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Dow Jones 26.788,10 −39,54 (0,15%) ↓ 

S&P 500 2.995,99 −10,73 (0,36%) ↓ 

Shanghai Composite 2.945,36 −9,02 (0,31%) ↓ 

USD/BRL 4.0799 - 0.0494 (1.20%) ↓ 

 
Midwest, USA - 23/10/2019 

 

GIÁ CHỐT PHIÊN 22/10/2019 

Mã HĐ Cao Thấp TT % KLGD 

ZCEZ19 392.5 385 388 0.19% 123,774 

ZCEH20 404 397.5 400 0.13% 46,312 

ZSEX19 945.25 931 934 0.08% 152,215 

ZSEF20 959 945 948.25 0.16% 98,610 

ZMEZ19 311.8 306.3 306.9 -0.26% 48,980 

ZMEF20 314.3 309 309.4 -0.29% 17,546 

ZLEZ19 30.97 30.35 30.85 1.21% 70,419 

ZLEF20 31.19 30.58 31.08 1.20% 33,539 

ZWAZ19 532.25 517.25 518 -1.05% 50,263 

ZWAH20 537.5 523.25 524.25 -0.99% 21,075 

 
Midwest, USA - 26/10/2019 

THỜI TIẾT 

- Mỹ: Midwest sẽ có mưa ít hơn so với các dự báo trước, chỉ 

có mưa không đáng kể ở phía Bắc trong 48 giờ tới. Hôm 

nay Midwest có tuyết rơi ở bang Minnesota nhưng dự báo 

tuyết sẽ không xuất hiện thêm trong 2 ngày tới. Nhiệt độ 

toàn vùng sẽ ấm lên đáng kể vào cuối tuần này, nhưng dự 

báo sẽ giảm xuống vào đầu tuần sau. 

- Brazil: Bang Mato Grosso sẽ vẫn duy trì vùng mưa rộng và 

lượng mưa lớn trong vài ngày tới. Các bang Goias và vùng 

Matopiba sẽ có mưa to trong vài ngày tới. 

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 

- Hải quan Brazil báo cáo xuất khẩu đậu tương của nước này trong tuần thứ 3 của tháng 10 đạt 1.5 triệu tấn. Dự 

báo, xuất khẩu đậu tương của Brazil trong tháng 10 sẽ đạt 5.75 triệu tấn, so với 4.45 triệu tấn trong tháng 9 và 

5.35 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái. Đối với ngô, xuất khẩu của Brazil trong tuần trước đạt 1.0 triệu tấn. Dự báo xuất 

khẩu cả tháng 10 sẽ đạt 6 triệu tấn, giảm nhẹ so với mức 6.5 triệu tấn đã xuất khẩu trong tháng 9, nhưng cao hơn 

mức 3.2 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái. 

- Bộ thương mại Paraguay báo cáo xuất khẩu đậu tương của nước này trong tháng 9 đạt 135,723 tấn, giảm mạnh 

so với các tháng trước. Tính cả 9 tháng đầu năm 2019 này, xuất khẩu đậu tương của Paraguay đã đạt 4.65 triệu 

tấn, giảm 16.2% so với mức 5.55 triệu tấn đã xuất khẩu cùng kỳ năm ngoái. 
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SẢN LƯỢNG  

 
- Úc: Ngân hàng Rabobank vừa đưa ra dự báo sản lượng lúa mỳ Úc 2019/20 ở mức 15.8 triệu tấn, thấp hơn 

khoảng dự đoán 17 – 18 triệu tấn trong báo cáo trước, thấp hơn dự đoán 19.2 triệu tấn của ABARES và 18.0 triệu 

tấn của USDA. Tổng sản lượng ngũ cốc vụ đông của Úc được Rabobank dự báo ở mức 27.7 triệu tấn, thấp nhất 

trong vòng 1 thập kỷ.  

- Ukraina: Bộ nông nghiệp Ukraina dự báo sản lượng ngũ cốc của nước này trong năm 2019 sẽ đạt 71.8 triệu tấn, 

cao hơn mức 70.1 triệu tấn sản lượng năm 2018. Trong đó, sản lượng lúa mỳ của Ukraina dự báo đạt 28.1 triệu 

tấn, tăng so với mức 27.8 triệu tấn trong dự đoán trước và cao hơn nhiều so với sản lượng 24.6 triệu tấn năm 

ngoái. Sản lượng ngô được dự báo ở mức 32.8 triệu tấn, thấp hơn mức 33.0 triệu tấn trong dự đoán trước và 

giảm so với mức 35.8 triệu tấn trong năm 2018. Bộ nông nghiệp Ukraina báo cáo tiến độ thu hoạch ngũ cốc của 

nước này đã đạt 86% diện tích dự kiến. 

 

LÚA MỲ 

Lúa mì đóng cửa ở mức 518 giảm 1.05% trong phiên giao dịch ngày 22/10/2019 do tâm lý chốt lời của nhà đầu tư 

sau khi lúa mỳ đã có 3 phiên tăng điểm liên tiếp và do tiến độ gieo trồng vụ đông đã vượt năm ngoái. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZWAZ19 

 Kháng cự: 539; 561.5 

 Hỗ trợ: 516.5; 488.5. 

    

ĐẬU TƯƠNG 

Đậu tương đóng cửa ở mức 934 tăng nhẹ 0.08% hầu như không thay đổi trong phiên giao dịch ngày 22/10/2019 do 

thị trường vẫn đang thận trọng, chờ đợi những diễn biến tiếp theo của đàm phán thương mại Mỹ - Trung. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZSEX19: 

 Kháng cự: 939.25; 972.5 

 Hỗ trợ: 915.75; 892.25 
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NGÔ 

Ngô đóng cửa ở mức 388 tăng 0.19% trong phiên giao dịch ngày 22/10/2019 do tiến độ thu hoạch ngô vẫn đang 

chậm. Tuy nhiên, chất lượng ngô lại tăng 1% và thời tiết thuận lợi hơn nên ngô chỉ tăng nhẹ. 

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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