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THỊ TRƯỜNG LÚA GẠO THÁNG 4/2016 VÀ DỰ BÁO  

 

I. DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG 

Giá gạo thế giới sau khi tăng mạnh vào cuối tháng 3 đã giảm nhẹ trong những ngày đầu 

tháng 4. Chỉ số giá gạo trắng thế giới do Oryza theo dõi (WRI) ngày 22/4 ở mức 386 

USD/tấn, giảm khoảng 5 USD/tấn so với một tháng trước đó và hiện thấp hơn khoảng 

23 USDtấn so với một năm trước. Vẫn còn đó nỗi lo sản lượng sụt giảm do thời tiết 

khô hạn, song nhu cầu yếu hạn chế xu hướng tăng giá.  

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan hiện ở mức khoảng 395 USD/tấn, tăng khoảng 20 

USD/tấn (khoảng 4,5%) so với một tháng trước đây và cao hơn khoảng 8 USD so với 

một năm trước.  

Giá gạo Thái Lan bắt đầu tăng từ đầu tuần thứ 2 của tháng 4 do đồng baht tăng giá 

mạnh. Hiện Baht Thái ở mức 35,07996 THB/USD, tăng 12,98% so với cao nhất của 

năm nay là 40,31349 THB ngày 4/4/2016. So với đầu năm 2016, baht Thái hiện cao  

hơn khoảng 3,4%.  

Từ giữ tháng 4, xu hướng giá gạo tăng còn được hỗ trợ bởi lực mua mạnh trên thị 

trường nội địa trước và sau Tết cổ truyền. Khoảng cách giữa giá chào bán và giá trả 

mua đang giảm dần vì người mua bắt đầu tích trữ gạo khi thấy hạn hán trầm trọng nhất 

hơn 20 năm ảnh hưởng tới năng suất lúa của Thái Lan.  

Gạo xuất khẩu của Thái Lan hiện vẫn vắng khách.  

Tại Việt Nam, vào cuối tháng 3, nguồn cung khan hiếm trong bối cảnh vụ thu hoạch 

sắp kết thúc đẩy giá tăng lên, có lúc cao hơn giá gạo Thái Lan. Tuy nhiên, bước sang 

tháng 4, giá gạo quay đầu giảm nhẹ. Hiện giá gạo 5% tấm trung bình ở mức 375 

USD/tấn, giảm khoảng 10 USD/tấn so với một tháng trước nhưng cao hơn khoảng 15 

USD/tấn so với một năm trước. Giá gạo xuất khẩu ở thời điểm hiện tại chủ yếu mang 

tính tham khảo, bởi rất ít nhà xuất khẩu chào bán do lượng tồn trữ sắp cạn kiệt, và 

những khách hàng chính ở châu Á và châu Phi cũng chưa mua thêm hợp đồng mới.  

Lúc này gạo xuất khẩu chủ yếu sang Trugn Quốc, tập trung vào hai loại gạo trắng và 

gạo tấm. Nguồn tin Reuters cho biết một số công ty xuất khẩu đang khó khăn trong 

việc mua gạo để thực hiện những hợp đồng đã ký. Một trong những lý do khiến các 

nhà xuất khẩu không  muốn chào bán gạo lúc này bởi giá lúa gạo trong nước đang cao, 

mà lại rất khó dự đoán về hoạt động mua của khách hàng Trung Quốc.  

Gạo 5% tấm của Ấn Độ hiện có giá khoảng 370 USD/tấn, không thay đổi so với một 

tháng trước và giảm  khoảng 5 USD/tấn so với một năm trước.  

Giá gạo basmati bán buôn tại thủ đô nước này gần đây tăng nhanh do nhu cầu mua dự 

trữ bởi lo ngại nguồn cung hạn hẹp. Nhiệt độ cao chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới vụ lúa 

muộn Rabi (tháng 11-tháng 5) ở các bang miền đông là Odisha và Tây Bengal.  
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Gạo 5% tấm của Campuchia giá tăng khoảng 25 USD/tấn trong vòng một tháng qua, 

hiện đạt khoảng 450 USD/tấn. So với cùng kỳ năm ngoái, giá hiện cao hơn khoảng 15 

USD/tấn.  

