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Dow Jones 27,766.29 −54.80 (0.20%)  

S&P 500 3,103.54 −4.92 (0.16%)  

Shanghai Composite  2,903.640 −7.410 (0.25%)  

USD/BRL 4.19192 −0.00315 (0.08%)  

 
Midwest, USA – 24/11/2019 

 

GIÁ CHỐT PHIÊN 21/11/2019 

Mã HĐ Cao Thấp TT % KLGD 

ZCEZ19 369.75 366.25 368.5 0.48% 131,462 

ZCEH20 380.25 376.75 379 0.46% 140,187 

ZSEF20 909.25 900.25 901 -0.44% 89,788 

ZSEH20 923 914.5 915.25 -0.41% 36,918 

ZMEZ19 302.6 299.7 301 0.40% 52,400 

ZMEF20 304.9 301.9 303.2 0.40% 64,322 

ZLEZ19 31.25 30.57 30.69 -1.63% 58,458 

ZLEF20 31.45 30.75 30.88 -1.69% 78,680 

ZWAZ19 519.5 508.25 509 -1.26% 32,622 

ZWAH20 522.75 511 512 -1.30% 54,240 

 
Midwest, USA – 22/11/2019 

THỜI TIẾT 

- Midwest có mưa to trên diện rộng tại các bang ở nửa phía 

đông và phía nam trong ngày hôm nay. Dự báo mưa và 

tuyết sẽ vẫn duy trì ở phía nam Midwest trong ngày mai, 

nhưng thời tiết sẽ dần khô ráo trở lại trong 2 ngày cuối tuần 

này. 

- Tại vùng đồng bằng phía nam, mưa to sẽ kéo dài trong vòng 

48 giờ tới, tập trung ở Texas và Oklahoma. Sau đó thời tiết 

sẽ hoàn toàn khô ráo trở lại từ cuối tuần này và đầu tuần 

sau. 

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 

- Theo Reuters, cuộc đình công của các nhân viên đường sắt tại Canada đã bước sang ngày thứ 3, và các cuộc 

đàm phán vẫn đang diễn ra. Ước tính có khoảng 3,200 nhân viên tham gia vào cuộc đình công này, ảnh hưởng 

lớn đến quá trình vận tải hàng hóa tại Canada, trong đó nghiêm trọng nhất là ảnh hưởng tới hoạt động vận 

chuyển ngũ cốc ra các cảng biển để xuất khẩu. 

- Trong báo cáo Bán hàng hàng ngày – Daily Export Sales, USDA thông báo đã có 106,000 tấn ngô 2019/20 được 

bán cho nước giấu tên. 

- Bộ nông nghiệp Algeria đã ban hành chính sách hạn chế nhập khẩu lúa mỳ mềm ở mức 4.0 triệu tấn mỗi năm, 

so với mức 6.2 triệu tấn hiện nay. Quyết đinh này nhằm giảm sự phụ thuộc của Algeria vào nguồn ngũ cốc nhập 

khẩu và giúp bảo đảm chính sách tiền tệ của nước này 
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BÁO CÁO XUẤT KHẨU - EXPORT SALES (USDA) CHO TUẦN 14/11 

Hàng hóa Mùa vụ Dự đoán 
Thực tế Bán hàng 

tuần trước 
Chênh lệch 

Bán hàng Giao hàng 

Ngô 19/20 400 - 900 788.0 673.1 581.6 35% 

Đậu tương 19/20 800 - 1,400 1,516.7 1,707.4 1,253.0 21% 

Khô đậu tương 19/20 100 - 450 196.4 159.9 345.3 -43% 

Dầu đậu tương 19/20 5 - 25 39.1 2.4 30.6 28% 

Lúa mỳ 19/20 200 - 500 437.7 485.2 238.6 83% 
 

SẢN LƯỢNG  

- USDA chi nhánh Ấn Độ dự báo sản lượng lúa mỳ 2019/20 của nước này ở mức 102.19 triệu tấn, bằng với báo 

cáo tháng 11 của USDA và là mức cao kỷ lục từ trước tới nay. Trong năm 2018/19, Ấn Độ có sản lượng lúa mỳ 

99.87 triệu tấn. Ấn Độ sẽ chỉ xuất khẩu 500,000 tấn lúa mỳ trong niên vụ 2019/20, tăng không đáng kể so với năm 

ngoái. 

Sàn giao dịch hàng hóa Buenos Aires Exchange báo cáo: 

- Nông dân Argentina cho biết tiến độ gieo trồng hiện đã đạt 31.1%, so với 19.7% tuần trước và 29.6% cùng kỳ năm 

ngoái. 

- Gieo trồng ngô tại Argentina đã đạt 45.7% diện tích dự kiến, so với 44.3% tuần trước và 36.8% cùng kỳ năm ngoái. 

- Thu hoạch lúa mỳ hiện đã đạt 20.2%, so với 13.3% tuần trước và 21.6% cùng kỳ năm ngoái. Hiện nay 60% diện 

tích lúa mỳ đang ở chất lượng không tốt. 

LÚA MỲ 

Lúa mỳ đóng cửa ở mức 509 giảm 1.26% trong phiên giao dịch ngày 21/11/2019 do thông tin Algeria hạn chế nhập 

khẩu lúa mỳ ở mức 4.0 triệu tấn, cùng với tâm lý chốt lời của giới đầu cơ đã áp đảo thị trường và khiến lúa mỳ giảm 

giá 

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 901 giảm 0.44% trong phiên giao dịch ngày 21/11/2019 do ảnh hưởng kéo dài từ căng 

thẳng Mỹ - Trung khi mà cả 2 bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, nhiều chuyên gia cho rằng 

căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc không còn là căng thẳng thương mại nữa, mà có thể trở thành căng thẳng chính 

trị toàn diện 

Hỗ trợ kỹ thuật ZSEF20 

 Kháng cự: 926; 950 

 Hỗ trợ: 900; 877 

   

NGÔ 

Ngô đóng cửa ở mức 368.5 tăng 0.48% trong phiên giao dịch ngày 20/11/2019 do số liệu bán hàng trong báo cáo 

Export Sales tăng mạnh so với các tuần trước và giao hàng tiếp tục ở mức cao nhất từ đầu niên vụ 

Hỗ trợ kỹ thuật ZCEZ19 

 Kháng cự: 371; 383 

 Hỗ trợ: 363; 355 

  

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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