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Tại Diễn đàn Nông sản Toàn cầu (GAF), Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Brazil, Marcos Montes cho biết rằng, Brazil đang trong 

quá trình đàm phán với Chính phủ Trung Quốc trong việc xuất khẩu ngô trong năm 2022, thay vì năm 2023 vì số lượng nông 

sản chưa được kiểm dịch. Báo cáo tháng 7 từ Cơ quan Giám sát Tài nguyên Nông sản (MARS) cho biết nhiệt độ nóng dần 

có tác động ngược chiều đến với khả năng phát triển nông sản ở các vành đai quan trọng ở Châu Âu. Tính đến thời điểm 

hiện tại trong niên vụ tiếp thị, EU đã xuất khẩu tổng cộng 1.4 triệu tấn, tăng so với mức hơn 1 triệu tấn của cùng kì niên vụ 

2021/22. Giá cả các mặt hàng nông sản chính tại Sở Giao dịch Hàng hoá Chicago (CBOT) tiếp tục được hỗ trợ từ rủi ro hạn 

hán và thời tiết xấu kéo dài trên toàn cầu.

Thảo luận xuất khẩu ngô từ Brazil tới Trung 

Quốc trong năm 2022 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Marcos Montes cho biết Brazil 

đang trong quá trình đàm phán với Chính phủ Trung Quốc 

về việc xuất khẩu ngô trong năm 2022. Biên bản kiểm dịch 

giữa hai quốc gia đã yêu cầu phải giảm sát  số lượng được 

xuất khẩu tới Trung Quốc, điều đó đã cản trở việc xuất khẩu 

số nông sản hiện tại do chúng vẫn chưa được giám sát. 

 “Chúng tôi vẫn đang thảo luận về sự thay đổi 

trong biên bản kiểm dịch với sự chấp thuận của chính 

quyền Trung Quốc, rằng Brazil có thể xuất khẩu ngô trong 

năm 2022, thay vì năm 2023 như đã bàn luận, trong bối 

cảnh Trung Quốc đang có nhu cầu mua ngô ở Brazil nhanh 

nhất có thể.” Ông Montes đã cho biết trong một phát biểu 

tại Diễn đàn Nông nghiệp Thế giới (GAF) ở Sao Paulo. 

Theo giám đốc điều hành công ty nông sản ngô Abramiho, 

Glauber Silveira, Brazil có thể trở thành quốc gia xuất khẩu 

ngô nổi bật cũng như là đậu tương được kì vọng cho niên 

vụ tới. Tuy nhiên, nhu cầu Trung Quốc cho ngô Brazil nói 

riêng, và đậu tương Nam Mỹ nói chung vẫn đang chưa nổi 

bật. Năm trước, Brazil đã xuất khẩu 86.1 triệu tấn đậu 

tương, trong khi xuất khẩu ngô đạt 20.4 triệu tấn, do hạn 

hán đã gây thiệt hại đến sản lượng của quốc gia này. 

Brazil sẽ gia tăng diện tích trồng ngô và đậu 

tương ở mức trung bình trong niên vụ 2022/23 

Nông dân ở Brazil kì vọng sẽ gia tăng diện tích trồng đậu 

tương và ngô thêm khoảng 0.5 tới 1 triệu hecta trong niên 

vụ 2022/23, theo phát biểu từ cơ quan tư vấn nông nghiệp 

Datagro vào ngày 25/07 tại Diễn đàn Nông nghiệp Thế giới. 

