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Đậu tương ở Brazil và EU đều được tăng ước tính sản lượng, lần lượt là 30% và 3.4% so với niên vụ trước, ở phía Trung 

Quốc, quốc gia Hoa Lục đã hạ sản lượng nghiền cùng với tăng trưởng vòng quay hàng tồn kho trong tuần vừa rồi, do biên 

lợi nhuận thấp khiến ảnh hưởng đến sản lượng nghiền. Xuất khẩu lúa mì ở Nga có những diễn biến chậm, vì một số công ty 

đang dần tiếp cận với giới hạn hạn ngạch, cùng lúc đó, việc xử lý các đơn hàng mua lúa mì của Ấn Độ vẫn đang diễn ra khá 

trì hoãn, tiếp tục tạo nên đà tăng giá của lúa mì. Indonesia đã bắt đầu cấp giấy phép xuất khẩu dầu cọ, cùng với đó là kì 

vọng gia tăng sản lượng niên vụ 2022/23 từ 2 quốc gia xuất khẩu dầu cọ thô nhiều nhất thế giới, Indonesia và Malaysia, do 

nhu cầu lớn từ Trung Quốc, Ấn Độ, và Châu Phi.

Philippines giảm thuế nhập khẩu ngô, thâm 

hụt nhập khẩu lúa mì 

Tổng thống Philippines, Rodrigo Duterte, đã chính thức 

thông qua việc cắt giảm thuế nhập khẩu ngô của nước này 

vào cuối tuần trước, và xác nhận sự chấp thuận của Hội 

đồng kinh tế vào đầu tháng này. 

Thuế nhập khẩu ngô dự kiến sẽ giảm xuống còn 

30%, từ mức 35% ban đầu trong hạn ngạch nhập khẩu của 

quốc gia, và kì vọng sẽ giảm xuống 15% từ 50% đối với 

khối lượng ngoài hạn ngạch cho đến tháng 12 năm 2022, 

theo tài liệu được công bố ngày 26/05. Tuy nhiên, tài liệu 

lại không cho thấy hạn ngạch nhập khẩu hiện tại là bao 

nhiêu, và cũng không rõ ràng về việc làm sao để đề nghị 

được cấp hạn ngạch, hay đơn vị xuất khẩu đã có hạn ngạch 

hay chưa, và làm thế nào để giám sát quá trình trên. 

Tổng thống Philipines cũng đã giảm thuế nhập 

khẩu gạo xuống 35%, từ mức 40% trong hạn ngạch, và 

50% ngoài hạn ngạch. Việc ban hành xảy ra khi quốc gia 

này đang đấu tranh với lạm phát giá thực phẩm, gần đây 

đã trở nên tồi tệ hơn sau xung đột giữa Nga và Ukraine. Thị 

trường thế giới cũng đang bước sang giai đoạn tháng thứ 

4 và đang điều chỉnh giá cả hàng hoá đạt mức cao kỷ lục 

trong bối cảnh thương mại bị gián đoạn trên diện rộng. 

Philippines là một trong những quốc gia nhập 

khẩu lúa mì lớn nhất Châu Á, và trong vài tháng gần đây, 

các nhà nhập khẩu của quốc gia này vẫn đang tìm nhiều 

cách để mua lúa mì. Giá lúa mì tăng vọt, cộng với lệnh cấm 

xuất khẩu lúa mì thương mại của Ấn Độ, việc áp đặt các 

lệnh trừng phạt đối với các tổ chức của Nga và sự gián 

đoạn liên tục đối với dịch vụ logistics ở Biển Đen đã cắt 

giảm hoạt động thương mại sẵn có, dẫn đến việc thiếu hụt 

sản lượng lúa mì mua được của các nhà nhập khẩu. Ở 

chiều ngược lại, ngô vẫn đang tương đối rẻ khi Brazil chuẩn 

bị cho một mùa xuất khẩu lớn trong những tháng tới. 

 

Indonesia bắt đầu cấp giấy phép xuất khẩu 

dầu cọ thô 

Chính phủ Indonesia đã bắt đầu cấp giấy phép xuất khẩu 

cho các nhà xuất khẩu dầu cọ, một quan chức cấp cao của 

Bộ Thương mại cho biết hôm thứ Hai. 

