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Giá các loại phân bón thế giới tăng vọt lên mức cao lịch sử do nguồn cung không đủ đáp ứng nhu cầu khi mùa vụ 
năm 2021/22 đã bắt đầu
 Thị trường phân bón thế giới (chủ yếu là phân bón hóa học) bước vào giai đoạn sôi động nhất chưa từng có trong lịch 

sử khi giá phân bón đã tăng vọt do nguồn cung không đủ đáp ứng nhu cầu mùa vụ trồng trọt niên vụ 2021/22. Chỉ số giá 
phân bón tại Bắc Mỹ đang dao động quanh mức cao nhất mọi thời đại, ở mức trung bình 1.072,87 USD/tấn trong ngắn 
hạn, trong khi tại Trung Quốc, giá phân bón Ure giao ngay đang tăng hơn 200% so với cùng kỳ năm trước. Việc thiếu phân 
bón hóa học khiến người nông dân ở nhiều nơi như Anh phải tìm kiếm cả nguồn phân bón hữu cơ từ động vật hoặc bùn 
thải đã qua xử lý để trồng trọt khi đang ở mùa vụ lúa mì, yến mạch. 

Ngân hàng Á Châu không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hoạt động kinh doanh nào phát sinh từ việc tham khảo hay sử dụng thông tin từ Bản tin này.
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PHÂN BÓN
*  Theo Reuters, các cánh đồng trồng lương thực chủ lực, từ ngô ở Brazil đến lúa 
gạo ở Đông Nam Á đều đang thiếu phân bón do nguồn cung thắt chặt, nhu cầu 
tăng cao khi bắt đầu niên vụ mới, trong khi việc vận chuyển và xuất khẩu gặp 
nhiều khó khăn do thiếu container giai đoạn cuối năm là những nguyên nhân 
khiến cho giá phân bón đang ở mức rất cao. Ngoài ra, chi phí sản xuất phân bón 
hóa học tăng không chỉ do nhu cầu mà còn chịu áp lực chi phí từ giá khí đốt và 
than làm nguyên liệu thô tăng vọt trong năm nay. Khí đốt tự nhiên cũng là một 
nguyên liệu đầu vào quan trọng cho các nhà sản xuất phân bón, và giá khí đốt tự 
nhiên đã biến động tăng không ngừng trong năm nay. Giá phân bón tăng sẽ tiếp 
tục đẩy giá lương thực tăng theo, ảnh hưởng rất lớn đến những quốc gia phải phụ 
thuộc vào nguồn cung lương thực nhập khẩu. 
*  Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực Liên Hợp Quốc (FAO) mới đây công bố 
chỉ số giá lương thực năm nay ở mức cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây. Các 
nhà phân tích của FAO cho rằng tình trạng thiếu nguồn cung phân bón mới chỉ ở 
giai đoạn đầu và sẽ còn nghiêm trọng hơn nữa vào đầu năm tới. Niên vụ 2021/22 
đã bắt đầu được 2 tháng và người nông dân trên toàn cầu sẽ tăng cường thu mua 
phân bón để gieo cấy vụ mùa xuân, trong khi các nhà sản xuất phân bón lớn nhất 
thế giới là Trung Quốc, Nga và Ai Cập đã bắt đầu hạn chế xuất khẩu để đảm bảo 
nguồn cung trong nước. 
*  Một báo cáo khác từ Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết, giá phân bón hiện 
nay ghi nhận mức tăng cao hơn nhiều so với mức tăng lịch sử trước đó ghi nhận 
trong giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 - 2009. Một số ước tính 
không chính thức cho rằng, chi phí mua phân bón đã tăng trung bình 13% trong 
quý đầu năm nay và chi phí sản xuất của người nông dân tại Mỹ có thể tăng tới 
16% trong năm 2022 tới đây. Nhu cầu mở rộng diện tích trồng trọt tăng mạnh sau 
đại dịch sẽ còn tiếp tục thúc đẩy giá phân bón tăng mạnh trong năm 2022.
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