Flavio Fraca, nhà phân tích ngũ cốc ở Datagro, 

cho biết trong bối cảnh chi phí sản xuất vẫn gia tăng, vẫn 

chưa có lý do để Brazil giảm diện tích cây trồng trong niên 

vụ tới. Diện tích trồng đậu tương đã được tăng gần 2 triệu 

hecta (gần 5%) trong niên vụ 2021/22, tuy nhiên Brazil sẽ 

gia tăng ở mức cẩn trọng trong niên vụ 2022/23, trong 

khoảng 2-3%. Cơ quan Datagro tin rằng triển vọng xuất 

khẩu ngô từ Brazil sang Trung Quốc trong thời gian sắp tới 

sẽ không ảnh hưởng tới việc mở rộng sản xuất của các 

nông dân trong tương lai. Trong niên vụ 2021/22, Datagro 

kì vọng Brazil sẽ thu hoạch trong khoảng 115 tới 120 triệu 

tấn ngô, trong đó có 90 triệu tấn được thu hoạch trong vụ 

safrinha. Thu hoạch đậu tương trong niên vụ 2021/22 dự 

đoán ở mức 126.1 triệu tấn, tuy nhiên con số sẽ tiếp tục 

được cập nhật vào cuối tuần này. 

 

Năng suất nông sản ở Châu Âu giảm do hạn 

hán xảy ra 

Cơ quan Giám sát Tài nguyên Nông sản ở EU đã giảm triển 

vọng nông sản vụ xuân 2022 của Châu Âu, trong bối cảnh 

điều kiện khô hạn hơn bình thường ở khắp các khu vực lớn 

của châu lục, trong khi vụ đông đã gần đi tới giai đoạn cuối 

mùa, được cho là có năng suất tương đương với mức trung 

bình 5 năm, theo báo cáo cập nhật vào ngày 25/07. 

Báo cáo tháng 7 từ Cơ quan Giám sát Tài nguyên 

Nông sản (MARS) cho biết nhiệt độ nóng dần có tác động 

ngược chiều đến khả năng phát triển nông sản ở các vành 

đai nông sản quan trọng ở Châu Âu. Mức tác động ảnh 

hưởng lớn tới các khu vực như Tây Ban Nha, miền Bắc 

nước Pháp, miền Trung và Bắc - Ý, Trung Đức, Bắc 

Romania, Tây Hungary, Tây và Nam Ukraine. Ở các khu 

vực trên, nhiệt độ đạt mức kỷ lục kể từ năm 1990 với điều 
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kiện thời tiết đã gây ảnh hưởng nặng nề đến độ ẩm của 

đất, cùng với lượng mưa và nhiệt độ cao hơn ngưỡng trung 

bình ở các tháng tiếp theo. Các hồ chứa nước đang ở mức 

rất thấp và nguồn nước tưới được dự tính sẽ không đủ để 

duy trì vụ xuân. Hơn nữa, nhiệt độ cao như hiện tại và sẽ 

kéo dài đến cuối tháng 7 có khả năng hảnh hưởng đến cây 

trồng đang trong giai đoạn ra hoa, làm giảm khả năng sinh 

sản của nông sản. 

 

Tiến độ thu hoạch ngô ở Mato Grosso gần 

như kết thúc 

Tiến độ thu hoạch ngô vụ safrinha ở bang sản xuất nông 

sản lớn nhất Brazil – Mato Grosso, đã đạt đến hồi kết, theo 

thông tin từ Viện Nông nghiệp Bang (IMEA) cho biết vào 

ngày 22/07. Tiến độ thu hoạch trong tuần kết thúc ngày 

22/07 đã đạt 94.1%, tăng 8.8 điểm phần trăm so với tuần 

trước đó. Tiến độ thu hoạch ngô ở Mato Grosso đang trong 

mức nhanh kỉ lục, kể từ niên vụ 2016/17, khi lần lượt cao 

hơn 12.3 và 21.3 điểm phần trăm so với mức trung bình 5 

năm và cùng kì năm trước. IMEA ước tính bang này sẽ đạt 

mức sản lượng kỉ lục 39.2 triệu tấn trong niên vụ 2021/22. 

 

Brazil được kì vọng sẽ thu hoạch được 87.3 triệu tấn ngô 

từ vụ safrinha trong niên vụ 2021/22, tăng 26.6 triệu tấn so 

với niên vụ trước, theo ước tính từ AgRural vào ngày 25/07. 

