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Dow Jones 27,046.23  -140.46 (0.52%)↓ 

S&P 500 3,037.56  -9.21 (0.30%)↓ 

Shanghai Composite 2,929.06  -10.26 (0.35%)↓ 

USD/BRL 4.0173  +0.0295 (0.74%) 

 
Midwest, USA - 02/11/2019 

 

GIÁ CHỐT PHIÊN 31/10/2019  

Mã HĐ Cao Thấp TT % KLGD 

ZCEZ19 391 384.75 390 -0.19% 158,649 

ZCEH20 399.5 394.5 398.75 -0.19% 77,268 

ZSEF20 935.5 925 932.25 0.19% 114,126 

ZSEH20 948 938.5 945.25 0.19% 39,375 

ZMEZ19 305.2 301.5 304.4 0.73% 48,832 

ZMEF20 307.7 304.1 306.9 0.69% 28,761 

ZLEZ19 31.07 30.57 30.75 -0.74% 54,479 

ZLEF20 31.28 30.78 30.97 -0.74% 26,868 

ZWAZ19 512.25 501 508.75 -0.10% 58,877 

ZWAH20 517.75 507 514.75 -0.05% 22,521 

 
Midwest, USA – 04/11/2019 

THỜI TIẾT 

- Mỹ: Cuối tuần Mỹ không có mưa và tuyết. Đầu tuần sau 

phía Bắc Midwest có tuyết rơi trên diện rộng. Nhiệt độ cả 

vùng xuống ở mức rất thấp. Vùng tuyết sẽ lan rộng ra cả 

Midwest trong khoảng giữa tuần sau. 

- Brazil: Bang Mato Grosso có mưa to trên diện rộng trong 

vài ngày tới. Mưa to sẽ ảnh hưởng đến cả Goias và khu vực 

Matopiba trong khoảng thời gian này. Lượng mưa và vùng 

mưa đều lớn hơn so với các dự báo trước đó.  

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 

- Phố Wall đóng cửa giảm điểm trong ngày hôm qua. Dow Jones giảm 0.52% và S&P500 giảm 0.3%.  

- Giá vàng thế giới tăng điểm mạnh trong phiên hôm qua, là phiên tăng điểm thứ hai liên tiếp. 

- Dollar Index đóng cửa giảm điểm trong ngày hôm qua, là phiên giảm thứ tư liên tiếp. Dollar đang ở gần 

mức thấp nhất trong vòng 3 tháng. 

- Đồng Real Brazil đóng cửa trượt giá khá nhiều so với Dollar Mỹ trong phiên hôm qua. 

- Giá dầu thô WTI đóng cửa giảm 1.6% và dầu Brent giảm 0.6% trong ngày hôm qua.  
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SẢN LƯỢNG  

- Argentina: Sở giao dịch hàng hóa Buenos Aires vừa giảm dự báo sản lượng lúa mỳ 2019 của Argentina xuống 

mức 18.8 triệu tấn, giảm 1.0 triệu tấn so với dự đoán hồi tháng 10 và giảm 2.2 triệu tấn so với dự đoán hồi tháng 

9 của tổ chức này. Thời tiết hạn hán trong giai đoạn phát triển, và nhiệt độ thấp kèm theo băng giá trong giai đoạn 

đầu thu hoạch là nguyên nhân khiến sản lượng lúa mỳ Argentina bị thiệt hại nghiêm trọng. Ước tính 3.5% diện tích 

đã được thu hoạch. Gieo trồng ngô tại Argentina đã đạt 40.2% diện tích dự kiến, so với 34.6% tuần trước và 35.4% 

cùng kỳ năm ngoái. Những cơn mưa trong thời gian gần đây đã giúp nông dân Argentina gieo trồng ngô tốt hơn. 

- EU: Ủy ban châu Âu – EU Commission tăng dự báo sản lượng lúa mỳ của các nước châu Âu trong năm 2019 

thêm 2.0 triệu tấn, lên mức 148.2 triệu tấn, cao hơn nhiều mức sản lượng 128.8 triệu tấn do hạn hán gây ra trong 

niên vụ trước. Sản lượng lúa mỳ của Anh được tăng dự báo thêm 1.1 triệu tấn, lên mức 16.3 triệu tấn. Sản lượng 

lúa mỳ Pháp tăng thêm 301,000 tấn và Đức tăng thêm 139,000 tấn trong báo cáo này. Sản lượng ngô của các 

nước châu Âu được EU Commission tăng dự báo lên mức 66.9 triệu tấn, tăng 121,000 tấn so với dự báo trước. 

Sản lượng tăng thêm 1 triệu tấn ở Romania, tăng 511,000 tấn ở Balan, tăng 490,000 tấn ở Italya. Ngược lại, sản 

lượng bị giảm dự báo đi 715,000 tấn ở Hungary, Pháp giảm 686,000 tấn và Đức giảm 234,000 tấn. 

LÚA MỲ 

Lúa mỳ đóng cửa ở mức 508.75 giảm 0.10% trong phiên giao dịch ngày 31/10/2019 do thời tiết thuận lợi đối với lúa 

mì vụ đông tại Mỹ. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZWAZ19 

 Kháng cự: 539; 561.5 

 Hỗ trợ: 488.5; 475 

    

ĐẬU TƯƠNG 

Đậu tương đóng cửa ở mức 932.25 tăng 0.19% gần như không thay đổi trong phiên giao dịch ngày 31/10/2019 do 

tâm lý thị trường thận trọng trước những diễn biến của thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung.  
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Hỗ trợ kỹ thuật ZSEF20 

 Kháng cự: 945; 960 

 Hỗ trợ: 925; 910 

   

NGÔ 

Ngô đóng cửa ở mức 390 giảm 0.19% trong phiên giao dịch ngày 31/10/2019 do thị trường điều chỉnh nhẹ sau 2 

phiên tăng điểm mạnh. 

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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