Tổng Giám đốc Thương mại Nội địa Oke Nurwan 

nói với hãng tin Bloomberg trong một cuộc phỏng vấn qua 

điện thoại rằng giấy phép xuất khẩu đã được cấp cho các 

đơn vị của Sinar Mas Agro Resources, Synergy Oil và 

Asian Agri kể từ hôm thứ Hai. Ông Oke cũng nói thêm rằng 

công ty được phép xuất khẩu dầu ăn số lượng lớn gấp ba 

lần so với nguồn cung dầu ăn nội địa dầu ăn số lượng lớn 

và Chính phủ có thể tăng khối lượng xuất khẩu khi nguồn 

cung trong nước đã được đáp ứng. 

Dự kiến sẽ có nhiều phê duyệt giấy phép xuất 

khẩu hơn sẽ được đưa ra đúng hạn, mặc dù khối lượng 

xuất khẩu được phép tùy thuộc vào mức độ nhanh chóng 

của các công ty cá nhân hoàn thành nghĩa vụ thị trường nội 

địa (DMO), tức là một phần sản lượng dầu cọ phải được 

trao lại cho Chính phủ.  

Vào ngày 27/05, Tổng giám đốc Ngoại thương 

Veri Anggrijono cho biết Indonesia có mục tiêu cho phép 

xuất khẩu tới 1 triệu tấn dầu cọ, đồng thời thúc giục các 

công ty bắt đầu xin giấy phép xuất khẩu. Thông tin chi tiết 
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về loại sản phẩm và khung thời gian phân bổ vẫn chưa 

được đề cập. 

Năm 2021, Indonesia xuất khẩu trung bình 2.8 triệu tấn dầu 

cọ hàng tháng, theo số liệu của Hiệp hội Dầu cọ Indonesia 

(Gapki). Trong năm 2022, xuất khẩu trung bình hàng tháng 

từ tháng 1 đến tháng 3 đạt khoảng 2 triệu tấn/tháng. 

Datagro hạ sản lượng ngô ở Brazil đi 4% so 

với ước tính trước 

Tổng sản lượng ngô ở Brazil niên vụ 2021/2022 bị cắt giảm 

xuống 114.3 triệu tấn, giảm 4.4 triệu tấn so với ước tính 

trước là 118.7 triệu tấn, theo triển vọng mới nhất từ công ty 

tư vấn địa phương Datagro công bố hôm tuần trước. 

Tuy nhiên, con số này vẫn cao hơn 30% so với 

87.7 triệu tấn sản lượng ngô vụ trước, khi rùi ro về hạn hán 

năm trước còn nghiêm trọng hơn so với năm hiện tại. Diện 

tích trồng trọt ước tính không đổi ở mức 22.3 triệu hecta, 

tăng 9% so với năm trước là 20.4 triệu hecta. 

 

Sản lượng giảm phản ánh dự đoán thấp hơn của 

vụ ngô thứ hai, kì vọng sản lượng niên vụ 2 đạt 89.5 triệu 

tấn. Con số này thấp hơn với ước tính trước là 93.9 triệu 

tấn, nhưng vẫn cao hơn 43% so với sản lượng vụ 2 năm 

tiếp thị 2020/2021 là 62.7 triệu tấn. Diện tích trồng trọt trong 

vụ ngô thứ hai được dự đoán tăng đạt mức 17.7 triệu hecta, 

tăng 10% so với diện tích trồng năm ngoái là 16.07 triệu 

hecta. Với vụ ngô thứ nhất, Datagro dự đoán diện tích ở 

mức 4.6 triệu hecta, tăng 4% so với năm trước. Sản lượng 

ngô vụ nhất được tăng nhẹ dự đoán lên 24.84 triệu tấn từ 

24.8 triệu tấn dự đoán trước đó, nhưng vẫn thấp hơn sản 

lượng năm trước là 25 triệu tấn. 

