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Dow Jones 28,551.53 +96.44 (0.34%)  

S&P 500 3,224.01 +2.79 (0.087%)  

Shanghai Composite 2,962.750 −42.190 (1.40%)  

USD/BRL 4.08221 −0.01681 (0.41%)  

 
Midwest, USA – 24/12/2019 

 

GIÁ CHỐT PHIÊN 23/12/2019 

Mã HĐ Cao Thấp TT % KLGD 

ZCEH20 390.25 387.25 388.75 0.58% 71,412 

ZCEK20 396.25 393.25 395.25 0.57% 11,389 

ZSEF20 937 927.5 934 1.03% 84,452 

ZSEH20 946.75 937.5 942.25 0.64% 91,019 

ZMEF20 302 297.8 301.4 1.01% 25,720 

ZMEH20 306.4 302.1 305.8 1.02% 48,620 

ZLEF20 34.02 33.67 33.78 -0.03% 38,624 

ZLEH20 34.29 33.94 34.05 -0.06% 60,647 

ZWAH20 547 538.75 539.5 -1.05% 31,162 

ZWAK20 550.5 542.75 543.75 -0.91% 8,927 

 
Midwest, USA – 25/12/2019 

THỜI TIẾT 

- Midwest toàn toàn khô ráo trong vài ngày tới. Tuyết sẽ rơi 

từ ngày thứ Tư nhưng vùng ảnh hưởng rất hẹp. 

- Vùng đồng bằng phía Nam hoàn toàn khô ráo trong 

khoảng thời gian này. 

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 

Ủy ban châu Âu – EU Commission báo cáo: 

- Xuất khẩu lúa mỳ của các nước châu Âu trong tuần trước đạt 151,452 tấn. Xuất khẩu lúa mỳ lũy kế từ đầu 

niên vụ 2019/20 đã đạt 13.4 triệu tấn,tăng 67% so với cùng kỳ năm ngoái. 

- Nhập khẩu ngô trong tuần trước đạt 371,000 tấn. Nhập khẩu từ đầu niên vụ 2019/20 lên mức 10.2 triệu tấn, 

tăng 1.6% so với cùng kỳ năm ngoái. 

- Nhập khẩu đậu tương trong tuần trước đạt 191,000 tấn, nâng nhập khẩu từ đầu niên vụ 2019/20 lên mức 6.6 

triệu tấn, giảm 0.1% so với cùng kỳ năm ngoái. 

- Hải quan Nga báo cáo xuất khẩu các loại ngũ cốc của nước này trong tuần trước đạt 731,000 tấn, so với 895,000 

tấn tuần trước nữa, nâng xuất khẩu từ đầu niên vụ lên mức 24.5 triệu tấn, giảm 14% so với cùng kỳ năm ngoái. 

- Trong báo cáo Bán hàng hàng ngày – Daily Export Sales, USDA thông báo đã bán 126,000 tấn đậu tương 2019/20 

cho Trung Quốc. Ngoài ra, USDA thông báo có 220,500 tấn đậu tương trước đó thông báo đã bán cho nước giấu 

tên, sẽ được chuyển thành 154,500 tấn bán cho Hà Lan và 66,000 tấn bán cho Ả rập Xê út.  
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BÁO CÁO GIAO HÀNG - EXPORT INSPECTION (USDA) CHO TUẦN 19/12 

Số liệu Ngô Đậu tương Lúa mỳ 

Hàng lên tàu tuần 13/12 - 19/12 387,188 1,083,866 578,458 

Tuần trước  699,673 1,335,473 510,183 

Năm trước 1,014,931 699,629 578,794 

Hàng lên tàu từ đầu mùa vụ 7,627,222 19,794,114 14,158,335 

Năm trước 17,019,797 15,870,912 12,296,653 
 

SẢN LƯỢNG  

- Argentina: Sở giao dịch hàng hóa Buenos Aires cho biết chính sách thuế mới của chính phủ Argentina có thể sẽ 

làm giảm diện tích gieo trồng ngũ cốc và các hạt lấy dầu trong năm 2020/21. Nếu thuế xuất khẩu ngũ cốc tăng 

lên mức 15% và hạt lấy dầu tăng lên mức 33%, diện tích gieo trồng sẽ bị giảm 815,000 héc-ta và sản lượng chỉ 

còn ở mức 124.0 triệu tấn. Chính sách tăng thuế xuất khẩu sẽ khiến lợi nhuận sản xuất đậu tương, ngô và lúa 

mỳ của nông dân giảm mạnh trong năm tới. Ngoài ra, các nhà máy ép dầu cũng sẽ bị sụt giảm lợi nhuận và dẫn 

đến tình trạng khó khăn. 

- Đức: Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đang xem xét việc cắt giảm mức thuế nhập khẩu lúa mỳ do nước này đang bị thiếu 

nguồn cung sau khi sản lượng trong nước bị giảm 1 triệu tấn trong năm 2019. Theo một số nguồn tin thị trường, 

mức thuế nhập khẩu lúa mỳ có thể sẽ được giảm từ 45% xuống khoảng 10 – 20% vào đầu năm 2020. Trong năm 

2019, sản lượng lúa mỳ của Thổ Nhĩ Kỳ ước tính đạt 19.0 triệu tấn, thấp hơn mức 20.0 triệu tấn trong niên vụ 

trước. 

LÚA MỲ 

Lúa mỳ đóng cửa ở mức 539.5 giảm 0.51% trong phiên giao dịch ngày 23/12/2019 do các hoạt động đầu cơ của thị 

trường.  

Hỗ trợ kỹ thuật ZWAH20 

 Kháng cự: 560; 580 

 Hỗ trợ: 520; 500 
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ĐẬU TƯƠNG 

Đậu tương đóng cửa ở mức 934 tăng 0.62% trong phiên giao dịch ngày 23/12/2019 tiếp tục xu hướng tăng trước đó 

do kỳ vọng vào những diễn biến tích cực của thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung 

Hỗ trợ kỹ thuật ZSEF20 

 Kháng cự: 940; 950 

 Hỗ trợ: 920; 900 

   

NGÔ 

Ngô đóng cửa ở mức 388.75 tăng nhẹ 0.26% hầu như không thay đổi trong phiên giao dịch ngày 23/12/2019 do khối 

lượng giao dịch thấp và không khí giao dịch trầm lắng trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZCEH20 

 Kháng cự: 400; 420 

 Hỗ trợ: 383; 375 

  

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 

370

375

380

385

390

22/11 3/12 11/12 19/12

Ngô 03/2020 - ZCEH20

0K

75K

150K

225K

300K

20/11 2/12 11/12 23/12
0K

175K

350K

525K

700K

Ngô 03/2020 - ZCEH20 Volume OI

 865

 881

 897

 913

 929

22/11 3/12 11/12 19/12

Đậu tương 01/2020 - ZSEF20

0K

85K

170K

255K

340K

0K

35K

70K

105K

140K

20/11 2/12 11/12 23/12

Đậu tương 01/2020 - ZSEF20 Volume OI

mailto:info@mxv.vn