Giá gạo Myanmar trong vòng một tháng qua tăng khoảng 5 USD/tấn, hiện đạt 420 

USD/tấn, cao hơn khoảng 15 USD/tấn so với một năm trước.  

Gạo 5% tấm của Pakistan hiện có giá khoảng 355 USD/tấn, tăng khoảng 15 USD/tấn 

so với một tháng trước, nhưng vẫn thấp hơn khoảng 25 USD/tấn so với một năm trước.  

Giá gạo xuất khẩu (5% tấm, USD/tấn) 

 
Nguồn: VITIC tổng hợp từ Oryza 

 

Giá gạo trong nước sau khi tăng vào đầu tháng 4 do nhu cầu tăng từ Trung Quốc và lo 

ngại hạn hán làm giảm sản lượng, bắt đầu giảm từ tuần thứ 2 của tháng 4. Tuy nhiên, 

tới cuối tháng 4 giá có xu hướng tăng trở lại bởi dự báo sản lượng năm nay sụt giảm do 

hạn hán và xâm nhập mặn.  



3 

 

  
Ngoài yếu tố nhu cầu tăng do lo ngại hạn hán và xâm nhập mặn ảnh hưởng tới mùa vụ 

tới, nguồn cung giảm bởi kết thúc vụ thu hoạch cũng đẩy giá lúa tăng lên.  

Giá lúa gạo nguyên liệu tại ĐBSCL (đồng/kg) 

Loại lúa, gạo 23/3/2016 19/4/2016 

Lúa khô tại kho loại thường 5.150–5.250 5.400-5.500 

Lúa dài 5.450–5.550 5.700-5.800 

Gạo nguyên liệu loại 1 làm ra gạo 5% tấm 6.800–6.900 6.950-7.050 

Gạo nguyên liệu làm ra gạo 25% tấm 6.650–6.750 6.750-6.850 

Gạo thành phẩm 5% tấm không bao bì tại mạn 7.800–7.900 7.900-8.000 

Gạo 15% tấm 7.600–7.700 7.700-7.800 

Gạo 25% tấm 7.450–7.550 7.550-7.650 

Nguồn: Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) 

II. CUNG – CẦU 

Nhu cầu nhập khẩu thể hiện qua những hợp đồng mới ký trong tháng qua không nhiều. 

Tuy nhiên, thiên tai diễn ra ở nhiều nơi gây lo ngại nguồn cung sẽ giảm sút trong thời 

gian tới. Nguồn cung tại Việt Nam giảm do vụ thu hoạch kết thúc.  
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Từ cuối năm 2015, điều kiện khô hạn do El Nino gây ra đã ảnh hưởng nghiêm trọng 

đến khu vực Đông Nam Á, nhất là tại ĐBSCL. Mức nước sông Mekong tại nhiều khu 

vực đã xuống mức thấp nhất trong 90 năm qua, gây hiện tượng xâm mặn nghiêm trọng 

hơn so với những năm trước. 

1. Các nước xuất khẩu chủ chốt  

1.1. Thái Lan 

Sản xuất 

Theo số liệu của Văn phòng Kinh tế Nông nghiệp Thái Lan (OAE), kể từ tháng 1/2015, 

hạn hạn do El Nino đã gây thiệt hại khoảng 320.000 ha đất trồng lúa và khoảng 1,1 

triệu tấn gạo, trị giá 15,5 tỷ baht (442 triệu USD) đã bị thiệt hại tính đến 17/3/2016. 

