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Dow Jones 28,036.22 +31.33 (0.11%)↑ 

S&P 500 3,122.03 +1.57 (0.050%)↑ 

Shanghai Composite 2,909.20 +17.86 (0.62%)↑ 

USD/BRL 4.2179 +0.0228 (+0.54%)↑ 

 
 

Midwest, USA - 20/11/2019 

 

GIÁ CHỐT PHIÊN 18/11/2019 

Mã HĐ Cao Thấp TT % KLGD 

ZCEZ19 376.5 370.75 367.75 -0.94% 206,268 

ZCEH20 385.25 380.25 377.25 -0.92% 145,739 

ZSEF20 923.5 915.25 910.25 -0.87% 83,364 

ZSEH20 936 927.75 923 -0.83% 30,956 

ZMEZ19 307.5 303.1 301.2 -1.92% 80,124 

ZMEF20 309.5 305.4 303.8 -1.75% 55,955 

ZLEZ19 30.84 30.41 30.64 0.69% 50,936 

ZLEF20 31.03 30.58 30.82 0.72% 33,126 

ZWAZ19 508.5 501.5 507.25 0.90% 59,866 

ZWAH20 511.5 504.75 510.75 0.94% 58,900 

 
Midwest, USA – 22/11/2019 

THỜI TIẾT 

- Mỹ: Ngày mai, Midwest có vùng tuyết hình thành ở phía bắc 

và di chuyển xuống vùng trung tâm Midwest trong 24 giờ 

tới. Cuối tuần, tuyết sẽ tan và chỉ còn một ít mưa ở phía 

nam Midwest. 

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

rộng trong vào 3 – 5 ngày tới.  

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 277,832 

tấn. Xuất khẩu lúa mỳ lũy kế từ đầu niên vụ 2019/20 đã đạt 10.3 triệu tấn,tăng 56% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Nhập khẩu ngô trong tuần trước đạt 385,213 tấn, nâng nhập khẩu từ đầu niên vụ 2019/20 lên mức 7.7 triệu tấn, 

tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhập khẩu đậu tương trong tuần trước đạt 358,474 tấn, nâng nhập khẩu từ 

đầu niên vụ 2019/20 lên mức 5.1 triệu tấn, không thay đổi nhiều so với cùng kỳ năm ngoái. 

- Theo báo cáo hàng tuần của Bộ nông nghiệp Ukraina, xuất khẩu ngũ cốc của nước này trong tuần trước đạt 1.4 

triệu tấn, nâng xuất khẩu từ đầu niên vụ 2019/20 lên mức 22.1 triệu tấn, tăng tới 42% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Trong đó, xuất khẩu ngô trong tuần trước tăng nhẹ lên mức 780,000 tấn, nâng xuất khẩu từ đầu niên vụ lên mức 

5.8 triệu tấn, tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu lúa mỳ trong tuần trước đạt 519,000 tấn, nâng xuất 

khẩu từ đầu niên vụ lên mức 12.6 triệu tấn, tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái.  
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SẢN LƯỢNG  

- EU: Hãng tư vấn Strategie Grains dự báo diện tích gieo trồng lúa mỳ mềm của các nước châu Âu trong năm 2020 

ở mức 23.7 triệu héc-ta, giảm 200,000 héc-ta so với dự đoán đầu tiên trong báo cáo tháng 10 của tổ chức này. 

Đây cũng là mức thấp hơn so với 23.8 triệu héc-ta trong năm 2019. Sự sụt giảm này đến từ Anh và Pháp với tiến 

độ mùa vụ chậm, sẽ ảnh hưởng domino đến các mùa vụ sang năm. Diện tích gieo trồng ngô của các nước châu 

Âu trong năm 2020 dự báo đạt 8.8 triệu héc-ta, tăng 2% so với năm ngoái. Trong báo cáo tháng này, Strategie 

Grains đã đưa ra dự báo đầu tiên về sản lượng lúa mỳ mềm 2020 ở mức 142.3 triệu tấn, so với mức 145.5 triệu 

tấn trong năm 2019. 

- Brazil: Hãng tư vấn Ag Rural của Brazil báo cáo tiến độ gieo trồng đậu tương trên cả nước Brazil hiện đã đạt 67%, 

so với 58% tuần trước và 82% cùng kỳ năm ngoái và 70% trung bình 5 năm qua. Thời tiết mưa nhiều ở Mato 

Grosso và Parana trong tuần trước đã giúp cải thiện độ ẩm đất và nông dân Brazil có thể gieo trồng đậu tương 

nhanh hơn. Gieo trồng tại bang Mato Grosso hiện đã đạt 97%, so với 94% tuần trước và 98% cùng kỳ năm ngoái. 

Gieo trồng tại Parana đã đạt 85%, so với 80% tuần trước và 89% cùng kỳ năm ngoái. Theo Ag Rural, khoảng một 

phần ba diện tích đã gieo trồng đậu tương tại Brazil đang có chất lượng kém, nhưng nhìn chung chất lượng đang 

có sự cải thiện trong thời gian qua. Ag Rural vừa điều chỉnh giảm dự báo sản lượng đậu tương Brazil 2019/20 

xuống mức 120.7 triệu tấn, giảm 300,000 tấn so với báo cáo tháng 10. Diện tích gieo trồng giữ nguyên dự báo ở 

mức 36.4 triệu héc-ta. 

LÚA MỲ 

Lúa mỳ đóng cửa ở mức 507.25 tăng 0.90% trong phiên giao dịch ngày 18/11/2019 do lực mua mạnh ở vùng hỗ trợ 

500 trong bối cảnh có ít các thông tin cơ bản tác động. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZWAZ19 

 Kháng cự: 539; 561.5 

 Hỗ trợ: 488.5; 475 

    

ĐẬU TƯƠNG 

498

509

520

531

21/10 29/10 6/11 14/11

Lúa mỳ 12/2019 - ZWAZ19

0K

25K

50K

75K

17/10 28/10 6/11 15/11
0K

45K

90K

135K

180K

Lúa mỳ 12/2019 - ZWAZ19 Volume OI



BẢN TIN THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN 19/11/2019 

 

Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) 

    

3 

Đậu tương đóng cửa ở mức 910.25 giảm 0.87% trong phiên giao dịch ngày 18/11/2019 do mùa vụ đậu tương Mỹ 

không bị thiệt hại nhiều bởi băng giá như các lo ngại trước đây. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZSEF20 

 Kháng cự: 926; 950 

 Hỗ trợ: 900; 877 

   

NGÔ 

Ngô đóng cửa ở mức 367.75 giảm 0.94% trong phiên giao dịch ngày 18/11/2019 do thời tiết thuận lợi hơn cho thu 

hoạch và các dự báo băng giá không quá khắc nghiệt, có thể sẽ không gây thiệt hại nhiều đối với mùa vụ ngô Mỹ 

như các lo ngại trước đây. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZCEZ19 

 Kháng cự: 371; 383 

 Hỗ trợ: 363; 355 

  

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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