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Dow Jones 26,805.53 −28.42 (0.11%)  

S&P 500 3,010.29 +5.77 (0.19%)  

Shanghai Composite 2,940.920 −0.700 (0.02%)  

USD/BRL 4.03914 −0.00049 (0.01%)  

 
Midwest, USA - 25/10/2019 

 

GIÁ CHỐT PHIÊN 24/10/2019 

Mã HĐ Cao Thấp TT % KLGD 

ZCEZ19 390.75 385.25 386.75 -0.26% 116,746 

ZCEH20 402.25 397 398 -0.44% 57,969 

ZSEX19 939 932.75 933.25 -0.05% 108,576 

ZSEF20 953 946.75 947 -0.13% 105,546 

ZMEZ19 309.5 305.4 305.6 -0.97% 34,617 

ZMEF20 312 307.8 308 -0.96% 11,642 

ZLEZ19 31.42 30.53 31.34 2.49% 71,658 

ZLEF20 31.63 30.76 31.56 2.47% 27,361 

ZWAZ19 523.75 515.5 516 -0.91% 33,533 

ZWAH20 528.75 520.75 521.25 -0.90% 13,382 

 
Midwest, USA - 27/10/2019 

THỜI TIẾT 

- Vùng đồng bằng phía Nam có mưa trên diện rộng trong 2 

ngày tới với vùng mưa và lượng mưa lớn. Phía Nam 

Midwest, các bang Kansas và Missouri cũng sẽ bị ảnh 

hưởng chút ít bởi vùng mưa này. 

- Dự báo cuối tuần sẽ xuất hiện một vùng bão tuyết hình 

thành ở Idaho và Montana, sau đó sẽ di chuyển vào các 

bang phía tây Midwest. Dự báo nhiệt độ sẽ tiếp tục giảm 

xuống vào đầu tuần sau, gây ra lo ngại tuyết và băng giá. 

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 

- Trong báo cáo Bán hàng hàng ngày – Daily Export Sales, USDA thông báo đã bán 264,000 tấn đậu tương 2019/20 

cho Trung Quốc. 

- Theo tin từ Bloomberg, chính phủ Trung Quốc được cho là đang lên kế hoạch mua khoảng 20 tỷ USD hàng hóa 

của Mỹ trong năm đầu tiên, nếu hai nước ký được thỏa thuận thương mại song phương trong tháng 11 tới. Đến 

năm thứ 2, Trung Quốc có thể sẽ tăng lên mức 40 – 50 tỷ USD. 

- Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam cho biết, phụ phí tăng thêm do các hãng tàu thông báo là từ 30 

– 50 USD/container đối với hàng khô, thậm chí tăng 100 – 200 USD/container đối với hàng đông lạnh, áp dụng 

cho hàng xếp từ cảng TP.HCM – Cái Mép đi các cảng vùng nội Á gồm: Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản và Đông 

Nam Á. Đây là lần đầu tiên các hãng tàu container nước ngoài đơn phương đưa ra loại phụ phí tại Việt Nam, việc 

này gây bất bình cho khách hàng xuất nhập khẩu và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics. 
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SẢN LƯỢNG  

- 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 34.6%, so với 28.7% tuần trước, và 34.4% cùng kỳ năm ngoái. Độ ẩm đất nhìn chung ở 

mức thấp hơn trung bình, dẫn đến việc nông dân Argentina vẫn chưa thể gieo trồng nhanh trên diện rộng. Argentina 

hiện vẫn chưa tiến hành gieo trồng mùa vụ đậu tương 2019/20. Cùng kỳ năm ngoái, nông dân Argentina đã gieo 

trồng được 2% diện tích dự kiến. Đối với mùa vụ lúa mỳ, thời tiết ấm áp hơn trong tuần qua đã giúp nông dân có 

thể tiến hành thu hoạch ở các bang phía bắc với năng suất trung bình đạt 2.5 tấn/héc-ta. Tuy nhiên, ở các bang 

trung tâm Argentina, đặc biệt là ở Entre Rios, thời tiết mưa nhiều đã khiến một số trường hợp cây bị bệnh thối rễ. 

Còn tại phía nam, thời tiết khô hạn tiếp tục ảnh hưởng xấu đến mùa vụ với 35% diện tích đang ở chất lượng rất 

kém – kém. 

- Nam Phi: Ủy ban dự báo mùa vụ – Crop Estimating Committee – CEC của Nam Phi ước tính sản lượng ngô Nam 

Phi trong năm 2019 sẽ đạt 11.18 triệu tấn, cao hơn mức 11.08 triệu tấn trong báo cáo trước. Trong số sản lượng 

ngô 2019 của Nam Phi, CEC dự đoán có 5.53 triệu tấn ngô trắng, so với 5.53 tháng trước; và 5.64 triệu tấn ngô 

vàng, so với 5.54 tháng trước. Đối với kế hoạch gieo trồng các mùa vụ 2020, CEC dự đoán diện tích gieo trồng 

ngô của Nam Phi sẽ đạt 2.51 triệu héc-ta, so với mức 2.30 triệu héc-ta đã gieo trồng trong niên vụ trước. 

LÚA MỲ 

Lúa mì đóng cửa ở mức 516 giảm 0.91% trong phiên giao dịch ngày 24/10/2019 do số liệu bán hàng trong báo cáo 

Bán hàng – Export Sales giảm so với tuần trước. 

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 933.25 giảm nhẹ 0.05% trong phiên giao dịch ngày 24/10/2019 do số liệu bán hàng đậu 

tương trong báo cáo Bán hàng – Export Sales giảm so với tuần trước. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZSEX19: 

 Kháng cự: 939.25; 972.5 

 Hỗ trợ: 915.75; 892.25 

   

NGÔ 

Ngô đóng cửa ở mức 386.75 giảm nhẹ 0.26% trong phiên giao dịch ngày 24/10/2019 do Nam Phi tăng dự báo sản 

lượng và diện tích gieo trồng ngô. 

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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