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TRUNG QUỐC CHUYỂN HƯỚNG NHẬP KHẨU ĐẬU TƯƠNG  

TẠM THỜI TỪ BRAZIL (13/09 – 17/09/2021) 

 
(12/07 – 16/07/2021)  

 

Nhóm nông sản đã có sự hồi phục kỹ thuật trong tuần vừa qua dưới tác động của nhiều tin tức khác nhau. Giá đậu tương 

kỳ hạn tháng 11 chịu áp lực bán khi Trung Quốc đã chuyển hướng sang nhập khẩu đậu tương từ Brazil và hủy các đơn hàng 

đậu tương từ Mỹ do hoạt động xuất khẩu tắc nghẽn tại cảng khu vực vùng Vịnh. Trong khi đó, bất chấp việc quốc gia nhập 

khẩu ngô thứ 2 thế giới là Mexico dự kiến sẽ giảm đến 50% lượng nhập khẩu vào năm 2024, giá ngô kỳ hạn tháng 12 vẫn 

giữ được sắc xanh trong tuần. Bên cạnh đó, giá lúa mì vẫn được hỗ trợ do vụ mùa tại Nga đang kém tích cực và mức thuế 

xuất khẩu tại quốc gia này có thể tác động đến nguồn cung thế giới. 

Ngô Mỹ bắt đầu thu hoạch, chất lượng 

ổn định so với tuần trước 

Bảng: Tiến độ cây trồng Mỹ 

Ngô 
Tuần 
12/09 

Tuần 
05/09 

Cùng kỳ 
năm 

trước 

Trung 
bình 5 
năm 

Răng ngựa 87% 74% 88% 81% 

Trưởng thành 37% 21% 39% 31% 

Thu hoạch 4%  5% 5% 

Đậu tương         

Tạo vỏ 96% 93% 95% 96% 

Rụng lá 38% 18% 35% 29% 

Lúa mì vụ 
đông 

        

   Gieo trồng 12% 5% 9% 8% 

Bảng: Đánh giá cây trồng từ tốt đến tuyệt vời Mỹ 

  
Tuần 
12/09 

Tuần 
05/09 

Cùng kỳ 
năm 

trước 

Trung 
bình 5 
năm 

Ngô 58% 59% 60% - 

Đậu tương 57% 57% 63% - 

Ngô Mỹ 2021/22 đã kết thúc quá trình tạo bột và bắt đầu 

ghi nhận thu hoạch tại một số bang. Trong khi đó, vẫn còn 

phần lớn ngô Mỹ đang trong giai đoạn trưởng thành, tốc 

độ có phần thấp hơn so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn 

cao hơn so với trung bình 5 năm. Tốc độ hình thành răng 

ngựa có lẽ sẽ sớm kết thúc trong những tuần tiếp theo. 

Mặt khác, chất lượng ngô từ tốt đến tuyệt vời vẫn duy trì 

ở mức khá ổn định so với tuần trước đó. 

Đối với đậu tương, quá trình tạo vỏ đang diễn ra 

ngang với tốc độ cùng kỳ năm trước và mức trung bình 5 

năm, do đó có thể sớm kết thúc vào tuần tới. Trong khi đó 

chất lượng đậu tương đã kết thúc đà giảm điểm khi cho 

thấy sự tăng nhẹ vào tuần trước do hưởng lợi từ điều kiện 

thời tiết và lượng mưa lý tưởng trong tuần trước.   

Tồn kho đậu tương tại Trung Quốc 

giảm xuống mức thấp nhất trong 11 

tuần 

Theo Trung tâm Thông tin Ngũ cốc và Dầu quốc gia Trung 

Quốc (CNGOIC) tính đến tuần kết thúc ngày 12/09: 

Tồn kho đậu tương tại Trung Quốc giảm 470,000 tấn 

so với tuần trước xuống còn 6.43 triệu tấn – đây là mức 

thấp nhất trong vòng 11 tuần. Nguyên nhân là do việc các 

tàu cập cảng Trung Quốc vẫn duy trì ở mức thấp trong khi 

đó các nhà máy vẫn duy trì hoạt động ở mức cao. 

Tỷ lệ ép dầu đậu tương đạt 1.86 triệu tấn, tăng 

130,000 tấn so với tuần trước nhưng thấp hơn một chút 

so với mức trung bình 3 năm là 1.87 triệu tấn. 

