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Thời tiết nóng với nền nhiệt độ cao tại khu vực Vành đai ngô tiếp tục là tâm điểm trong tuần trước. Tuy nhiên, phe bán hầu 

như chiếm áp đảo trước lực bán kỹ thuật và chốt lợi khi mức giá tăng cao. Lũ lụt và hạn hán xảy ra trên khắp các vùng xuất 

khẩu lúa mì chính trên thế giới đã hỗ trợ giá lúa mì, nhưng giá vẫn không giữ được sắc xanh trước đà giảm chung của thị 

trường. Giá ngô và đậu tương chịu áp lực giảm mạnh khi nhu cầu về thức ăn chăn nuôi và triển vọng nhập khẩu từ Trung 

Quốc kém tích cực. Đồng thời lũ lụt lịch sử tại Trung Quốc còn gia tăng nguy cơ gia tăng mầm bệnh dịch tả lợn châu Phi 

trên đàn lợn Trung Quốc. 

Khô hạn tiếp tục làm sụt giảm chất 

lượng lúa mì vụ Xuân 

Tiến độ cây trồng Mỹ 

Ngô 
Tuần 

18/07 

Tuần 

11/07 

Cùng kỳ 

năm trước 

Trung bình 

5 năm 

    Phun râu 56% 26% 55% 52% 

    Tạo bột 8% 3% 8 7% 

Đậu tương         

    Ra hoa 63% 46% 62% 57% 

    Tạo vỏ 23% 10% 23% 21% 

Lúa mì vụ xuân         

    Cụm đầu 92% 83% 89% 92% 

Lúa mì vụ đông         

    Thu hoạch 73% 59% 73% 74% 

Đánh giá cây trồng từ tốt đến tuyệt vời Mỹ 

  
Tuần 
18/07 

Tuần 
11/07 

Cùng kỳ 
năm trước 

Trung bình 
5 năm 

Ngô 65% 65% 69% - 

Đậu tương 60% 59% 69% - 

Lúa mì vụ xuân 11% 16% 68% - 

Sản lượng đàn lợn Trung Quốc hồi 

phục hơn 99% mức trước dịch tả lợn 

châu Phi (ASF) 

Các quan chức từ Bộ Nông nghiệp Trung Quốc cho biết 

dịch tả lợn châu Phi đã được kiểm soát và nhìn chung tình 

hình quốc gia đang ổn định.  

 Trước đó, một số nguồn tin trong ngành chăn nuôi cho 

biết một số đợt bùng phát tại miền bắc và đông bắc Trung 

Quốc vào đầu năm, gần đây ghi nhận tại Tứ Xuyên (tây 

nam Trung Quốc). Người đứng đầu bộ phận hoạch định 

và phát triển Trung Quốc, Zeng Yande cho biết tổng đàn 

lợn Trung Quốc là 439 triệu con vào tháng 6, chiếm 99.4% 

mức trước khi ASF xảy ra vào năm 2017. Đàn lợn nái đạt 

45.64 triệu con, tăng 2% so với cuối năm 2017. Với việc 

đàn lợn phục hồi tốt, dự kiến Trung Quốc tiếp tục khuyến 

khích sử dụng lúa mì trong thức ăn chăn nuôi do lợi thế 

về giá so với ngô.  

 

 Tuy nhiên, đợt mưa lũ chưa từng thấy trong 1,000 

năm tại tỉnh Hà Nam (có sản lượng đàn lợn lớn thứ hai 

Trung Quốc) có thể sẽ gây hại đối với một vài trang trại 

nuôi lợn, khu vực sản xuất thịt lợn và tiềm ẩm nguy cơ lây 

lan một đợt dịch tả lợn mới. Các con lợn khỏe mạnh có 

thể bị nhiễm bệnh khi tiếp xúc với lợn bệnh hoặc thức ăn, 

nguồn nước ô nhiễm. Kể từ đầu tháng 6 giá thịt lợn đã 

phục hồi 15%, mức sụt giảm mạnh từ tháng 1/2021 trước 

đó là lần đầu tiên kể từ năm 2019. Trung Quốc có kế 

hoạch mua thêm 20,000 tấn thịt lợn đông lạnh cho kho dự 

trữ nhà nước vào ngày 21/07. 

