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Dow Jones 27,502.81 -280.23 (1.01%)↓ 

S&P 500 3,093.20 -20.67 (0.66%)↓ 

Shanghai Composite 2,884.70 +8.89 (0.31%)↑ 

USD/BRL 4.2061 −0.0169 (0.40%)↓ 

 
Midwest, USA – 04/12/2019 

 

GIÁ CHỐT PHIÊN 03/12/2019 

Mã HĐ Cao Thấp TT % KLGD 

ZCEH20 384.75 380.25 381.25 -0.20% 125,374 

ZCEK20 389.25 385 387.25 0.19% 34,071 

ZSEF20 875.75 868.25 871 0.06% 99,030 

ZSEH20 890.5 882.75 885.5 0.03% 45,902 

ZMEF20 295.4 293.4 294.7 0.41% 51,913 

ZMEH20 298.7 296.6 297.9 0.30% 33,000 

ZLEF20 30.43 30.12 30.19 0.10% 60,840 

ZLEH20 30.71 30.4 30.49 0.13% 35,783 

ZWAH20 541.25 524.25 525.25 -1.87% 79,387 

ZWAK20 544 529 529.75 -1.72% 24,723 

 
Midwest, USA – 08/12/2019 

THỜI TIẾT 

- Midwest không có mưa và tuyết trong hôm nay và ngày mai. 

Cuối tuần có một đợt mưa và tuyết trên diện rộng. Đợt mưa 

và tuyết này kéo dài đến đầu tuần sau. Từ giữa tuần sau, 

Midwest lại khô ráo và không có tuyết rơi.  

- Các bang ở miền trung là Mato Grosso, Goias và Mato 

Grosso do Sul đều có mưa to trên diện rộng trong vài ngày 

tới. Ở phía nam, Parana sẽ có mưa trở lại kể từ hôm nay 

và vùng mưa to trên diện rộng sẽ diễn ra trong vài ngày tới 

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 

- Phố Wall đóng cửa giảm điểm trong ngày hôm qua. Dow Jones giảm 1.01% và S&P500 giảm 0.66%. 

- Giá vàng thế giới đóng cửa tăng mạnh trong ngày hôm qua, lên mức cao nhất 1 tháng. 

- Dollar Index đóng cửa giảm điểm phiên thứ 4 liên tiếp, xuống mức thấp nhất 1 tháng. 

- Đồng Real Brazil đóng cửa tăng giá phiên thứ 2 liên tiếp so với Dollar Mỹ. 

- Giá dầu thô WTI đóng cửa tăng 0.25% và dầu Brent giảm 0.16% trong ngày hôm qua. Dù cuộc chiến thương mại 

đang lan rộng ra toàn cầu, trong khi thỏa thuận thương mại Mỹ – Trung đang ngày một xa vời, nhưng nhờ việc 

OPEC và đồng minh cắt giảm sản lượng, nên giá dầu thô vẫn giữ được sự ổn định. 
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SẢN LƯỢNG  

- Mỹ: Báo cáo Ép dầu – Fats and Oils hàng tháng của USDA cho biết ép dầu đậu tương của Mỹ trong tháng 10 đạt 

5.62 triệu tấn (187 triệu giạ), so với 4.87 triệu tấn (162 triệu giạ) trong tháng 9 và 5.51 triệu tấn (184 triệu giạ) cùng 

kỳ năm ngoái. Tồn kho dầu đậu nành cuối tháng 10 của Mỹ đạt 1.820 tỉ pound, so với 1.775 tỉ pound cuối tháng 9; 

và 2.047 tỉ pound cùng kỳ năm ngoái. 

- Nga: Theo báo cáo của Cục khí tượng quốc gia Nga, giai đoạn gieo trồng ngũ cốc vụ đông của nước này trong 

năm nay đang có chất lượng tốt hơn so với cùng kỳ năm ngoái, và cũng tốt hơn so với tiến độ trong vài năm gần 

đây. Nga và Ukraina, các nước xuất khẩu ngũ cốc lớn ở khu vực biển Đen, đã bắt đầu giai đoạn gieo trồng ngũ cốc 

vụ đông cho thu hoạch trong năm 2020 với điều kiện thời tiết khô ráo và không tốt. Tuy nhiên, những cơn mưa sau 

đó đã xuất hiện nhiều hơn, cùng với thời tiết ấm áp đã giúp giai đoạn gieo trồng có chất lượng tốt hơn khá nhiều. 

Chất lượng lúa mỳ vụ đông tại Nga hiện nay chỉ có 4% ở trạng thái kém, so với 8% cùng kỳ năm ngoái. Trong năm 

2019 này, nông dân Nga đã gieo trồng ngũ cốc vụ đông trên diện tích 18.2 triệu héc-ta, cao hơn 4% so với kế hoạch 

gieo trồng ban đầu, và cũng tăng so với mức 17.6 triệu héc-ta trong năm trước.  

LÚA MỲ 

Lúa mỳ đóng cửa ở mức 525.25 giảm 1.87% trong phiên giao dịch ngày 03/12/2019 do số liệu giao hàng kém giảm 

40% so với tuần trước. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZWAH20 

 Kháng cự: 540; 560 

 Hỗ trợ: 520; 500 
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ĐẬU TƯƠNG 

Đậu tương đóng cửa ở mức 871 tăng 0.06% trong phiên giao dịch ngày 03/12/2019 do thị trường điều chỉnh nhẹ 

sau chuỗi 8 phiên giảm liên tiếp. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZSEF20 

 Kháng cự: 890; 900 

 Hỗ trợ: 870; 855 

   

NGÔ 

Ngô đóng cửa ở mức 381.25 giảm 0.20% trong phiên giao dịch ngày 03/12/2019 do thời tiết khô ráo và không có 

tuyết rơi thuận lợi cho thu hoạch ngô Mỹ. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZCEH20 

 Kháng cự: 388; 400 

 Hỗ trợ: 375; 370 

  

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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