Tồn kho khô đậu tương giảm trong tuần thứ 3 liên tiếp 

xuống mức 880,000 tấn, tương đương với mức giảm 

70,000 tấn so với tuần trước, các công ty hạ nguồn đã 

tăng cường thu mua. Tồn kho dầu đậu tương vẫn duy trì 

ở mức cao so với tuần trước ở mức 850,000 tấn, nhưng 

giảm 40,000 tấn so với tháng trước và thấp hơn 440,000 

tấn so với một năm trước. 
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Gần 1 triệu tấn đậu tương Paraguay 

đang chờ được giao hàng 

Do mực nước sông Parana và vùng Parana thấp kỷ lục, 

khiến cho cửa hải quan ở đó của Argentina và Uruguay 

cho thông quan chậm lên đến gấp 2-3 lần thời gian với chi 

phí đắt đỏ hơn nhiều so với trước. Hiện tại, các sà lan ở 

khu vực hải quan này chỉ hoạt động được 70% công suất 

do điều kiện mực nước và chi phí cao. Điều này vô cùng 

ảnh hưởng đến nhu cầu cũng như cung cho những đơn 

đặt và giao hàng cho các đơn đậu tương Paraguay. Gần 

1 triệu tấn đậu tương Paraguay đang chờ được giao hàng. 

Ấn Độ cắt giảm thuế trong bối cảnh giá 

dầu ăn gia tăng  

Ấn Độ đã giảm mức thuế nhập khẩu cơ bản đối với dầu 

cọ, dầu đậu tương và dầu hướng dương. Quốc gia nhập 

khẩu dầu thực vật lớn nhất thế giới đang rất nỗ lực trong 

việc hạ nhiệt mức giá đang tăng kỷ lục. 

 

Mức thuế nhập khẩu cơ bản đối với dầu cọ đã giảm từ 

mức 10% xuống còn 2.5%, thuế dầu đậu tương và dầu 

hướng dương đã cắt giảm từ 7.5% xuống còn 2.5%; và 

thuế nhập khẩu các loại sản phẩm tinh luyện dầu cọ, dầu 

đậu tương và dầu hướng dương được cắt giảm từ 37.5% 

xuống 32.5%. Ấn Độ thường nhập khẩu hơn 65% cho nhu 

cầu dầu ăn của mình. 

 

Nhiệt độ cao cùng lượng mưa dưới 

trung bình trong tháng 10 ở Mỹ 

Theo dự đoán của Dịch vụ Thời tới Quốc Gia Mỹ (NWS), 

trong tháng 10, hầu hết toàn nước Mỹ có thể trải qua nhiệt 

độ cao hơn mức bình thường, bao gồm cả vùng Cánh 

đồng Lớn và vùng Vành đai Ngô, đặc biệt ở các tỉnh phía 

Bắc và phía Tây của vùng Vành đai Ngô. Ở các tỉnh càng 

về vùng phía Tây Nam của Vành đai Ngô và phía Nam 

của vùng Cánh đồng Lớn, lượng mưa được ước tính sẽ 

càng thấp hơn mức bình thường. Điều này có thể sẽ ảnh 

hưởng đến quá trình gieo trồng vụ mới của ngô và đậu 

tương ở Mỹ. 

Ép dầu đậu tương tại Mỹ tháng 8 tăng 

so với tháng trước 

Theo báo cáo của Hiệp hội Chế biến hạt lấy dầu quốc gia 

Mỹ (NOPA) ghi nhận sản lượng ép dầu của 13 nhà máy 

chiếm 95% sản lượng của Mỹ, sản lượng ép đậu tương 

của Mỹ trong tháng 08 đạt 158.843 triệu giạ, cao hơn kỳ 

vọng của thị trường ở mức 154.183 triệu giạ và thấp hơn 

3.8% so với cùng kỳ năm ngoái. 
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Trung Quốc mua đậu tương từ Brazil 

bất chấp giá cao  

Trung Quốc đang gặp nhiều khó khăn trong việc đặt hàng 

từ Mỹ do hậu quả của việc hư hại cơ sở vật chất tại các 

cảng ở vùng Vịnh. Do phần lớn phụ thuộc nhập khẩu từ 

Mỹ, việc trì hoãn giao hàng khiến cho lượng tồn kho tại 

Trung Quốc đang khá eo hẹp. Ngày 15/09, Trung Quốc 

cũng như các quốc gia giấu tên đã hủy tổng cộng là 

382,000 tấn đậu tương vụ 2021/22. Trung Quốc đã 

chuyển sang mua lên đến 6 lô hàng đậu tương từ Brazil, 

giao hàng vào tháng 10 và 11 nhằm phục vụ cho nhu cầu 

cấp bách của mình, thậm chí chấp nhận mua với mức giá 

cao hơn đến 15 USD/tấn so với giá kỳ hạn tại CBOT (bao 

gồm chi phí và cước phí).  

