
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông tin liên hệ: 

028 6686 0068 

www.saigonfutures.com 

Thực hiện bởi: 

Phòng Phân Tích –  

Công ty cổ phần 

Saigon Futures 

BÁO CÁO PHÂN TÍCH 

THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN MỸ: GIÁ CÁC  

MẶT HÀNG TĂNG MẠNH TRONG TUẦN QUA 
 



 
 

1 
 

  THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN MỸ: GIÁ CÁC MẶT HÀNG TĂNG MẠNH 

TRONG TUẦN QUA (12/07 – 16/07/2021) 

 

ThỊ trường nông sản đã có một tuần giao dịch tích cực khi điều khô hạn đã quay trở lại trên khắp nước Mỹ, gây ra những áp 

lực lớn đối vụ nông sản đang trong giai đoạn quan trọng, đặc biệt tại khu vực Vành đại Ngô. Ngoài ra, các số liệu từ Báo cáo 

Cung – cầu mùa vụ thế giới WASDE tháng 7/2021 phát hành từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) không khiến thị trường phản 

ứng quá mạnh, các tác động tâm lý trước giờ công bố báo cáo thúc đẩy thị trường tăng điểm. Bên cạnh đó, thị trường nông 

sản còn được hỗ trợ bởi số liệu nhập khẩu ngũ cốc tăng mạnh từ Trung Quốc trong tháng 6 cũng như nửa đầu năm 2021.Mặc 

dù vậy, giá đậu tương và ngô đã có sự điều chỉnh kỹ thuật vào hai phiên cuối tuần, trong khi đó giá lúa mì tiếp tục tăng cao 

trước động lực thu mua mới từ Trung Quốc cũng như điều kiện khô hạn đang diễn ra.

Báo cáo Cung - cầu thế giới WASDE 

tháng 7 khá trầm lắng 

Tồn kho nông sản cuối vụ Mỹ và thế giới 2020/21 trong 

tháng 7 

Tồn kho cuối vụ Mỹ: Tồn kho đậu tương cuối vụ Mỹ thấp hơn 

so với dự đoán từ thị trường và so với báo cáo trong tháng 

6. Trong khi đó tồn kho ngô cuối vụ Mỹ tăng nhẹ so với dự 

đoán và không thay đổi so với báo cáo tháng 6. Lúa mì đã 

bước sang vụ mới 2021/22. 

Tồn kho cuối vụ thế giới: Tồn kho đậu tương cuối vụ thế giới 

cao hơn so với dự đoán và so với báo cáo tháng 6. Tồn kho 

ngô thế giới tăng nhẹ so với ước tính từ thị trường và giảm 

nhẹ so với báo cáo vào tháng 6. Ngược lại, tồn kho lúa mì 

thế giới đều thấp hơn so với ước tính từ thị trường và thấp 

hơn so với báo cáo trong tháng 6. 

Bảng: Tồn kho cuối vụ Mỹ 2020/21 

Triệu giạ Đậu tương Ngô 

WASDE T7 135 1,082 

Dự đoán TB 134 1,088 

WASDE T6 135 1107 

(+/-) so với dự đoán -6 1 

(+/-) so với tháng 6 -25 0 

Bảng: Tồn kho cuối vụ thế giới 2020/21 

Triệu tấn Đậu tương Ngô Lúa mì 

WASDE T7 91.49 279.86 290.18 

Dự đoán TB 87.62 279.76 293.48 

WASDE T6 88 280.6 293.48 

(+/-) so với dự đoán 3.87 0.1 -3.3 

(+/-) so với tháng 6 3.5 -0.7 -3.3 

Sản lượng nông sản các quốc gia Nam Mỹ niên vụ 

2020/21 

Sản lượng đậu tương Brazil cao hơn so với dự đoán từ thị 

trường và cao hơn so với báo cáo tháng 6. Ngược lại, sản 

lượng đậu tương Argentina đều thấp hơn so với dự đoán và 

so với báo cáo tháng 6. Sản lượng ngô Brazil cao hơn dự 

báo giảm mạnh so với báo cáo tháng 6. Sản lượng ngô 

Argentina cao hơn dự đoán và cao hơn so với báo cáo trong 

tháng 6. 