Sản lượng đậu tương ở Brazil niên vụ 2021/2022 dự tính 

đạt 124.8 triệu tấn, tăng nhẹ so với dự tính trước đó là 

124.7 triệu tấn và vẫn thấp hơn 10.1% so với niên vụ 

2020/2021. Trong năm tiếp thị 2020/2021, sản lượng đậu 

tương ở Brazil đã đạt tới 138.1 triệu tấn. Năng suất giảm 

chủ yếu nằm ở các vùng như Rio Grande do Sul, Santa 

Catarina, Parana, Mato Grosso do Sul và Rondonia, trong 

khi sản lượng ngũ cốc giảm nằm ở các vùng như Mato 

Grosso, Goias, Sao Paulo, Maranhao, Piaui, Tocantins và 

Roraima, điều phối viên của Datagro Flavio Roberto de 

Franca Junior cho biết. 

Diện tích trồng niên vụ 2021/2022 ước tính đạt 

41.2 triệu hecta, cao hơn so với mức ước tính trước là 41.1 

triệu hecta và tăng 5.1% so với mức diện tích năm trước là 

39.2 triệu hecta. 

 

Coceral tăng dự đoán sản lượng đậu tương 

của EU 3.4% so với niên vụ trước 

Sản lượng hạt có dầu năm 2022 của EU được dự báo sẽ 

tăng khoảng 1.28 triệu tấn so với cùng kỳ năm ngoái, ước 

tính mới từ cơ quan thương mại nông nghiệp Coceral cho 

thấy. 

Cơ quan thương mại đã điều chỉnh dự báo hạt có 

dầu năm 2022 của EU lên 32.2 triệu tấn, tăng 2.2% so với 

dự báo tháng 3 là 30.7 triệu tấn, trong khi sản lượng năm 

2021 được chốt ở mức 30.9 triệu tấn, cho thấy mức tăng 

4.1% so với cùng kỳ năm ngoái. Việc tăng sản lượng hạt 

có dầu đến năm 2022 chủ yếu là do ước tính cao hơn về 

diện tích và sản lượng hạt cải dầu, góp phần vào tổng sản 

lượng điều chỉnh là 18.4 triệu tấn, tăng so với ước tính 

trước đó là 17.7 triệu tấn. 

Tương tự, dự báo năm 2022 về sản lượng hạt 

hướng dương trong khối đã được cơ quan Coceral tăng lên 

10.7 triệu tấn từ ước tính trước đó là 10 triệu tấn, với mức 
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tăng trưởng sản lượng hàng năm dự báo là 6.9%. Cuối 

cùng, sản lượng đậu tương năm 2022 của EU đã được 

điều chỉnh lên 3.2 triệu tấn so với ước tính trước đó là 3.1 

triệu tấn, với mức tăng trưởng hàng năm vào năm 2022 

ước tính là 3.4%. 

 

Xuất khẩu lúa mì ở Nga giảm dần trong bối 

cảnh cạn kiệt hạn ngạch 

Hoạt động xuất khẩu lúa mì ở Nga có phần chậm đi vào 

tuần kết thúc ngày 29/05, trong bối cảnh các nhà xuất khẩu 

đang dần cạn kiệt về hạn ngạch xuất khẩu, dự tính sẽ kéo 

dài tới 30/06 và làm ảnh hưởng đến mùa vụ mới. Điều này 

nghĩa là thị trường Nga đang chờ động thái trì hoãn giao 

hàng trước khi bắt đầu mùa vụ mới, và nhiều cơ sở nắm 

giữ các mặt hàng ngũ cốc đang kì vọng sẽ trung chuyển 

một phần sản lượng của họ trong mùa vụ tới. 

Về giá xuất khẩu lúa mì, thắt chặt về nguồn cầu 

từ các nước nhập khẩu tương phản với việc thắt chặt 

nguồn cung do sức mạnh của đồng rubles trên thị trường 

tiền tệ và khan hiếm nguồn cung vào cuối năm tiếp thị là 

yếu tố dẫn đến hỗ trợ gía. Giá xuất khẩu lúa mì của Nga 

dưới dạng 12.5% protein cho tháng 6 không biến động ở 

mức 424 USD/tấn FOB kết thúc tuần trước, theo dữ liệu 

Agricensus. 

