.64 triệu tấn đối với lúa mì, 7.2 triệu tấn đối với ngô và 5.32 triệu tấn đối với gạo. 

- Argentina: Tờ thời báo Buenos Aires cho biết tập đoàn Vicentin – tập đoàn xuất khẩu dầu đậu và khô đậu lớn 

nhất nước này, hiện phải tăng lượng tiền mặt trước khi nghĩ đến việc cắt giảm những khoản nợ khổng lồ. Ngày 

05/12/2019, Vicentin tuyên bố khó khăn và đang phải vật lộn tìm cách chi trả cho các nhà cung cấp, khiến giá dầu 

đậu nành và khô đậu tại Argentina tăng mạnh kể từ đó tới nay. 

- USDA: Báo cáo của các Sở Nông nghiệp của các bang tại Mỹ tổng hợp cho biết chất lượng lúa mỳ vụ đông nước 

này được dự báo sẽ giảm ở tất cả các vùng sản xuất lớn do điều kiện thời tiết. 

BÁO CÁO GIAO HÀNG - EXPORT INSPECTION (USDA) CHO TUẦN 27/12/2019 – 02/01/2020 
(Đơn vị: tấn) 

Hàng hóa Ngô Đậu tương Lúa mỳ 

Hàng lên tàu tuần 27/12 – 02/01 550,930 963,830 345,109 

Tuần trước 408,946 991,801 312,090 

Cùng kỳ năm trước 501,565 682,518 263,918 

Lũy kế niên vụ hiện tại 8,601,828 21,744,427 14,846,048 

Lũy kế niên vụ trước 18,474,243 17,309,583 12,940,992 

 SẢN LƯỢNG  

- Argentina: Hải quan nước này báo cáo xuất khẩu dầu đậu nành sang Ấn Độ trong tháng 11 đạt 129,000 tấn, chỉ 

cao hơn tháng 4 trong năm 2019 do giá bắt đầu tăng trở lại kể từ tháng 9. Giai đoạn này, giá dầu đậu nành thế 

giới tăng trung bình 5% theo xu hướng chung trên thị trường dầu thô và dầu thực vật. Tính trong 11 tháng đầu 

năm 2019, Argentina đã xuất khẩu 2.55 triệu tấn dầu đậu nành sang Ấn Độ, chiếm 47% tổng xuất khẩu của 

Argentina, tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái. 

- Brazil: Vụ ngô ở Rio Grande do Sul, bang sản xuất ngũ cốc lớn thứ 3 của Brazil, có thể sẽ giảm 20% sản lượng 

so với ước tính ban đầu do hạn hán nghiêm trọng. Các chuyên gia đã giảm dự đoán sản lượng ngô của bang 

xuống còn 4.8 triệu tấn so với 6 triệu tấn dự kiến trước đó. Đồng thời, sản lượng ngô của Brazil trong vụ hè sẽ 

giảm 3.4% so với dự kiến ban đầu xuống còn 25.75 triệu tấn.  

 LÚA MỲ 

Lúa mỳ đóng cửa ở mức 550, giảm điểm nhưng chỉ trong khoảng giao dịch hẹp, giằng co một phần đến từ dự báo 

thời tiết Mỹ đã thuận lợi hơn và dư âm từ cuộc không kích Trung Đông nhưng lại có đà tăng nhẹ đến từ thông tin 

khô hạn ở những khu vực trồng lúa mỳ lớn như Úc và báo cáo giao hàng tối qua. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZWAH20 

• Kháng cự: 567; 573 

• Hỗ trợ: 545; 539 
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 ĐẬU TƯƠNG   

Đậu tương đóng cửa ở mức 944.75, tăng điểm trong ngày hôm qua do thông tin tốt từ kế hoạch gặp gỡ Mỹ – Trung. 

Tuy nhiên, mức tăng điểm khá nhẹ do tác động từ lực bán vào gần cuối phiên sau báo cáo giao hàng của USDA 

với số liệu giao hàng đậu tương có tuần giảm thứ 6 liên tiếp. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZSEH20 

• Kháng cự: 961; 965 

• Hỗ trợ: 937; 934 

  
 

 

 

 

NGÔ 

Ngô đóng cửa ở mức 384.75, giảm điểm trong phiên hôm qua nhưng vẫn trong vùng đi ngang từ giữa tháng 12 trở 

lại đây. Đà tăng yếu do thời tiết ở Brazil và Argentina được dự báo sẽ có nhiều mưa hơn làm giảm lo ngại hạn hán, 

nhưng đã xanh nhẹ trở lại đến cuối phiên nhờ số liệu giao hàng ngô cao hơn tuần trước và cùng kỳ năm ngoái 

trong báo cáo giao hàng của USDA. 
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Hỗ trợ kỹ thuật ZCEH20 

• Kháng cự: 392; 394 

• Hỗ trợ: 385; 378 

  

 

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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