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Dow Jones: 27,024.80 ↑ 237.44 (0.89%) 

S&P 500: 2,995.68 ↑ 29.53 (1.00%) 

Shanghai Composite: 2,991.05 ↓ 16.84 (0.56%)  

USD/BRL: 4.1793 ↑ 4.1754 (0.09%) 

 
Midwest, USA - 15/10/2019 

 

GIÁ CHỐT PHIÊN 15/10/2019 

Mã HĐ Cao Thấp TT % KLGD 

ZCEZ19 398.5 392.5 393.25 -1.13% 129,877 

ZCEH20 408.25 403.25 404.25 -0.80% 45,743 

ZSEX19 944.25 933.25 934 -0.69% 116,465 

ZSEF20 958.25 947.5 948.5 -0.68% 57,134 

ZMEZ19 311.9 307.6 307.8 -1.00% 45,176 

ZMEF20 314.4 310.2 310.4 -0.99% 16,746 

ZLEZ19 30.76 29.85 30.39 1.30% 101,053 

ZLEF20 30.99 30.1 30.63 1.29% 28,766 

ZWAZ19 511.25 504.25 507 -0.78% 35,214 

ZWAH20 517 510.75 513.25 -0.68% 10,471 

 
Midwest, USA - 16/10/2019 

THỜI TIẾT 

- Đầu tuần phía Bắc Midwest vẫn tiếp tục đối mặt với bão 

tuyết và băng giá tại North Dakota và Minnesota, kèm theo 

đó là vùng mưa nhẹ trải dọc trung tâm Midwest 

- Dự báo từ ngày 15/10 vùng băng giá sẽ tan đi khi nhiệt độ 

ấm lên đôi chút để lại tình trạng ngập úng tại một số khu 

vực trên. Mưa cũng di chuyển về phía Đông. Thời tiết 

Midwest sẽ khô ráo trở lại trong 2 – 3 ngày tới cùng với đó 

là nhiệt độ trung bình ở mức 55oF – 60oF 

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 143,029 

tấn, là mức thấp nhất từ đầu niên vụ. Xuất khẩu lúa mỳ lũy kế từ đầu niên vụ 2019/20 đã đạt 7.49 triệu tấn,tăng 

47.9% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhập khẩu ngô trong tuần trước đạt 12,824 tấn, nâng nhập khẩu từ đầu niên vụ 

2019/20 lên mức 5.74 triệu tấn, tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhập khẩu đậu tương từ đầu niên vụ 2019/20 

đã đạt 3.64 triệu tấn, giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhập khẩu khô đậu từ đầu niên vụ 2019/20 đã đạt 5.36 

triệu tấn, tăng 18% so với năm ngoái. 

- Hải quan Brazil báo cáo xuất khẩu đậu tương của nước này trong hai tuần đầu tháng 10 đạt 1.6 triệu tấn. Đối với 

ngô, xuất khẩu của Brazil trong nửa đầu tháng 10 đạt 2.8 triệu tấn. Theo dự kiến, sẽ có thêm ít nhất 3.9 triệu tấn 

ngô đang có kế hoạch lên tàu xuất khẩu trong tháng này, nâng xuất khẩu cả tháng 10 lên khoảng 6 triệu tấn, giảm 

nhẹ so với mức 6.5 triệu tấn đã xuất khẩu trong tháng 9, nhưng cao hơn mức 3.2 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái. 
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SẢN LƯỢNG  

-  Ukraina: Hãng tư vấn APK-Inform vừa tăng dự báo sản lượng ngũ cốc của Ukraina trong năm 2019 lên mức 71.9 

triệu tấn, so với mức 71.5 triệu tấn trong dự báo trước. Trong đó, sản lượng lúa mỳ của Ukraina tăng dự báo từ 

27.3 lên 27.9 triệu tấn. Sản lượng ngô bị giảm nhẹ dự báo 1.8% xuống còn 33.2 triệu tấn.  

-  Séc: Cục thống kê Cộng hòa Séc dự báo tổng sản lượng ngũ cốc 2019 của nước này ở mức 7.09 triệu tấn, không 

thay đổi so với dự báo tháng trước, và cao hơn mức 6.46 triệu tấn năm ngoái. Trong đó, sản lượng lúa mỳ 2019 

dự báo sẽ đạt 4.86 triệu tấn, tăng nhẹ so với mức 4.85 triệu tấn trong báo cáo tháng 9 và mức 4.41 triệu tấn năm 

ngoái. 

LÚA MỲ 

Lúa mì đóng cửa ở mức 507 giảm 0.78% trong phiên giao dịch ngày 15/10/2019 do tăng dự báo sản lượng lúa mì ở 

Ukraina và Séc. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZWAZ19 

 Kháng cự: 515; 535 

 Hỗ trợ: 500; 475. 

    

ĐẬU TƯƠNG 

Đậu tương đóng cửa ở mức 934 giảm 0.69% trong phiên giao dịch ngày 15/10/2019 do thời tiết tốt lên ở các vùng 

canh tác đậu tương Mỹ và ép dầu đậu tương tháng 9 chỉ đạt 152 triệu giạ, so với 162 triệu giạ dự đoán, 168 triệu giạ 

tháng trước và 161 triệu giạ cùng kỳ năm ngoái 

Hỗ trợ kỹ thuật ZSEX19: 

 Kháng cự: 940; 970 

 Hỗ trợ: 924; 900 
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NGÔ 

Ngô đóng cửa ở mức 393.25 giảm 1.13% trong phiên giao dịch ngày 15/10/2019 do thời tiết tốt lên ở các vùng canh 

tác ngô Mỹ. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZCEZ19 

 Kháng cự: 400; 420 

 Hỗ trợ: 377; 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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