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Dow Jones 27,909.60 −105.46 (0.38%)  

S&P 500 3,135.96 −9.95 (0.32%)  

Shanghai Composite 2,914.480 +2.470 (0.08%)  

USD/BRL 4.14086 +0.00124 (0.03%)  

 
Midwest, USA – 10/12/2019 

 

GIÁ CHỐT PHIÊN 09/12/2019 

Mã HĐ Cao Thấp TT % KLGD 

ZCEH20 378.25 375.25 375.75 -0.27% 74,922 

ZCEK20 383.75 381 381.25 -0.33% 18,293 

ZSEF20 903.5 889.75 897.25 0.87% 164,640 

ZSEH20 917.75 904.5 911.75 0.89% 125,109 

ZMEF20 301.6 298.1 298.5 -0.27% 66,696 

ZMEH20 305.2 301.8 302.2 -0.10% 50,578 

ZLEF20 31.82 31.17 31.59 1.19% 72,163 

ZLEH20 32.09 31.45 31.86 1.14% 50,400 

ZWAH20 526 520.25 522.75 -0.33% 40,806 

ZWAK20 529 523.75 526 -0.33% 11,207 

 
Midwest, USA – 11/12/2019 

THỜI TIẾT 

- Midwest có mưa và tuyết rơi ở nửa phía đông trong ngày 

hôm nay. Sau đó, thời tiết sẽ hoàn toàn khô ráo trong vài 

ngày tiếp theo. 

- Vùng đồng bằng phía nam sẽ có mưa to ở Texas vào 

ngày mai, nhưng thời tiết sẽ sớm khô ráo trở lại trong vài 

ngày sau đó. 

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 

- USDA chi nhánh Indonesia dự báo nhập khẩu lúa mỳ của nước này trong niên vụ 2019/20 sẽ đạt 11.3 triệu tấn, 

cao hơn mức 11.0 triệu tấn trong báo cáo tháng 11 của USDA, và cao hơn mức 10.78 triệu tấn đã nhập khẩu 

cùng kỳ năm ngoái. 

- Hải quan Trung Quốc báo cáo nhập khẩu đậu tương của nước này trong tháng 11 đạt 8.28 triệu tấn, tăng mạnh 

34% so với mức 6.18 triệu tấn đã nhập khẩu trong tháng 10, và tăng 54% so với mức 5.38 triệu tấn đã nhập khẩu 

trong tháng 11 năm ngoái. Mức tăng nhập khẩu trong tháng 11 chủ yếu đến từ việc các nhà máy ép dầu đậu 

tương tại Trung Quốc đã mua nhiều đậu tương hơn, do được chính phủ cấp hạn ngạch nhập khẩu miễn thuế 

- Từ một số nguồn tin thị trường, chính phủ Trung Quốc đã bắt đầu cấp hạn ngạch miễn thuế mới đối với đậu tương 

nhập khẩu từ Mỹ, sau khi Bộ thương mại Trung Quốc chính thức xác nhận các hạn mức này trong thông báo tuần 

trước 

- Ủy ban liên minh châu Âu – EU Commission đã xác nhận sẽ áp thuế chống bán phá giá 8% - 18% đối mặt hàng 

dầu sinh học – biodiesel nhập khẩu từ Indonesia, tương đương mức thuế đề xuất hồi tháng 8 năm nay 
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BÁO CÁO GIAO HÀNG - EXPORT INSPECTION (USDA) CHO TUẦN 05/12 

Số liệu 

Đơn vị: Tấn 
Ngô Đậu tương Lúa mỳ 

Hàng lên tàu tuần 29/11 - 05/12 481,097 1,327,042 313,810 

Tuần trước  439,633 1,575,749 334,904 

Năm trước 887,581 926,600 449,367 

Hàng lên tàu từ đầu mùa vụ 6,531,846 17,298,212 13,017,294 

Năm trước 15,117,606 14,185,018 11,032,063 

%/ Dự đoán xuất khẩu cả vụ 13.90% 35.81% 50.34% 

Năm trước 28.82% 29.38% 43.30% 
 

SẢN LƯỢNG  

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

93%, so với 87% tuần trước và 96% cùng kỳ năm ngoái và 92% trung bình 5 năm qua. Gieo trồng tại bang Mato 

Grosso hiện đã hoàn thành, chậm hơn 7 – 10 ngày so với cùng kỳ năm ngoái. Gieo trồng tại Parana đã đạt 99%, 

so với 98% tuần trước và 100% cùng kỳ năm ngoái. 

- Úc: Hãng tin FC Stone dự báo sản lượng lúa mỳ của Úc trong niên vụ 2019/20 ở mức 14.97 triệu tấn, giảm so 

với mức 15.54 triệu tấn trong dự đoán trước của tổ chức này. Trong khi đó, USDA đang dự đoán sản lượng lúa 

mỳ Úc ở mức 18.0 triệu tấn, và có thể sẽ giảm sản lượng trong báo cáo WASDE sẽ được phát hành trong hôm 

nay. ABARES thì vừa mới giảm dự đoán xuống mức 15.85 triệu tấn. 

LÚA MỲ 

Lúa mỳ đóng cửa ở mức 522.75 giảm 0.33% trong phiên giao dịch ngày 09/12/2019 do khoảng giao dịch hẹp, thị 

trường đang dành toàn bộ sự chú ý vào báo cáo WASDE tối nay nên những thông tin cơ bản không tác động quá 

nhiều. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZWAH20 

 Kháng cự: 540; 560 

 Hỗ trợ: 520; 500 
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ĐẬU TƯƠNG 

Đậu tương đóng cửa ở mức 897.25 tăng 0.87% trong phiên giao dịch ngày 09/12/2019 do nhưng thông tin tốt từ Mỹ 

- Trung, báo cáo từ Hải quan Trung Quốc cho thấy nhập khẩu đậu tương tháng 11 cũng tăng mạnh, nhu cầu về đậu 

tương sẽ nhiều hơn trong thời gian tới đều là những thông tin “bullish” khiến giá đậu tương có phiên tăng điểm thứ 

4 liên tiếp 

Hỗ trợ kỹ thuật ZSEF20 

 Kháng cự: 890; 900 

 Hỗ trợ: 870; 855 

   

NGÔ 

Ngô đóng cửa ở mức 375.75 giảm 0.27% trong phiên giao dịch ngày 09/12/2019 do Báo cáo Export Inspections có 

số liệu giao hàng cao hơn tuần trước, nhưng tiến độ giao hàng ngô Mỹ từ đầu niên vụ vẫn đang chậm hơn rất nhiều 

so với cùng kỳ năm ngoái, cộng thêm tâm lý thận trọng trước báo cáo WASDE của thị trường khiến cho ngô có một 

phiên giao dịch không quá biến động 

Hỗ trợ kỹ thuật ZCEH20 

 Kháng cự: 388; 400 

 Hỗ trợ: 375; 370 
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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 

mailto:info@mxv.vn

