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Dow Jones 27,781.96 −1.63 (0.0059%)  

S&P 500 3,096.63 +2.59 (0.084%)  

Shanghai Composite 2,909.870 +4.630 (0.16%)  

USD/BRL 4.19346 +0.02390 (0.57%)  

 
Midwest, USA - 15/11/2019 

 

GIÁ CHỐT PHIÊN 14/11/2019 

Mã HĐ Cao Thấp TT % KLGD 

ZCEZ19 377.5 374.5 375.75 0.13% 131,876 

ZCEH20 386 383.25 384.75 0.20% 96,345 

ZSEF20 917.5 911 916.75 0.16% 81,277 

ZSEH20 930.5 924.25 929.5 0.11% 28,934 

ZMEZ19 305 301.6 303.1 -0.33% 49,983 

ZMEF20 307.1 303.8 305.3 -0.33% 37,383 

ZLEZ19 30.92 30.46 30.78 0.82% 71,904 

ZLEF20 31.12 30.67 30.97 0.78% 49,958 

ZWAZ19 512 505.5 507.75 -0.25% 52,305 

ZWAH20 516.5 509.25 511 -0.54% 47,489 

 
Midwest, USA – 16/11/2019 

THỜI TIẾT 

- Midwest hoàn toàn không có mưa và tuyết rơi trong 48 giờ 

tới. Nhiệt độ ấm lên khá nhiều trong 2 ngày này. 

- Dự báo từ ngày thứ bảy, Midwest sẽ có tuyết rơi rải rác ở 

phía bắc, và nhiệt độ sẽ lạnh hơn vào đầu tuần sau. 

- Vùng đồng bằng phía nam chỉ có mưa ở Texas trong ngày 

hôm nay, sau đó hoàn toàn khô ráo trong 3 – 5 ngày tới. 

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 

- Trong báo cáo Bán hàng hàng ngày – Daily Export Sales, USDA thông báo đã bán 129,000 tấn đậu tương 

2019/20 cho Trung Quốc. 

- Hãng tư vấn Strategie Grains vừa tăng dự báo xuất khẩu lúa mỳ của khối EU-28 trong niên vụ 2019/20 lên mức 

28.8 triệu tấn, so với mức 27.3 triệu tấn trong báo cáo trước, và hiện đã tăng gần 7 triệu tấn so với dự đoán hồi 

tháng 7 của tổ chức này.  

- Ngày hôm nay 14/11/2019, Cơ quan hải quan Trung Quốc thông báo nước này sẽ dỡ bỏ hạn chế đối với các 

sản phẩm thịt gia cầm nhập khẩu của Mỹ và quyết định này có hiệu lực ngay lập tức. Theo hãng tin Reuters, 

quyết định dỡ bỏ hạn chế nhập khẩu thịt gia cầm của Mỹ đã được Bắc Kinh công bố trong các cuộc đàm phán 

thương mại gần đây giữa hai nước. 

- Theo nguồn tin từ UkrAgroConsult trích dẫn Báo cáo chính thức từ Hải quan Ukraina ước tính xuất khẩu ngũ cốc 

của Ukraina từ đầu niên vụ 2019/20 tới nay đã đạt 20.94 triệu tấn, tăng 5.95 triệu tấn so với cùng kỳ năm ngoái.  
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DỰ BÁO SỐ LIỆU BÁO CÁO XUẤT KHẨU - EXPORT SALES (USDA) TỪ REUTERS CHO TUẦN 07/11 

Hàng hóa Mùa vụ Dự đoán 

Thực tế Bán hàng 
tuần 

trước Bán hàng 
Giao 
hàng 

Ngô 19/20 200 - 500     487.9 

Đậu tương 19/20 800 - 1,400     1,807.4 

Khô đậu tương 19/20 100 - 350     262.4 

Dầu đậu tương 19/20 5 - 25     3.8 

Lúa mỳ 19/20 200 - 500     360.6 
  

SẢN LƯỢNG  

- Sở giao dịch hàng hóa Rosario Exchange đã giảm dự báo sản lượng lúa mỳ 2019/20 của Argentina xuống mức 

19.0 triệu tấn, so với sản lượng 20.0 triệu tấn trong báo cáo trước. Thời tiết hạn hán tại phía nam Argentina trong 

thời gian qua đã gây thiệt hại cho khoảng 270,000 ha trồng lúa mỳ và khiến năng suất cả nước bị giảm đáng kể. 

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

86.4 triệu mẫu, tăng so với mức 85.3 trong báo cáo trước, tăng 9.9 triệu mẫu so với số liệu ước tính của niên vụ 

này. 

- Sở giao dịch hàng hóa Buenos Aires Exchange cho biết tiến độ gieo trồng hiện đã đạt 19.7%, so với 8.7% tuần 

trước và 21.6% cùng kỳ năm ngoái. Gieo trồng ngô tại Argentina đã đạt 44.3% diện tích dự kiến, so với 42.7% 

tuần trước và 36.2% cùng kỳ năm ngoái. 

LÚA MỲ 

Lúa mỳ đóng cửa ở mức 507.75 giảm 0.25% trong phiên giao dịch ngày 14/11/2019 do các tổ chức lớn tiếp tục đưa 

ra các dự báo tăng lượng xuất khẩu lúa mỳ của EU bên cạnh đó là việc sản lượng cũng liên tục được tăng dự báo, 

khiến giá lúa mỳ châu Âu thấp và cạnh tranh hơn các vùng xuất khẩu khác 

Hỗ trợ kỹ thuật ZWAZ19 

 Kháng cự: 539; 561.5 

 Hỗ trợ: 488.5; 475 

    

ĐẬU TƯƠNG 
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Đậu tương đóng cửa ở mức 916.75 tăng 0.16% trong phiên giao dịch ngày 14/11/2019 do thông tin từ báo cáo Daily 

Export Sales bán 129,000 tấn đậu tương cho Trung Quốc dẫn đến việc giá tăng nhẹ trong phiên, thị trường vẫn đang  

thận trọng chờ những diễn biến sắp tới của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung 

Hỗ trợ kỹ thuật ZSEF20 

 Kháng cự: 939.25; 972.5 

 Hỗ trợ: 915.75; 892.25 

   

NGÔ 

Ngô đóng cửa ở mức 375.75 tăng 0.13% trong phiên giao dịch ngày 14/11/2019, thị trường đang giao dịch trong 

khoảng giá hẹp chờ đợi những thông tin cơ bản rõ ràng hơn 

Hỗ trợ kỹ thuật ZCEZ19 

 Kháng cự: 380; 392.5 

 Hỗ trợ: 370; 364 

  

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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