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   Dow Jones 28,515.45  −36.08 (0.13%) 

S&P 500 3,223.38 −0.63 (0.020%) 
 

 
Midwest, USA – 25/12/2019 

 

 
Midwest, USA – 27/12/2019 

Shanghai Composite 2,980.44 −2.24 (0.075%)  

USD/BRL 4.0840 +0.0049 (0.12%)  

 
GIÁ CHỐT PHIÊN 24/12/2019 

 

Mã HĐ Cao Thấp TT % KLGD 

ZCEH20 389.0 387.0 387.4 -0.35% 44,328 

ZCEK20 395.4 393.6 394.2 -0.27% 7,756 

ZSEF20 937.4 929.0 936.4 0.26% 41,999 

ZSEH20 945.6 937.2 944.6 0.25% 57,984 

ZMEF20 303.2 299.8 301.8 0.13% 11,108 

ZMEH20 307.6 304.0 306.1 0.10% 26,502 

ZLEF20 34.0 33.5 33.9 0.30% 23,247 

ZLEH20 34.3 33.8 34.2 0.32% 43,104 

ZWAH20 545.0 538.4 541.0 0.29% 20,450 

ZWAK20 548.4 542.6 544.6 0.16% 6,376 

  THỜI TIẾT  

- Midwest dự báo có sương trải dài từ phía Bắc xuống một số 

bang phía Nam trong ngày hôm nay. Tuyết bắt đầu rơi, 

tập trung vùng ảnh hưởng ở phía Tây Nam và khô dần 

về phía Bắc trong vài ngày tới. Đồng bằng phía Nam sẽ 

đón một lượng mưa rải rác, nhiệt độ giảm sâu cho đến 

những ngày cuối tuần. 

- Brazil: Bang Mato Grosso và Goias sẽ có mưa trên diện 

rộng trong vài ngày tới, Phía nam, cả Parana và Rio 

Grande do Sul khô ráo trong vòng 3 – 5 ngày tới. 

 ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG  
- Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua đã chia sẻ Mỹ - Trung sẽ có lễ ký kết giai đoạn một của thỏa thuận thương 

mại khổng lồ. Theo đó, Trung Quốc đang tiến hành bắt đầu mua lượng lớn nông sản và hơn thế nữa. Theo đó, Mỹ sẽ 

giảm thuế đối với 120 tỷ USD hàng hóa và hủy bỏ đợt tăng thuế vốn đã được lên lịch từ trước. Bắc Kinh đồng ý mua 

50 tỷ USD nông sản Mỹ trong năm tới và cam kết siết chặt luật sở hữu trí tuệ, tăng cường minh bạch tiền tệ, bảo vệ 

công ty Mỹ làm ăn tại Trung Quốc. 

- Đồng dollar đang có dấu hiệu tăng giá trên tất cả các loại tiền tệ được giao dịch tích cực vào hôm qua, điều này có 

thể gây bất lợi cho hy vọng bán hàng xuất khẩu của Hoa Kỳ.   

- Bộ trưởng Bộ nông nghiệp Argentina đã bắt đầu các buổi gặp mặt nông dân nước này về khả năng sẽ giảm thuế 

xuất khẩu đối với những nông dân ở xa các cảng biển. Trước đó, Thượng viện Argentina cũng đã thông qua việc 

tăng thuế xuất khẩu ngũ cốc và các hạt lấy dầu thêm 3% nữa (thuế xuất khẩu đậu tương, khô đậu và dầu đậu nành 

được đề nghị tăng từ 30% lên 33%, thuế xuất khẩu ngô và lúa mỳ tăng từ 12% lên 15%).
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  SẢN LƯỢNG  
 

- Baltics: Giá lúa mỳ xuất khẩu của Nga tăng cao khiến xuất khẩu lúa mỳ của Baltics tăng cao, tính từ đầu niên vụ 

2019/20 tới nay đã đạt 2.7 triệu tấn, tăng gần 4 lần so với mức 684,796 tấn đã xuất khẩu cùng kỳ năm ngoái. Đây 

cũng là mức tăng 170% so với 1.6 triệu tấn đã xuất khẩu trung bình 5 năm qua. Trong năm nay, có 3 nước thuộc khu 

vực Baltics đã ghi nhận sản lượng lúa mỳ cao nhất kể từ năm 2015, đó là 3.7 triệu tấn của Lithuania, 2.4 triệu tấn của 

Latvia và 822,340 tấn của Estonia. Chỉ riêng trong tháng 10, Thổ Nhĩ Kỳ, một nước nhập khẩu nhiều từ Nga cũng đã 

mua 190,000 tấn lúa mỳ 13.5% protein của khu vực này. 

 

- Morocco: Chính phủ nước này đã trình Quốc hội dự thảo tạm thời bỏ thuế nhập khẩu lúa mỳ trong giai đoạn quý I 

năm tới để đảm bảo không bị thiếu nguồn cung trong nước vì trước đó, từ ngày 01/10/2019, chính phủ đã giảm thuế 

nhập khẩu lúa mỳ xuống mức 35% nhằm khuyến khích nhập khẩu do sản lượng lúa mỳ của cả nước dự báo sẽ bị 

giảm 50% trong năm nay, xuống chỉ còn 5.2 triệu tấn. 

 

  LÚA MỲ  

Lúa mỳ đóng cửa ở mức 541 trong phiên giao dịch hôm qua, tăng trở lại sau 3 phiên giảm trước đó do thị trường có 

nhiều thông tin đầu cơ giá lên như tin Morocco sẽ tạm thời không đánh thuế nhập khẩu lúa mỳ để có thể sẽ mua nhiều 

hơn trong thời gian tới. 

 
Hỗ trợ kỹ thuật ZWAH20 

 Kháng cự: 543; 549 

 Hỗ trợ: 535; 533 
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 ĐẬU TƯƠNG  

Đậu tương đóng cửa ở mức 937 tăng 0.31% trong phiên giao dịch ngày 24/12/2019, duy trì xu hướng tăng trước đó 

do tối qua Tổng thống Mỹ cho biết ông sẽ cùng Chủ tịch Trung Quốc ký nhanh thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, hỗ 

trợ kỳ vọng Trung Quốc sẽ mua nhiều đậu tương Mỹ hơn đầu năm 2020. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZSEF20 

 Kháng cự: 940; 943 

 Hỗ trợ: 930; 923 
 

  

 
                                                                                 NGÔ                                                                                                      

Ngô đóng cửa ở mức 388.2 giảm nhẹ 0.14% trong phiên giao dịch ngày 24/12/2019 do có thông tin Trung Quốc cho 

phép nhập khẩu DDGs từ Bulgaria cho thấy Trung Quốc đang nỗ lực giảm phụ thuộc nguồn cung DDGs từ Mỹ. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZCEH20 

 Kháng cự: 390; 400 

 Hỗ trợ: 385; 380 

  

 

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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