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Dow Jones 28,121.68 +55.21 (0.20%)↑ 

S&P 500 3,140.52 +6.88 (0.22%)↑ 

Shanghai Composite 2,907.06 +0.89 (0.031%)↑ 

USD/BRL 4.2333 +0.0064 (0.15%) 

  
Midwest, USA – 30/11/2019 

 

GIÁ CHỐT PHIÊN 26/11/2019 

Mã HĐ Cao Thấp TT % KLGD 

ZCEZ19 370.5 367 367.5 -0.81% 182,344 

ZCEH20 380.75 377.75 378.25 -0.66% 232,705 

ZSEF20 895 882.75 884.25 -0.92% 95,363 

ZSEH20 909 897 898.75 -0.91% 35,512 

ZMEZ19 299 294.3 294.7 -1.21% 41,647 

ZMEF20 301.2 296.7 297.1 -1.16% 81,162 

ZLEZ19 30.52 30.12 30.22 -0.72% 48,292 

ZLEF20 30.66 30.28 30.4 -0.62% 99,770 

ZWAZ19 531.75 525.5 530.25 -0.14% 26,506 

ZWAH20 532.75 525.75 531 -0.38% 70,772 

 
Midwest, USA – 02/12/2019 

THỜI TIẾT 

- Mỹ: Hôm nay Midwest khô ráo và không có tuyết rơi. Dự 

kiến từ ngày mai sẽ có một đợt tuyết rơi dày, kèm theo băng 

giá sẽ ở các bang phía tây, sau đó sẽ dần lan rộng ra và sẽ 

ảnh hưởng đến toàn bộ Midwest vào 3 ngày cuối tuần này. 

Đầu tuần sau toàn vùng khô ráo và hầu như không có tuyết 

rơi. 

- Brazil: Các bang ở trung tâm là Mato Grosso, Goias và 

Mato Grosso do Sul sẽ có mưa rất to trên diện rộng trong 

vài ngày tới.  

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 

- Theo nguồn tin từ Reuters, công ty Canadian National Railway của Canada đã đạt được thỏa thuận với nhóm 

nhân viên đình công, và sẽ sớm chấm dứt cuộc đình công vốn đã kéo dài sang ngày thứ 8 này.  

- Bộ thương mại Argentina báo cáo xuất khẩu đậu tương của nước này sang Trung Quốc trong tháng 10 đạt 1.51 

triệu tấn, chiếm gần như toàn bộ xuất khẩu đậu tương trong tháng 10. 6,000 tấn còn lại được xuất khẩu sang 

Chile. 

- Hải quan Brazil báo cáo xuất khẩu đậu tương trong tuần thứ ba của tháng 11 đạt 700,000 tấn, giảm so với mức 

800,000 tấn tuần trước. Xuất khẩu ngô của Brazil trong tuần thứ ba của tháng 11 đạt 500,000 tấn, giảm so với 

mức 850,000 tấn tuần trước. 
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SẢN LƯỢNG  

- Nam Phi: Ủy ban dự báo mùa vụ – Crop Estimating Committee – CEC của Nam Phi ước tính sản lượng ngô Nam 

Phi trong năm 2019 sẽ đạt 11.25 triệu tấn, cao hơn mức 11.18 triệu tấn trong báo cáo tháng trước, nhưng thấp 

hơn mức 12.51 triệu tấn sản lượng năm ngoái. Đây sẽ là báo cáo chốt sản lượng ngô 2019 của Nam Phi. Trong 

số sản lượng ngô 2019 của Nam Phi, CEC dự đoán có 5.53 triệu tấn ngô trắng, so với 5.53 tháng trước; và 5.71 

triệu tấn ngô vàng, so với 5.64 tháng trước. Đối với lúa mỳ 2019, CEC chốt sản lượng của Nam Phi ở mức 1.61 

triệu tấn, so với 1.68 triệu tấn trong báo cáo tháng trước. 

- Brazil: Tổ chức tư vấn Ag Rural cho biết, tiến độ gieo trồng đậu tương chậm tại Brazil trong năm nay sẽ gây ra 

tác động domino và khiến nông dân bắt đầu gieo trồng ngô vụ 2 muộn hơn so với bình thường. Sự chậm trễ nhiều 

nhất sẽ xuất hiện ở Parana, bang có sản lượng đậu tương và ngô vụ 2 lớn thứ 2 cả nước, sau bang Mato Grosso. 

Tuy nhiên, nếu nhìn vào dữ liệu lịch sử, tiến độ mùa vụ năm nay chậm là do so sánh với năm ngoái, khi mà tiến 

độ gieo trồng nhanh nhất từ trước tới nay nhờ thời tiết ở mức lý tưởng. Còn nếu so với các năm trước, mùa vụ 

năm nay tại Brazil không đến mức quá chậm.  

LÚA MỲ 

Lúa mỳ đóng cửa ở mức 530.25 giảm 0.14% gần như không thay đổi trong phiên giao dịch ngày 26/11/2019 do thị 

trường tỏ ra thận trọng trước kỳ nghỉ lễ. Tại Canada, đình công của ngành đường sắt đã kết thúc và hoạt động quay 

trở lại bình thường sẽ giúp xuất khẩu ngũ cốc của Canada có thể tiếp tục trở lại, là thông tin khiến giá giảm nhẹ. 

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 884.25 giảm 0.92% trong phiên giao dịch ngày 26/11/2019 do đồng Real vẫn tiếp tục 

trượt giá xuống mức thấp nhất trong lịch sử và tiến độ thu hoạch đậu tương tốt ở Mỹ. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZSEF20 

 Kháng cự: 900; 920 

 Hỗ trợ: 877; 865 

   

NGÔ 

Ngô đóng cửa ở mức 367.5 giảm 0.81% trong phiên giao dịch ngày 26/11/2019 do CEC chốt sản lượng ngô Nam 

Phi cao hơn các dự báo trước. 

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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