 

Tuy nhiên, các báo cáo cho thấy việc khôi phục dần hoạt 

động tại cảng New Orleans với các bên lớn như Cargill, 

Louis Dreyfus và ADM đã bắt đầu mở các phương tiện 

xuất khẩu ở Gulf trong khi các phương tiện còn lại của 

Bunge’s Destrehan và Louisiana vẫn bị gián đoạn trong 

giai đoạn hoạt động lại. Các đơn hàng bị ứ đọng trong 

mùa thu hoạch khiến cho các sà lan bị quá tải và dẫn đến 

tình trạng âm của chênh lệch giá kỳ hạn giữa hợp đồng 

tương lai ngắn hạn và hợp đồng tương lai dài hạn. Điểm 

tích cực cho CBOT trước tin cảng New Orleans dần đi vào 

hoạt động trở lại là Trung Quốc đã quay trở lại mua hàng 

đậu tương Mỹ với 132,000 tấn đậu tương vào ngày 

16/09/2021. 

 

Chính phủ Mexico lên kế hoạch giảm 

nhập khẩu ngô xuống 50% trước năm 

2024 

Đại diện của chính phủ Mexico thông báo rằng họ đang 

lên những chính sách mới để đạt được kế hoạch giảm 

50% lượng ngô nhập khẩu vào năm 2024. Tuy nhiên, điều 

này được cho rằng kém khả thi khi Víctor Suárez - thứ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Ngoại ô cho rằng 

Mexico đang nhập khẩu khoảng 33-35% nhu cầu nội địa. 

Kế hoạch này đã gây ra nhiều tranh cãi khi sản lượng ngô 

nội địa không tăng, thêm vào đó lại góp phần tăng gánh 

nặng tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

Theo USDA, nhập khẩu ngô Mexico vụ 2020/21 đạt 

16.5 triệu tấn, thấp hơn so với mức của vụ 2019/20 là 

16.53 triệu tấn. Trong khi đó, tiệu thụ lần lượt ở mức là 

43.7 triệu tấn và 43.8 triệu tấn. 
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Dựa theo bên tư vấn GCMA và báo cáo USDA, sản 

lượng ngô Mexico năm nay có thể đạt 27.5 triệu tấn, chỉ 

tăng có 4% so với sản lượng niên vụ 2020/21. Ước tính 

nhập khẩu cho niên vụ 2021/22 là 17.85 triệu tấn, được 

điều chỉnh tăng nhẹ từ con số 17.8 triệu tấn được đưa ra 

trước đó dựa trên nhu cầu thức ăn gia súc gia tăng. Hiện 

tại Mexico đang là nước nhập khẩu ngô lớn thứ hai thế 

giới. 

Cắt giảm ước tính cho sản lượng lúa 

mì Nga 

Cơ quan Đại lý Nông nghiệp Nga (IKAR) cắt sản lượng 

lúa mì dự đoán trong năm 2021 xuống còn khoảng 74 đến 

75 triệu tấn với lí do cây trồng giảm kích cỡ ở những vùng 

trung tâm, Volga và Urals. Theo như công bố, diện tích 

trồng lúa mì vụ đông 2021/22 sẽ giảm mạnh so với năm 

trước do điều kiện thời tiết không thuận lợi, bao gồm cả 

sự khô hạn và mức thuế xuất khẩu lúa mì tăng cao khiến 

cho nhiều nhà nông đã chuyển sang trồng các loại hạt có 

dầu. Trung bình hằng năm, lúa mì đông chiếm khoảng 

70% tổng sản lượng lúa mì Nga. Tuy nhiên sản lượng lúa 

mì dự đoán cho năm nay của Nga vẫn còn chưa được 

chắc chắn.  

 

Đi kèm với cắt giảm ước tính sản lượng, thuế lúa mì Nga 

trong tuần vừa qua đã công bố giảm lần đầu tiên trong 

vòng 1 tháng gần đây, xuống còn 50.9 USD/tấn cho tuần 

ngày 22/9 đến 28/9 và giảm 1.60 USD so với con số thuế 

được áp dụng cho tuần trước. 

  

Diện tích trồng đậu tương ở Mỹ có thể 

tăng so với diện tích trồng ngô vào 

năm 2023 

Theo Pete Meyer của S&P Global Platts, diện tích đậu 

tương trồng ở Mỹ có thể vượt quá ngô vào năm 2023, do 

nhu cầu đối với nhiên liệu tái tạo lại tăng lên do thiếu 

nguồn cung.  

 

Theo báo cáo WASDE tháng 9/2021, diện tích trồng ngô 

vụ 2021/22 đạt 93.3 triệu mẫu; diện tích trồng đậu tương 

đạt 87.2 triệu mẫu. Hằng năm, sẽ có từ 35-40% trên tổng 

lượng ngô Mỹ dùng để sản xuất ethanol và dầu đậu tương 

dùng trong pha trộn vào dầu diesel sinh học chiếm 57% 

trong tổng các thành phần đầu vào và hơn 70% trong số 

dầu thực vật dùng làm nhiên liệu đầu vào. 
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