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Dow Jones 27,025.88 +23.90 (0.089%)  

S&P 500 2,997.95 +8.26 (0.28%)  

Shanghai Composite 2,977.330 −1.380 (0.05%)  

USD/BRL 4.16502 +0.01491 (0.36%)  

 
Midwest, USA - 18/10/2019 

 

GIÁ CHỐT PHIÊN 17/10/2019 

Mã HĐ Cao Thấp TT % KLGD 

ZCEZ19 397.25 391.5 394.75 0.77% 131,217 

ZCEH20 408 403 406.5 0.74% 62,923 

ZSEX19 940.75 927.25 931.5 0.38% 109,201 

ZSEF20 954.25 941.5 945.25 0.32% 65,094 

ZMEZ19 308.7 303.5 306.8 0.66% 45,550 

ZMEF20 311.2 306.3 309.4 0.65% 18,467 

ZLEZ19 30.71 30.35 30.39 -0.03% 41,945 

ZLEF20 30.95 30.6 30.63 -0.07% 18,101 

ZWAZ19 527 512.75 525.5 2.39% 63,460 

ZWAH20 530.75 517.75 530.25 2.32% 22,706 

 
Midwest, USA - 20/10/2019 

THỜI TIẾT 

- Midwest có mưa trải rộng tại vùng trung tâm với lượng 

mưa nhỏ, thời tiết sẽ khô ráo trở lại sau 24 giờ và không 

có tuyết rơi trong 3 ngày tới. Dự báo kể từ ngày thứ bảy 

mưa sẽ quay trở lại và diễn ra từ đông sang tây trong 2 – 

3 ngày sau đó. 

- Nhiệt độ các bang ở phía Tây Bắc Hoa Kỳ vẫn khá lạnh và 

sẽ vẫn có tuyết rơi trong vài ngày tới. Dự báo từ ngày chủ 

nhật, vùng tuyết này sẽ ảnh hưởng tới phía tây Midwest 

nhưng sẽ chưa xảy ra băng giá và bão tuyết 

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 

- USDA chi nhánh Philippines dự báo nhập khẩu lúa mỳ của nước này trong niên vụ 2019/20 sẽ đạt 7.05 triệu tấn, 

thấp hơn mức 7.40 triệu tấn trong báo cáo tháng 10 của USDA, và cũng thấp hơn mức 7.54 triệu tấn đã nhập khẩu 

trong niên vụ trước. 

- Hãng tư vấn Strategie Grains dự báo xuất khẩu lúa mỳ mềm 2019/20 của EU-28 sẽ đạt 27.3 triệu tấn, cao hơn 

mức 25.7 triệu tấn trong báo cáo trước, và cũng cao hơn nhiều mức 21.0 triệu tấn đã xuất khẩu trong niên vụ 

trước. So với báo cáo tháng 7, xuất khẩu hiện nay đang dự báo ở mức cao hơn tới 5 triệu tấn. 

- Viện kinh tế nông nghiệp học bang Mato Grosso, Brazil – IMEA báo cáo nông dân bang này hiện đã bán được 

93% sản lượng ngô của niên vụ 2018/19, tăng 6% trong tháng qua. Giá ngô nội địa giao ngay tại Brazil đang được 

chào ở mức R$25.75 trên mỗi bao 60kg, tương đương $2.90/giạ. Đây là mức giá cao hơn 22% so với cùng kỳ 

năm ngoái. 
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DỰ BÁO SỐ LIỆU BÁO CÁO XUẤT KHẨU CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP HOA KỲ (USDA) TỔNG HỢP TỪ 
REUTERS CHO TUẦN 10/10 

Đơn vị: Nghìn tấn 

Hàng hóa Mùa vụ Dự đoán 
Bán hàng 
tuần trước 

Bán hàng 
năm trước 

Ngô 19/20 400 - 800 284.5 382.5 

Đậu tương 19/20 900 - 1,600 2,092.5 293.6 

Khô đậu tương 19/20 150 - 400 364.7 104.1 

Dầu đậu tương 19/20 0 - 25 1.2 26.6 

Lúa mỳ 19/20 250 - 550 521.9 476 

SẢN LƯỢNG  

- Mỹ: Hãng tư vấn Informa Economics dự báo diện tích gieo trồng đậu tương của Mỹ trong niên vụ tới 2020/21 sẽ 

đạt 85.3 triệu mẫu, tăng so với mức 84.2 trong báo cáo trước, tăng 12% so với số liệu ước tính của niên vụ này. 

Diện tích gieo trồng ngô Mỹ 2020/21 dự báo sẽ đạt 95.3 triệu mẫu, tăng so với mức 95.1 trong báo cáo tháng 

trước, tăng 6% so với niên vụ trước. Diện tích gieo trồng lúa mỳ 2020/21 dự báo sẽ đạt 44.8 triệu mẫu, giảm so 

với mức 45.4 trong báo cáo tháng trước, và giảm 400,000 héc-ta so với năm ngoái. 

- Argentina: Báo cáo mùa vụ Argentina hàng tuần của Sở giao dịch hàng hóa Buenos Aires cho biết gieo trồng ngô 

vụ mới 2019/20 đã đạt 28.7%, so với 24.2% tuần trước, và 32.6% cùng kỳ năm ngoái. Độ ẩm đất nhìn chung ở 

mức thấp hơn trung bình, dẫn đến việc nông dân Argentina vẫn chưa thể gieo trồng nhanh trên diện rộng. Đối với 

mùa vụ lúa mỳ, Sở giao dịch hàng hóa Buenos Aires cho biết năng suất có thể bị thiệt hại khoảng 40% tại các 

bang ở phía tây Argentina, do thời tiết thiếu mưa và nhiệt độ lạnh trong tháng 8 – 9. Trong khi đó, những cơn mưa 

to ở phía bắc trong thời gian qua đang làm chậm tiến độ thu hoạch.  

LÚA MỲ 

Lúa mì đóng cửa ở mức 525.5 tăng 2.39% trong phiên giao dịch ngày 17/10/2019 do lo ngại giảm sản lượng ở Úc 

và Argentina 

Hỗ trợ kỹ thuật ZWAZ19 

 Kháng cự: 535; 560 

 Hỗ trợ: 515; 500. 
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ĐẬU TƯƠNG 

Đậu tương đóng cửa ở mức 931.5 tăng 0.38% trong phiên giao dịch ngày 17/10/2019 do thông tin Mỹ - Trung bắt 

đầu soạn thảo văn bản thỏa thuận thương mại. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZSEX19: 

 Kháng cự: 940; 970 

 Hỗ trợ: 924; 900 

   

NGÔ 

Ngô đóng cửa ở mức 394.75 tăng 0.77% trong phiên giao dịch ngày 17/10/2019 do chất lượng ngô bị giảm và tiến 

độ mùa vụ tăng chậm so với tuần trước. 

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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