
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung Quốc cắt giảm dự trữ bắt buộc 

thúc đẩy nền kinh tế 

Trung Quốc sẽ cắt giảm tỷ lệ dữ trữ bắt buộc của các ngân 

hàng (RRR) ở mức 50 điểm cơ bản kể từ ngày 15/07 cho 

hầu hết các ngân hàng. Điều này sẽ giải phòng 1 nghìn tỷ 

Nhân dân tệ (tương đương với 154.2 tỷ đô la Mỹ) thanh 

khoản vào nền kinh tế Trung Quốc. Lần gần nhất Trung 

Quốc thực hiện cắt giảm RRR là tháng 4/2020. 
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Thị trường trong tuần này sẽ tiếp tục đón chờ báo cáo Cung – cầu mùa vụ thế giới (WASDE) tháng 9 với các cập 

nhật về tình hình thị trường nông sản Mỹ cũng như thế giới trong một tháng vừa qua. Các diễn biến của thị trường 

sẽ được thể hiện thông qua các con số ước tính về tình hình nguồn cung cũng như nhu cầu về sử dụng nông 

sản Mỹ trong vụ 2021/22. Tuy nhiên, dự kiến báo cáo này có thể đem đến nhiều bất ngờ cho thị trường khi các 

số liệu về diện tích của Mỹ được công bố sớm hơn so với thông lệ hàng năm. Trong đó, đáng chú ý nhất là số 

liệu về ngô và đậu tương có thể đưa ra gợi ý về xu hướng giá của hai nông sản này trong trung và dài hạn. 

Thị trường đa phần đều kỳ vọng tích cực về các số liệu trong báo cáo 

Theo thông thường mọi năm, các số liệu về diện tích gieo trồng sẽ được cập nhật trong báo cáo WASDE tháng 

7 với số liệu ước tính từ báo cáo Diện tích trồng trọt vào cuối tháng 6. Theo đó, các số liệu sẽ được giữ nguyên 

không thay đổi cho đến báo cáo WASDE tháng 10 (cũng là thời gian vụ đậu tương và ngô tại Mỹ trong giai đoạn 

thu hoạch). Tuy nhiên, trong tuần trước Cơ quan Thống kê Nông nghiệp quốc gia (NASS) thuộc Bộ Nông nghiệp 

Mỹ (USDA) thông báo sẽ khảo sát diện tích gieo trồng và thu hoạch cho các mặt hàng ngô, đậu tương và một số 

mặt hàng khác sớm hơn 01 tháng so với thông lệ hàng năm. Do đó, số liệu khảo sát mới sẽ được công bố trong 

báo cáo WASDE tháng 09. 

Điều này khiến cho thị trường sẽ phải rất thận trọng trong việc đánh giá về năng suất, sản lượng nhu cầu 

và cả tình hình xuất khẩu của đậu tương và ngô Mỹ. 

Trong vòng 1 tháng vừa qua, thị trường lo ngại rằng điều kiện thời tiết khô hạn sẽ tác động tiêu cực đến 

thời gian sinh trưởng của ngô và đậu tương tại khu vực vành đai ngô Mỹ. Mối quan ngại này hoàn toàn có lý khi 

các triển vọng về thời tiết ngắn hạn từ 6 đến 10 ngày của Cục quản lý khí quyển và đại dương Mỹ (NOAA) đều 

cho thấy nền nhiệt cao và lượng mưa dưới mức trung bình tại khu vực trồng nông sản và ngô chính của quốc 

gia này. Hơn thế nữa, trong việc đánh giá phẩm chất cây trồng theo tỷ lệ từ tốt đến tuyệt vời trung bình của ngô 

và đậu tương Mỹ hầu như trong một xu hướng giảm và đang ở mức thấp hơn so với cùng kỳ năm trước. 

Mặc dù vậy, giới đầu tư cũng như các nhà phân tích trên thị trường đang rất lạc quan trước khả năng 

diện tích gieo trồng thực tế và diện tích thu hoạch sẽ cao hơn so với các ước tính của NASS hay USDA trong 

tháng 8. 

Nhìn chung các ước tính của các nhà phân tích về hàng hóa cho một vùng dự đoán rộng đối cả ba chỉ 

tiêu được liệt kê bên dưới đối với ngô và đậu tương và mức trung bình đang cao hơn so với các ước tính trong 

tháng 8, như vậy có nghĩa là trên 50% các nhà phân tích đều có kỳ vọng lạc quan về gia tăng diện tích trồng và 

diện tích thu hoạch. Cơ sở đơn giản nhất có thể lý giải cho xu hướng lạc quan đó là việc mức giá cao hơn thúc 

đẩy người nông dân gia tăng trồng nhiều hơn, bên cạnh đó các cơn mưa rải rác tại khu vực Vành đai ngô trong 

1-2 tuần trước cũng giúp giải tỏa căng thẳng nhiệt độ tại đây. 

