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Dow Jones 27,911.30 +29.58 (0.11%)↑ 

S&P 500 3,141.63 +9.11 (0.29%)↑ 

Shanghai Composite 2,924.42 +7.10 (0.24%)↑ 

USD/BRL 4.1236 -0.0222 (0.54%) 

 
Midwest, USA – 13/12/2019 

 

GIÁ CHỐT PHIÊN 11/12/2019 

Mã HĐ Cao Thấp TT % KLGD 

ZCEH20 377 371 371.25 -1.53% 119,330 

ZCEK20 382.75 377.5 378 -1.11% 26,417 

ZSEF20 902 892 893.5 -0.86% 139,714 

ZSEH20 916 906.25 908 -0.82% 94,349 

ZMEF20 298.3 294.3 295 -1.24% 83,734 

ZMEH20 302.2 298.6 299.3 -1.03% 76,095 

ZLEF20 31.77 31.35 31.44 -0.76% 63,224 

ZLEH20 32.03 31.62 31.71 -0.75% 45,321 

ZWAH20 523.5 516.75 519.25 -0.86% 43,769 

ZWAK20 527 520.25 522.75 -0.76% 10,944 

 
Midwest, USA – 17/12/2019 

THỜI TIẾT 

- Mỹ: Midwest có mưa và tuyết rơi trên diện rộng trong 

hôm nay và ngày mai. Cuối tuần, vùng tuyết rơi sẽ di 

chuyển xuống phía đông nam. Đầu tuần sau, Midwest sẽ 

khô ráo và không còn tuyết rơi. 

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

Mato Grosso do Sul vẫn duy trì lượng mưa khá lớn với 

vùng mưa rộng trong vài ngày tới. Goias sẽ có ít mưa 

hơn các bang còn lại. 

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 

- Phố Wall đóng cửa tăng điểm nhẹ trong ngày hôm qua. Dow Jones tăng 0.11% và S&P500 tăng 0.29%.  

- Nhập khẩu ngô của Trung Quốc trong niên vụ 2019/20 được giữ nguyên dự đoán ở mức 3.0 triệu tấn, bằng với 

niên vụ trước. Nhu cầu sử dụng ngô của Trung Quốc ước tính ở mức 280.8 triệu tấn, so với 274.78 triệu tấn năm 

ngoái. 

- Giá vàng thế giới đóng cửa tăng điểm mạnh trong ngày hôm qua, là phiên tăng thứ 3 liên tiếp. 

- Dollar Index đóng cửa giảm khá nhiều trong ngày hôm qua, xuống mức thấp nhất 5 tháng. 

- Đồng Real Brazil đóng cửa tăng giá so với Dollar Mỹ, lên mức cao nhất 1 tháng. 

- Giá dầu thô WTI đóng cửa giảm 0.81% và dầu Brent giảm 0.96%. Giá dầu thô giảm sau khi dữ liệu của Viện Dầu 

khí (API) vừa công bố cho thấy, các kho dự trữ dầu thô của Mỹ bất ngờ tăng mạnh trong tuần trước. Không chỉ 

dầu thô, các sản phẩm chưng cất và xăng cũng tăng. 
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SẢN LƯỢNG 

- EU: Tập đoàn COCERAL dự báo sản lượng lúa mỳ 2019/20 của các nước châu Âu sẽ đạt 145.0 triệu tấn, tăng 

so với sản lượng 143.3 triệu tấn trong dự báo trước, và cao hơn nhiều so với mức sản lượng 128.98 triệu tấn 

năm ngoái. Mức tăng này chủ yếu đến từ các nước ở khu vực Baltic, trong đó sản lượng lúa mỳ Lithuania tăng 

dự báo thêm 17% lên mức 4.1 triệu tấn; sản lượng Latvia tăng 19% lên mức 2.1 triệu tấn; sản lượng Estonia tăng 

28% lên mức 822,000 tấn. Ngoài ra, sản lượng lúa mỳ của Tây Ban Nha cũng được tăng dự báo thêm 13% lên 

mức 4.6 triệu tấn. Sản lượng lúa mỳ của Pháp, Đức và Anh cũng được tăng nhẹ so với tháng trước. Trong đó, 

sản lượng Pháp tăng từ 39.39 lên 39.50 triệu tấn, sản lượng Đức tăng từ 22.87 lên 23.0 triệu tấn, sản lượng Anh 

tăng từ 15.97 lên 16.0 triệu tấn. Đối với ngô, sản lượng của khối EU-28 trong niên vụ 2019/20 đạt 61.4 triệu tấn, 

giảm so với mức 61.6 triệu tấn trong dự báo trước. 

- Ấn Độ: USDA chi nhánh Ấn Độ ước tính sản lượng đậu tương của nước này trong niên vụ 2018/19 đạt 11.0 triệu 

tấn, cao hơn mức 10.93 triệu tấn trong báo cáo của USDA. Sản lượng đậu tương 2019/20 bằng dự đoán của 

USDA, ở mức 9.0 triệu tấn. Tuy nhiên, đây là mức giảm so với dự đoán 10.5 triệu tấn trước đó của tổ chức này. 

Năng suất đậu tương tại Ấn Độ bị ảnh hưởng rất lớn do lượng mưa gió mùa kéo dài hơn dự kiến trong năm nay 

gây ra tình trạng ngập úng ở các vùng sản xuất lớn nhất. 

LÚA MỲ 

Lúa mỳ đóng cửa ở mức 519.25 giảm 0.86% trong phiên giao dịch ngày 11/12/2019 do Coceral tăng dự báo sản 

lượng lúa mỳ châu Âu. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZWAH20 

 Kháng cự: 520; 540 

 Hỗ trợ: 510; 500 
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ĐẬU TƯƠNG 

Đậu tương đóng cửa ở mức 893.5 giảm 0.86% trong phiên giao dịch ngày 11/12/2019 do tâm lý chốt lời của giới đầu 

cơ sau chuỗi 5 phiên tăng liên tiếp của đậu tương trước đó. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZSEF20 

 Kháng cự: 900; 910 

 Hỗ trợ: 890; 880 

   

NGÔ 

Ngô đóng cửa ở mức 371.25 giảm 1.53% trong phiên giao dịch ngày 11/12/2019 do các lo ngại về thu hoạch tại Mỹ 

đã qua đi và ngô giảm theo xu hướng giảm chung trên sàn CBOT. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZCEH20 

 Kháng cự: 383; 390 

 Hỗ trợ: 370; 365 

  

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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