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Dow Jones 27,934.02 −102.20 (0.36%)  

S&P 500 3,120.18 −1.85 (0.059%) 

Shanghai Composite  2,933.990 +24.790 (0.85%)  

USD/BRL 4.19324 −0.02293 (0.54%)  

 
Midwest, USA - 21/11/2019 

 

GIÁ CHỐT PHIÊN 18/11/2019 

Mã HĐ Cao Thấp TT % KLGD 

ZCEZ19 373 367.75 370 0.61% 185,640 

ZCEH20 382.75 377.25 380.75 0.93% 161,971 

ZSEF20 917 910 911.5 0.14% 83,806 

ZSEH20 930 922.75 924.5 0.16% 35,986 

ZMEZ19 303.4 301.5 302 0.27% 51,217 

ZMEF20 305.7 303.7 304.2 0.13% 44,974 

ZLEZ19 31.24 30.57 30.96 1.04% 72,466 

ZLEF20 31.43 30.75 31.16 1.10% 67,910 

ZWAZ19 515.25 506 512 0.94% 64,692 

ZWAH20 518.75 509.25 515.25 0.88% 75,427 

 
Midwest, USA – 22/11/2019 

THỜI TIẾT 

- Midwest có mưa nhỏ ở Illinois và Indiana trong ngày hôm 

nay. Dự báo từ ngày mai sẽ có mưa và tuyết rơi nhiều ở 

phía đông, nhưng mức độ không quá nghiêm trọng. Băng 

giá chưa xuất hiện nhiều trong khoảng thời gian này. 

- Tại vùng đồng bằng phía nam, từ ngày mai sẽ có mưa to 

trên diện rộng ở Kansas, Oklahoma và Texas, vùng mưa 

này sẽ kéo dài trong 3 ngày, sau đó sẽ giảm dần vào cuối 

tuần này 

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 

- Trong cuộc họp nội các của chính phủ Mỹ hôm qua, Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ tiếp tục tăng thuế 

đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc nếu không đạt được thỏa thuận thương mại với Bắc Kinh. Phát biểu 

sau cuộc họp, Tổng thống Mỹ cho biết Mỹ và Trung Quốc đang tiến rất gần đến việc ký thỏa thuận thương mại 

giai đoạn 1 và mọi công việc vẫn đang diễn ra tốt đẹp. 

- Theo thông tin từ Nam Mỹ, một phái đoàn các quan chức Trung Quốc sẽ đến Uruguay trong tháng 12 để khảo 

sát việc nhập khẩu đậu tương không biến đổi gen từ nước này. Chuyến thăm sẽ là bước đầu tiên trong quá trình 

thống nhất phương thức kiểm dịch thực vật, cho phép các nhà xuất khẩu ngũ cốc của Uruguay bán hàng sang 

thị trường nhập khẩu đậu tương lớn nhất thế giới này. Bên cạnh đậu tương, khô đậu và lúa miến cũng sẽ là các 

mặt hàng Uruguay có thể xuất khẩu sang Trung Quốc. 

- Trong báo cáo Bán hàng hàng ngày – Daily Export Sales, USDA thông báo đã có 191,000 tấn ngô 2019/20 được 

bán cho nước giấu tên. 
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BÁO CÁO TIẾN ĐỘ MÙA VỤ – CROP PROGRESS (USDA) CHO TUẦN KẾT THÚC 17/11 

  Tuần này Tuần trước Năm trước Trung bình 5 năm 

Thu hoạch Ngô 76% 66% 89% 92% 

Thu hoạch Đậu tương 91% 85% 91% 95% 

Gieo hạt Lúa mỳ vụ Đông 95% 92% 92% 95% 

Lúa mỳ vụ Đông nảy mầm 83% 78% 80% 86% 
  

SẢN LƯỢNG  

- Ấn Độ: Tại Ấn Độ, nhưng cơn mưa gió mùa lớn trong năm 2019 ban đầu đã tạo ra rất nhiều kỳ vọng vào sản 

lượng lớn đối với tất cả các loại ngũ cốc. Tuy nhiên, mưa to kéo dài hơn so với bình thường chỉ tốt với một số loại 

ngũ cốc, và đã gây ra thiệt hại đối với mùa vụ khác. Cụ thể là đậu tương, khi những cơn mưa kéo dài sang tận 

tháng 10 đã khiến nông dân không thể thu hoạch đậu tương đúng kế hoạch và có những nơi diện tích đậu tương 

bị thiệt hại lên đến 50 – 70%. 

- Brazil: Viện kinh tế nông nghiệp học bang Mato Grosso, Brazil – IMEA báo cáo ép dầu đậu tương của bang này 

trong tháng 10 đạt 895,770 tấn, tăng 16% so với tháng 9 và tăng 11% so với cùng kỳ năm 2018. Mức ép dầu này 

phản ánh nhu cầu sử dụng nhiều dầu đậu nành hơn trong sản xuất dầu sinh học tại Brazil, phục vụ cho cả thị 

trường trong nước và xuất khẩu. Trong 10 tháng đầu năm 2019, ép dầu đậu tương của bang Mato Grosso đã đạt 

8.26 triệu tấn, thấp hơn 1% so với mức ép dầu kỷ lục cùng kỳ năm ngoái. 

LÚA MỲ 

Lúa mỳ đóng cửa ở mức 512 tăng 0.94% trong phiên giao dịch ngày 19/11/2019 do chất lượng lúa mỳ vụ đông bị 

giảm 2% trong báo cáo Tiến độ mùa vụ - Crop Progress tuần này của USDA. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZWAZ19 

 Kháng cự: 539; 561.5 

 Hỗ trợ: 488.5; 475 

    

498

509

520

531

22/10 30/10 7/11 15/11

Lúa mỳ 12/2019 - ZWAZ19

0K

25K

50K

75K

18/10 29/10 7/11 18/11
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 

Đậu tương đóng cửa ở mức 911.5 tăng 0.14% trong phiên giao dịch ngày 19/11/2019 do đồng Real Brazil đã tăng 

giá trở lại so với đồng Dollar Mỹ. Điều này đã hạn chế phần nào lực bán của nông dân Brazil. Cùng với đó, lực mua 

xuất hiện ở vùng giá 910 đã hỗ trợ giá đậu tương tăng nhẹ. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZSEF20 

 Kháng cự: 926; 950 

 Hỗ trợ: 900; 877 

   

NGÔ 

Ngô đóng cửa ở mức 370 tăng 0.61% trong phiên giao dịch ngày 19/11/2019 do tiến độ thu hoạch ngô vẫn còn đang 

chậm so với các năm trước 

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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