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Dow Jones 26,346.01 +181.97 (0.70%)  

S&P 500 2,919.40 +26.34 (0.91%)  

Shanghai Composite 2,924.860 +11.290 (0.39%)  

USD/BRL 4.1082 +0.0144 (0.35%)  
 

CẬP NHẬT GIÁ CHỐT PHIÊN 09/10/2019 

Mã HĐ Cao Thấp TT % KLGD 

ZCEZ19 397.25 393 394.25 -0.38% 128,661 

ZCEH20 408 404 405.5 -0.25% 48,621 

ZSEX19 931.5 918.25 923.75 0.35% 150,175 

ZSEF20 946.25 933 938 0.29% 86,188 

ZMEZ19 311.7 306.3 309.7 0.91% 62,198 

ZMEF20 313.9 308.6 312 0.87% 30,683 

ZLEZ19 30.02 29.6 29.71 -0.37% 62,881 

ZLEF20 30.24 29.83 29.94 -0.40% 28,655 

ZWAZ19 504.5 497.25 500.25 0.00% 43,051 

ZWAH20 510.75 504 507 -0.15% 16,673 

THỜI TIẾT 

Dự báo thời tiết khu vực Midwest, Hoa Kỳ 

Mỹ: Midwest có mưa rất to trên diện rộng trong 

ngày hôm nay và vùng mưa này sẽ dần di chuyển 

sang phía đông vào ngày mai. Các bang Iowa và 

Illinois có thể sẽ xảy ra tình trạng ngập úng trong 48 

giờ tới. Trong khi đó, phía tây Midwest sẽ có tuyết 

rơi trên diện rộng với độ dày lớn trong vài ngày tới. 

Đặc biệt là tại North Dakota và South Dakota dự 

báo sẽ xảy ra bão tuyết, với độ dày khoảng 3 feet.  

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 

USDA chi nhánh Brazil báo cáo 

- Xuất khẩu ngô của Brazil trong niên vụ 2018/19 ước tính 

đạt 37.0 triệu tấn, thấp hơn mức 38.0 triệu tấn trong báo 

cáo tháng 9 của USDA. Xuất khẩu ngô trong niên vụ 

2019/20 dự báo sẽ đạt 34.0 triệu tấn. 

- Đối với lúa mỳ, USDA chi nhánh Brazil dự báo sản lượng 

2019/20 sẽ đạt 5.4 triệu tấn, cao hơn mức 5.3 triệu tấn trong 

báo cáo tháng 9 của USDA, nhưng thấp hơn mức 5.42 triệu 

tấn sản lượng năm ngoái.  

- Tin đồn Trung Quốc sẽ cam kết miễn thuế nhập khẩu đối 

với 10 triệu tấn đậu tương Mỹ, như một phần trong vòng 

đàm phán thương mại sẽ diễn ra trong hai ngày 10 và 11/10 

sắp tới. Các nhà máy ép dầu của Trung Quốc được cho là 

đang tìm kiếm nguồn cung khoảng 12 triệu tấn đậu tương 

cho các shipments từ tháng 11 – tháng 1 để đáp ứng nhu 

cầu sản xuất thức ăn chăn nuôi trong nước. Trong khi đó, 

tờ báo London Financial Times cho biết Phó thủ tướng 

Trung Quốc Lưu Hạc sẽ đề nghị mua 30 triệu tấn đậu tương 

Mỹ trong niên vụ 2019/20, cao hơn mức 20 triệu tấn đã cam 

kết trước đó. 

Dự báo thời tiết Brazil 
Brazil: Bang Mato Grosso vẫn duy trì vùng mưa khá 

rộng với lượng mưa trung bình trong hôm nay. Dự 

báo mưa sẽ thu hẹp dần trong vài ngày tới. 
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DỰ BÁO SỐ LIỆU BÁO CÁO XUẤT KHẨU CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP HOA KỲ (USDA) TỔNG HỢP TỪ 
REUTERS CHO TUẦN 03/10 

                  Đơn vị: Nghìn tấn 

Hàng hóa Mùa vụ Dự đoán 
Bán hàng 
tuần trước 

Bán hàng 
năm trước 

Ngô 19/20 500 - 800 562.6 1,006.7 

Đậu tương 19/20 1,300 - 1,800 2,076.1 439.7 

Khô đậu tương 18/19 0 - 100 21.5 3 

Dầu đậu tương 18/19 0 - 10 2.5 0.7 

Lúa mỳ 19/20 300 - 600 328.5 339 
 

SẢN LƯỢNG  

- Argentina: Sở giao dịch hàng hóa Rosario Exchange vừa giảm dự báo sản lượng lúa mỳ 2019 của Argentina 

xuống mức 20.0 triệu tấn, so với mức 21.5 triệu tấn trong dự báo trước. Thời tiết thiếu mưa và nhiệt độ lạnh trong 

tháng 9 đã ảnh hưởng xấu tới chất lượng và năng suất lúa mỳ Argentina, là nguyên nhân chính của mức giảm dự 

đoán này. Thời tiết xấu còn ảnh hưởng tới diện tích gieo trồng, và Rosario Exchange điều chỉnh lại diện tích gieo 

trồng lúa mỳ 2019/20 xuống mức 6.7 triệu héc-ta, giảm 170,000 héc-ta so với báo cáo trước. Sản lượng ngô 

2019/20 của Argentina được dự báo đạt 47.5 triệu tấn, giảm so với mức 50.0 triệu tấn trong dự đoán trước. 

- Pháp: Bộ nông nghiệp Pháp dự đoán sản lượng lúa mỳ của nước này trong năm 2019 đạt 39.70 triệu tấn, cao 

hơn mức 39.45 triệu tấn trong báo cáo tháng trước. Đây là mức tăng 17% so với sản lượng năm ngoái và tăng 

13% so với trung bình 5 năm qua. Đối với mùa vụ ngô, Bộ nông nghiệp Pháp dự báo sản lượng ngô 2019 đạt 12.5 

triệu tấn, thấp hơn mức 12.8 triệu tấn trong dự báo trước. Đây là mức giảm 10.5% so với sản lượng trung bình 5 

năm qua. 

LÚA MỲ 

Lúa mì đóng cửa ở mức 500.25 không thay đổi trong phiên giao dịch ngày 09/10/2019 do tâm lý thận trọng trước 

báo cáo Cung – Cầu tháng 10 sẽ được USDA phát hành vào 23:00 tối nay ngày 10/10/2019. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZWAZ19 

 Kháng cự: 510; 540 

 Hỗ trợ: 500; 480. 
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ĐẬU TƯƠNG 

Đậu tương đóng cửa ở mức 923.75 tăng 0.35% trong phiên giao dịch ngày 09/10/2019 do tiếp nối đà tăng của phiên 

hôm qua khi thời tiết không thuận lợi ở các vùng canh tác đậu tương Mỹ nhưng mức tăng không nhiều do tâm lý 

thận trọng trước báo cáo Cung – Cầu tháng 10 sẽ được USDA phát hành vào tối nay ngày 10/10/2019. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZSEX19: 

 Kháng cự: 940; 960 

 Hỗ trợ: 920; 900 

   

NGÔ 

Ngô đóng cửa ở mức 394.25 giảm 0.38% trong phiên giao dịch ngày 09/10/2019 do thị trường điều chỉnh nhẹ trước 

báo cáo cung cầu tháng 10 sẽ được USDA phát hành vào 23:00 tối nay ngày 10/10/2019. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZCEZ19 

 Kháng cự: 400; 420 

 Hỗ trợ: 377; 370 

  

 

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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