Tồn kho lúa mì, tới ngày 01/05, ước tính là 7.3 triệu tấn, 

tăng 697,300 tấn hay 11% so với con số năm trước, theo 

Bộ Thống kê Liên bang cho biết. Nguồn tin chính thức cho 

biết, Nga đã xuất khẩu 26.8 triệu tấn lúa mì cho tới ngày 

10/03, và từ giai đoạn đó cho đến hiện tại, tức ngày 31/05, 

Agricensus ghi nhận đã có thêm 3.8 triệu tấn có thể được 

xuất khẩu khỏi Nga, tuy nhiên vẫn chưa nhận diện được 

điểm đến của số lượng lúa mì. 

USDA ước tính xuất khẩu lúa mì ở Nga cho niên 

vụ 2021/22 có thể đạt 33 triệu tấn. 

 

Úc đang trong giai đoạn niên vụ bội thu thứ 

ba liên tiếp 

Các nông dân Úc đang thực hiện kì thu hoạch vụ lúa mì bội 

thu thứ ba trong bối cảnh gia tăng diện tích trồng trọt và 

triển vọng thời tiết tốt, thông tin từ Ngân hàng Hà Lan 

Rabobank cho biết. 

Ngân hàng cho biết đất nước đã trải qua những 

đợt hạn hán kéo dài nhiều năm với những vụ thu hoạch 

khổng lồ, dự kiến sẽ được trồng trên 23.83 triệu ha, tăng 

1% so với diện tích trồng kỷ lục năm ngoái, ngân hàng cho 

biết trong triển vọng vụ đông 2022/23. Ngân hàng cũng kì 

vọng về sự gia tăng mạnh mẽ của sản lượng hạt cải dầu 

nhưng cảnh báo về chi phí của lúa mạch, yến mạch và đậu 

lăng. 

Trong một năm thiếu hụt toàn cầu và giá hàng 

hoá cao, thị trường toàn cầu đang kì vọng Úc sẽ mang lại 

một cú “hat-trick” về sản lượng kỷ lục của ngũ cốc và hạt 

có dầu, báo cáo cho biết. Phân tích kĩ hơn về ước tính, 

Rabobank nâng năng lực gieo trồng của bang Victoria thêm 

10% và ở Queensland thêm 8%, bù lại với diện tích gieo 

trồng thấp ở các khu vực New South Wales, Nam Úc và 

Tây Úc. Tuy nhiên báo cáo sẽ không đảm bảo về mức sản 

lượng kỷ lục mà quốc gia này kì vọng. 
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Dự báo sản lượng lúa mì cho niên vụ 2022/23 là 32.5 triệu 

tấn – cao hơn mức 30 triệu tấn ước tính của USDA, nhưng 

vẫn giảm khoảng 10% so với kỷ lục năm ngoái. Lúa mạch 

được dự báo cho niên vụ 2022/23 ở mức 11 triệu tấn, giảm 

18%, với hạt cải dầu giảm 9% ở mức 5.8 triệu tấn. Ngành 

công nghiệp logistics ở Úc có thể sẽ tiếp tục đóng vai trò 

quan trọng, vì những vụ thu hoạch lớn một lần nữa thử 

thách khả năng của các cảng của nước này trong việc thực 

hiện các đơn xuất xuất khẩu khổng lồ. Với giá cao và nhu 

cầu quốc tế tăng mạnh, có khả năng thúc đẩy xuất khẩu lên 

khoảng 26 triệu tấn lúa mì, cao hơn 50% so với mức trung 

bình 5 năm. 

Báo cáo cũng lo ngại về rủi ro chi phí đầu vào 

cao, đặc biệt là phân bón và năng lượng, có thể đã đạt đến 

đỉnh điểm, trong khi nhiều nông dân Úc có thể nhận lại 

nhiều khoản bù đắp cho năm tới. 

 

Ấn Độ nhận được yêu cầu mua hơn 1.5 triệu 

tấn lúa mì từ hơn 6 quốc gia 

Ấn Độ đã nhận được yêu cầu cung cấp hơn 1.5 triệu tấn 

lúa mì từ một số quốc gia cần mặt hàng chủ lực này để 

khắc phục tình trạng thiếu hụt sản lượng do xung đột giữa 

Nga và Ukraine, các nguồn tin thương mại và Chính phủ 

cho biết hôm thứ Hai. 

"Hơn 6 quốc gia đã tiếp cận Ấn Độ để mua hơn 

1.5 triệu tấn lúa mì và chúng tôi sẽ xem cách thực hiện các 

yêu cầu này," một quan chức chính phủ giấu tên cho biết.” 

