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DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG 10/06 

 

Thị trường nông sản đã có phiên giao dịch 

khá biến động khi các số liệu từ báo cáo 

Cung – cầu mùa vụ thế giới WASDE được 

công bố. Các số liệu kém tích cực về tồn kho 

đã thúc đẩy giá ngô tăng cao chạm mốc 7 

USD. Mặt khác, số liệu khác tích cực về đậu 

tương cả vụ cũ và vụ mới đã tạo nên áp lực 

giảm giá lớn đối với đậu tương. Trong khi 

đó, các số liệu về tồn kho lúa mì có sự trái 

chiều giữa vụ cũ và vụ mới khiến cho giá lúa 

mì có sự giao dịch giằng co. 

TIN TỨC CHUNG NGÀY 11/06 

1. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ trong tuần kết thúc ngày 

05/06 giảm xuống còn 376,000 người, dự đoán 370,000 người. Tuần trước 

405,000 người 

2. CPI Mỹ tháng 5 tăng 0.6% so với tháng 4 (tháng 4 tăng 0.8%), đồng thời 

tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. Cao hơn so với dự báo là 4.7%. 

3. ECB giữ nguyên lãi suất tiền gửi ở mức -0.5%, lãi suất tái cấp vốn 0 và lãi 

suất cho vay cận biên là 0.25%. ECB kéo dài và tăng tốc Chương trình Thu 
mua khẩn cấp trong đại dịch (PEPP) đến tháng 03/2022 với quy mô 1.85 

nghìn tỷ Euro. Chương trình Thu mua tài sản (APP) tiếp tục với tốc độ 20 tỷ 

Euro/tháng. 

4. Số ca nhiễm Covid-19 tại Anh đã đạt 7,393 ca trong ngày hôm qua, đây là 
mức cao nhất kể từ tháng 2. 

5. Bảng cân đối kế toán của Fed đã đạt mức 8 nghìn tỷ USD tài sản. Tăng 
gần gấp đôi kể từ khi thực hiện chương trình mua trái phiếu với quy mô lớn 

vào tháng 3 năm 2020.  

6. Ngoài ra, Fed đã bán khoảng 160 triệu đô la các khoảng nợ doanh nghiệp 

đang nắm giữ kể từ thứ 2, sau thông báo nới lỏng danh mục tín dụng doanh 

nghiệp 14 tỷ đô la Mỹ. 

TIN TỨC MÙA VỤ 

1. Xuất khẩu thịt bò Mỹ tháng 4 đạt 121,050 tấn, tăng 23% so với cùng kỳ 

năm trước. Xuất khẩu sang Trung Quốc tăng vọt trong tháng 4 với 17,233 

triệu tấn. Trong khi đó, xuất khẩu thịt lợn Mỹ tháng 4 đạt 269,918 tấn, tăng 
2% so với cùng kỳ năm trước. 
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LỊCH SỰ KIỆN 

STT Ngày Nhóm ngành Sự kiện Diễn giải 

1 07/06/2021 Nông sản 
Báo cáo Thanh tra xuất khẩu 

nông sản Mỹ hàng tuần 
Phát hành lúc 22h00, thống kê sản lượng nông sản xuất 

đi các nước khác theo tuần 

2 08/06/2021 Nông sản  Báo cáo Tiến độ mùa vụ cây trồng 
Phát hành lúc 3h sáng, cập nhật tình hình nông sản niên vụ 

mới tại Mỹ 

3 08/06/2021 Tin tức chung Chỉ số kinh tế Nhật Bản: GDP theo quý. Phát hành lúc 6:50 

4 08/06/2021 Tin tức chung Chỉ số kinh tế Châu Âu: Thay đổi việc làm theo quý. Phát hành lúc 16h00 

5 08/06/2021 Tin tức chung Chỉ số kinh tế Châu Âu: GDP điều chỉnh theo quý. Phát hành lúc 16h00 

6 08/06/2021 Tin tức chung Chỉ số kinh tế Mỹ: Cán cân thương mại. Phát hành lúc 19h30 

7 09/06/2021 Tin tức chung Chỉ số kinh tế Trung Quốc: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI). Phát hành lúc 8h30 

8 09/06/2021 Tin tức chung Chỉ số kinh tế Trung Quốc: Chỉ số giá sản xuất (PPI). Phát hành lúc 8h30 