Tháng trước, Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan lưu ý rằng diện tích trồng lúa vụ 

2 năm 2015-2016 của nước này sẽ giảm 1/2 xuống 800.000 ha do điều kiện khô hạn 

kéo dài. Bộ khuyến cáo nông dân lùi thời điểm gieo cấy vụ chính năm 2016 tới giữa 

tháng 7, muộn hơn so với thông thường. Chính phủ Thái Lan có kế hoạch trồng khoảng 

8,93 triệu ha lúa trong vụ chính này, thấp hơn mức 9,88 triệu ha cùng vụ năm ngoái để 

cân đối cung – cầu.  

Chính phủ Thái Lan đang dự định hạn chế diện tích vụ lúa chính năm 2016 ở 8,93 triệu 

ha so với 9,88 triệu ha năm 2015 nhằm cân bằng cung-cầu gạo, theo các nguồn tin 

trong nước. Bộ Nông nghiệp Thái Lan sẽ thông báo khu vực xuống giống cụ thể vào 

tuần tới cùng với lịch xuống giống. 

Trong báo cáo gần đây, Bộ Nông nghiệp Mỹ dự đoán sản lượng lúa của Thái Lan năm 

2015-2016 ước đạt 24 triệu tấn, giảm so với 29,4 triệu tấn năm trước do diện tích và 

sản lượng vụ lúa 2 giảm mạnh. Sản lượng lúa của Thái Lan năm 2016-2017 dự đoán 

tăng 11% lên 26,5 triệu tấn khi sản lượng lúa vụ 2 hồi phục. 

Tiêu thụ gạo của Thái Lan niên vụ 2015-2016 ước đạt 11,5 triệu tấn và tăng lên 12,5 

triệu tấn năm 2016-2017 khi nhu cầu gạo tấm sử dụng trong sản xuất thức ăn nuôi lợn 

tăng lên. 

Xuất khẩu 

Giai đoạn từ 1/1 đến 17/3/2016, xuất khẩu gạo của Thái Lan đạt 2,3 triệu tấn, trị giá 

37,33 triệu baht (1 tỷ USD), tăng 28% khối lượng và tăng 24% giá trị so với cùng kỳ 

năm ngoái. 

Nguồn tin từ Thái Lan cho biết các nhà xuất khẩu gạo Thái đã ký Biên bản ghi nhớ 

(MoU) với 7 nhà nhập khẩu gạo Hong Kong để bán 150.000 tấn gạo, trị giá 120 triệu 

baht trong năm nay. MoU là một phần trong chuyến làm việc của Bộ trưởng Thương 

mại Thái Lan tại Hong Kong từ 5-7/4 nhằm củng cố quan hệ thương mại giữa 2 bên. 

Bộ Thương mại Thái Lan đang cố gắng tăng thị phần gạo Thái tại thị trường Hong 

Kong từ 57% lên 65% trong năm nay. 
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Reuters dẫn nguồn tin Thông tấn xã Thái Lan cho biết, Bộ Thương mại Thái Lan đang 

lên kế hoạch ký thêm thỏa thuận liên chính phủ G2G xuất khẩu 1 triệu tấn gạo với 

Trung Quốc. Cục trưởng Tổng cục Ngoại thương thuộc Bộ Thương mại Thái Lan cho 

biết, Bộ Thương mại sẽ đàm phán với chính phủ Trung Quốc về vấn đề này vào tháng 

tới. 

Chính phủ Thái Lan đạt mục tiêu xuất khẩu 9,5 triệu tấn gạo trong năm nay. Bộ 

Thương mại Thái Lan cho rằng có thể đạt được mục tiêu bất chấp sản lượng sụt giảm 

do thời tiết khô hạn.  

Cơ quan thường trú Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA Post) dự báo xuất khẩu gạo của Thái 

Lan niên vụ 2015-2016 đạt 8 triệu tấn, giảm so với 9,8 triệu tấn niên vụ 2014-2015 và 

giảm đáng kể so với 10 triệu tấn ước tính chính thức của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) 

do nguồn cung gạo trắng và gạo đồ vụ mới thắt chặt cũng như nhu cầu của thị trường 

châu Phi ảm đạm. 