Ấn Độ quan tâm đến việc giúp đỡ các quốc gia thâm hụt về 

lúa mì và bất kỳ ai cần đến mặt hàng này," quan chức tham 

gia vào quá trình ra quyết định cho biết. 

Các nguồn tin cho biết phần lớn yêu cầu đến từ 

Bangladesh, một khách hàng thường xuyên mua lúa mì 

của Ấn Độ. Ấn Độ, quốc gia đã cấm xuất khẩu lúa mì tư 

nhân, sẵn sàng tiếp nhận các yêu cầu cụ thể về ngũ cốc từ 

các chính phủ nước ngoài. Đối với Bangladesh, lúa mì Ấn 

Độ rẻ hơn ít nhất 30% so với nguồn cung từ các nước khác 

và chỉ mất khoảng một tuần để hàng hóa Ấn Độ cập cảng, 

giám đốc bộ phận Ấn Độ của một công ty thương mại toàn 

cầu cho biết. 

 

Bangladesh gần đây đã đưa ra một cuộc đấu thầu nhập 

khẩu lúa mì nhưng Dhaka đã hủy bỏ nó sau đó do giá thầu 

cao. Bangladesh đã nhập khẩu kỷ lục 4 triệu tấn lúa mì từ 

Ấn Độ trong năm tài chính đến tháng 3/2022 so với 1.2 triệu 

tấn đã mua một năm trước đó. 

Ngoài Bangladesh, Ai Cập, nhà nhập khẩu lúa mì 

lớn nhất thế giới, cũng đã yêu cầu cung cấp 500,000 tấn 

ngũ cốc thông qua các kênh ngoại giao, cơ quan 

Agricensus cho biết. Jamaica và một số quốc gia châu Á 

nằm trong số những người mua khác đang tìm kiếm lúa mì 
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từ Ấn Độ, dữ liệu của Agricensus đề cập. Bangladesh cần 

rất nhiều lúa mì và Ấn Độ có thể không đáp ứng được toàn 

bộ yêu cầu, một đại lý khác của một công ty thương mại 

toàn cầu cho biết. Ấn Độ cũng đã nhận được yêu cầu về 

lúa mì từ Chương trình Lương thực Thế giới của Liên hợp 

quốc để cung cấp ngũ cốc cho các nước như Uganda và 

Ethiopia. 

ANEC hạ dự đoán xuất khẩu đậu tương và 

ngô ở Brazil 

ANEC đã tiếp tục giảm dự báo xuất khẩu đậu tương tháng 

5 của Brazil xuống còn 10.7 triệu tấn, so với mức 11.2 triệu 

tấn của tuần trước. Con số này sẽ thấp hơn 3.4 triệu tấn so 

với con số của cùng kỳ năm trước là 14.2 triệu tấn. Nếu 

đúng theo dự đoán của ANEC, luỹ kế xuất khẩu từ tháng 1 

đến tháng 5 ở Brazil sẽ chỉ đạt 45.6 triệu tấn, thấp hơn 9.5% 

so với cùng kỳ năm trước là 50.4 triệu tấn. 

 

Đối với ngô, ANEC cũng hạ dự phóng từ 1.2 triệu tấn từ 

tuần trước, xuống còn 1 triệu tấn, so với cùng kỳ năm trước 

thì không có đơn hàng nào được ghi nhận trong tháng. Kì 

vọng xuất khẩu luỹ kế ngô của ANEC từ tháng 1 đến tháng 

5 của Brazil là 4.8 triệu tấn, tăng 71% so với cùng kì năm 

trước. 

 

ANEC hạ dự đoán xuất khẩu khô đậu tương 

tháng 5 xuống 1.8 triệu tấn từ 1.9 triệu tấn ước tính trước 

đó, gần như không thay đổi so với cùng kì năm trước là 1.7 

triệu tấn. Luỹ kế xuất khẩu từ tháng 1 đến tháng 5 đạt 8.2 

triệu tấn, tăng 28.1% so với con số 6.4 triệu tấn ở cùng kỳ 

năm trước. 