Cơ quan tư vấn đã cập nhật ước tính mới từ vụ ngô 

safrinha ở Brazil, với tiến độ thu hoạch đạt 62% tại vùng 

Trung-Bắc Brazil trong tuần kết thúc ngày 21/07, so với 

mức 52.7% của tuần trước đó, và mức 39.3% của cùng kì 

năm trước. Điều này cho thấy, có khoảng 50 triệu tấn ngô 

đã được thu hoạch trên các khu vực, theo nhận xét từ 

AgRural. Tiến độ thu hoạch gần như đã hoàn thành ở Mato 

Grosso và đang có triển vọng tích cực tại bang Goias, từ 

đó kì vọng sẽ gia tăng lợi thế về thương mại nông sản ở 

Brazil với các quốc gia khác. Cơ quan AgRural cũng cho 

biết, nhiệt độ sụt giảm và các cơn mưa xuất hiện gần đây 

có thể gia tăng độ ẩm của đất trong vài ngày tới, làm ảnh 

hưởng đến năng suất của cây trồng. 

 

Xuất khẩu đậu tương ở Brazil đạt 6.2 triệu tấn 

trong 3 tuần tháng 7 

Xuất khẩu đậu tương ở Brazil đạt 6.2 triệu tấn kết thúc tuần 

thứ ba của tháng 7, ngày 22/07, tăng 1.2 triệu tấn so với 

tuần trước đó, theo dữ liệu từ Hải quan Brazil cho biết vào 

ngày 25/07. So với cùng kì năm trước, quốc gia này đã xuất 

khẩu 8.6 triệu tấn đậu tương. 
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Xuất khẩu trung bình được báo cáo ở mức 

391,131 tấn mỗi ngày, giảm 0.7% so với mức trung bình 

394,075 của năm 2021, và thấp hơn mức 456,847 tấn trung 

bình hàng ngày của tuần trước đó. Xuất khẩu đậu tương ở 

Brazil được Hiệp hội Xuất khẩu Ngũ cốc (ANEC) ước tính 

ở mức 7.7 triệu tấn trong tháng 7. 

Xuất khẩu ngô ở Brazil, theo dữ liệu từ Hải quan Brazil, đạt 

2.8 triệu tấn tại tuần thứ ba của tháng 7, kết thúc ngày 

22/07, tăng 951,000 tấn so với tuần trước. Xuất khẩu trung 

bình hàng ngày đạt 179,433 tấn, tăng 98.2% so với mức 

trung bình 90,516 tấn hàng ngày vào cùng kì năm trước, 

và tăng so với mức trung bình 174,631 tấn hàng ngày vào 

tuần trước. Cơ quan ANEC kì vọng Brazil sẽ xuất khẩu 5.9 

triệu tấn ngô trong tháng 7, được công bố bởi Hải quan 

quốc gia này. 

Brazil đã xuất khẩu 1.6 triệu tấn khô đậu tương 

kết thúc tuần thứ ba của tháng 7, tăng 572,235 tấn so với 

tuần trước, so với mức xuất khẩu 1.9 triệu tấn khô đậu 

tương của cả tháng 7/2021. Tiến độ xuất khẩu trung bình 

đạt 100,135 tấn hàng ngày, tăng 10.8% so với mức 90,370 

tấn của cùng kì năm trước, và cũng tăng từ mức 93,630 

tấn hàng ngày của tuần trước. Đối với dầu và mỡ thực vật, 

với chủ yếu là dầu đậu tương, Brazil đã xuất khẩu 203,972 

tấn trong tuần thứ ba của tháng 7, tăng từ mức 155,661 tấn 

của từng trước đó, và mức 136,901 của cùng kì năm trước. 

Tiến độ xuất khẩu trung bình đạt 12,748 tấn hàng ngày, 

tăng 104.9% từ mức 6,222 hàng ngày ở cùng kì năm trước, 

nhưng thấp hơn mức 14,123 tấn hàng ngày của tuần trước. 