 

  

https://saigonfutures.com/gia-ngo-giao-dich-giang-co-truoc-ky-thu-hoach/
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Bảng: Ước tính sản lượng đậu tương và ngô Mỹ vụ 2021/22 

  Trung bình Vùng dự đoán NASS tháng 8 2020/21 

Ngô Năng suất  175.8 173.6 – 178.1 174.6 172.0 

Diện tích thu hoạch 85.1 84.1 -87.1 84.495 82.467 

Sản lượng 14.942 14.71 – 15.120 14.750 14.182 

Đậu tương Năng suất 50.4 49.5 – 51.2 50.0 50.2 

Diện tích thu hoạch 86.7 86.2 – 87.3 86.720 83.318 

Sản lượng 4.377 4.310 – 4.440 4.339 4.135 

Chú thích: Đơn vị năng suất là giạ/mẫu, diện tích: triệu mẫu, sản lượng: tỷ giạ 

Nguồn: Reuters, USDA/NASS 

Tuy nhiên, việc đánh giá nguồn cung ngay trong báo cáo này có thể sẽ không thực sự chính xác, khi vẫn chưa 

có được các số liệu thực tế về tồn kho ngũ cốc của vụ trước chuyển tiếp sang vụ mới 2021/22, mà các số liệu 

vốn dĩ sẽ được cập nhật trong báo cáo về Tồn kho ngũ cốc vào cuối tháng 9, sau đó là cơ sở cho báo cáo 

WASDE tháng 10. 

Về mặt nhu cầu hiện tại chỉ tập trung đánh giá vào việc sử dụng trong các ngành công nghiệp, đặc biệt 

trong nhiên liệu sinh học dùng trong xăng dầu mà không cần bàn tới nhu cầu dùng trong thực phẩm. Dân số thế 

giới luôn tăng và nhu cầu con người ngày một tăng lên, chưa kể các yêu cầu về thực phẩm tốt cho sức khỏe cho 

các bữa ăn cũng ngày được chú trọng hơn. 

Dựa trên xu hướng các số liệu có thể thấy rằng nhu cầu dùng trong việc ép dầu đậu tương tại Mỹ và 

dùng ngô trong việc sản xuất ethanol đang khá kém lạc quan.  
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Vào tháng 7, khối lượng đậu tương nghiền Mỹ tổng cộng đạt 4.99 triệu tấn (166.3 triệu giạ), tăng 2.9% so 

với tháng 6 nhưng giảm 9.8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng khối lượng cho 11 tháng đầu niên vụ 2020/21 là 

1.971 tỷ giạ. Với tốc độ sản xuất như hiện tại và nhu cầu dần suy yếu, mức ước tính của USDA là 2.155 tỷ giạ 

cho niên vụ 2020/21 dường như khó có thể thực hiện được. Do đó, nhiều khả năng sẽ có một sự điều chỉnh 

trong thời gian tới. 

Đối với việc sử dụng ngô dùng trong công nghiệp sản xuất ethonol đường như khá ổn định, nếu đánh giá 

dựa trên các số liệu của tháng 7 vừa công bố. USDA báo cáo 502.2 triệu giạ ngô công nghiệp được sử dụng vào 

tháng 7. Trong số đó, 449.1 triệu giạ được sử dụng để sản xuất ethanol, tăng 2.1% so với tháng 6 và 5.9% so 

với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, các báo cáo về sản lượng ethanol hàng tuần từ Cục Thông tin Năng lượng 

Mỹ (EIA) là liên tục sụt giảm và thấp hơn ở mức 1 triệu thùng trong một thời gian dài. Điều này có thể khiến cho 

các đánh giá về sử dụng ngô trong sản xuất ethanol có sự điều chỉnh phù hợp. Trong 11 tháng đầu niên vụ 

2020/21, có tổng cộng 4.615 tỷ giạ ngô được sử dụng trong sản xuất ethanol. Trong khi đó USDA ước tính vụ 

2020/21 cần 5.075 tỷ giạ ngô (trong báo cáo tháng 8). 

 

Xu hướng thay đổi giá một tháng sau báo cáo cập nhật diện tích trong vòng 5 

năm gần nhất 

Như đã đề cập, các số liệu về diện tích (trồng thực tế) sẽ chỉ được cập nhật trong báo cáo vào tháng 10 trong 

khi các yếu tố khác như năng suất và sử dụng cũng như diện tích thu hoạch sẽ được cập nhật thường xuyên 

hơn. Do đó, đây cũng có thể là yếu tố có tác động tương quan đối với giá.  

Về mặt cơ bản, nếu diện tích thu hẹp đi với giả định năng suất không thay đổi thì sản lượng cũng sẽ thu 

hẹp theo bởi công thức “sản lượng = năng suất x diện tích thu hoạch”. Như vậy, có thể xem mối tương quan của 

thay đổi diện tích trong báo cáo tháng 10 so với tháng 9 các năm trước (trong vòng 5 năm qua) tác động như thế 

nào tới giá để có được gợi ý cho báo cáo sắp tới.  
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 Biểu đồ trên thể hiện rằng phần lớn mức giá sẽ được hỗ trợ tăng khi các thay đổi trong tháng 10 là kém 

hơn so với các ước tính trong tháng 9, và thậm chí mức tương quan này diễn ra cả trong giai đoạn 1 tháng sau 

(mặc dù với thời gian 1 tháng đó sẽ có những sự kiện khác tác động lên giá). Như vậy với các dự đoán từ thị 

trường có thể thấy giá đậu tương và ngô đang đứng trước các áp lực giảm giá. Tuy nhiên, cần lưu ý đây là mối 

tương quan hết sức đơn giản để đem đến một số gợi ý nhất định, không thể khẳng định hoàn toàn chính xác vì 

bên cạnh đó còn có các yếu tố có thể thay đổi khác như năng suất hoặc diện tích thu hoạch 
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