9 09/06/2021 Tin tức chung 
Bản công bố lãi suất của NHTW 

Canada (BOC) 
Lúc 21h00 

10 09/06/2021 Tin tức chung Chỉ số kinh tế Mỹ: Tồn kho bán sỉ, lúc 21h00 

11 09/06/2021 Dầu thô, ngô 
Báo cáo năng lượng hàng tuần từ 

EIA 
Lúc 21h30 

12 10/06/2021 Tin tức chung Chỉ số kinh tế Mỹ: CPI và CPI lõi thay đổi theo tháng, lúc 19h30 

13 10/06/2021 Nông sản  
Báo cáo Doanh số xuất khẩu 

hàng tuần từ USDA 
Số liệu bán hàng và giao hàng các mặt hàng nông sản 

Mỹ, công bố lúc 19h30 

14 10/06/2021 Nông sản 
Báo cáo Cung – cầu nông sản 

thế giới (WASDE 6) 
Lúc 23h00, các số liệu tổng quát và chi tiết về cung cầu – 

nông sản Mỹ và TG 

15 11/06/2021 Tin tức chung Chỉ số kinh tế Anh: GDP theo tháng, lúc 13h00 
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DẦU THÔ 

1. OEPC giữ nguyên dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu thô thế giới năm 
2021 sẽ tăng 5.95 triệu thùng/ngày lên mức 96.46 triệu thùng/ngày, tương 
đương tăng 6.6%. 

2. Sản lượng dầu thô OPEC trong tháng 5/2021 tăng 390,000 thùng/ngày 
lên mức 25.46 triệu thùng/ngày, phản ánh quyết định nới lỏng cắt giảm 

của Iran. 

ĐÁNH GIÁ CƠ BẢN: Xu hướng TIÊU CỰC 
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ĐƯỜNG  

1. Một vài khu vực tại Brazil đang đối mặt với tình trạng khô hạn tồi tệ 

nhất trong vòng 91 năm có thể sẽ giải tỏa được căng thẳng sau khi có mưa 
trong tháng này. Công ty dự báo thời tiết Brazil Somar dự kiến sẽ có mưa 
tại phía nam của khu vực trung nam. Ngoài ra, nhà khí tượng học Celso 

Oliveira thì Parana, Mato Grosso do Sul và Sao Paulo đã nhận được lượng 

mưa đáng kể bắt đầu vào cuối tuần trước. 

2. Fiji Sugar Corporation cho biết, không có sự thiếu hụt đường và có đủ 

đường trên thị trường cho người tiêu dùng. Theo Sachin Deo, phòng 

thương mại Fiji Sugar Corporation cho biết rằng đội ngũ kinh doanh của 

họ đang liên hệ với các thương nhân nhằm đảm bảo được đẩy đủ nguồn 

cung đường trên thị trường. 

3. Xuất khẩu đường cao trong 2 vụ liên tiếp và gia tăng nguồn cung 

ethanol có thể cho việc pha chế xăng dầu có thể giúp lợi nhuận các nhà 

máy mía đường tăng 70-100 điểm cơ bản trong năm tài chính. Thêm vào 

đó, việc chính phủ thông báo thời gian sử dụng tỷ lệ pha trộn ethanol trong 

xăng lên mức 20% trong 2 năm kể từ năm 2023 cũng có thể giúp cho đà 

tăng ổn định trong trung hạn. 

ĐÁNH GIÁ CƠ BẢN: Xu hướng TIÊU CỰC 
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ĐẬU TƯƠNG 

1. Theo hãng tư vấn Datagro: tính đến ngày 04/06 bán hàng đậu tương Brazil 
niên vụ 2020/21 đạt 76.3%, cùng kỳ năm trước 87.5%, cao hơn trung bình 
lịch sử là 73.4%. 

2. Bán hàng đậu tương Brazil vụ mới 2021/22 đạt 17.4%, cùng kỳ năm trước 

33.1%, trung bình lịch sử 15.1%. 

3. Giai đoạn “không có đậu tương” tại bang Mato Grosso bắt đầu từ ngày 

15/06 đến 15/09. Trong giai đoạn này không được trồng đậu tương trên các 
cánh đồng thu hoạch, dọc theo các con đường hoặc xung quanh phương tiện 

vận tải và lưu trữ. Làm chậm sự lây lan của bệnh ghỉ sắt từ mùa vụ này sang 

mùa vụ khác 

4. Tính đến tuần kết thúc ngày 03/06, bán hàng đậu tương vụ 2020/21 đạt 16 

nghìn tấn, giảm 11% so với tuần trước. Bán hàng đậu tương vụ 2021/22 đạt 

105 nghìn tấn, giảm 42% so với tuần trước. Trong khi đó, giao hàng đậu 

tương 2020/21 đạt 279 nghìn tấn, tăng 26% so với tuần trước. 

