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Dow Jones 28,135.38 +3.33 (0.012%)  

S&P 500 3,168.80 +0.23 (0.0073%)  

Shanghai Composite 2,967.680 +51.980 (1.78%)  

USD/BRL 4.10687 +0.01771 (0.43%)  

 
Midwest, USA – 17/12/2019 

 

GIÁ CHỐT PHIÊN 13/12/2019 

Mã HĐ Cao Thấp TT % KLGD 

ZCEH20 385.5 377.5 381 0.86% 219,020 

ZCEK20 391.5 384.25 388 0.98% 39,118 

ZSEF20 931.5 916 921.5 2.59% 91,708 

ZSEH20 944.25 929.75 935.25 2.49% 29,591 

ZMEF20 299.1 294.5 296.9 0.92% 74,409 

ZMEH20 303.4 299.1 301.3 0.87% 63,096 

ZLEF20 32.95 32.3 32.6 1.15% 90,901 

ZLEH20 33.23 32.51 32.87 1.11% 70,587 

ZWAH20 536.25 525.75 532.5 0.42% 63,178 

ZWAK20 538.5 528.75 534.75 0.33% 15,437 

 
Midwest, USA – 13/12/2019 

THỜI TIẾT 

- Midwest sẽ có tuyết và mưa ở phía nam trong hôm nay, 

nhưng thời tiết sẽ hoàn toàn khô ráo trong 3 – 5 ngày tiếp 

theo. 

- Vùng đồng bằng phía nam có mưa trong hôm nay và sẽ 

hoàn toàn khô ráo trong vài ngày tới. 

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 

- Bộ nông nghiệp Ấn Độ báo cáo nhập khẩu dầu thực vật của nước này trong tháng 11 đạt 1.13 triệu tấn, giảm 18% 

so với tháng 10, nhưng chỉ tương đương cùng kỳ năm ngoái. Nhập khẩu dầu cọ của Ấn Độ trong tháng 11 đạt 

672,000 tấn, giảm so với mức 779,000 tấn trong tháng 10. Trong khi nhập khẩu dầu đậu nành giảm mạnh từ 

394,000 xuống 165,000 tấn trong tháng 11 

- Ủy ban Thuế quan Quốc vụ viện Trung Quốc cho biết thuế bổ sung với một số hàng hoá Mỹ dự kiến có hiệu lực 

từ ngày 15/12 đã được hoãn. Các mặt hàng Mỹ tránh được mức tăng thuế từ 5-10% của Trung Quốc bao gồm 

ngô, lúa mì, phụ tùng ôtô và các loại xe cộ. Tuy nhiên, những mức thuế mà Bắc Kinh đã áp đặt lên hàng hóa Mỹ 

trước đó sẽ giữ nguyên, thông báo của Ủy ban Thuế quan Quốc vụ viện Trung Quốc cho biết. 

- Hải quan Paraguay báo cáo nước này đã xuất khẩu 4.28 triệu tấn đậu tương trong 11 tháng đầu năm 2019, giảm 

18.7% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức giảm này do sản lượng trong nước bị giảm mạnh do thời tiết không tốt trong 

mùa vụ năm nay. Trong đó, xuất khẩu đậu tương sang Argentina từ tháng 1 – tháng 11 đã đạt 3.3 triệu tấn, tương 

ứng với 68.5% tổng xuất khẩu. Xuất khẩu sang Nga chiếm 14.3% với mức 691,500 tấn, 
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- Đầu tiên, Tổng thống Mỹ D.Trump đăng trên Twitter cá nhân ám chỉ Mỹ và Trung Quốc chưa đạt được thỏa thuận 

thương mại và các tin đồn trước đó đều không chính xác.  

- Sau đó một giờ, Twitter của Tổng thống Mỹ đã chính thức xác nhận Mỹ và Trung Quốc đạt được thỏa thuận 

thương mại giai đoạn 1. Đi kèm với đó, Mỹ sẽ hoãn áp thuế đối với hàng hóa của Trung Quốc vào ngày 15/12 tới. 

Mức thuế 25% đánh lên 250 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc sẽ được giữ nguyên. Phần còn lại 120 tỷ USD sẽ giảm 

xuống mức 7.5%. Ngoài ra, Tổng thống còn cho biết Mỹ và Trung Quốc sẽ ngay lập tức bắt đầu đàm phán về giai 

đoạn tiếp theo của thỏa thuận, thay vì chờ đến sau cuộc bầu cử 2020 như lời ông nói trước đó. 

- Đến rạng sáng ngày 14/12, Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer trả lời phỏng vấn cho biết, Trung Quốc đã 

cam kết mua 16 tỷ USD hàng nông sản của Mỹ trong năm đầu tiên, và thêm 16 tỷ USD nữa sẽ mua trong năm 

2021. Thỏa thuận thương mại có thể sẽ được ký chính thức vào tuần đầu tiên của tháng 1 năm 2020. 

SẢN LƯỢNG  

- Argentina: Ủy ban thương mại Rosario – Rosario Board of Trade BCR dự báo sản lượng lúa mỳ Argentina 

2019/20 sẽ đạt 19.5 triệu tấn, cao hơn mức 19.0 triệu trong báo cáo tháng 11. Mặc dù thời tiết hạn hán đã ảnh 

hưởng xấu tới mùa vụ lúa mỳ Argentina trong năm nay, nhưng giống lúa mỳ tốt cùng với các loại phân bón chất 

lượng cao đã giúp lúa mỳ có sức chống chịu tốt hơn và năng suất không bị ảnh hưởng quá nhiều như các lo ngại 

trước đó. 

- Úc: Sở nông nghiệp bang Western Australia của Úc vừa tiếp tục giảm dự báo sản lượng lúa mỳ của bang này đi 

8% so với báo cáo tháng 11, xuống mức 5.4 triệu tấn. Năng suất thu hoạch giảm xuống mức 1.17 tấn/héc-ta, do 

ảnh hưởng của thời tiết hạn hán nghiêm trọng trong năm nay. Kết quả thu hoạch thực tế thậm chí còn thấp hơn 

so với các lo ngại trước đó.  

LÚA MỲ 

Lúa mỳ đóng cửa ở mức 532.5 tăng 0.42% trong phiên giao dịch ngày 13/12/2019 do ảnh hưởng từ cuộc chiến 

thương mại Mỹ - Trung 

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 921.5 tăng 2.59% trong phiên giao dịch ngày 13/12/2019 do tác động từ cuộc chiến 

thương mại Mỹ - Trung, tuy vậy nhưng đà tăng không quá mạnh chỉ ở quanh mức giá mở cửa sau gapup đầu ngày, 

nhưng tâm lý vẫn rất thận trọng và chưa có các phiên tăng mạnh đột biến. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZSEF20 

 Kháng cự: 930; 950 

 Hỗ trợ: 870; 850 

   

NGÔ 

Ngô đóng cửa ở mức 381 tăng 0.86% hầu như không thay đổi trong phiên giao dịch ngày 13/12/2019 do sức ảnh 

hưởng từ chiến tranh thương mại Mỹ - Trung làm ngô có một phiên tăng điểm nhẹ, mặc dù là mặt hàng không chịu 

quá nhiều ảnh hưởng từ cuộc chiến thương mại này. 

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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