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Dow Jones 26,496.67 +150.66 (0.57%)  

S&P 500 2,938.13 +18.73 (0.64%)  

Shanghai Composite 2,947.710 +22.850 (0.78%)  

USD/BRL 4.1066 −0.0016 (0.35%)  
 

CẬP NHẬT GIÁ CHỐT PHIÊN 10/10/2019 

Mã HĐ Cao Thấp TT % KLGD 

ZCEZ19 395 378.25 380.25 -3.55% 281,182 

ZCEH20 405.75 389.75 391.5 -3.45% 114,460 

ZSEX19 934 918.75 923.5 -0.03% 157,164 

ZSEF20 947.25 933 937.5 -0.05% 72,652 

ZMEZ19 311.5 307.5 307.8 -0.61% 54,410 

ZMEF20 313.7 309.7 310.1 -0.61% 20,187 

ZLEZ19 29.99 29.55 29.78 0.24% 60,113 

ZLEF20 30.21 29.82 30.01 0.23% 27,303 

ZWAZ19 504.25 487.5 493 -1.45% 64,664 

ZWAH20 510.5 494.5 499.75 -1.43% 22,735 

THỜI TIẾT 

Dự báo thời tiết khu vực Midwest, Hoa Kỳ 

Mỹ: Tại phía bắc, bão tuyết vẫn sẽ diễn ra ở North 

Dakota và Minnesota trong vài ngày tới với tuyết rơi 

dày và gió mạnh.Tuy nhiên, đến đầu tuần sau, khi 

nhiệt độ có chiều hướng ấm hơn, tuyết sẽ chỉ xuất 

hiện trên diện tích nhỏ hơn và cũng không nghiêm 

trọng như tuần này. 

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 

- Trong báo cáo Bán hàng hàng ngày – Daily Export Sales, 

USDA thông báo đã bán 398,000 tấn đậu tương 2019/20 cho 

Trung Quốc. 

- Bộ nông nghiệp Trung Quốc thông báo nhập khẩu đậu tương 

của Trung Quốc trong niên vụ 2018/19 được dự báo đạt 83.1 

triệu tấn, thấp hơn 400,000 tấn so với dự báo trước và thấp 

hơn nhiều mức 94.13 triệu tấn nhập khẩu trong niên vụ 

trước. Nhập khẩu đậu tương 2019/20 dự báo ở mức 84.0 

triệu tấn. 

- Hải quan Việt Nam báo cáo nhập khẩu ngô từ 16/09 – 30/09 

đạt 903,679 tấn, nâng nhập khẩu ngô trong cả tháng 9 lên 

mức 1.66 triệu tấn, so với mức 1.12 triệu tấn đã nhập khẩu 

trong tháng 8 và mức 1.20 triệu tấn trong tháng 9 năm ngoái. 

Đây là mức nhập khẩu ngô theo tháng cao nhất từ trước đến 

nay của Việt Nam. 

- Hải quan Việt Nam báo cáo nhập khẩu đậu tương từ 16/09 

– 30/09 đạt 111,220 tấn, nâng nhập khẩu đậu tương trong 

cả tháng 9 lên mức 199,096 tấn. Nhập khẩu đậu tương trong 

tháng 9 ở mức cao nhất kể từ tháng 12 năm ngoái tới nay. 

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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BÁO CÁO XUẤT KHẨU - EXPORT SALES CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP HOA KỲ (USDA) CHO TUẦN 03/10 
                  Đơn vị: Nghìn tấn 

Hàng hóa Mùa vụ Dự đoán 
Thực tế Bán hàng 

tuần trước 
Chênh lệch 

Bán hàng Giao hàng 

Ngô 19/20 500 - 800 284.5 474.4 562.6 -49% 

Đậu tương 19/20 1,300 - 1,800 2,092.5 1,038.5 2,076.1 1% 

Khô đậu tương 18/19 0 - 100 364.7 80.6 21.5 1596% 

Dầu đậu tương 18/19 0 - 10 1.2 4.5 2.5 -52% 

Lúa mỳ 19/20 300 - 600 521.9 487.4 328.5 59% 
 

SẢN LƯỢNG  

- Brazil: Báo cáo Cung – cầu Brazil tháng 10 của CONAB – Cơ quan cung ứng mùa vụ của chính phủ Brazil dự 

đoán sản lượng đậu tương Brazil trong niên vụ 2019/20 sẽ đạt 120.4 triệu tấn, là mức cao nhất từ trước tới nay 

và tăng 4.7% so với sản lượng năm ngoái. Diện tích gieo trồng đậu tương Brazil dự báo sẽ tăng 2% trong năm 

nay, lên mức 36.6 triệu héc-ta. Năng suất dự báo sẽ ở mức bình thường 3.3 tấn/héc-ta. Tổng sản lượng ngô 

2019/20 của Brazil được CONAB dự báo ở mức 98.4 triệu tấn, giảm 2% so với sản lượng năm ngoái. Trong đó, 

sản lượng ngô vụ 2 dự báo sẽ đạt 71.0 triệu tấn, và phần còn lại 27.4 triệu tấn sẽ là ngô vụ 1. 

- Argentina: Báo cáo mùa vụ Argentina hàng tuần của Sở giao dịch hàng hóa Buenos Aires cho biết gieo trồng ngô 

vụ mới 2019/20 đã đạt 24.2%, so với 20.6% tuần trước, và 26.9% cùng kỳ năm ngoái. Diện tích gieo trồng ngô 

của Argentina bị giảm dự báo xuống còn 6.9 triệu héc-ta, so với mức 7.25 triệu héc-ta trong báo cáo trước. Thời 

tiết khô hạn là nguyên nhân của mức giảm này. Đối với mùa vụ lúa mỳ, Buenos Aires Exchange giảm dự báo sản 

lượng lúa mỳ Argentina xuống mức 19.8 triệu tấn, so với mức 21.0 triệu tấn trong dự báo trước. 

LÚA MỲ 

Lúa mì đóng cửa ở mức 493 giảm 1.45% trong phiên giao dịch ngày 10/10/2019 do tồn kho cuối vụ lúa mì Mỹ trong 

báo cáo Cung – Cầu tháng 10 ở mức 1.043 tỉ giạ tăng so với mức 1.014 trong báo cáo tháng 9. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZWAZ19 

 Kháng cự: 500; 510 

 Hỗ trợ: 475; 460. 
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ĐẬU TƯƠNG 

Đậu tương đóng cửa ở mức 923.5 giảm 0.03% trong phiên giao dịch ngày 09/10/2019. Tồn kho cuối vụ Mỹ trong 

báo cáo Cung – Cầu tháng 10 dự báo chỉ đạt 460 triệu giạ, giảm mạnh so với báo cáo tháng 9 khiến giá đậu tương 

tăng mạnh sau thời điểm ra báo cáo. Tuy nhiên, về cuối phiên giá đậu tương bị đẩy xuống do tác động gián tiếp từ 

ngô và một phần do lo ngại về đàm phán Mỹ - Trung đang diễn ra. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZSEX19: 

 Kháng cự: 940; 960 

 Hỗ trợ: 920; 900 

   

NGÔ 

Ngô đóng cửa ở mức 380.25 giảm 3.55% trong phiên giao dịch ngày 10/10/2019 do tồn kho cuối vụ Mỹ 2019/20 

trong báo cáo Cung – Cầu tháng 10 dự báo đạt 1,929 tỉ giạ, giảm ít hơn rất nhiều so với các dự đoán trước đó. Năng 

suất ngô được dự báo tăng nhẹ thêm 0.2 lên 168.4 giạ/mẫu. 

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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