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Dow Jones 27,881.72 −27.88 (0.100%)  

S&P 500 3,132.52 −3.44 (0.11%)  

Shanghai Composite 2,917.320 +2.840 (0.10%)  

USD/BRL 4.14549 +0.00463 (0.11%)  

 
Midwest, USA – 12/12/2019 

 

GIÁ CHỐT PHIÊN 10/12/2019 

Mã HĐ Cao Thấp TT % KLGD 

ZCEH20 378 375 377 0.33% 86,081 

ZCEK20 383.75 380.75 382.75 0.39% 18,307 

ZSEF20 902.25 896.25 901.25 0.45% 90,625 

ZSEH20 916.75 911 915.5 0.41% 55,299 

ZMEF20 300.2 297.3 298.7 0.07% 64,489 

ZMEH20 303.8 301 302.4 0.07% 55,651 

ZLEF20 31.8 31.36 31.68 0.28% 70,188 

ZLEH20 32.06 31.64 31.95 0.28% 52,446 

ZWAH20 528 519.25 523.75 0.19% 41,361 

ZWAK20 530.75 522.25 526.75 0.14% 9,339 

 
Midwest, USA – 13/12/2019 

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 

- Bộ nông nghiệp Trung Quốc dự báo nhập khẩu đậu tương của nước này trong niên vụ 2019/20 sẽ đạt 87.7 triệu 

tấn, tăng so với mức 86.2 triệu tấn trong dự đoán trước, và cao hơn nhiều so với mức 82.75 triệu tấn đã nhập 

khẩu trong niên vụ trước. Các nhà máy ép dầu đậu tương tại Trung Quốc đã bắt đầu mua thêm đậu tương Mỹ 

trong thời gian gần đây sau khi chính phủ cấp các hạn ngạch miễn thuế. 

- Nhập khẩu ngô của Trung Quốc trong niên vụ 2019/20 được giữ nguyên dự đoán ở mức 3.0 triệu tấn, bằng với 

niên vụ trước. Nhu cầu sử dụng ngô của Trung Quốc ước tính ở mức 280.8 triệu tấn, so với 274.78 triệu tấn năm 

ngoái. 

- Hải quan Brazil báo cáo xuất khẩu đậu tương trong tuần đầu tiên của tháng 12 đạt 771,200 tấn, giảm so với mức 

1.29 triệu tấn – mức xuất khẩu trung bình mỗi tuần trong tháng 11. Theo số liệu của hãng tàu Williams, từ giờ đến 

cuối tháng 12 sẽ có thêm 1.51 triệu tấn đậu tương có kế hoạch sẽ lên tàu xuất khẩu. Như vậy, xuất khẩu đậu 

tương Brazil trong tháng 12 ít nhất cũng sẽ đạt 1.27 triệu tấn, so với mức 5.16 triệu tấn trong tháng 11 và mức 

4.23 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái. 



BẢN TIN THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN 11/12/2019 

 

Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) 

    

2 

BÁO CÁO CUNG CẦU - WASDE (USDA) THÁNG 12 

  
 Báo cáo 
Tháng 12  

 Dự đoán 
trung bình  

 Khoảng dự đoán  
 Báo cáo 
Tháng 11  

 Năm 
ngoái  

TỒN KHO CUỐI VỤ MỸ 2019/20 (Đv: Triệu giạ) 

Đậu tương 475.0 476.0 455 - 600 475.0 913.0 

Ngô 1,910.0 1,919.0 1890 - 1960 1,910.0 2,114.0 

Lúa mỳ 974.0 1,010.0 989 - 1025 1,014.0 1,072.0 

TỒN KHO CUỐI VỤ THẾ GIỚI 2019/20 (Đv: Triệu tấn) 

Đậu tương 96.40 95.46 93.9 - 96.8 95.42 109.66 

Ngô 300.56 295.52 292 - 298.2 295.96 320.06 

Lúa mỳ 289.50 286.18 283.9 - 288.5 288.28 277.90 
 

SẢN LƯỢNG  

Brazil:  

- Báo cáo Cung – cầu Brazil tháng 12 của CONAB – Cơ quan cung ứng mùa vụ của chính phủ Brazil dự đoán sản 

lượng đậu tương Brazil trong niên vụ 2019/20 sẽ đạt 121.1 triệu tấn, cao hơn mức 120.9 triệu tấn trong dự đoán 

tháng 11, là mức cao nhất từ trước tới nay và tăng 5% so với sản lượng năm ngoái. Tổng sản lượng ngô 2019/20 

của Brazil được CONAB giữ nguyên dự báo ở mức 98.4 triệu tấn, giảm 2% so với sản lượng năm ngoái. Trong 

đó, sản lượng ngô vụ 2 dự báo sẽ đạt 71.0 triệu tấn, và phần còn lại 27.4 triệu tấn sẽ là ngô vụ 1.  

- Theo hãng tin Bloomberg, các tài xế xe tải tại Brazil đang lên kế hoạch đình công vào ngày 16/12/2019, sau khi 

giá dầu tại Brazil tăng mạnh lên mức cao nhất từ tháng 5 năm 2018. Vào giai đoạn đó, các tài xế xe tải đã tổ chức 

đình công trong vòng 11 ngày, khiến các hoạt động vận chuyển hàng hóa tại Brazil gần như tê liệt trong khoảng 

thời gian dài. 

LÚA MỲ 

Lúa mỳ đóng cửa ở mức 523.75 tăng 0.19% trong phiên giao dịch ngày 10/12/2019 do tồn kho cuối vụ lúa mỳ Mỹ 

trong báo cáo Cung – Cầu tháng 12 bị giảm so với báo cáo tháng 11 và thấp hơn so với dự đoán của thị trường. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZWAH20 

 Kháng cự: 540; 560 

 Hỗ trợ: 520; 500 

    

ĐẬU TƯƠNG 
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Đậu tương đóng cửa ở mức 901.25 tăng 0.45% trong phiên giao dịch ngày 10/12/2019 do thông tin các tài xế xe tải 

của Brazil đe dọa sẽ tổ chức một cuộc đình công lớn như đã từng làm hồi tháng 5/2018. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZSEF20 

 Kháng cự: 912; 930 

 Hỗ trợ: 900; 870 

   

NGÔ 

Ngô đóng cửa ở mức 377 tăng 0.33% hầu như không thay đổi trong phiên giao dịch ngày 10/12/2019 do báo cáo 

Cung – Cầu đều nằm trong dự đoán thị trường và không có thông tin cơ bản nào tác động lên giá. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZCEH20 

 Kháng cự: 388; 400 

 Hỗ trợ: 375; 370 

  

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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