Tồn kho nông sản cuối vụ Mỹ và thế giới 2021/22, cập 

nhật tháng 7 

Tồn kho cuối vụ Mỹ: Tồn kho đậu tương và ngô cuối vụ Mỹ 

2021/22 đều cao hơn so với dự đoán và so với báo cáo tháng 

6. Ngược lại, tồn kho lúa mì Mỹ thấp hơn so với dự đoán và 

so với báo cáo tháng 6. 

Tồn kho cuối vụ thế giới: Tồn kho ngô, đậu tương cuối vụ thế 

giới 2021/22 đều cao hơn so với dự báo và cao hơn so với 

ước tính vào tháng 6. Ngược lại tồn kho lúa mì cuối vụ thế 

giới đều thấp hơn so với dự báo và thấp hơn so với báo cáo 

vào tháng 6. Trong khi đó, sản lượng cây trồng Nam Mỹ 

không có sự thay đổi so với báo cáo vào tháng 6. 

Bảng: Tồn kho cuối vụ Mỹ 2021/22 

Triệu giạ Đậu tương Ngô Lúa mì 

WASDE T7 155 1,432 665 

Dự đoán TB 148 1,402 729 

WASDE T6 155 1,357 770 

(+/-) so với dự đoán 7 30 -64 

(+/-) so với tháng 6 0 75 -105 

Bảng: Tồn kho cuối vụ thế giới 2021/22 

Triệu tấn Đậu tương Ngô Lúa mì 

WASDE T7 94.49 291.18 291.68 

Dự đoán TB 92.57 288.97 295.41 

WASDE T6 92.55 289.41 296.8 

(+/-) so với dự đoán 1.92 2.21 -3.73 

(+/-) so với tháng 6 1.9 1.8 -5.1 
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Điều kiện cây trồng Mỹ có sự cải thiện 

Báo cáo tiến độ mùa vụ cây trồng phát hành từ Bộ Nông 

nghiêp Mỹ có thấy ngô đã bắt đầu bước vào giai đoạn tạo 

bột, tốc độ tạo vỏ đậu tương nhanh, hình thành cụm đầu lúa 

mì vụ xuân tương đối tốt. Tuy nhiên tốc độ thu hoạch lúa mì 

vụ đông có sự chậm trễ hơn so với cùng kỳ năm trước.  

Trong khi đó, điều kiện cây trồng từ tốt đến tuyệt vời có sự 

cải thiện đối với ngôm đậu tương và lúa mì vụ xuân. 

Bảng: Tiến độ cây trồng và chất lượng cây trồng Mỹ 

1. Tiến độ cây trồng Mỹ 

Ngô 
Tuần 
11/07 

Tuần 
04/07 

Cùng kỳ 
năm trước 

Trung bình 
5 năm 

    Phun râu 26% 10% 26% 30% 

    Tạo bột 3% - - 3% 

Đậu tương     

    Ra hoa 46% 29% 46% 40% 

    Tạo vỏ 10% 3% 10% 10% 

Lúa mì vụ xuân     

    Cụm đầu 83% 69% 78% 81% 

Lúa mì vụ đông     

    Thu hoạch 59% 45% 66% 65% 

Đánh giá cây trồng từ tốt đến tuyệt vời Mỹ 

 
Tuần 
11/07 

Tuần 
04/07 

Cùng kỳ 
năm trước 

Trung bình 
5 năm 

Ngô 65% 64% 67% - 

Đậu tương 59% 59% 68% - 

Lúa mì vụ xuân 16% 16% 68% - 

Ép dầu đậu tương Mỹ gây thất vọng 

Theo báo cáo từ Hiệp hội các nhà chế biến hạt có dầu Mỹ 

(NOPA), sản lượng ép dầu đậu tương Mỹ trong tháng 6 đã 

giảm xuống mức thấp trong vòng 2 năm trong bối cảnh nhiều 

nhà máy vẫn đang bảo trì, tồn kho trở nên thắt chặt và giá 

đậu tương ở mức cao kỷ lục: 

