
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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 Giá các loại nông sản giao dịch trên Sàn hàng hóa Chicago (CBOT) đã có cú trượt dài sau khi các số liệu từ báo 

cáo Diện tích canh tác được công bố vào cuối tháng 6. Tuy nhiên, giá các nông sản đã bắt đầu tăng điểm trở lại 

bất chấp các số liệu khá trầm lắng từ Báo cáo Cung – cầu mùa vụ thế giới (WASDE) 7 được phát hành từ Bộ 

Nông nghiệp Mỹ (USDA) vào thứ Hai ngày 12/07/2021. Thị trường lúc này đã chuyển sự chú ý sang điều kiện 

thời tiết tại Vành đai Ngô, dự kiến trong 10 ngày tới thời tiết khô hạn sẽ trở lại tại khu vực này, có thể tác động 

đến giá đậu tương và ngô 

Giá ngô và đậu tương đã tăng mạnh kể từ đầu tuần này và hầu như không có phản ứng mạnh trước các số liệu 

khá tích cực từ báo cáo WASDE tháng 7. USDA đã điều chỉnh tăng ước tính sản lượng ngô niên vụ 2021/22 Mỹ 

thêm 175 triệu giạ lên 15.2 tỷ giạ, trong khi đó sản lượng đậu tương không có sự thay đổi so với ước tính trong 

vào tháng trước ở mức 4.05 tỷ giạ. Mặt khác, tồn kho cuối vụ 2021/22 đậu tương và ngô Mỹ cũng như toàn cầu 

điều ghi nhận mức tăng so với ước tính vào báo cáo trước và thậm chí cao hơn so với các dự đoán từ thị trường. 

Dự kiến thời tiết khô hạn với lượng mưa thấp hơn mức trung bình trong 10 ngày tới khiến thị trường lo ngại cho 

vụ ngô và đậu tương đang trong giai đoạn sinh trưởng quan trọng. 

Bên cạnh đó, thị trường còn nhận được các thông tin hỗ trợ từ số liệu nhập khẩu ngô và đậu tương tăng mạnh 

của Trung Quốc. Mặc dù, các số liệu mang tính chất xác nhận về nhu cầu thu mua của Trung Quốc nhưng đã 

phần lớn triệt tiêu được áp lực giảm giá từ Báo cáo giao hàng kém tích cực của Mỹ từ USDA trong tuần trước. 

Trong nửa đầu năm 2021, Trung Quốc đã nhập khẩu 15.3 triệu tấn ngô, tăng 319% so với cùng kỳ năm trước, 

trong khi đó nhập khẩu đậu tương ở mức kỷ lục 49 triệu tấn, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước.  

Trở lại với vụ ngô và đậu tương tại Vành đai Ngô, một số nhà phân tích quốc tế đã có sự quan ngại nhất định 

đối với giá đậu tương. Thông thường trong giai đoạn tháng 8 sẽ là thời gian rất quan trọng đối với vụ đậu tương 

khi cây trồng bắt đầu tạo vỏ, tuy nhiên hiện tại tốc độ cây trồng đang diễn ra rất nhanh vào giữa tháng 7.  

Theo Arlan Suderman, kinh tế trưởng hàng hóa tại StoneX nhận định đậu tương sẽ phải đối mặt với những căng 

thẳng nhất định khi có xu hướng tạo vỏ sớm và nhiều yếu tố tác động khác có thể ảnh hưởng trong quá trình 

này. Tính đến tuần kết thúc ngày 11/07, đã có 46% đậu tương của Mỹ trong giai đoạn ra hoa, cao hơn so với 

mức trung bình 5 năm trước là 40%. Đồng thời vỏ đậu tương cũng được hình thành nhanh với 10% đậu tương 

Mỹ đã tạo vỏ trong tuần kết thúc ngày 11/07, tăng 7 điểm phần trăm so với tuần trước đó và ngang bằng với mức 

trung bình 5 năm. 
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 Trong khi đó, ngô đang được thụ phấn và trong giai đoạn phun râu, điều kiện khô hạn sẽ tác động đáng kể đến 

năng suất ngô. Nhìn vào năng suất vụ ngô safrina đã sụt giảm đáng kể tại Brazil khi quá trình thụ phấn diễn ra 

trong điều kiện khô hạn vào tháng 5 sẽ biết được thời tiết trong giai đoạn này quan trọng như thế nào. Tính đến 

tuần kết thúc ngày 11/07, đã có khoảng 26% ngô Mỹ trong quá trình phun râu, thấp hơn so với mức trung bình 

5 năm trước là 30%.  

Tuy nhiên, quá trình này không đồng đều giữa các bang. Bang Minnesota đang cho thấy quá trình thụ phấn 

không thực sự tốt, do đó năng suất sẽ kém hơn ở bang này, đồng thời nhiệt độ cao trong thời gian tới sẽ tiếp tục 

có tác động lớn đến năng suất. Trong khi đó, một chuyên gia hàng hóa tại Reuters là Karen Braun đánh giá ngô 

tại Illinois đang có quá trình thụ phấn tốt, đem đến triển vọng tạo quả tích cực. Chuyên gia này cũng nhấn mạnh 

thêm rằng vẫn còn nhiều thời gian để ngô kết thúc vụ mùa mới và sẽ cần thêm điều kiện thuận lợi trong những 

ngày tới. 

Bảng: Tiến độ cây trồng tại các bang có sản lượng lớn nhất Mỹ 

Giai đoạn phun 
râu ngô 

11/07/2021 11/07/2020 
Trên tổng 
sản lượng 

Minnesota 16% 18% 10% 

South Dakota 5% 14% 6% 

Nebraska 19% 17% 12% 

Iowa 21% 31% 17% 

Illinois 50% 32% 15% 

Trung bình Mỹ 26% 26% 100% 
 

Giai đoạn ra hoa 
đậu tương 

11/07/2021 11/07/2020 
Trên tổng 
sản lượng 

North Dakota 33% 28% 5% 

South Dakota 34% 47% 6% 

Minnesota 60% 64% 9% 

Nebraska 59% 55% 8% 

Iowa 56% 55% 14% 

Illinois 48% 35% 13% 

Trung bình Mỹ 46% 46% 100% 
 

Nguồn: USDA, SFI Research 

(Các bang được sắp xếp từ theo thứ tự từ bắc vào nam khu vực Vành đai Ngô Mỹ) 

Theo bản tin hàng ngày mới nhất từ Commodity Weather Group (CWG) các căng thẳng do lượng mưa thấp và 

nhiệt độ cao sẽ lên tới khoản 15% diện tích đậu tương và ngô tại khu vực Trung Tây. Các bang bị ảnh hưởng 

nhiều nhất nằm ở khu vực phía Bắc và xa hơn về phía Tây Mỹ như Dakotas, Minnesota, Nebraska, Iowa và 

Wisconsin. Trong khi đó, 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 10 ngày tới, 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. 
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Lượng mưa từ 6 đến 10 ngày tới. Ảnh NOAA Lượng mưa từ 8 đến 14 ngày tới. Ảnh NOAA 

  
 

Nhiệt độ từ 6 đến 10 ngày tới. Ảnh NOAA 
 

Nhiệt độ từ 8 đến 14 ngày tới. Ảnh NOAA 
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