 

Xuất khẩu lúa mì ở EU tăng 36.3% so với cùng 

kì năm trước, giảm nhẹ so với tuần trước 

Xuất khẩu lúa mì ở EU đạt mức 445,124 tấn trong tuần kết 

thúc ngày 24/07, tăng 15% so với cùng kì năm trước, theo 

dữ liệu từ Uỷ ban Châu Âu vào ngày 26/07. Uỷ ban cũng 

đã thông báo rằng, một số quốc gia với mức xuất khẩu vẫn 

chưa được thống kê, bao gồm của Ý. 

Pháp là quốc gia xuất khẩu nhiều nhất trong tuần 

được báo cáo, với 273,487 tấn đã được xuất khẩu, tiếp 

theo là Ba Lan với 163,901 tấn, Đức với 4,356 tấn, và 

Croatia với 2,760 tấn. Tính đến thời điểm hiện tại trong niên 

vụ tiếp thị, EU đã xuất khẩu tổng cộng 1.4 triệu tấn, tăng so 

với mức hơn 1 triệu tấn của cùng kì niên vụ 2021/22. 

 

Morocco là quốc gia nhập khẩu lúa mì nhiều nhất 

từ EU, với 433,841 tấn đã được nhập khẩu bởi quốc gia 

này, tiếp theo là Jordan với 142,308 tấn, Algeria với 

132,841 tấn, Ả Rập Xê-Út (115,050 tấn) và Châu Phi với 

100,130 tấn. 
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Nhập khẩu ngô ở EU đạt 401,371 tấn, tăng 19% 

so với mức cùng kì năm trước. Trong đó, Tây Ban Nha là 

quốc gia nhập khẩu nhiều nhất với 140,025 tấn ngô, Hà 

Lan với 98,483 tấn, Ba Lan với 43,022 tấn, và Hungary với 

32,502 tấn. Ukraine là quốc gia xuất khẩu ngô tới EU nhiều 

nhất với 573,353 tấn cho đến thời điểm hiện tại, kể từ đầu 

niên vụ tiếp thị 2022/23, tăng 71% so với cùng kì năm 

trước, tiếp theo là Brazil với 297,369 tấn, Canada với 

63,714 tấn, Serbia với 39,518 tấn, và Moldova với 34,835 

tấn. 

 

Báo cáo tuỳ viên của USDA hạ xuất khẩu ngô 

và lúa mì ở Argentina 

Xuất khẩu ngô và lúa mì cho niên vụ 2022/23 ở Argentina 

được hạ xuống do các bất ổn về sản lượng, theo báo cáo 

tuỳ viên của USDA về quốc gia Nam Mỹ này. 

Xuất khẩu lúa mì ở Argentina ước tính đạt 12.35 

triệu tấn, thấp hơn 1.15 triệu tấn hơn mức dự báo vào tháng 

trước, và thấp hơn 3.85 triệu tấn của niên vụ 2021/22. Sự 

sụt giảm là do năng suất lúa mì giảm và điền kiện hạn hán 

ảnh hưởng nặng nề đến sản lượng quốc gia. Báo cáo cho 

biết: ”Thông tin từ các nông dân cho biết rằng lượng lúa mì 

vừa nảy mầm sẽ không bị ảnh hưởng bởi khô hạn và 

những cái lạnh dai dẳng, nhưng việc sử dụng phân bón ít 

hơn vì đất khô cằn và chi phí cao có thể ảnh hưởng tiêu 

cực đến năng suất tiềm năng.” 

Trong niên vụ 2021/22, ước tính sản lượng lúa mì 

ở các khu vực địa phương nằm ở mức 22.5 triệu tấn, tăng 

hơn 350,000 tấn so với mức ước tính của USDA, do năng 

suất cao bất ngờ vi điều kiện trồng trọt tốt trong cả mua vụ 

và công tác sử dụng phân bón đạt nhiều triển vọng. Xuất 

khẩu lúa mì ước tính đạt 16.2 triệu tấn trong niên vụ 

2021/22, thấp hơn 300,000 tấn so với mức dự báo của 

USDA. 