- Sản lượng ép dầu đậu tương đạt 152.41 triệu giạ, giảm 

8.9% so với cùng kỳ năm trước. Thấp hơn mức 163.5 triệu 

giạ (-6.8%) tháng 5. Năng suất ép dầu đạt 11.80 pounds/giạ, 

tháng trước là 11.82 

- Tồn kho dầu đậu tương giảm xuống mức thấp nhất trong 8 

tháng, còn 1.537 tỷ pounds, giảm 8% so với 1.671 tỷ pounds 

trong tháng 5 và so với 1.778 tỷ pounds cùng kỳ năm trước. 

Xuất khẩu khô đậu tương đạt 715 nghìn tấn,  

(-14%) so với cùng kỳ năm trước. 

 

Tồn kho đậu tương Trung Quốc đạt 

mức cao nhất kể từ tháng 10/2020 

Theo Trung tâm thông tin Ngũ cốc và dầu quốc gia Trung 

Quốc (CNGOIC), tồn kho đậu tương tiếp tục gia tăng trong 

tuần kết thúc ngày 11/07 khi khối lượng nhập khẩu tiếp tục 

tăng mạnh và khối lượng ép dầu đậu tương tiếp tục sụt giảm 

- Tồn kho đậu tương đã tăng 140,000 tấn lên mức 7.1 triệu 

tấn, tăng 870,000 tấn so với tháng trước và cao hơn 520,000 

tấn so với cùng kỳ năm trước. 

- Khối lượng ép dầu đậu tương có sự hồi phục trong tuần 

trước ở mức 1.78 triệu tấn, tăng 90,000 tấn so với tuần trước 

nhưng vẫn còn thấp hơn 220,000 tấn từ mức 2 triệu tấn cùng 

kỳ năm trước. 

Một số công ty về thức ăn chăn nuôi đã quay trở lại và có sự 

thu mua tích cực: 

- Tồn kho khô đậu tương ổn định ở mức 1.14 triệu tấn, tăng 

180,000 tấn so với tháng trước và tăng 190,000 tấn so với 

cùng kỳ năm trước 

- Tồn kho dầu đậu tương tương giảm 10,000 tấn trong tuần 

trước xuống còn 860,000 tấn. Tuy nhiên, tăng 100,000 tấn 

so với tháng trước. 
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Trung Quốc mở rộng kho dự trữ quốc 

gia 

Theo một thông báo từ kho dự trữ quốc gia Sinograin: Trung 

Quốc sẽ tăng thêm 10.85 triệu tấn công suất dự trữ ngũ cốc 

quốc gia vào năm 2021 khi quốc gia này tăng cường đấu 

thầu thu mua củng cố tồn kho. Các kho dự trữ ngũ cốc sẽ 

được bắt đầu xây dựng với 120 cơ sở dự trữ mới trên khắp 

18 cơ quan hành chính cấp tỉnh trong năm nay. Hành động 

này diễn ra sau khi Hội đồng Nhà nước Trung Quốc nhấn 

mạnh các yêu cầu cải thiện kho dự trữ ngũ cốc cũng như các 

cơ sở cung ứng hậu cần. Đồng thời tối ưu hóa quy mô và 

cấu trúc dự trữ ngũ cốc. Công suất dự trữ ngũ cốc hiện tại 

của Trung Quốc đang ở mức hơn 600 triệu tấn, trong đó thì 

Sinograin chiếm hơn 100 triệu tấn. 

