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Dow Jones: 26,833.95 ↑ 45.85 (0.17%) 

S&P 500: 3,004.52 ↑ 8.53 (0.28%) 

Shanghai Composite: 2,941.62 ↓ 12.76 (0.43%)  

USD/BRL 4.0346 ↓ 0.0453 (1.11%) 

 

 
Midwest, USA - 25/10/2019 

 

GIÁ CHỐT PHIÊN 23/10/2019 

Mã HĐ Cao Thấp TT % KLGD 

ZCEZ19 389.5 384 387.75 -0.06% 107,450 

ZCEH20 401.25 396 399.75 -0.06% 40,755 

ZSEX19 939 927.75 933.75 -0.03% 170,139 

ZSEF20 953 942 948.25  0.00% 134,794 

ZMEZ19 309.4 305.9 308.6  0.55% 42,478 

ZMEF20 311.9 308.5 311  0.52% 17,555 

ZLEZ19 31 30.48 30.58 -0.88% 51,785 

ZLEF20 31.21 30.71 30.8 -0.90% 16,756 

ZWAZ19 523.75 515.75 520.75  0.53% 40,152 

ZWAH20 529.25 521.75 526 0.33% 14,771 

 
Midwest, USA - 28/10/2019 

THỜI TIẾT 

- Mỹ: Midwest sẽ không có mưa trong 2 ngày tới. Nhiệt độ 

ngày mai  sẽ ấm hơn. Từ đầu tuần sau sẽ có mưa ở phía 

Bắc và có tuyết rơi ở phía Tây Bắc và nhiệt độ sẽ lạnh hơn. 

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

và lượng mưa lớn trong vài ngày tới. Các bang bị hạn hán 

như Goias và vùng Matopiba sẽ cũng có mưa to trong vài 

ngày tới. Tại phía nam, cả Rio Grande do Sul và Parana dự 

báo sẽ không có mưa trong 2 – 3 ngày tới. 

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 

- Phố Wall đóng cửa tăng nhẹ trong ngày hôm qua. Dow Jones tăng 0.17% và S&P500 đóng cửa tăng 0.28%.  

- Giá vàng thế giới đóng cửa tăng nhẹ phiên thứ hai liên tiếp. 

- Dollar Index đóng cửa giảm nhẹ trong ngày hôm qua. 

- Đồng Real Brazil đóng cửa tăng giá mạnh so với Dollar Mỹ, lên mức cao nhất 2 tháng. 

- Giá dầu thô WTI đóng cửa tăng 2.7% và dầu Brent tăng 2.5% khi kho dự trữ dầu thô của Mỹ bất ngờ giảm và triển 

vọng OPEC sẽ cắt giảm sản lượng.  

- Cổ phiếu Apple tăng 1.3% sau khi Morgan Stanley cho biết dịch vụ phát video trực tuyến sắp ra mắt của nhà sản 

xuất iPhone, Apple TV +, có thể tăng doanh thu dịch vụ của hãng. 
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SẢN LƯỢNG  

- Canada: Canada đang đối mặt với tiến độ thu hoạch lúa mỳ rất chậm, do mưa lớn trong suốt gian dài qua. Dữ liệu 

từ 3 bang có sản lượng lớn nhất cả nước cho thấy bang Saskatchewan đang có tiến độ thu hoạch chậm nhất trong 

vòng 40 năm qua. Đây cũng là  bang có sản lượng lúa mỳ lớn nhất tại Canada với sản lượng chiếm 50% tổng sản 

lượng cả nước. Thu hoạch hiện mới chỉ đạt 69%, thấp hơn mức 88% trung bình 5 năm qua, và mức 90% trung 

bình 10 năm qua. Trong 2 bang còn lại, Alberta và Manitoba đều có tiến độ thu hoạch chậm do mưa lớn kèm theo 

tuyết rơi đã khiến nông dân không thể ra đồng thu hoạch. Bên cạnh tiến độ thu hoạch chậm, nông dân Canada 

đang tỏ ra rất lo lắng về chất lượng lúa mỳ do năm nay thời tiết lạnh sớm hơn so với bình thường. 

- Brazil: Sở nông nghiệp bang Parana, Brazil – DERAL báo cáo tiến độ gieo trồng đậu tương tại bang này đã đạt 

45% diện tích dự kiến, so với mức 33% tuần trước và 59% cùng kỳ năm ngoái. Đây đang là tiến độ chậm nhất 

trong vòng 4 năm qua tại bang có sản lượng đậu tương lớn thứ 2 tại Brazil. Về chất lượng 72% diện tích đã gieo 

trồng đang có chất lượng tốt, thấp hơn nhiều mức 98% cùng kỳ năm ngoái. 

LÚA MỲ 

Lúa mì đóng cửa ở mức 520.75 tăng 0.53% trong phiên giao dịch ngày 23/10/2019 do mùa vụ bị giảm mạnh sản 

lượng tại Argentina, Úc và thông tin tiến độ thu hoạch và chất lượng lúa mỳ ở Canada bị giảm. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZWAZ19 

 Kháng cự: 539; 561.5 

 Hỗ trợ: 516.5; 488.5. 

    

ĐẬU TƯƠNG 

Đậu tương đóng cửa ở mức 933.75 giảm nhẹ 0.03% hầu như không thay đổi trong phiên giao dịch ngày 23/10/2019 

do thị trường thiếu các thông tin cơ bản tác động và tâm lý thị trường vẫn thận trọng với các diễn biến của thời tiết 

ở Mỹ và 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 387.75 giảm nhẹ 0.06% gần như không thay đổi trong phiên giao dịch ngày 23/10/2019 do 

thiếu các thông tin cơ bản và tâm lý thận trọng trước các diễn biến thời tiết ở Mỹ. 

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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