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Dow Jones 28.004,89 +222,93 (0,80%)↑ 

S&P 500 3.120,46 +23,83 (0,77%)↑ 

Shanghai Composite 2,891.340 -18.530 (-0.64%)↓ 

USD/BRL 4.1951 +0.007 (+0.17%)↑ 

 
 

Midwest, USA - 17/11/2019 

 

GIÁ CHỐT PHIÊN 15/11/2019 

Mã HĐ Cao Thấp TT % KLGD 

ZCEZ19 376.5 370.75 371.25 -1.20% 126,643 

ZCEH20 385.25 380.25 380.75 -1.04% 93,616 

ZSEF20 923.5 915.25 918.25 0.16% 73,352 

ZSEH20 936 927.75 930.75 0.13% 22,601 

ZMEZ19 307.5 303.1 307.1 1.32% 45,413 

ZMEF20 309.5 305.4 309.2 1.28% 26,385 

ZLEZ19 30.84 30.41 30.43 -1.14% 54,355 

ZLEF20 31.03 30.58 30.6 -1.19% 39,019 

ZWAZ19 508.5 501.5 502.75 -0.98% 47,292 

ZWAH20 511.5 504.75 506 -0.98% 42,216 

 
Midwest, USA – 22/11/2019 

THỜI TIẾT 

- Midwest hoàn toàn không có mưa và tuyết rơi trong 48 giờ 

tới. Nhiệt độ ấm lên khá nhiều trong 2 ngày này. 

- Dự báo khoảng giữa tuần, Midwest sẽ có tuyết rơi rải rác ở 

phía bắc, và nhiệt độ sẽ lạnh hơn. Cuối tuần, Midwest sẽ 

khô ráo chỉ còn ít mưa ở phía nam và không còn tuyết rơi 

nữa. 

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 

- Bộ Nông nghiệp Mỹ hôm 15/11 cho biết vào tuần tới sẽ bắt đầu chi trả hỗ trợ thương mại cho người nông dân Mỹ 

đợt 2 năm 2019. Đợt chi trả này nằm trong gói hỗ trợ 16 tỷ USD mà chính phủ Mỹ công bố hồi tháng 5, được giải 

ngân trong 3 đợt. Theo đó, nông dân Mỹ sẽ nhận 25% tổng chi trả trong đợt 2 và trước đó đã nhận 50% tổng chi 

trả. Đây là tiền hỗ trợ mà chính phủ Mỹ áp dụng nhằm đền bù cho nông dân Mỹ chịu thiệt hại từ thương chiến Mỹ 

- Trung và bị ảnh hưởng bởi thời tiết xấu. 

- Hải quan Nga báo cáo xuất khẩu các loại ngũ cốc của nước này trong tuần trước đạt 898,000 tấn, so với 1.1 triệu 

tấn tuần trước, nâng xuất khẩu từ đầu niên vụ lên mức 20.4 triệu tấn, giảm 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong 

đó, xuất khẩu lúa mỳ trong tuần trước đạt 638,000 tấn, nâng xuất khẩu lúa mỳ từ đầu niên vụ 2019/20 lên mức 

17.2 triệu tấn, chậm hơn 12% so với năm 2018. Xuất khẩu ngô từ đầu niên vụ đã đạt 901,000 tấn, nhanh hơn 27% 

so với năm ngoái. Xuất khẩu ngô trong tuần trước đạt 67,000 tấn. 
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SẢN LƯỢNG  

- Ukraina: Hãng tư vấn APK-Inform vừa tiếp tục tăng dự báo sản lượng ngũ cốc của Ukraina trong năm 2019 lên 

mức 72.0 triệu tấn, so với mức 71.9 triệu tấn trong dự báo trước. Trong đó, sản lượng lúa mỳ của Ukraina được 

giữ nguyên dự báo ở mức 27.9 triệu tấn. Sản lượng ngô được tăng nhẹ dự báo thêm 0.1 triệu tấn lên 33.3 triệu 

tấn. 

- Pháp: Theo báo cáo Mùa vụ hàng tuần của Bộ Nông nghiệp Pháp, tiến độ thu hoạch ngô tại Pháp đã đạt 85%, so 

với 79% tuần trước và 99% cùng kỳ năm ngoái và 94% trung bình 5 năm qua. Tiến độ thu hoạch ngô Pháp đang 

chậm ít nhất 20 ngày so với năm ngoái, và chậm hơn 8 ngày so với trung bình 5 năm qua. Gieo trồng lúa mỳ Pháp 

hiện đã đạt 72% diện tích dự kiến, so với 67% tuần trước, 92% cùng kỳ năm ngoái và 94% trung bình 5 năm qua. 

Tiến độ đang bị chậm 4 ngày so với năm ngoái, và 10 ngày so với trung bình 5 năm qua. Nhiệt độ lạnh từ đầu 

tháng 11 đang có ảnh hưởng không tốt tới tiến độ gieo trồng năm nay. 

LÚA MỲ 

Lúa mỳ đóng cửa ở mức 502.75 giảm 0.98% trong phiên giao dịch ngày 15/11/2019 do số liệu bán hàng trong báo 

cáo Bán hàng – Export Sale tuần vừa rồi giảm 34% so với tuần trước và 37% so với trung bình 4 tuần qua. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZWAZ19 

 Kháng cự: 539; 561.5 

 Hỗ trợ: 488.5; 475 

    

ĐẬU TƯƠNG 

Đậu tương đóng cửa ở mức 918.25 tăng 0.16% trong phiên giao dịch ngày 15/11/2019 do sản lượng ép dầu đậu 

tương tháng 10 của Mỹ cao hơn dự đoán. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZSEF20 

 Kháng cự: 939.25; 972.5 

 Hỗ trợ: 915.75; 892.25 
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NGÔ 

Ngô đóng cửa ở mức 371.25 giảm 1.20% trong phiên giao dịch ngày 15/11/2019 do thời tiết khô ráo, không có mưa 

và tuyết nhiều sẽ giúp tiến độ thu hoạch nhanh hơn. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZCEZ19 

 Kháng cự: 380; 392.5 

 Hỗ trợ: 370; 364 

  

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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