Nhập khẩu ngũ cốc Trung Quốc tăng 

mạnh trong tháng 5 

Nhập khẩu đậu tương Trung Quốc trong tháng 6 đạt 10.72 

triệu tấn, tăng 11.6% so với tháng trước chủ yếu đến từ 

Brazil khi vụ thu hoạch khổng lồ diễn ra. Tuy nhiên, mức 

nhập khẩu giảm nhẹ so với 11.16 triệu tấn cùng kỳ năm 

trước. Tính từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2021, nhập khẩu 

đậu tương Trung Quốc ở mức 48.96 triệu tấn, tăng 8.7% so 

với cùng kỳ năm trước.  

Bên cạnh đó, nhập khẩu ngô Trung Quốc cũng ghi nhận các 

số liệu ấn tượng với mức 15.3 triệu tấn trong nửa đầu năm 

2021, tăng 319% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, 

nhập khẩu lúa mì Trung Quốc đạt 5.4 triệu tấn, tăng 60.1% 

so với cùng kỳ niên vụ trước. 

Trước giờ mở của phiên Mỹ ngày 16/07. Ghi nhận bán hàng 

lô lớn theo ngày. USDA ghi nhận bán 134,000 tấn lúa mì 

mềm đỏ vụ đông niên vụ 2021/22 sang Trung Quốc  

Sản lượng ngô Brazil có thể chịu sự 

điều chỉnh mạnh do tác động thời tiết 

Ước tính sản lượng ngô Brazil không thay đổi trong niên vụ 

2020/21 ở mức 88 triệu tấn, tuy nhiên sản lượng có thể điều 

chỉnh thấp hơn khi Trung Nam Brazil đã chịu tác động của 

điều kiện khô hạn, sương giá và gieo trồng muộn. Theo 

AgRural, ngô safrinha ở Brazil được thu hoạch ở mức 20% 

so với 35% của năm ngoái. Mato Grosso là bang có thu 

hoạch ngô cao nhất với 35.5%, trong khi vụ thu hoạch ngô ở 

Parana và Mato Grosso do Sul chỉ mới bắt đầu. 

- Theo Imea Brazil, người nông dân tại bang Mato Grosso 

đã thu hoạch được 35.5% diện tích ngô safrinha, tăng 13 

điểm phầm trăm so với tuần trước, thấp hơn so với mức 

61.1% năm trước và mức trung bình 5 năm 53.3%. 

- Tình trạng ngô tại bang Parana xấu đi sau các tác động của 

đợt sương giá quét qua miền Nam Brazil. Theo Deral, chất 

lượng ngô tại Parana với 42% trong điều kiện kém, 46% 

trung bình và chỉ 12% tốt. Tuần trước các con số lần lượt là 

33%, 41% và 26%. Ước tính có 6% ngô đang thụ phấn, 61% 

tạo hạt và 33% trưởng thành vào đầu tuần trước. Thu hoạch 

chỉ đạt 3%, tăng 1 điểm phần trăm so với tuần trước. 

- Tại Mato Grosso do Sul: Theo Aprosoja sản lượng dự kiến 

8.2 triệu tấn, nhưng đã giảm xuống còn 6.2 triệu tấn do tác 

động hạn hán và sương giá. Năng suất ngô trung bình dự 

kiến ở mức 52.3 bao/ha (hay 49.9 giạ/mẫu). Chất lượng 61% 

kém, 38% trung bình và 1% tốt. 

- Tại Goias, Theo Mineiros: thu hoạch ngô đạt 5% và dự kiến 

thiệt hại lên tới 40% đối với diện tích ngô trồng trước đó trong 

điều kiện khô hạn. Một số vùng trải qua đợt sương giá hai 

tuần trước có thể thiệt hại lên đến 80%. 

