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   Dow Jones 28,621.39  +105.94 (0.37%) 

S&P 500 3,239.91 +16.53 (0.51%) 
 

 
Midwest, USA – 27/12/2019 

 

 
    Midwest, USA – 28/12/2019 

Shanghai Composite 3,016.94 +9.58 (0.32%)  

USD/BRL 4.0535 --0.0195 (0.48%)  

 
GIÁ CHỐT PHIÊN 26/12/2019 

 

Mã HĐ Cao Thấp TT % KLGD 

ZCEH20 389 386.5 388.5 0.26% 42,713 

ZCEK20 395.50 393.25 395.25 0.25% 11,051 

ZSEF20 940 936.75 937.75 0.13% 38,522 

ZSEH20 949 945 946.5 0.19% 53,115 

ZMEF20 301.9 298.4 299.5 -0.76% 21,943 

ZMEH20 306.3 302.8 304 -0.69% 35,756 

ZLEF20 34.6 34.1 34.4 1.48% 28,023 

ZLEH20 34.9 34.4 34.7 1.49% 46,637 

ZWAH20 552 540.25 549 1.48% 28,809 

ZWAK20 554.75 543.75 551.75 1.29% 8,347 

  THỜI TIẾT  

- Midwest: Vùng đồng bằng phía Nam có mưa từ đêm nay với 

lượng mưa lớn dần, di chuyển về khu vực trung tâm kèm theo 

tuyết rơi ở các bang Kansas, Colorado và Oklahoma trong vài 

ngày tới. 

- Brazil: Bang Mato Grosso, Mato Grosso do sul và Goias 

đều có mưa nhỏ rải rác trong vài ngày. Khu vực phía nam 

dự báo sẽ khô ráo cho đến cuối tuần. 

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 

- Hải quan Trung Quốc báo cáo nhập khẩu đậu tương tháng 11 tăng 53.7% lên 5.4 triệu tấn, trong đó nhập khẩu 

từ Brazil đạt 3.9 triệu tấn, tăng so với mức 3.79 triệu tấn trong tháng 10, cao hơn mức 5.1 triệu tấn đã nhập khẩu 

cùng kỳ năm ngoái. Khối lượng nhập khẩu đậu tương từ Mỹ trong tháng 11 báo cáo đạt 2.56 triệu tấn sau thông 

báo về thỏa thuận thương mại tạm thời với Hoa Kỳ, tăng so với mức 1.14 triệu tấn trong tháng 10. Đây là mức 

nhập khẩu đậu tương Mỹ hàng tháng cao nhất của Trung Quốc trong vòng 20 tháng qua. Nhập khẩu đậu tương 

từ Argentina trong tháng 11 đạt 1.4 triệu tấn, cao hơn mức 959,936 tấn trong tháng trước. Khối lượng nhập khẩu 

đậu tương của Trung Quốc gia tăng chủ yếu đến từ việc các nhà máy ép dầu đã mua nhiều đậu tương hơn do 

được chính phủ cấp hạn ngạch nhập khẩu miễn thuế.  

Các chuyến hàng từ Mỹ vào Trung Quốc đã tăng lên 2.6 triệu tấn, cao nhất kể từ tháng 3 năm 2018. Các chuyên 

gia cho rằng để đạt được mục tiêu chi tiêu nông nghiệp 40 tỷ USD, Trung Quốc có thể sẽ nhập khẩu tới 5 triệu 

tấn tương đương 184 triệu giạ lúa mì Mỹ. Hiện, Trung Quốc đang xem xét miễn thuế đối với 60 tỷ USD hàng hóa 
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của Mỹ và sẽ công bố danh sách các sản phẩm đủ điều kiện miễn thuế vào một thời điểm thích hợp. 

DỰ BÁO SỐ LIỆU BÁO CÁO XUẤT KHẨU (EXPORT SALES) TUẦN 13/12 - 19/12  

Hàng hóa 
(đơn vị: Nghìn tấn) 

Niên vụ Dự đoán Bán hàng tuần trước 

Đậu tương 19/20 700 – 1,500 1,430.6 

Khô đậu 19/20 100 – 300 83.5 
Ngô 19/20 500 – 1,200 1,709.4 

Lúa mỳ 19/20 200 – 900 868.6 

 SẢN LƯỢNG  
- Nga: Hãng tư vấn và nghiên cứu thị trường nông nghiệp Nga SovEcon vừa dự báo xuất khẩu lúa mỳ của nước này 

trong niên vụ 2019/2020 sẽ đạt 33.1 triệu tấn, giảm so với mức 33.3 triệu tấn trong dự đoán trước đó. Sản lượng lúa 

mỳ nước này đang bị ảnh hưởng bởi thời tiết địa phương trong mùa đông năm nay không thuận lợi. Đồng thời, giá 

lúa mỳ Nga xuất khẩu đã tăng trong 6 tuần liên tiếp do đồng Ruble Nga đang mạnh hơn so với USD và nhu cầu lớn 

trước kỳ nghỉ năm mới. 

- Argentina: Sở giao dịch hàng hóa Buenos Aires Exchange báo cáo tiến độ gieo trồng đậu tương trên cả nước hiện 

đạt 79.1%, tăng so với 70.2% tuần trước. Ước tính có 14 triệu héc-ta đậu tương đã được gieo trồng xong. Cùng với 

đó, gieo trồng ngô tại Argentina đã đạt 75.1% diện tích dự kiến, cao hơn mức 62.8% tuần trước. Ước tính đã có 4.72 

triệu héc-ta ngô đã được gieo trồng xong. Thu hoạch lúa mỳ hiện đã đạt 87.8%, thay vì 78% như tuần trước. Ước 

tính đã có 16.02 triệu tấn lúa mỳ được thu hoạch. 

 LÚA MỲ 
Lúa mỳ đóng cửa tăng 1.48% ở mức 549, là mặt hàng có mức tăng mạnh nhất trong phiên giao dịch hôm qua, dù khối 

lượng giao dịch vẫn chỉ ở mức thấp do năng suất và chất lượng lúa mỳ dự báo bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết 

không mấy thuận lợi cho các vùng gieo trồng vụ đông ở Mỹ. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZWAH20 

 Kháng cự: 545; 548 

 Hỗ trợ: 537; 535 
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 ĐẬU TƯƠNG  

Đậu tương đóng cửa ở mức 937.75, biến động không đáng kể trong phiên giao dịch hôm qua với khoảng giao dịch chỉ 

3 cents, chờ đợi tín hiệu từ việc Trung Quốc và Mỹ được kỳ vọng sẽ sớm ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, theo 

đó Trung Quốc sẽ mua nhiều đậu tương Mỹ hơn. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZSEF20 

 Kháng cự: 941; 944 

 Hỗ trợ: 932; 926 

  
 

 

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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NGÔ 

Ngô đóng cửa ở mức 388.5, tăng nhẹ 0.26% và có khoảng giao dịch rất hẹp trong ngày hôm qua, tiếp tục ổn định 

sau kỳ nghỉ lễ và chờ đợi những tin tức mới từ thị trường. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZCEH20 

 Kháng cự: 388; 390 

 Hỗ trợ: 386; 385 
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