Trung Quốc tăng nhập khẩu đậu 

tương từ Brazil trong tháng 6 

Trung Quốc đã nhập khẩu 10.48 triệu tấn đậu tương từ 

Brazil trong tháng 6, thấp hơn 30,000 tấn so với mức kỷ 

lục năm trước. Tuy nhiên, tăng 14% so với tháng 5. Trong 

khi đó, nhập khẩu đậu tương từ Mỹ đạt 54,806 tấn trong 

tháng 6, thấp hơn rất nhiều so với mức 267,853 tấn vào 

cùng kỳ năm trước. Nhập khẩu đậu tương Trung Quốc 

trong tháng 6 đạt 10.72 triệu tấn, tăng 11.6% so với tháng 

trước. 
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Vụ ngô safrinha tại Brazil dự kiến tiếp 

tục giảm năng suất do sương giá liên 

tục diễn ra 

Các thiệt hại do băng giá ngày càng rõ ràng hơn đối với 

ngô safrinha tại Brazil, cập nhật ngày 20/07 

 Mato Grosso, theo IMEA: Người nông dân tại đây đã 

thu hoạch được 51.9% vụ ngô vào cuối tuần trước, cao 

hơn 16% so với tốc độ tuần trước, thấp hơn so với mức 

75.6% năm trước và 68% mức trung bình 5 năm. Phía bắc 

bang này đạt 71%, đông nam chậm nhất với 27%. - Tại 

Parana, theo Deral: Tình hình ngô tiếp tục xấu với tỷ lệ tốt 

chỉ đạt 11% trong tuần trước, số liệu ghi nhận tuần trước 

đó là 12% tốt. Có 4% ngô đang thụ phấn, 49% tạo hạt, 

47% trưởng thành và 2% thu hoạch.  

Tại Mato Grosso do Sul: Tại khu vực giáp biên giới 

Paraguay ở phía tây nam Mato Grosso do Sul, năng suất 

ngô safrinha có thể giảm phân nửa do khô hạn và sương 

giá cuối tháng 6 đầu tháng 7. Năng suất ngô ở những năm 

tốt có thể đạt 120 bao/ha (114 giạ/mẫu), năm nay chỉ đạt 

60 bao/ha (57 giạ/mẫu). Thu hoạch ngô bắt đầu vào đầu 

tháng 8 so trì hoãn hoạt động trồng 25 ngày. Nhiều nông 

dân không thể đáp ứng được các hợp đồng vận chuyển 

ngô.  

Sao Paulo: Hoạt động thu hoạch ngô safrinha chưa 

bắt đầu, nhưng người nông dân dự kiến sẽ thất thoát 50% 

do khô hạn và sương giá. Trong điều kiện bình thường, 

năng suất ngô có thể đạt từ 100 bao/ha (95.4 giạ/mẫu), 

năm nay có thể chỉ đạt 30-50 bao/ha (29-48 giạ/mẫu). 

Tiến độ đáp ứng thỏa thuận thương 

mại với Mỹ vẫn còn chậm 

Trung Quốc nhập khẩu hàng hóa từ Mỹ trong tháng 6 với 

giá trị 11 tỷ đô la, bao gồm các hàng hóa sản xuất, nông 

nghiệp và năng lượng. Theo dữ liệu từ Bloomberg, tính 

toán dựa trên các số liệu từ cơ quan hải quan Trung Quốc. 

Tính đến hết tháng 6, Trung Quốc chỉ mới mua được 

44.4% mục tiêu hàng hóa đã được thiết lập trong thỏa 

thuận giai đoạn 1 với Mỹ, tỷ lệ này trong tháng 5 đạt 

41.4%. 

 

(Ảnh: Reuters) 

Safras & Mercado công bố ước tính 

sản lượng đậu tương và ngô Brazil vụ 

2021/22 

Hãng tư vấn Safras & Mercado đã công bố ước tính đầu 

tiên cho vụ đậu tương và ngô 2021/22:  

Đậu tương: Diện tích trồng tăng khoảng 2.3% lên 

mức 39.83 triệu ha (98.3 triệu mẫu). Sản lượng dự kiến 

tăng tăng lên mức 142.2 triệu tấn, tăng 3.7% so với niên 

vụ trước.  

Ngô: Diện tích trồng tăng 1.2% lên mức 4.4 triệu ha 

(10.8 triệu mẫu), tương ứng với sản lượng 25.6 triệu tấn. 

Trong đó, diện tích trồng ngô safrinha dự kiến đạt 14.4 

triệu ha (35.5. triệu mẫu) với sản lượng dự kiến 84.8 triệu 

tấn. Tổng sản lượng vụ ngô Brazil niên vụ 2021/22 dự kiến 

đạt 122.6 triệu tấn so với ước tính hiện tại cho niên vụ 

2020/21 là 90.4 triệu tấn. 