Xuất khẩu dầu cọ thô có thể tăng lại trên toàn 

cầu cho niên vụ 2022/23 

Malaysia, nhà xuất khẩu dầu cọ thô lớn thứ hai thế giới, sẽ 

có thể sản xuất được 18.6 triệu tấn dầu cọ thô (CPO) cho 

niên vụ 2022, tăng nhẹ 3% so với năm trước, theo dự 

phóng từ Hội đồng Dầu cọ Malaysia (MPOC) trình bày ở 

Kuala Lumpur vào hội nghị ngày 01/06. Con số này thấp 

hơn 300,000 tấn so với dự đoán trước là 18.9 triệu tấn của 

MPOC vào tháng 3. 

Sản lượng dầu cọ thô ở Indonesia được tăng dự đoán lên 

47.1 triệu tấn cho niên vụ năm 2022, tăng 4% từ mức 45.2 

triệu tấn trong năm 2021, theo ước tính của MPOC. Hội 

đồng còn cho rằng sự phụ thuộc của toàn cầu vào dầu cọ 

thô sẽ tăng vì nhu cầu từ Trung Quốc, Ấn Độ, và Châu Phi. 

Ước tính của MPOC cho biết rằng xuất khẩu dầu cọ thô 

niên vụ 2022 có thể sẽ chiếm khoảng 60% trong tổng 97 

triệu tấn sản lượng dầu và chất béo trên toàn cầu. 
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Khối lượng nghiền đậu tương ở Trung Quốc 

giảm do biên lợi nhuận thấp 

Sản lượng đậu tương nghiền ở Trung Quốc trong tuần kết 

thúc ngày 27/05 giảm xuống còn 1.88 triệu tấn, do biên lợi 

nhuận cản trở các hoạt động nghiền, Trung tâm Thông tin 

về Ngũ cốc và Dầu ăn Quốc gia (CNGOIC) cho biết. 

Sản lượng nghiền đạt 1.88 triệu tấn, thấp hơn 

50,000 tấn so với tuần trước, thấp hơn 190,000 tấn cùng kì 

năm trước, và cũng thấp hơn kì vọng là 1.9 triệu tấn. 

CNGOIC cho rằng: “Do lượng hàng hoá từ các tàu nhập 

khẩu vẫn còn tương đối lớn, cùng với việc thanh lý các kho 

dự trữ nhập khẩu từ các cuộc đấu giá của Chính phủ, 

nguồn cung đã đạt mức dư thừa. Tuy nhiên, do biên lợi 

nhuận nghiền không phải là một yếu tố thuận lợi, chúng tôi 

ước tính sản lượng nghiền trong tuần tới sẽ đạt khoảng 

1.85 triệu tấn.” 

Với khối lượng nghiền thấp, tồn kho đậu tương 

trong tuần kết thúc ngày 27/05 tăng 200,000 tấn, hay 4.02% 

so với tuần trước, tăng 1.7 triệu tấn so với tháng trước, 

nhưng vẫn thấp hơn 240,000 tấn so với cùng kì năm trước. 

“Do lượng đậu tương nhập khẩu trong tháng 6 giảm, vòng 

quay hàng tồn kho có thể cũng sẽ có phần chậm lại,” 

CNGOIC cho biết. 

Với khô đậu tương, mặc cho sản lượng thấp vào 

tuần trước do giảm sản lượng nghiền, nhu cầu tiêu thụ của 

các nhà máy xay thức ăn và các công ty chăn nuôi vẫn 

chậm, thể hiện qua tăng hàng tồn kho lên 850,000 tấn, tăng 

160,000 tấn so với tuần trước. CNGOIC cho biết rằng 

lượng khô đậu tương hàng tồn kho được kì vọng vẫn sẽ 

tăng, với sản lượng nghiền vẫn ở mức cao, mặc cho biên 

lợi nhuận nghiền sụt giảm trầm trọng, cũng như nguồn 

cung đậu tương đã đạt mức nhiều hơn cần thiết. Tồn kho 

dầu đậu cũng tăng 10,000 tấn, đạt 920,000 tấn, bất chấp 

sản lượng và tiêu thụ từ phía hạ nguồn không có biến động. 

Tồn kho dầu đậu tương được kì vọng cũng sẽ tăng trong 

thời gian tới, CNGOIC cho biết. 
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