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Dow Jones 27,071.42 −19.30 (0.071%)  

S&P 500 3,036.89 −2.53 (0.083%)  

Shanghai Composite 2,954.180 −25.870 (0.87%)  

USD/BRL 3.99940 +0.00881 (0.22%)  

 
Midwest, USA - 28/10/2019 

 

GIÁ CHỐT PHIÊN 29/10/2019 

Mã HĐ Cao Thấp TT % KLGD 

ZCEZ19 387.5 382 386.25 0.59% 138,455 

ZCEH20 397 392 396 0.38% 70,988 

ZSEX19 925.25 916 918.25 -0.27% 135,940 

ZSEF20 940.25 931 933.5 -0.21% 199,123 

ZMEZ19 305.8 302.2 303 -0.33% 47,324 

ZMEF20 308.2 304.7 305.6 -0.26% 28,980 

ZLEZ19 31.13 30.62 31 0.71% 60,742 

ZLEF20 31.34 30.84 31.22 0.71% 33,034 

ZWAZ19 516 508.25 511.5 -0.05% 47,873 

ZWAH20 521.75 514.5 517.5 -0.10% 23,007 

 
Midwest, USA – 30/10/2019 

THỜI TIẾT 

- Vùng băng giá và gió tuyết đã di chuyển vào phía Tây 

Midwest từ cuối tuần trước làm cho nhiệt độ toàn vùng giảm 

mạnh. Đầu tuần, vùng này tiếp tục di chuyển vào trung tâm 

Midwest gây ảnh hưởng đến những bang như Iowa, 

Missouri, Kansas, Wisconsin,.. kèm theo đó là mưa nhẹ tại 

các bang liền kề phía Đông 

- Dự báo trong 2 – 3 ngày tới, vùng băng giá vẫn ảnh hưởng 

lên Midwest khi gây mưa và tuyết rơi trên diện rộng 

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 

Ủy ban châu Âu – EU Commission báo cáo: 

- Xuất khẩu lúa mỳ của các nước châu Âu trong tuần trước đạt 297,100 tấn. Xuất khẩu lúa mỳ lũy kế từ đầu niên vụ 

2019/20 đã đạt 8.5 triệu tấn, so với mức 5.7 cùng kỳ năm ngoái. 

- Nhập khẩu ngô trong tuần trước đạt 286,100 tấn, nâng nhập khẩu từ đầu niên vụ 2019/20 lên mức 6.5 triệu tấn, 

so với mức 5.1 cùng kỳ năm ngoái. 

- Nhập khẩu đậu tương trong tuần trước đạt 287,700 tấn, nâng nhập khẩu từ đầu niên vụ 2019/20 lên mức 4.3 triệu 

tấn, so với mức 4.2 cùng kỳ năm ngoái. 

- Nhập khẩu khô đậu trong tuần trước đạt 405,600 tấn, nâng nhập khẩu từ đầu niên vụ 2019/20 lên mức 6.3 triệu 

tấn, so với mức 5.2 cùng kỳ năm ngoái. 
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BÁO CÁO TIẾN ĐỘ MÙA VỤ – CROP PROGRESS (USDA) CHO TUẦN KẾT THÚC 27/10 

  Tuần này Tuần trước Năm trước Trung bình 5 năm 

Ngô chín hạt 93% 86% 100% 99% 

Thu hoạch Ngô 41% 30% 61% 61% 

Đậu tương rụng lá 97% 94% 100% 99% 

Thu hoạch Đậu tương 62% 46% 69% 78% 

Gieo hạt Lúa mỳ vụ Đông 85% 77% 77% 82% 

Lúa mỳ vụ Đông nảy mầm 63% 53% 62% 64% 
 

SẢN LƯỢNG  

- Theo báo cáo của Hiệp hội nông dân Đức, sau khi những cơn mưa lớn làm chậm tiến độ thu hoạch vào đầu tháng 

10, thời tiết khô ráo hơn trong vài tuần qua đã giúp nông dân nước này có thể tiến hành thu hoạch nhanh hơn. 

Sản lượng ngô Đức 2019 đang được dự báo ở mức 4.22 triệu tấn, cao hơn mức 3.90 triệu tấn trong báo cáo hồi 

tháng 8, và cũng cao hơn sản lượng 4.17 triệu tấn trung bình 5 năm qua. 

- Bộ nông nghiệp Nga báo cáo thu hoạch ngũ cốc đã đạt 95% diện tích dự kiến, với 121.5 triệu tấn đã được thu 

hoạch xong, so với mức 113.1 triệu tấn đã thu hoạch cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, thu hoạch lúa mỳ đã đạt 97.9% 

diện tích, với 77.5 triệu tấn đã được thu hoạch, với năng suất 2.82 tấn/héc-ta. Thu hoạch ngô đã đạt 67% diện tích 

dự kiến, với 10.3 triệu tấn đã được thu hoạch xong với năng suất 5.95 tấn/héc-ta. Thu hoạch đậu tương hiện đã 

đạt 77.5% diện tích, với 2.3 triệu tấn đã được thu hoạch xong. 

- GASC của Ai Cập thông báo đã mua 4 tàu lúa mỳ với tổng khối lượng 235,000 tấn của Pháp, Romania và Ukraina 

trong buổi đấu giá hôm qua. Giá mua trung bình là $218.06/tấn FOB và $235.51/tấn CFR, cao hơn buổi đấu giá 

trước đó. 

LÚA MỲ 

Lúa mỳ đóng cửa ở mức 511.5 giảm 0.05% trong phiên giao dịch ngày 29/10/2019 do diễn biến giao dịch khá giằng 

co khi mà theo Báo cáo Crop Progress thì tiến độ của Lúa mỳ vụ đang đang tương đương so với các năm trước 

nhưng chất lượng lại tăng lên 3% 

Hỗ trợ kỹ thuật ZWAZ19 

 Kháng cự: 539; 561.5 

 Hỗ trợ: 488.5; 475 
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ĐẬU TƯƠNG 

Đậu tương đóng cửa ở mức 918.25 giảm 0.27% trong phiên giao dịch ngày 29/10/2019 do tiến độ thu hoạch của 

đậu tương trong báo cáo Crop Progress tốt hơn nhiều so với tuần trước, ngoài ra còn có tin từ Reuters rằng “Văn 

bản đàm phán thương mại Mỹ – Trung có thể sẽ không hoàn thành kịp để ký tại Chi-lê trong tháng 11”  

Hỗ trợ kỹ thuật ZSEX19 

 Kháng cự: 939.25; 972.5 

 Hỗ trợ: 915.75; 892.25 

   

NGÔ 

Ngô đóng cửa ở mức 386 tăng 0.59% trong phiên giao dịch ngày 29/10/2019 do nhà đầu tư lo ngại tuyết rơi nhiều ở 

phía tây Midwest sẽ gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng các vùng chưa thu hoạch tại Mỹ, thêm vào đó là việc các 

thương nhân châu Á mua vào mạnh trước thông tin Argentina có tân Tổng thống và việc tăng thuế xuất khẩu ngô là 

một điều rất dễ xảy ra 

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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