Dự báo xuất khẩu đậu tương Brazil 

trong tháng 7 

Hiệp hội xuất khẩu ngũ cốc Brazil (ANEC) dự đoán xuất 

khẩu ngô và đậu tương trong tháng 7: Xuất khẩu đậu 
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tương ước tính đạt 9.437 triệu tấn, tăng 482,000 tấn so 

với ước tính vào tuần trước. Trong khi đó, xuất khẩu ngô 

ước tính đạt 3.195 triệu tấn, tăng 160,000 tấn. 

Năng suất lúa mì Nga sụt giảm 

Tại Nga, quốc gia xuất khẩu lúa mì lớn nhất thế giới đang 

đối diện với nhiều kiểu hình thời tiết trái ngược, tác động 

tiêu cực lên vụ mùa lúa mì Nga.  

Các cơn mưa đã xuất hiện vào đầu vụ thu hoạch tại 

miền Nam đã làm chậm tốc độ thu hoạch lúa mì vụ đông, 

dẫn đến năng suất sụt giảm. Ngoài ra, thời tiết hiện nay 

lại quá nóng và bất thường khiến hạt lúa mì thiếu độ ẩm 

nghiêm trọng, chỉ ở mức 10% thay vì 14-16%, làm trọng 

lượng hạt lúa giảm xuống.  

Thời tiết khô nóng cũng là vấn đề chính của lúa mì vụ 

xuân ở miền trung nước Nga (10% tổng sản lượng vụ 

xuân) và thung lũng Volga (27% sản lượng lúa mì vụ 

xuân). Đa phần lúa mì vụ xuân tại Ural và Seberia đã bị 

tàn phá bởi khô hạn, đây là hai khu vực chiếm 18% và 

53% sản lượng lúa mì vụ xuân của Nga. Trong khi đó, sản 

lượng lúa mì vụ xuân chiếm hơn 30% tổng sản lượng lúa 

mì Nga. Tính đến ngày 19/07, có 16.9 triệu mẫu lúa mì đã 

được thu hoạch, cùng kỳ năm trước đạt 19.8 triệu mẫu.  

Công ty tư vấn nông nghiệp SovEcon đã cắt giảm tổng 

sản lượng lúa mì Nga 2021 xuống còn 82.4 triệu tấn từ 

mức 84.6 triệu tấn. Trước đó USDA đã cắt giảm 1 triệu 

tấn xuống còn 85 triệu tấn. Bộ Nông Nghiệp Nga có góc 

nhìn tương đối lạc quan hơn khi vẫn duy trì sản lượng ở 

mức 81 triệu tấn, không có sự thay đổi so với ước tính 

trước đó. 

Canada nâng dự báo sản lượng lúa mì 

Nông Nghiệp và Thực phẩm Canada (AAFC) trong một 

báo cáo tương tự Báo cáo Cung – cầu mùa vụ thế giới 

(WASDE) đã nâng dự báo tổng sản lượng lúa mì lên mức 

31.428 triệu tấn, tương đương mức tăng 371,000 tấn vào 

niên vụ 2021/22. 

Thời tiết khô hạn kéo dài đang tạo áp lực lên năng 

suất lúa mì Canada. Nông dân tại đây đang trải qua những 

ngày tháng khó khăn với nắng nóng kỷ lục tại các tỉnh 

miền tây khiến cho phẩm chất  lúa mì suy giảm. Tính đến 

tuần kết thúc ngày 12/07, điều kiện lúa mì vụ xuân từ tốt 

đến xuất sắc tại bang có sản lượng lúa mì lớn nhất quốc 

gia Saskatchewan đạt 25% đối với lúa mì vụ xuân, 2 tuần 

trước đó ghi nhận 58%. Trong khi đó tại bang có sản 

lượng lớn thứ 2 Canada đạt 39%, tuần ngày 28/06 ghi 

nhận 71%. 

Lũ lụt lịch sử tác động vụ mùa Trung 

Quốc 

Trung Quốc hiện tại đang đối diện với một trong những 

cơn mưa lớn nhất trong lịch sử 1,000 năm. Các cơn mưa 

kéo dài từ khu vực phía tây tỉnh Hà Bắc (Hebei), kéo ra xa 

về phía đông và phía nam tỉnh Sơn Tây (Shanxi), đông 

bắc Hồ Bắc (Hubei), toàn tỉnh Hà Nam, phần lớn tỉnh An 

Huy và phía bắc Gian Tây tại khu vực miền Trung Trung 

Quốc. Mưa lớn và kéo dài gây nên luc lụt lớn tại khu vực 

nông nghiệp quan trọng của lưu vực sông Hoàng Hà. 

