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Dow Jones 27,875.62 +109.33 (0.39%)  

S&P 500 3,110.29 +6.75 (0.22%)  

Shanghai Composite 2,885.29 −18.35 (0.63%)  

USD/BRL 4.19450 +0.00258 (0.06%)  

 
Midwest, USA – 25/11/2019 

 

GIÁ CHỐT PHIÊN 22/11/2019 

Mã HĐ Cao Thấp TT % KLGD 

ZCEZ19 370.25 367.5 368.75 0.07% 188,613 

ZCEH20 380.5 377.75 378.5 -0.13% 174,477 

ZSEF20 903.5 895.5 897 -0.44% 78,021 

ZSEH20 917.25 909.75 911.25 -0.44% 38,405 

ZMEZ19 301.5 298.4 299 -0.66% 46,294 

ZMEF20 303.6 300.5 301.2 -0.66% 57,851 

ZLEZ19 31.08 30.64 30.88 0.62% 34,020 

ZLEF20 31.25 30.82 31.06 0.58% 71,746 

ZWAZ19 518.5 508.25 515.25 1.23% 39,406 

ZWAH20 522 511.25 518.75 1.32% 55,380 

 
Midwest, USA – 26/11/2019 

THỜI TIẾT 

- Sau một cuối tuần với thời tiết khô ráo thì đầu tuần này 

Midwest lại đón một đợt gió tuyết  mới được hình thành từ 

phía Tây và đang di chuyển vào trung tâm. Bên cạnh đó tại 

rìa phía Bắc Midwest đã có tuyết rơi và mưa nhẹ. Dự báo 

trong 24 – 48h tiếp theo vùng gió tuyết sẽ di chuyển đến 

trung tâm và mở rộng vùng ảnh hưởng lên toàn Midwest 

kèm theo mưa lớn, trải rộng. 

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 

- Theo tin từ Reuters, cuộc đình công của các nhân viên ngành đường sắt tại Canada đã bước sang ngày thứ tư, 

trong bối cảnh đàm phán không diễn ra đúng như kỳ vọng. Đây là cuộc đình công lớn nhất trong một thập kỷ qua 

tại Canada và có thể cuộc đình công sẽ còn kéo dài hơn so với kế hoạch ban đầu và gây ra ảnh hưởng lớn đến 

nền kinh tế của nước này. 

- Trong một bài phát biểu vào cuối tuần trước, Tổng thống Donald Trump cho biết thỏa thuận thương mại với 

Trung Quốc đang diễn ra tốt đẹp nhưng ông chưa quyết định mình có muốn hoàn tất thỏa thuận này hay chưa. 

Theo báo cáo hàng tuần của Bộ nông nghiệp Ukraina: 

- Xuất khẩu ngô trong tuần trước ở mức 657,000 tấn, nâng xuất khẩu từ đầu niên vụ lên mức 6.5 triệu tấn, tăng 

37% so với cùng kỳ năm ngoái. 

- Xuất khẩu lúa mỳ trong tuần trước đạt 263,000 tấn, nâng xuất khẩu từ đầu niên vụ lên mức 12.9 triệu tấn, tăng 

45% so với cùng kỳ năm ngoái. 
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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  

- Pháp: Theo báo cáo Mùa vụ hàng tuần của Bộ nông nghiệp Pháp, tiến độ thu hoạch ngô tại Pháp đã đạt 88%, so 

với 85% tuần trước, 100% cùng kỳ năm ngoái và 99% 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 78% diện tích dự kiến, so với 72% tuần trước, 97% cùng kỳ năm ngoái và 99% trung bình 5 năm qua. 

Theo Bộ nông nghiệp Pháp, 78% diện tích lúa mỳ đang ở trạng thái tốt – tuyệt vời, so với 84% tuần trước và 82% 

cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức chất lượng thấp nhất từ năm 2014 tới nay. 

- Argentina: Bộ nông nghiệp Argentina giảm dự báo sản lượng lúa mỳ của nước này trong năm 2019 xuống mức 

19.0 triệu tấn, so với mức 19.46 triệu tấn trong báo cáo tháng trước. Thời tiết thiếu mưa ở phía nam, kèm theo 

nhiệt độ lạnh và mưa đá trong giai đoạn phát triển của lúa mỳ là nguyên nhân của mức giảm dự đoán này. Thu 

hoạch lúa mỳ hiện nay đã đạt khoảng 18%, so với 19% cùng kỳ năm ngoái.  

LÚA MỲ 

Lúa mỳ đóng cửa ở mức 515.25 tăng 1.23% trong phiên giao dịch ngày 22/11/2019 do sản lượng lúa mì Argentina 

giảm xuống mức 19 triệu tấn và chất lượng lúa mì Pháp giảm 6%. 

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 897 giảm 0.44% trong phiên giao dịch ngày 22/11/2019 do thông tin tiêu cực từ đàm 

phán thương mại Mỹ - Trung khi cả Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình có những phát biểu 

không tích cực về việc hoàn tất thỏa thuận thương mại.  

Hỗ trợ kỹ thuật ZSEF20 

 Kháng cự: 900; 920 

 Hỗ trợ: 890; 870 

   

NGÔ 

Ngô đóng cửa ở mức 368.75 tăng 0.07% trong phiên giao dịch ngày 22/11/2019 do thu hoạch ngô tại Pháp đang bị 

chậm và xuất khẩu ngô của Ukraina, Nga đều tăng mạnh so với năm ngoái. 

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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