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Dow Jones 28,164.00 +97.53 (0.35%)  

S&P 500 3,153.63 +13.11 (0.42%)  

Shanghai Composite 2,903.190 −3.870 (0.13%)  

USD/BRL 4.26225 +0.03049 (0.72%)  

 
Midwest, USA – 29/11/2019 

 

GIÁ CHỐT PHIÊN 27/11/2019 

Mã HĐ Cao Thấp TT % KLGD 

ZCEZ19 368.75 362.25 362.75 -1.29% 157,745 

ZCEH20 379.75 373 373.25 -1.32% 226,564 

ZSEF20 887.5 881.25 882 -0.25% 81,381 

ZSEH20 901.75 895.75 896.5 -0.25% 42,357 

ZMEZ19 296.5 293.6 293.8 -0.31% 39,340 

ZMEF20 299 296 296.2 -0.30% 78,579 

ZLEZ19 30.43 30.21 30.37 0.50% 22,351 

ZLEF20 30.6 30.38 30.5 0.33% 59,212 

ZWAZ19 533 525.75 528.5 -0.33% 18,801 

ZWAH20 533.25 526 526.75 -0.80% 52,888 

 
Midwest, USA – 01/12/2019 

THỜI TIẾT 

- Midwest sẽ chỉ có tuyết rơi nhiều ở phía đông bắc trong 

ngày hôm nay. Nhưng dự báo kể từ ngày mai sẽ có bão 

tuyết kèm theo mưa to và băng giá xuất hiện ở phía nam, 

sau đó lan rộng ra toàn bộ khu vực Midwest trong 2 – 3 

ngày sau đó. Hiện nay, tại Midwest đang có cảnh báo về rất 

nhiều khung thời tiết xấu, trong đó có băng giá, gió giật 

mạnh và cả lốc xoáy, vòi rồng sẽ xuất hiện. 

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 

- Theo Reuters, các nhà máy ép dầu và công ty thương mại của Trung Quốc đã tăng tốc mua đậu tương trong vòng 

10 ngày qua với khối lượng mua hàng khổng lồ cho các shipments giao đầu năm 2020. Ước tính có khoảng 40 – 

45 tàu đậu tương đã được Trung Quốc mua trong tuần trước, và có thêm 10 – 12 tàu đậu tương đã được mua 

trong hai ngày đầu tuần này. 

- Hiệp hội xuất khẩu ngũ cốc Brazil – ANEC dự báo xuất khẩu ngô của Brazil trong năm 2019 sẽ đạt kỷ lục 41.0 triệu 

tấn, tăng 80% so với mức 22.8 triệu tấn đã xuất khẩu trong năm 2018. Đây là mức cao hơn 10 triệu tấn so với kỷ 

lục trước đó đạt được vào năm 2015. Xuất khẩu đậu tương của Brazil trong năm 2019 dự báo đạt 72.0 triệu tấn, 

giảm so với mức 82.8 triệu tấn trong năm 2018. Nhu cầu giảm mạnh từ Trung Quốc là nguyên nhân của mức giảm 

này. 

- Theo Cơ quan quản lý Khí quyển và Đại dương của Mỹ – NOAA, bão tuyết mạnh đã đổ bộ vào bang Colorado và 

khu vực Midwest của nước Mỹ trong ngày 26/11 và đã làm tê liệt hoạt động giao thông đường bộ và hàng không, 

đe dọa kế hoạch đi lại của hàng chục triệu người Mỹ trong dịp nghỉ lễ Tạ ơn tuần này. 
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DỰ BÁO SỐ LIỆU BÁO CÁO XUẤT KHẨU - EXPORT SALES (USDA) TỪ REUTERS CHO TUẦN 21/11 

Hàng hóa Mùa vụ Dự đoán 
Thực tế Bán hàng 

tuần trước Bán hàng Giao hàng 

Ngô 19/20 400 - 900                   788.0  

Đậu tương 19/20 600 - 1,200                1,516.7  

Khô đậu tương 19/20 150 - 300                   196.4  

Dầu đậu tương 19/20 5 - 30                     39.1  

Lúa mỳ 19/20 300 - 600                   437.7  
 

SẢN LƯỢNG  

- Nam Phi: Khảo sát của Hãng tin Reuters cho biết nông dân Nam Phi sẽ gieo trồng mùa vụ ngô 2019/20 trên diện 

tích 2.45 triệu héc-ta, giảm so với mức 2.52 triệu héc-ta trong cuộc khảo sát tháng 10 của tổ chức này. Giai đoạn 

gieo trồng năm nay chậm là nguyên nhân của mức giảm dự đoán này. Đối với mùa vụ 2018/19, sản lượng ngô 

Nam Phi ước tính đạt 12.24 triệu tấn, tăng 8.6% so với mức 11.18 triệu tấn trong báo cáo tháng trước. Trong đó có 

5.61 triệu tấn ngô trắng – sử dụng cho thực phẩm; và 6.52 triệu tấn ngô vàng – thường sử dụng cho sản xuất thức 

ăn chăn nuôi. 

- Argentina: Bộ nông nghiệp Argentina báo cáo ép dầu đậu tương của nước này trong tháng 10 đạt 3.93 triệu tấn, 

tăng 780,000 tấn so với tháng 9 và tăng 620,000 tấn so với ép dầu tháng 10 năm 2018. Bán hàng của nông dân 

Argentina cho các nhà máy ép dầu đã tăng lên đáng kể trong tháng 10, khi một số nhà máy phải đóng cửa bảo trì 

trước đó đã bắt đầu hoạt động trở lại. Lợi nhuận ép dầu đang ở mức $4.50/tấn, thấp hơn khoảng $2/tấn so với 

tháng 9. Ép dầu đậu tương tháng 10 vẫn đang thấp hơn giai đoạn từ tháng 5 – tháng 8 năm nay, khi mà trung bình 

4.22 triệu tấn được ép mỗi tháng. Tính từ tháng 1 – tháng 10, ép dầu đậu tương tại Argentina đã đạt 35.6 triệu tấn, 

tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái. 
 

LÚA MỲ 

Lúa mỳ đóng cửa ở mức 528.5 giảm 0.33% trong phiên giao dịch ngày 27/11/2019 do thị trường tỏ ra thận trọng 

trước kỳ nghỉ lễ.  

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 882 giảm 0.25% trong phiên giao dịch ngày 27/11/2019 do tâm lý lo ngại đàm phán 

thương mại Mỹ - Trung, tâm lý thận trọng trước kỳ nghỉ lễ và đồng Real Brazil vẫn đang ở mức thấp nhất lịch sử. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZSEF20 

 Kháng cự: 900; 920 

 Hỗ trợ: 877; 865 

   

NGÔ 

Ngô đóng cửa ở mức 362.75 giảm 1.29% trong phiên giao dịch ngày 27/11/2019 do các quỹ đầu cơ thoát trạng thái 

mua trước ngày thông báo đầu tiên tạo nhiều lực bán gây áp lực khiến giá giảm 

Hỗ trợ kỹ thuật ZCEZ19 

 Kháng cự: 366; 375 

 Hỗ trợ: 360; 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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