 

(Ảnh: USDA) 

Khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất là tỉnh Hà Nam, 

nơi có sản lượng lúa mì lớn nhất Trung Quốc với 30% 

tổng sản lượng quốc gia đang chìm trong biển nước. Các 

thông tin hiện tại trên thị trường cho thấy vụ lúa mì Trung 

Quốc đã thu hoạch xong, nhưng việc gia tăng các cơn 

mưa có thể gây nên những lo ngại về chất lượng lúa mì.  
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Mặt khác, Trung tâm khí tượng quốc gia Trung Quốc 

cho biết, mưa dai dẳng tại Hà Nam có thể có tác động một 

phần nhỏ vụ ngô, nhưng về tổng thể ảnh hưởng là không 

đáng kể. Diện tích ảnh hưởng chỉ chiếm 12% diện tích 

gieo trồng tại Hà Nam. Một lượng nhỏ ngô đã bị san phẳng 

do chiều cao cây thấp. Các địa phương được khuyến cáo 

thoát nước khỏi các cánh đồng ngô để phục hồi cây trồng. 

Tuy nhiên, các ước tính từ Tổ chức dự báo thời tiết 

toàn cầu World Weather Inc. đánh giá rằng các khu vực bị 

ảnh hưởng bởi điều kiện xấu nhất có thể lên lến 91,000 

m2, bằng hai bang tại Mỹ là Illinois và Indiana cộng lại. Các 

khu vực ảnh hưởng nặng nề nhất của Trung Quốc chiếm 

17% sản lượng ngô, 37% sản lượng lạc và 4% sản lượng 

đậu tương. Mở rộng các khu vực chịu tác động chung của 

lũ có thể thấy mức ảnh hưởng là 40% sản lượng lạc, 21% 

sản lượng ngô và 14% sản lượng đậu tương. 

 

(Ảnh: USDA) 

Trung Quốc nhiều khả năng giảm nhập 

khẩu đậu tương Mỹ 

Trung Quốc, quốc gia nhập khẩu đậu tương lớn nhất thế 

giới với 60% thị phần sẽ giảm nhập khẩu đậu tương trong 

nửa cuối năm 2021, do lợi nhuận ngành chăn nuôi sụt 

giảm, biên lợi nhuận nghiền suy yếu và việc gia tăng sử 

dụng lúa mì thay thế ngô dùng trong thức ăn chăn nuôi gia 

tăng khi giá lúa mì vẫn còn tương đối rẻ hơn so với giá 

ngô. Nhu cầu vì thế mà sụt giảm. Dự kiến tổng nhập khẩu 

năm nay có thể thấp hơn 100 triệu tấn, so với ước tính từ 

USDA là 102 triệu tấn. 

 

Trung Quốc đã nhập khẩu kỷ lục 48,95 triệu tấn 

trong nửa đầu năm 2021, tăng gần 9% so với cùng kỳ năm 

ngoái khi đàn lợn hồi phục sau đợt bùng phát dịch tả lợn 

châu Phi và các đơn hàng xuất khẩu kỷ lục từ Brazil. Tuy 

nhiên, nhu cầu đang cho thấy sự sụt giảm, mà biểu hiện 

là tồn kho đậu tương và khô đậu tương ngày một gia tăng. 

 

(Ảnh: Reuters) 

Trì hoãn tiến trình xây dựng các quy 

tắc liên quan RFS 

Chính quyền tổng thống Joe Biden đã trì hoãn tiến trình 

xây dựng các quy tắc liên quan đến nghĩa vụ pha trộn 

nhiêu liệu sinh học theo Tiêu chuẩn nhiên liệu tái tạo 

(RFS) cho năm 2021 (2022 cho nhiêu liệu diesel sinh học). 

Nhà trắng đã trì hoãn việc đưa ra các quy tắc khi tìm giải 

pháp cho vấn đề mâu thuẫn giữa các công nhân hoạt 

động trong nhà máy lọc dầu và người nông dân trồng ngô 

tại quốc gia. Chính quyền Trump trước đó đã gặp rất nhiều 

khó khăn, không thể cân bằng lợi ích đôi bên.

68% 64% 62%

22%
29% 37%

2019 2020 7T2021

Brazil Argentina Hoa Kỳ

Nhà cung cấp đậu tương chính cho Trung Quốc

Nguồn: Reuters, SFI Research

Tháng 7: Dữ liệu ước tính
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