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Dow Jones 26,770.20 −255.68 (0.95%)  

S&P 500 2,986.20 −11.75 (0.39%)  

Shanghai Composite 2,938.14 −39.19 (1.32%)  

USD/BRL 4.11268 -0.05234 (1.26%)  

 
Midwest, USA - 21/10/2019 

 

GIÁ CHỐT PHIÊN 18/10/2019 

Mã HĐ Cao Thấp TT % KLGD 

ZCEZ19 395.75 389.75 391 -0.95% 110,414 

ZCEH20 407.25 401.75 402.75 -0.92% 46,906 

ZSEX19 938.5 930.5 934 0.27% 109,778 

ZSEF20 952 944.25 947.5 0.24% 58,992 

ZMEZ19 309.8 306.1 308.5 0.55% 33,054 

ZMEF20 312.4 308.7 311.2 0.58% 12,194 

ZLEZ19 30.6 30.33 30.36 -0.10% 42,717 

ZLEF20 30.83 30.57 30.6 -0.10% 15,673 

ZWAZ19 532.75 521 532.25 1.28% 52,046 

ZWAH20 537.25 525.75 537 1.27% 16,301 

 
Midwest, USA - 24/10/2019 

THỜI TIẾT 

- Đầu tuần, Midwest có mưa trên diện rộng, tập trung chủ yếu 

tại phía Bắc và phía Đông với lượng mưa lớn vùng mưa trải 

khắp, trung tâm Midwest cũng chịu ảnh hưởng nhưng với 

lượng mưa ít hơn tại một số bang như Iowa, Wisconsin 

- Mưa duy trì trong 24 giờ sau đó sẽ di chuyển ra biển. Trong 

2 – 3 ngày tiếp theo, Midwest bắt đầu có tình trạng tuyết rơi 

và băng giá kèm theo đó là mưa, nhiệt độ giảm thấp, bắt 

đầu từ phía Tây, đặc biệt tập trung tại một số bang như 

North Dakota, Nebraska, Minnesota 

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 

- Trong cuộc họp báo vào rạng sáng ngày 19/10, tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết “Tôi nghĩ rằng thỏa thuận 

sẽ được ký khá dễ dàng, hy vọng là tại hội nghị thượng đỉnh ở Chile, nơi cả tôi và Chủ tịch Tập đều có mặt”.  

- Theo nguồn tin từ Reuters, Trung Quốc đã mua rất nhiều đậu tương của Brazil trong tuần vừa qua, bất chấp 

cam kết sẽ mua thêm 40 -50 tỷ USD hàng hóa từ Mỹ sau cuộc đàm phán thương mại gần nhất tại Washington 

Bộ thương mại Nga báo cáo 

- Xuất khẩu lúa mỳ trong tuần trước đạt 700,000 tấn, giảm so với tuần trước. Xuất khẩu lúa mỳ Nga từ đầu niên 

vụ 2019/20 đã đạt 14.0 triệu tấn, chậm hơn 9% so với cùng kỳ năm ngoái. 

- Xuất khẩu ngô của Nga từ đầu niên vụ 2019/20 đã đạt 573,000 tấn, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất 

khẩu trong tuần trước đạt 81,000 tấn. 
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BÁO CÁO XUẤT KHẨU - EXPORT SALES CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP HOA KỲ (USDA) CHO TUẦN 10/10 
Đơn vị: Nghìn tấn 

Hàng hóa Mùa vụ Dự đoán 
Thực tế Bán hàng 

tuần trước 
Chênh lệch 

Bán hàng Giao hàng 

Ngô 19/20 400 - 800 368.6 556.6 284.5 30% 

Đậu tương 19/20 900 - 1,600 1,601.0 956.1 2,092.5 -23% 

Khô đậu tương 19/20 150 - 400 152.9 301.9 364.7 -58% 

Dầu đậu tương 19/20 0 - 25 4.0 39.4 1.2 233% 

Lúa mỳ 19/20 250 - 550 395.1 510.9 521.9 -24% 
 

SẢN LƯỢNG  

- ÚC: Ngân hàng quốc gia Úc – NAB dự báo sản lượng lúa mỳ của nước này trong năm 2019 sẽ chỉ đạt 15.5 triệu 

tấn, thấp hơn mức 19 triệu tấn trong dự báo trước và thấp hơn mức sản lượng 17.4 triệu tấn năm ngoái. NAB dự 

báo sản lượng lúa mỳ ở bang Western Australia sẽ đạt 6.3 triệu tấn, bang Victoria và South Australia đều đạt 3.5 

triệu tấn. NAB cho biết với các triển vọng mùa vụ hiện nay, khoảng dự đoán của tổ chức này về sản lượng lúa 

mỳ Úc là 14.5 – 16.5 triệu tấn. Úc có thể sẽ phải nhập khẩu lúa mỳ milling từ Canada trong năm nay, do thiếu hụt 

nguồn cung trong nước. 

- PHÁP: Báo cáo Mùa vụ Pháp hàng tuần của France Agri Mer báo cáo tiến độ thu hoạch ngô tại Pháp đã đạt 30%, 

so với 14% tuần trước và 81% cùng kỳ năm ngoái. Thời tiết mưa ít hơn trong tuần trước giúp tiến độ ngô cải thiện 

hơn, nhưng dự báo mưa to trong tuần này sẽ tiếp tục làm chậm tiến độ thu hoạch. Tiến độ mùa vụ năm nay có 

thể kết thúc chậm hơn 3 – 4 tuần so với năm ngoái. 

LÚA MỲ 

Lúa mì đóng cửa ở mức 532.25 tăng 1.28% trong phiên giao dịch ngày 18/10/2019, tuy số liệu bán hàng của lúa mỳ 

trong báo cáo Export Sales của USDA khá thấp (giảm 24% so với tuần trước đó) nhưng những lo ngại về mùa vụ 

lúa mỳ Úc và Argentina có tác động “bullish” khá mạnh lên giá trong vài phiên gần đây. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZWAZ19 

 Kháng cự: 539; 561.5 

 Hỗ trợ: 516.5; 488.5. 
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ĐẬU TƯƠNG 

Đậu tương đóng cửa ở mức 934 tăng 0.27% trong phiên giao dịch ngày 18/10/2019 do đồng Real Brazil tăng giá 

mạnh trở lại so với đồng Dollar Mỹ khiến cho việc bán hàng của nông dân Brazil chững lại, thị trường thiếu đi lực 

bán và làm cho giá tăng nhẹ. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZSEX19: 

 Kháng cự: 939.25; 972.5 

 Hỗ trợ: 915.75; 892.25 

   

NGÔ 

Ngô đóng cửa ở mức 391 giảm 0.95% trong phiên giao dịch ngày 18/10/2019 do dự báo thời tiết khu vực Midwest 

vào cuối tuần vừa qua đã khả quan hơn. Ngoài ra, báo cáo của France Agri Mer cho thấy tiến độ  thu hoạch ngô tại 

Pháp đang tăng khá tốt, thông tin “bearish” này cũng góp phần kéo giá ngô giảm. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZCEZ19 

 Kháng cự: 398.75; 413 

 Hỗ trợ: 381.25; 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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