Sản lượng lúa mì vụ hè Trung Quốc 

tăng cao 

Sản lượng lúa mì vụ hè Trung Quốc năm 2021 đạt 134 triệu 

tấn, tăng 2% so với năm trước. Lúa mì vụ hè chiếm phần lớn 

sản lượng lúa mì Trung Quốc. Diện tích trồng lúa mì đã tăng 

0.9% so với năm trước ở mức 26.4 triệu ha, năng suất cũng 

tăng 1.1% so với cùng kỳ năm trước. Tổng sản lượng ngũ 

cốc vụ hè Trung Quốc đạt 145.82 triệu tấn, tăng 2.1% so với 

năm trước. Các tỉnh có sản lượng lúa mì lớn nhất Trung 

Quốc là Hà Nam (38.03 triệu tấn), Sơn Đông (26.37 triệu 

tấn), sau đó là An Huy (16.99 triệu tấn), Hồ Bắc (14.83 triệu 

tấn) và Giang Tô (13.8 triệu tấn). 
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Một số cơn mưa lớn tại một số khu vực của các tỉnh sản xuất 

chính của Trung Quốc cả trước và trong thời gian thu hoạch 

có thể gây hại đến chất lượng lúa mì vụ mới, làm gia tăng 

nỗi lo đối với thị trường. 

Lạm phát Mỹ tiếp tục gia tăng 

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Mỹ trong tháng 6 tăng 0.6% so với 

tháng 5 và tăng 5.4% so với cùng kỳ năm trước. CPI lõi tăng 

0.9% so với tháng trước và tăng 4.5% so với cùng kỳ năm 

trước. 

Chỉ số giá sản xuất (PPI) Mỹ trong tháng 6 tăng 1% so với 

tháng trước và tăng 7.3% so với cùng kỳ năm trước. PPI lõi 

tăng 1% so với tháng trước và tăng 5.6% so với cùng kỳ năm 

trước. 

Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm 

lại trong quý 2 

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) Trung Quốc tăng 7.9% trong 

quý 2 so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn so với mức tăng 

trong quý 1 là 18.3%. Xuất khẩu trong tháng 6 tăng 32.2% 

so với cùng kỳ năm trước, trong khi đó nhập khẩu tăng 

36.7%. Các quan chức Trung Quốc cảnh báo tăng trưởng 

thương mại có thể sụt giảm trong nửa cuối năm 2021. Một 

quan chức từ Tổng Cục thống kê Trung Quốc gọi sự phục 

hồi kinh tế Trung Quốc là “không đồng đều” và cảnh báo vẫn 

còn “nhiều bất ổn bên ngoài và các yếu tố không chắc chắn”. 

Khô hạn trở lại, tạo áp lực lên cây trồng 

Mỹ 

Nhiệt độ gay gắt và lượng mưa khá giới hạn đã diễn ra khắp 

nước Mỹ trong tuần trước tại các khu vực đồng bằng phía 

Bắc, Tây Bắc Vành đai Ngô và khu vực đồng cỏ Canada. 

Điều này sẽ tạo nên áp lực cho cây trồng tại khu vực này.  

Cục Quản lý Khí quyển và Đại Dương Mỹ (NOAA) dự báo 

triển vọng mưa dưới mức trung bình sẽ diễn ra ở phần lớn 

Vành đai Ngô trong vòng từ 8 đến 10 ngày tới kể từ ngày 

13/07, nhiệt độ cao trên mức trung bình sẽ diễn ra ở phần 

lớn phía Bắc và Tây Bắc Vành đai Ngô. Mưa sẽ tiếp tục thấp 

dưới mức trung bình, nhiệt độ sẽ tiếp tục tăng cao và mở 

rộng xuống toàn bộ Vành đai Ngô. Ngoài ra, thị trường có 

thể chú ý đến lượng mưa dư thừa ở phía đông gây ẩm ướt 

quá mức cũng như lũ lụt tại một số bang. 

Lượng mưa và nhiệt độ từ 8 đến 14 ngày tới. Ảnh 

NOAA 

 

Vành Đai Ngô 

Vành Đai Ngô 



 

 

 

 

 

 

 

s 

 

Thực hiện bởi: 

Phòng Phân Tích –  
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