USDA Post cũng dự đoán việc xả bán lượng gạo lưu kho sẽ chậm lại trong những 

tháng tới. Lượng gạo xuất khẩu bình quân trong 8 tháng tới được dự đoán đạt 600.000-

700.000 tấn so với 1 triệu tấn trong tháng 1/2016. Tuy nhiên, theo USDA Post, xuất 

khẩu gạo của Thái Lan sẽ tăng lên trong quý IV/2016 khi nguồn cung gạo trắng vụ mới 

được đưa ra thị trường. 

Theo ước tính của USDA Post, xuất khẩu gạo của Thái Lan niên vụ 2016-2017 sẽ tăng 

lên 10 triệu tấn do nguồn cung gạo trắng và gạo đồ tăng lên cũng như việc chính phủ 

tăng cường xả bán lượng gạo lưu kho. 

1.2. Việt Nam 

ĐBSCL đã thu hoạch xong vụ lúa đông xuân. Xuất khẩu tăng trong nửa đầu năm 2016 

khiến lượng tồn trữ sụt giảm. Việc xuống giống vụ tiếp theo đã bị trì hoãn do thời tiết 

khô hạn. 

Sản xuất 

ĐBSCL đã thu hoạch khoảng 1 triệu ha vụ đông xuân, sản lượng sụt giảm so với cùng 

kỳ là do ảnh hưởng của hạn và xâm nhập mặn. Qua báo cáo của các địa phương, đến 

ngày 25-3, hạn, mặn đã làm thiệt hại 180.000 ha lúa. 

Theo trang Tintucnongnghiep, một số doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư trồng lúa 

cũng như  xây dựng nhà máy chế biến, xay xát gạo xuất khẩu ở Campuchia để xuất 

khẩu gạo qua thị trường Liên minh châu Âu. 

Hiện nay gạo Việt Nam chủ yếu xuất khẩu sang những thị trường dễ tính như Trung 

Quốc, Philippines, Indonesia hay châu Phi. Những thị trường cao cấp khó tính như 

Liên minh châu Âu (EU), Mỹ, Nhật… gạo Việt không dễ tiếp cận. 

Trong khi đó, Campuchia lại đang xuất khẩu gạo sang thị trường EU dễ dàng với giá 

bán cao hơn nhiều giá xuất khẩu gạo cùng loại của Việt Nam. Hiện EU là thị trường 

chiếm đến hơn 60% thị phần gạo xuất khẩu của Campuchia. 
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EU có chính sách ưu đãi đặc biệt, miễn thuế nhập khẩu cho nông sản từ Campuchia. 

Từ đó nước này đã tận dụng cơ hội đầu tư nhà máy, kho chứa đáp ứng tiêu chuẩn EU 

để xuất khẩu gạo nói riêng và nông sản sang thị trường EU. 

Hiện Campuchia đang cần 300 triệu USD đầu tư vào nông nghiệp. Đây là cơ hội cho 

công ty xuất khẩu gạo, nông sản Việt Nam đầu tư và từ thị trường này xuất sang EU 

được miễn thuế. 

Xuất khẩu 

Theo VFA, so với cùng kỳ năm 2015, tình hình xuất khẩu gạo ba tháng đầu năm khá 

thuận lợi, tăng 57,6% về lượng và tăng 51,1% về giá trị, lượng xuất khẩu đạt 1,4 triệu 

tấn, với 577 triệu USD (giá FOB - giá tại cửa khẩu của bên xuất hàng), bình quân 

404,7 USD/tấn (FOB), chủ yếu nhờ các thỏa thuận liên chính phủ G2G đã ký với 

Indonesia và Philippines trong năm 2015 cũng như hợp đồng mới ký với Trung Quốc. 

Xuất khẩu gạo của Việt Nam từ 1/1 đến 14/4/2016 đạt 1,531 triệu tấn, tăng 1,35% so 

với 1,552 triệu tấn trong 4 tháng đầu năm 2015.  Giá xuất khẩu bình quân từ đầu năm 

đến nay đạt 408 USD/tấn (FOB) giảm 5% so với 429 USD/tấn cùng kỳ năm ngoái. 