DẦU CỌ 

1. Xuất khẩu dầu cọ Malaysia 10 ngày đầu tháng 6 đạt 402,520 tấn, -14.3% 

cùng kỳ tháng 5. Tổng xuất khẩu dầu cọ tháng 5 đạt 1.27 triệu tấn, giảm 

6.01%. 

2. Tồn kho dầu cọ Malaysia cuối tháng 5 tăng 1.49% lên 1.57 triệu tấn. Sản 

lượng dầu cọ tháng 5 tăng 2.84% so với tháng 4 lên mức 1.57 triệu tấn 

ĐÁNH GIÁ CƠ BẢN: Xu hướng TIÊU CỰC 
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LÚA MÌ 

1. IKAR của Nga tăng dự báo sản lượng lúa mì năm 2021 lên thêm 2 triệu 

tấn ở mức 82 triệu tấn, năm ngoái 85.9 triệu tấn.  

2. Strategie Grains tăng dự báo sản lượng lúa mì mềm trong năm 2021 Châu 
Âu lên 131.1 triệu tấn. Tháng 5 dự báo 129.6 triệu tấn. Niên vụ trước 119.41 

triệu tấn 

3. Strategie Grains cắt giảm xuất khẩu lúa mì niên vụ 2020/21, cắt giảm 0.6 

triệu tấn. Tăng dự báo xuất khẩu lúa mì niên vụ 2020/21 thêm 1.6 triệu tấn. 

4. Ethiopia thông báo gói thầu mua 400,000 lúa mì xay xát. 

5. Tính đến tuần kết thúc ngày 03/06, bán hàng lúa mì 2021/22 đạt 326 

nghìn tấn, tăng 1000% so với tuần trước. Bán hàng lúa mì vụ 2022/23 không 

ghi nhận trong tuần, tuần trước đạt 398 nghìn tấn. Giao hàng đậu tương 
2021/22 đạt 136 nghìn tấn, giảm 44% so với tuần trước. 

ĐÁNH GIÁ CƠ BẢN Xu hướng TÍCH CỰC 
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NGÔ  

1. Theo hãng tư vấn Datagro: tính đến ngày 04/06 bán hàng ngô tại 

Centrol-sul của Brazil đạt 56.9% sản lượng dự kiến, cùng kỳ năm trước 

61%, trung bình lịch sử là 53.2%. 

2. Vụ thu hoạch ngô safrinha sớm đã bắt đầu tại Nova Mutum, trung nam 

Mato Grosso. Năng suất được báo cáo trong vùng từ 68 đến 150 bao/ha 

(hay 64.8 đến 143.1 giạ/mẫu). Chủ tịch Hiệp Hội nông thôn tại đây ước 

tính năng suất giảm 20%, trước đó ước tính giảm 15%. 

3. Tính đến tuần kết thúc ngày 03/06, bán hàng ngô 2020/21 đạt 189.5 

nghìn tấn, giảm 64% so với tuần trước. Bán hàng ngô 2021/22 đạt 26 

nghìn tấn, giảm 94% so với tuần trước. Giao hàng ngô đạt 1.6 triệu tấn, 

giảm 22.6% so với tuần trước.  

ĐÁNH GIÁ CƠ BẢN: Xu hướng TIÊU CỰC 
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KHUYẾN CÁO MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM 

  

 
Báo cáo này chỉ nhằm cung cấp thông tin cho các tổ chức đầu tư 
cũng như nhà đầu tư cá nhân và không hàm ý đưa ra bất kỳ lời 

khuyên chào mua/bán nào. Các quan điểm và nhận định được 

trình bày trong báo cáo không tính đến sự khác biệt về mục tiêu 

và chiến lược cụ thể của từng nhà đầu tư. Chúng tôi không chịu 

trách nhiệm bất kỳ thiệt hại nào phát sinh liên quan đến việc sử 

dụng thông tin của báo cáo này dưới mọi hình thức. Thông tin 

sử dụng trong báo cáo này được Saigon Futures thu thập từ 

nguồn tin cậy vào thời điểm công bố.  

Báo cáo này là tài sản và được giữ bản quyền bởi Saigon 

Futures. Không được phép sao chép, phát hành cũng như tái 
phân phối báo cáo vì bất kỳ mục đích gì nếu không có văn bản 

chấp thuận của Saigon Futures. Vui lòng ghi rõ nguồn khi trích 

dẫn nếu sử dụng các thông tin trong báo cáo này. 

 

LIÊN HỆ SAIGON FUTURES 

 Email: dvkh@saigonfutures.com 

 Website: saigonfutures.com 

 Hotline: 028 6686 0068 

 Fanpage: Saigon Futures Inc. 
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