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Dow Jones 27,821.09 −112.93 (0.40%)  

S&P 500 3,108.46 −11.72 (0.38%)  

Shanghai Composite  2,911.050 −22.940 (0.78%)  

USD/BRL 4.19507 +0.00183 (0.04%)  

 
Midwest, USA - 21/11/2019 

 

GIÁ CHỐT PHIÊN 20/11/2019 

Mã HĐ Cao Thấp TT % KLGD 

ZCEZ19 370.5 365.75 366.75 -0.88% 274,150 

ZCEH20 380.75 376.75 377.25 -0.92% 238,914 

ZSEF20 915.75 904.25 905 -0.71% 106,037 

ZSEH20 928.75 918.25 919 -0.59% 52,927 

ZMEZ19 302.9 299.4 299.8 -0.73% 56,731 

ZMEF20 305.1 301.5 302 -0.72% 53,620 

ZLEZ19 31.39 30.94 31.2 0.78% 63,746 

ZLEF20 31.59 31.16 31.41 0.80% 72,975 

ZWAZ19 515.75 508 515.5 0.68% 32,019 

ZWAH20 519 511.5 518.75 0.68% 43,344 

 
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 

- Theo tin từ South China Morning Post, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc - Cảnh Sảng hôm 20/11 nói 

bất cứ nỗ lực nào của Mỹ nhằm can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc đều sẽ không có tác dụng. 

“Chúng tôi kêu gọi phía Mỹ nhìn rõ tình hình và tiến hành các bước để ngăn chặn việc biến dự luật này thành 

luật, chấm dứt can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc và Hong Kong, tránh châm lửa đốt chính mình”, 

ông Cảnh nói. 

- Trong buổi trả lời các phỏng viên tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết: “Chúng tôi vẫn đang 

đàm phán với Trung Quốc. Trung Quốc đang muốn đạt được thỏa thuận thương mại hơn chúng ta. Câu hỏi bây 

giờ là: Tôi có muốn đạt thỏa thuận này không? Bởi vì tôi thích những gì đang diễn ra hiện tại”. 
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DỰ BÁO SỐ LIỆU BÁO CÁO XUẤT KHẨU - EXPORT SALES (USDA) TỔNG HỢP TỪ REUTERS CHO TUẦN 
TỪ 08/11/2019 ĐẾN 14/11/2019 

Hàng hóa Mùa vụ Dự đoán 
Thực tế Bán hàng 

tuần trước Bán hàng Giao hàng 

Ngô 19/20 400 - 900     581.6 

Đậu tương 19/20 800 - 1,400     1,253.0 

Khô đậu tương 19/20 100 - 450     345.3 

Dầu đậu tương 19/20 5 - 25     30.6 

Lúa mỳ 19/20 200 - 500     238.6 
  

SẢN LƯỢNG  

- Canada: Theo nguồn tin từ Reuters, cuộc đình công của các nhân viên ngành đường sắt tại Canada sẽ khiến lúa 

mỳ vụ mới 2019/20 chậm trễ trong quá trình xuất khẩu. Thông tin này đến sau khi thời tiết lạnh và mưa tuyết đã 

làm chậm tiến độ thu hoạch lúa mỳ trong mùa vụ năm nay. Ước tính, khoảng 3,200 nhân viên ngành đường sắt 

quốc gia CNR đã đình công vào đầu giờ sáng hôm nay sau khi phía công đoàn và lãnh đạo CNR không đạt được 

các thỏa thuận về tiền lương cũng như chế độ làm việc. Theo Reuters, CNR vận chuyển hơn 500,000 tấn ngũ cốc 

mỗi tuần từ các nông trại của Canada tới các nhà máy xay xát và tới các cảng biển để xuất khẩu. Ngay cả sự gián 

đoạn trong một vài ngày cũng đủ để khiến quá trình luân chuyển hàng hóa bị tắc nghẽn và ảnh hưởng rất lớn đối 

với nông dân Canada.  

- Argentina: Trong 2 tuần đầu tiên của tháng 11, theo số liệu từ Hải quan Argentina, đã có 310,000 tấn lúa mỳ được 

xuất khẩu khỏi cảng Rosario, tương đương cùng kỳ năm 2018. Tồn kho lúa mỳ thương mại của Argentina hiện 

đang ở mức 1.33 triệu tấn. Theo các dự báo thời tiết mới nhất, các vùng thu hoạch lúa mỳ tại Argentina sẽ có ít 

mưa hơn trong 2 tuần tới, giúp tiến độ thu hoạch nhanh hơn và sẽ có thể đáp ứng đủ nguồn cung cho xuất khẩu 

trong tháng 12. 

LÚA MỲ 

Lúa mỳ đóng cửa ở mức 515.5 tăng 0.68% trong phiên giao dịch ngày 20/11/2019 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 
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ĐẬU TƯƠNG 

Đậu tương đóng cửa ở mức 905 giảm 0.71% trong phiên giao dịch ngày 20/11/2019 do các thông tin không tốt về 

đàm phán thương mại Mỹ - Trung. Theo đó, việc hoàn tất thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung giai đoạn 1 sẽ phải lùi 

lại sang năm sau.  

Hỗ trợ kỹ thuật ZSEF20 

 Kháng cự: 926; 950 

 Hỗ trợ: 900; 877 

   

NGÔ 

Ngô đóng cửa ở mức 366.75 giảm 0.88% trong phiên giao dịch ngày 20/11/2019 do thời tiết không quá khắc nghiệt 

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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