VFA dự báo xuất khẩu gạo trong nửa đầu năm 2016 đạt 3 triệu tấn, tăng 12% so với 

cùng kỳ năm ngoái do nhu cầu của Trung Quốc và các nước Đông Nam Á tăng. Xuất 

khẩu gạo trong quý II/2016 đạt 1,6 triệu tấn, giảm 200.000 tấn so với mục tiêu 1,8 triệu 

tấn, chủ yếu do tác động của thời tiết khô hạn và hạn mặn xâm nhập. 

1.3. Campuchia  

Campuchia đã xuất khẩu được 162.200 tấn gạo trong 3 tháng đầu năm 2016, tăng 9% 

so với 149.464 tấn cùng kỳ năm ngoái, tờ Khmer Times dẫn số liệu của Văn phòng 

Dịch vụ Một cửa về Thủ tục Xuất khẩu Gạo (SOWS-REF) cho biết. 

Riêng trong tháng 3/2016, xuất khẩu gạo của Campuchia đạt 66.275 tấn, tăng 28% so 

với 51.912 tấn trong tháng 2/2016 nhưng giảm 13% so với 75.867 tấn trong tháng 

3/2015. 

Ngành lúa gạo Campuchia vẫn đang gặp nhiều bất cập, khi chi phí sản xuất cao, giá 

điện cao và thiếu nguồn tài chính để mua và lưu trữ lúa. Các nhà xuất khẩu cho biết họ 

rất thiếu vốn để thu mua lúa từ nông dân.  

USDA ước tính xuất khẩu gạo của Campuchia năm 2016 đạt 900.000 tấn (cả chính 

ngạch và tiểu ngạch), giảm 18% so với 1,1 triệu tấn năm 2015. 

Để cải thiện tình hình, mới đây chính phủ nước này thông báo sẽ bãi bỏ thuế giá trị gia 

tăng đối với máy móc xay xát và xử lý các công ty nhập khẩu gạo từ các nước láng 

giềng rồi ghi nhãn thành gạo Campuchia.  Bên cạnh đó, chính phủ Campuchia cũng 

đảm bảo hỗ trợ ngành lúa gạo, kể cả cung cấp gói tín dụng đặc biệt và sớm xử lý những 

vấn đề liên quan đến giá điện và cảng biển. 

Theo các nhà xuất khẩu gạo Campuchia, quyết định bãi bỏ thuế VAT 10% sẽ mang lại 

lợi ích cho các nhà xay xát nội địa, giúp tăng khả năng cạnh tranh với các đối thủ nước 

ngoài. 
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2. Các thị trường nhập khẩu chủ chốt 

Trong tháng 4, các nước nhập khẩu chủ chốt nhìn chung không ký hợp đồng mua với 

khối lượng lớn bởi giá cao và các kho dự trữ đã đầy sau đợt mua từ cuối năm 2015.  

2.1. Philippine 

Cơ quan Thống kê Philippines (PSA) ước tính sản lượng lúa của nước này trong quý 

I/2016 đạt 4,07 triệu tấn, giảm 6,8% so với 4,37 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái và giảm 

2% so với 4,15 triệu tấn dự báo tháng trước, chủ yếu do tình trạng khô hạn. 

Trước đó, PSA dự báo sản lượng lúa của Philippines trong nửa đầu năm 2016 đạt 8,2 

triệu tấn, giảm 1,5% so với 8,32 triệu tấn cùng kỳ năm 2015. 

Sản lượng lúa của Philippines năm 2015 giảm 4,31% xuống 18,15 triệu tấn do hiện 

tượng El Nino. 

Reuters dẫn tin từ Chính phủ Philippines cho biết quốc gia này có thể nhập khẩu thêm 

500.000 tấn gạo để gia tăng lượng dự trữ quốc gia, giảm thiểu biến động giá trên thị 

trường do El Nino gây hạn  hán làm ảnh hưởng tới an ninh lương thực.  