Xuất khẩu ngô ở Argentina trong niên vụ 2022/23 

ước tính đạt 38.8 triệu tấn, thấp hơn 2.2 triệu tấn so với 

mức ước tính gần nhất của USDA, do mức sản lượng thấp 

ước tính đạt 53 triệu tấn, cũng như tồn kho kì vọng tăng 

cao vì chính sách kiểm soát xuất khẩu từ Chính phủ. 

Báo cáo cũng cho biết thêm rằng năng suất kì 

vọng sẽ giảm so với xu hướng chung vì đây đã là năm thứ 

ba liên tiếp kể từ sự xuất hiện của vụ La Nina, từ đó tác 

động nặng nề đến nông sản, khiến điều kiện môi trường 

khô hạn và nhiệt độ tăng cao. 

 

Sản lượng đậu tương tiếp tục giảm ở tuần thứ 

ba liên tiếp ở Trung Quốc do nhu cầu thấp 

Sản lượng đậu tương nghiền ở Trung giảm vào tuần trước, 

do nhu cầu tiếp tục yếu đi từ phía hạ nguồn, theo dữ liệu 

từ Trung tâm Thông tin Ngũ cốc và Dầu ăn Quốc gia 

(CNGOIC). 

Mức sản lượng nghiền đạt 1.68 triệu tấn, vẫn thấp 

hơn kì vọng từ thị trường ở mức 1.7 triệu tấn, giảm 20,000 

tấn so với tuần trước đó, và giảm 200,000 tấn so với cùng 

kì năm trước. Tồn kho đậu tương tăng nhẹ 230,000 tấn so 

với tuần trước đó, đạt 5.78 triệu tấn, vẫn thấp hơn 170,000 

tấn so với tháng trước và thấp hơn 1.54 triệu tấn so với 

cùng kì năm trước. 

Tồn kho khô đậu tương giảm so với tuần trước, còn lại 

970,000 tấn, thấp hơn 80,000 tấn so với tuần trước và giảm 

200,000 tấn so với cùng kì năm trước, do sản lượng nghiền 

thấp và tiến độ thu mua từ các công ty kinh doanh thức ăn 
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chăn nuôi. Tồn kho dầu đậu tương ở các nhà máy dầu thực 

vật lớn ở Trung Quốc giảm 40,000 tấn so với tuần trước, 

còn lại 850,000 tấn, giảm 100,000 tấn so với tháng trước 

và giảm 70,000 tấn so với cùng kì năm trước. 

 

Thời tiết đang ảnh hưởng đến vành đai nông 

sản ở các quốc gia trên thế giới 

Điều kiện thời tiết nóng và khô hạn được kì vọng sẽ diễn ra 

ở vành đai ngô và đậu tương ở Hoa Kỳ nói riêng và thế giới 

nói chung, đe doạ đến nông sản và năng suất của chúng 

trên khắp nước thế giới. 

Vành đai ngô và đậu tương ở khu vực Tây-Bắc 

của Bắc Mỹ đang dần trở nên khô hạn, và quan ngại sẽ 

tăng lên ở khu vực này trong hai tuần tới nếu độ ẩm vẫn ở 

mức thấp như kì vọng. Các cơn mưa xuất hiện gần đây ở 

khu vực đồng bằng trung tâm và vùng Trung-Tây thấp đang 

cải thiện chất lượng của cây trồng, và kì lượng mưa sắp tới 

sẽ kéo dài đến ngày 29/07 trước khi bắt đầu khô hạn. Dự 

báo của Cơ quan Thời tiết Quốc gia (NWS) cho ngày 01-

05/08 cho rằng nhiệt độ sẽ cao hơn mức bình thường ở tất 

cả các khu vực ngoài trừ Tây-Nam sa mạc và Tây Bắc Thái 

Bình Dương, khi cả hai khu vực này sẽ có nhiệt độ mát hơn 

bình thường. NWS dự báo lượng mưa thấp hơn bình 

thường ở miền Trung và Đông trong năm này đầu tiên của 

tháng 8, trong khi phần lớn miền Tây dự kiến sẽ trải qua 

điều kiện ẩm ướt hơn bình thường. 

