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Dow Jones 28,015.06 +337.27 (1.22%)  

S&P 500 3,145.91 +28.48 (0.91%)  

Shanghai Composite 2,912.010 +12.540 (0.43%)  

USD/BRL 4.13962 −0.04523 (1.08%)  

 
Midwest, USA – 10/12/2019 

 

GIÁ CHỐT PHIÊN 06/12/2019 

Mã HĐ Cao Thấp TT % KLGD 

ZCEH20 379.5 375 376.75 0.00% 92,169 

ZCEK20 385 380.75 382.5 0.00% 18,506 

ZSEF20 894 884.5 889.5 0.59% 148,050 

ZSEH20 908.5 899 903.75 0.56% 92,868 

ZMEF20 303.9 298.5 299.3 -0.73% 81,694 

ZMEH20 306.7 301.8 302.5 -0.69% 54,994 

ZLEF20 31.3 30.49 31.22 2.36% 89,735 

ZLEH20 31.57 30.79 31.5 2.31% 59,764 

ZWAH20 526.75 519.25 524.5 0.14% 42,375 

ZWAK20 530.75 523.25 527.75 -0.05% 10,821 

 
Midwest, USA – 11/12/2019 

THỜI TIẾT 

- Midwest hoàn toàn khô ráo trong 2 – 3 ngày tới, trước khi 

tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn ở North Dakota và dần di 

chuyển xuống vùng trung tâm. Vùng đồng bằng phía nam 

hoàn toàn không có mưa và tuyết trong vòng 3 – 5 ngày tới. 

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 

- Trong báo cáo Bán hàng hàng ngày – Daily Export Sales, USDA thông báo đã bán 245,872 tấn ngô 2019/20 cho 

Mexico. 

Theo báo cáo hàng tuần của Bộ nông nghiệp Ukraina, xuất khẩu ngũ cốc của nước này từ đầu niên vụ 2019/20 đã 

đạt 26.0 triệu tấn, tăng 31% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó: 

- Xuất khẩu ngô trong tuần trước tăng lên mức 1.1 triệu tấn, nâng xuất khẩu từ đầu niên vụ lên mức 8.4 triệu tấn, 

nhanh hơn 32% so với cùng kỳ năm ngoái 

- Xuất khẩu lúa mỳ trong tuần trước đạt 443,000 tấn, tăng so với mức 250,000 tấn trong tuần trước, nâng xuất khẩu 

từ đầu niên vụ lên mức 13.7 triệu tấn, tăng 45% so với với cùng kỳ năm ngoái 

Hải quan Nga báo cáo xuất khẩu các loại ngũ cốc của nước này trong tuần trước đạt 728,000 tấn, nâng xuất khẩu từ 

đầu niên vụ lên mức 22,8 triệu tấn, giảm 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó: 

- Xuất khẩu lúa mỳ trong tuần trước đạt 538,000 tấn, so với mức 631,000 tuần trước nữa, nâng xuất khẩu lúa mỳ 

từ đầu niên vụ 2019/20 lên mức 18.9 triệu tấn, chậm hơn 13% so với năm 2018 
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BÁO CÁO XUẤT KHẨU - EXPORT SALES (USDA) CHO TUẦN 28/11 

Hàng hóa 
Đơn vị: Nghìn tấn 

Mùa vụ Dự đoán 
Thực tế Bán hàng 

tuần trước 
Chênh lệch 

Bán hàng Giao hàng 

Ngô 19/20 500 - 900   546.1 494.8 806.8 -32% 

Đậu tương 19/20 700 – 1,300   683.8 1,498.1 1,664.1 -59% 
Khô đậu tương 19/20 100 – 300   181.1 214.3 93.2 94% 

Dầu đậu tương 19/20 5 - 25 10.8 63.0 14.9 -28% 

Lúa mỳ 19/20 300 - 700      228.1 231.7 612.7 -63% 

SẢN LƯỢNG  

Canada: Cục thống kê – Stats Canada dự báo: 

- Sản lượng lúa mỳ của nước này trong năm 2019 sẽ đạt 32.3 triệu tấn, tăng 0.5% so với sản lượng năm ngoái. 

Năng suất tăng 2.7% trong năm nay lên mức 49.8 giạ/ mẫu. Tuy nhiên diện tích thu hoạch bị giảm 2.3% xuống 

mức 23.9 triệu mẫu. Tại bang Saskatchewan, sản lượng lúa mỳ 2019 tăng 2.7% lên mức 15.1 triệu tấn. 

- Sản lượng ngô của Canada trong năm 2019 được dự báo đạt 13.4 triệu tấn, giảm 3.5% so với năm ngoái. Mức 

giảm này chủ yếu đến từ việc năng suất bị giảm 4.8% so với năm ngoái, xuống mức 147.2 giạ/ mẫu. Thời tiết lạnh 

và ẩm ướt trong mùa xuân đã làm chậm tiến độ gieo trồng năm này, trong khi thời tiết hạn hán ảnh hưởng tới giai 

đoạn phát triển quan trọng nhất của ngô. 

- Sản lượng đậu tương của Canada trong năm nay được dự báo đạt 6.0 triệu tấn, giảm 18.5% so với năm ngoái. 

Diện tích thu hoạch giảm 10.6% xuống mức 5.6 triệu mẫu. Năng suất cũng bị giảm 8.8% xuống mức 39.6 giạ/ mẫu. 

Thời tiết xấu trong toàn bộ thời gian diễn ra mùa vụ đậu tương năm nay là nguyên nhân của những số liệu thất 

vọng này. 

LÚA MỲ 

Lúa mỳ đóng cửa ở mức 524.5 tăng 0.14% trong phiên giao dịch ngày 06/12/2019, lúa mỳ có diễn biến tương tự ngô 

khi mà thị trường không có quá nhiều thông tin cơ bản, các tin trên thị trường đều có xu hướng đối trọng khiến giá 

giằng co và không thể biến động mạnh trước tâm lý chờ báo cáo WASDE tháng 12 

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 889.5 tăng 0.59% trong phiên giao dịch ngày 06/12/2019 do thông tin chủ yếu đến từ 

việc giảm thuế của Trung Quốc, tuy vậy đà tăng không nhiều do bị ghìm lại bởi thông tin Trung Quốc tăng sản lượng 

đậu tương nội địa 

Hỗ trợ kỹ thuật ZSEF20 

 Kháng cự: 890; 900 

 Hỗ trợ: 870; 855 

   

NGÔ 

Ngô đóng cửa ở mức 376.75 giảm 0.46% trong phiên giao dịch ngày 06/12/2019 do thị trường không có thông tin 

cơ bản và tâm lý thận trọng trước báo cáo WASDE tháng 12 

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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