Lãnh đạo Cơ quan Hậu cần Quốc gia (NFA), ông Renan Dalisay cho biết Tổng thống 

Benigno Aquino đã cho NFA “quyền xem xét” việc nhập khẩu nửa triệu tấn gạo. Như 

vậy, NFA có thể mua gạo theo hợp đồng cấp chính phủ, tức là NFA chỉ có thể đàm 

phán việc mua gạo với Việt Nam, Thái Lan hoặc Campuchia.  

Khối lượng gạo sắp mua này nằm ngoài khối lượng 750.000 tấn mà NFA đã mua của 

Việt Nam và Thái Lan, và đã nhận trong 6 tháng qua.  

Tuy nhiên, ông Dalisay cho biết thời điểm mua bổ sung sẽ vẫn phải đợi Ủy ban NFA 

quyết định. 

2.2. Indonesia 

TTXVN dẫn nguồn tin Antara cho biết, Chính phủ Indonesia đề ra mục tiêu xuất khẩu 

100.000 tấn gạo sang 10 nước châu Á và châu Âu như một phần nỗ lực tăng cường 

xuất khẩu nông sản trong năm nay. 

Tổng Giám đốc Cơ quan Cơ sở hạ tầng và Thiết bị nông nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp 

Indonesia Sumardjo Gatot Irianto cho biết trong số 10 điểm đến của gạo Indonesia có 

Malaysia, Singapore, Brunei và Đức. 

Chính phủ Indonesia quyết tâm năm nay thực hiện mọi nỗ lực để thu mua gạo nội địa 

nhằm đáp ứng các nhu cầu về gạo và phục vụ xuất khẩu. 

2.3. Trung Quốc 

USDA Post dự báo tồn kho gạo cuối vụ của Trung Quốc niên vụ 2015-2016 (tháng 7 - 

tháng 6) tăng lên 50,61 triệu tấn, tăng 5% so với 47,64 triệu tấn năm 2014-2015 và 

giảm so với 47,76 triệu tấn ước tính của USDA do nhu cầu giảm. USDA Post cũng dự 

báo tồn kho gạo cuối vụ năm 2016-2017 tăng lên 52,91 triệu tấn. 
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Theo USDA Post, sản lượng lúa của Trung Quốc năm 2015-2016 đạt 208,243 triệu tấn, 

tăng nhẹ so với 206,51 triệu tấn năm trước, trong khi tiêu thụ gạo năm 2015-2016 đạt 

148 triệu tấn, giảm so với 150,3 triệu tấn ước tính của USDA do thị hiếu tiêu dùng thay 

đổi, kinh tế giảm tốc và lượng gạo sử dụng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi giảm. Tiêu 

thụ gạo năm 2016-2017 dự báo tiếp tục giảm xuống 147,4 triệu tấn. 

USDA Post dự báo nhập khẩu gạo của Trung Quốc năm 2015-2016 đạt 5 triệu tấn, tăng 

so với 4,7 triệu tấn năm trước đó. Thương nhân Trung Quốc tiếp tục nhập khẩu gạo 

miễn là giá gạo nội địa cao hơn so với các nước láng giềng. 

Trái lại, Tổ chức Nông Lương Liên Hợp Quốc (FAO) dự báo nhập khẩu gạo của Trung 

Quốc niên vụ 2015-2016 (tháng 6 - tháng 5) giảm 6% xuống 5,8 triệu tấn do những nỗ 

lực của chính phủ trong việc hạn chế nhập khẩu tiểu ngạch. 

Theo dự báo của FAO, tổng nhập khẩu ngũ cốc của Trung Quốc năm 2015-2016 giảm 

9% xuống 28 triệu tấn do sản lượng thu hoạch năm 2015 đạt kỷ lục và lượng tồn kho ở 

mức cao. 

