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Dow Jones 26,787.36 −29.23 (0.11%)  

S&P 500 2,966.15 −4.12 (0.14%)  

Shanghai Composite 3,007.880 +34.220 (1.15%)  

USD/BRL 4.12550 +0.01866 (0.45%)  

 
Midwest, USA - 15/10/2019 

 

GIÁ CHỐT PHIÊN 14/10/2019 

Mã HĐ Cao Thấp TT % KLGD 

ZCEZ19 402.5 393.25 397.75 0.00% 160,479 

ZCEH20 411.75 403.75 407.5 -0.06% 56,124 

ZSEX19 945.5 930.5 940.5 0.48% 124,563 

ZSEF20 959.5 945.25 955 0.47% 61,474 

ZMEZ19 313.9 309 310.9 0.03% 56,887 

ZMEF20 316.2 311.5 313.5 0.10% 33,712 

ZLEZ19 30.2 29.82 30 0.10% 56,422 

ZLEF20 30.41 30.07 30.24 0.10% 24,636 

ZWAZ19 515 506.75 511 0.59% 50,042 

ZWAH20 520.5 512.75 516.75 0.54% 19,897 

 
Midwest, USA - 16/10/2019 

THỜI TIẾT 

- Đầu tuần phía Bắc Midwest vẫn tiếp tục đối mặt với bão 

tuyết và băng giá tại North Dakota và Minnesota, kèm theo 

đó là vùng mưa nhẹ trải dọc trung tâm Midwest 

- Dự báo từ ngày 15/10 vùng băng giá sẽ tan đi khi nhiệt độ 

ấm lên đôi chút để lại tình trạng ngập úng tại một số khu 

vực trên. Mưa cũng di chuyển về phía Đông. Thời tiết 

Midwest sẽ khô ráo trở lại trong 2 – 3 ngày tới cùng với đó 

là nhiệt độ trung bình ở mức 55oF – 60oF 

Điểm tin thị trường 

-  Bộ nông nghiệp Trung Quốc báo cáo đàn lợn của nước này trong tháng 9 đã bị giảm 41.1% so với cùng kỳ năm 

ngoái, do tác động của dịch tả heo châu Phi.  

-  Ủy ban châu Âu – EU Commission báo cáo xuất khẩu lúa mỳ của các nước châu Âu trong tuần trước đạt 143,029 

tấn, là mức thấp nhất từ đầu niên vụ.  

-  Phố Wall đóng cửa giảm điểm trong phiên giao dịch đầu tuần. Dow Jones giảm 0.11% và S&P500 giảm 0.14%. 

Giá vàng thế giới đóng cửa tăng nhẹ trong ngày hôm qua. 

-  Dollar Index đóng cửa tăng nhẹ trở lại sau 2 phiên giảm mạnh trước đó. 

-  Đồng Real Brazil đóng cửa trượt giá mạnh so với Dollar Mỹ. 

-  Giá dầu thô WTI đóng cửa giảm 2.07% và dầu Brent giảm 1.95% trong ngày hôm qua. 
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SẢN LƯỢNG  

- Argentina: Sở giao dịch hàng hóa Buenos Aires của Argentina hôm nay đã đưa ra một báo cáo độc lập, cho biết 

năng suất mùa vụ đậu tương của nước này trong niên vụ 2019/20 có thể sẽ bị giảm so với năm ngoái. Năng suất 

dự báo sẽ bị giảm mạnh hơn đối với mùa vụ đậu tương thứ hai tại Argentina, do nông dân có ít thời gian từ gieo 

trồng – thu hoạch hơn so với mùa vụ đầu tiên. Kể từ niên vụ 2016/17, nông dân Argentina đã bắt đầu gieo trồng 

đậu tương vụ 2, và mùa vụ đậu tương bình thường được chia thành 2 giai đoạn rõ rệt: gieo trồng sớm và gieo 

trồng muộn. Sở dĩ có sự thay đổi này, do là chính phủ Argentina giảm thuế xuất khẩu lúa mỳ, dẫn đến việc nông 

dân Argentina sẽ trồng nhiều lúa mỳ hơn (gieo trồng bắt đầu từ tháng 7 và kết thúc vào tháng 8). Vì thế, quỹ đất 

để trồng đậu tương trong tháng 10 – 11 không còn nhiều, nên nông dân Argentina sẽ đợi sau khi thu hoạch lúa mỳ 

rồi mới tiến hành gieo trồng đậu tương vụ 2. Tổng diện tích gieo trồng đậu tương trong năm nay dự báo sẽ đạt 

17.6 triệu héc-ta, tăng so với mức 17.4 triệu héc-ta năm ngoái. Trong đó, diện tích gieo trồng đậu tương vụ 2 dự 

báo sẽ đạt 6.0 triệu héc-ta, so với 5.3 triệu héc-ta năm ngoái. 

- Nga: Hãng tư vấn IKAR của Nga dự báo sản lượng ngũ cốc 2019 của nước này ở mức 122.7 triệu tấn, tăng 

700,000 tấn so với dự báo trước. Trong đó, sản lượng lúa mỳ của Nga được IKAR tăng dự báo thêm 200,000 tấn, 

lên mức 75.6 triệu tấn. Bộ nông nghiệp Nga báo cáo thu hoạch ngũ cốc của nước này đã đạt 93% diện tích dự 

kiến, với 116.2 triệu tấn được thu hoạch xong, so với 107.3 triệu tấn đã thu hoạch cùng kỳ năm ngoái. 

LÚA MỲ 

Lúa mì đóng cửa ở mức 511 tăng 0.59% trong phiên giao dịch ngày 14/10/2019 do mùa vụ lúa mỳ tại Canada, 

Argentina và Úc đang có diễn biến không tốt và sản lượng có thể sẽ tiếp tục bị giảm dự báo. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZWAZ19 

 Kháng cự: 515; 535 

 Hỗ trợ: 500; 475. 
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ĐẬU TƯƠNG 

Đậu tương đóng cửa ở mức 940.50 tăng 0.48% trong phiên giao dịch ngày 14/10/2019 do Trung Quốc cam kết mua 

thêm nông sản của Mỹ trong đó đậu tương được mua nhiều nhất. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZSEX19: 

 Kháng cự: 947; 960 

 Hỗ trợ: 940; 920 

   

NGÔ 

Ngô đóng cửa ở mức 397.75 không thay đổi trong phiên giao dịch ngày 14/10/2019 do thị trường đang giằng co ở 

quanh mức kháng cự 400 và thị trường vẫn đang chờ đợi những diễn biến sắp tới về thời tiết ở Mỹ. 

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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