Đối với Brazil, điều kiện thời tiết gần như trở nên 

hạn hán ở tất cả bang sản xuất ở Xứ sở Samba. Điều này 

sẽ giúp việc thu hoạch ngô vụ safrinha ở Brazil đạt tiến độ 

nhanh hơn, và đã ở mức 60% trong tuần kết thúc ngày 

24/07, theo cơ quan thực phẩm Conab. Tuy nhiên, thiếu 

hụt độ ẩm quá nhiều được kì vọng sẽ gây ảnh hưởng đến 

vụ safrinha ở Brazil, cũng như sự xuất hiện của châu chấu 

ở khắp các bang, có thể gây ảnh hưởng đến năng suất cây 

trồng ở Brazil. 

Ở Argentina, thời tiết ẩm ướt dự kiến sẽ mang 

đến lượng mưa từ trung bình tới cao lên khắp khu vực 

Trung-Đông của khu vực sản xuất nông nghiệp, và khả 

năng cao sương giá sẽ xuất hiện ở phía Tây và Bắc vùng 

nông nghiệp của quốc gia này. 

Đối với khu vực Châu Âu, thời tiết lạnh sẽ trải dài 

xuyên phía Bắc Âu trong vài ngày tới, dẫn đến những cơn 

mưa, giúp hỗ trợ sự phát triển của nông sản khu vực này. 

Một số khu vực vẫn còn nhiều lượng mưa hơn, do đã trải 

qua mức nhiệt độ nóng kỉ lục xuyên suốt tháng 7, như phía 

Bắc ở Pháp, một số khu vực ở Đức, Tây Ban Nha và Bồ 

Đào Nha. Nhiệt độ ấm bắt đầu từ tuần sau sẽ làm trầm 

trọng thêm tiến độ trồng trọt các khu vực trồng ngô, mặc dù 

tiến độ thu hoạch lúa mì vẫn đang có những tín hiệu tích 

cực. 

Ở Trung Quốc, đa số ở khu vực phía Nam sẽ trải 

qua nhiệt độ cao trong tuần vừa qua, theo Trung tâm Khí 

tượng Quốc gia của Trung Quốc (NMC). Ảnh hưởng từ 

mưa và bảo ở vùng trung tâm, cùng với độ ẩm tăng dần ở 

khu vực Đông-Bắc của Trung Quốc sẽ tác động tiêu cực 

đến sự phát triển của ngô ở quốc gia này. Ở khu vực phía 

Nam, các cơn bão nhiệt sẽ kéo dài và nâng nhiệt độ trung 

bình lên cao, gây ảnh hưởng đến tiến độ phát triển của gạo 

và các loại trái cây. 

Ở Úc, chuỗi áp thấp và khí lạnh nhiệt đới được kì 

vọng sẽ tạo ra những cơn mưa ở một số khu vực lớn ở Úc, 

bao gồm New South Wales Victoria và Nam Úc, những nơi 

đã gặp rủi ro về độ ẩm của đất trong những tuần gần đây. 

Theo Văn phòng Khoa học và Kinh tế Tài nguyên và Nông 

nghiệp Úc (ABARES), lượng mưa xuất hiện sẽ là một ưu 

điểm tốt cho nông sản, nhưng sẽ cần có thêm những trận 

mưa nữa để phát triển tối đa năng suất của chúng. Các đợt 

mưa cũng được dự báo sẽ xuất hiện ở Tây Úc, hỗ trợ phát 

triển nông sản vụ đông sau khi khu vực này đã trải qua 

những tuần trong điều kiện khô và độ ẩm đất thấp. 

Tình hình xuất khẩu ngũ cốc ở Vùng Biển Đen 

Tổng thống Ukraine đã đến thăm một cảng Biển Đen vào 

ngày 29/07 để cho thấy đất nước của ông đã sẵn sàng bắt 

đầu xuất khẩu ngũ cốc theo thoả thuận trước đó được Liên 
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Hợp Quốc làm trung gian, nhằm giảm bớt tình trạng thiếu 

lương thực toàn cầu, và cho biết Kyiv đang chờ tín hiệu về 

chuyến hàng đầu tiên. 

Trong một chuyến công tác hiếm hoi ra khỏi Kyiv 

kể từ xung đột ngày 24/02 với Nga, Tổng thống Voldymyr 

Zelenskiy đã lên án việc phong toả Biển Đen của Nga đã 

ngăn Ukraine xuất khẩu ngũ cốc, góp phần khiến giá ngũ 

cốc toàn cầu tăng mạn. 

Tổng thống cho biết, Ukraine đang chờ tín hiệu 

từ các đối tác trong công cuộc khởi hành chuyến hàng đầu 

tiên, và kì vọng có thể bắt đầu vào ngày 29/07 và 30/07. 

Tuy nhiên, các vấn đề thủ tục về an ninh vẫn cần phải được 

cân nhắc, từ đó dẫn đến việc các chuyến hàng xuất khẩu 

ngũ cốc sẽ phải qua nhiều công đoạn khác để chuyển ngũ 

cốc sang những quốc gia khác. 

Nga và Ukraine là những nhà cung cấp lúa mì lớn 

trên toàn cầu, và thỏa thuận do Liên hợp quốc làm trung 

gian mà họ đã ký tại Istanbul trong tuần vừa qua, nhằm xoa 

dịu cuộc khủng hoảng lương thực và giảm giá ngũ cốc toàn 

cầu vốn đã ở mức cao kể từ cuộc xung đột giữa Nga và 

Ukraine. Thỏa thuận này nhằm mục đích cho phép các 

chuyến hàng ngũ cốc qua và ra khỏi Chornomorsk, Odesa 

và cảng Pivdennyi. 

  



 

 

8 

 

  
TIẾN ĐỘ THU HOẠCH NGÔ Ở BANG MATO GROSSO – 

BRAZIL ĐÃ ĐI ĐẾN HỒI KẾT (25/07-29/07) 

 

 

 
 

 

 

 
CÔNG TY CỔ PHẦN SAIGON FUTURES 

THÀNH VIÊN KINH DOANH XUẤT SẮC  

CỦA SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM NĂM 2020 

Tận Tâm – Chính Trực – Khách Quan – Chuyên Nghiệp 

Thực hiện bởi: 

Phòng Phân Tích –  

Công ty cổ phần Saigon Futures 

Thông tin liên hệ: 

028 6686 0068 

www.saigonfutures.com 

 


	Thảo luận xuất khẩu ngô từ Brazil tới Trung Quốc trong năm 2022
	Brazil sẽ gia tăng diện tích trồng ngô và đậu tương ở mức trung bình trong niên vụ 2022/23
	Năng suất nông sản ở Châu Âu giảm do hạn hán xảy ra
	Tiến độ thu hoạch ngô ở Mato Grosso gần như kết thúc
	Xuất khẩu đậu tương ở Brazil đạt 6.2 triệu tấn trong 3 tuần tháng 7
	Xuất khẩu lúa mì ở EU tăng 36.3% so với cùng kì năm trước, giảm nhẹ so với tuần trước
	Báo cáo tuỳ viên của USDA hạ xuất khẩu ngô và lúa mì ở Argentina
	Sản lượng đậu tương tiếp tục giảm ở tuần thứ ba liên tiếp ở Trung Quốc do nhu cầu thấp
	Thời tiết đang ảnh hưởng đến vành đai nông sản ở các quốc gia trên thế giới
	Tình hình xuất khẩu ngũ cốc ở Vùng Biển Đen