Theo FAO, sản lượng lúa năm 2015 của Trung Quốc ước đạt 208,25 triệu tấn, tăng so 

với 206,507 triệu tấn năm 2014 nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi. 

III. DỰ BÁO 

Giá gạo tăng trong thời gian qua chủ yếu bởi yếu tố tâm lý, chứ không do nhu cầu 

mạnh. Tuy nhiên, trong thời gian tới, có nhiều yếu tố hỗ trợ giá duy trì ở mức cao, đó 

là khả năng nhu cầu từ Indonesia và Philippines; Trung Quốc sẽ vẫn có nhu cầu mua 

gạo Việt Nam, và sản lượng của Việt Nam và nhiều nước láng giềng bị tổn thất do hạn 

hán, kể cả ở Thái Lan và Campuchia.  

Theo nguồn tin Lao động, trong 3 tháng đầu năm 2016, gạo xuất khẩu Việt Nam vào 

thị trường Châu Á chiếm 75%. Trong khi đó, một số quốc gia châu Á đang đứng trước 

khả năng giảm, thậm chí không nhập khẩu gạo Việt trong thời gian tới. Cụ thể, các nhà 

xuất khẩu gạo Thái Lan vừa ký một biên bản ghi nhớ (MoU) với 7 nhà nhập khẩu gạo 

Hồng Kông để bán 150.000 tấn gạo, trị giá 120 triệu USD. Trong khi đó, Trung Quốc - 

bạn hàng lớn của gạo Việt Nam - đang siết chặt để ngăn chặn vận chuyển gạo cho Bắc 

Triều Tiên. Điều này ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến khả năng nhập khẩu gạo Việt Nam của 

Trung Quốc trong thời gian tới. Mặt khác, chủ trương mở rộng diện tích lúa thu đông 

2016 ở ĐBSCL lên 900.300ha so với 843.140ha năm 2015 của Bộ NNPTNT để bù 

thiệt hại 200.000 tấn lúa đông xuân bị hạn, mặn cũng được nhiều chuyên gia chỉ trích 

là tác động lâu dài đến nông dân. Bởi mở rộng diện tích vụ ba sẽ cần thêm nhiều công 

trình đê bao gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến lượng nước dự trữ ở vùng Đồng Tháp 

Mười và Tứ giác Long Xuyên. Nói chính xác hơn là sẽ làm vùng ngoài đê bao bị lũ 

nhiều hơn, trong khi hạn hán và xâm nhập mặn càng trầm trọng mùa khô những năm 

tiếp theo. 

Trong những tháng cuối năm nay, thị trường gạo có nhiều khả năng sẽ đón những sóng 

tăng giá mới.  
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Hạn hán. Cuộc khủng hoảng nước ở châu Á ngày càng tồi tệ. Vốn đã là lục địa khô 

hạn nhất thế giới tính theo lượng nước bình quân đầu người, châu Á hiện đối mặt với 

hạn hán nghiêm trọng căng rộng từ VN đến Ấn Độ. Tình trạng này càng làm trầm 

trọng thêm căng thẳng về chính trị và chiến lược khi nó phơi bày rõ tác hại từ chính 

sách xây đập đối với môi trường và dòng chảy đang ảnh hưởng đến nhiều quốc gia 

trong khu vực. 

Đông Nam Á và Nam Á đang hứng chịu nạn hạn hán tồi tệ nhất trong nhiều thập niên. 

Những khu vực bị nặng nhất là Đồng bằng Sông Cửu Long (vựa lúa của châu Á) và 

Tây nguyên của Việt Nam, 27 trong số 76 tỉnh của Thái Lan, nhiều vùng ở Campuchia, 

các thành phố lớn Yangon và Mandalay của Myanmar cũng như nơi sinh sống của 1/4 

dân số Ấn Độ, tức hơn 325 triệu người. 

Hạn hán có thể không ảnh hưởng tức thời đến các vùng đô thị sầm uất nhưng gây ra 

những hậu quả to lớn đối với kinh tế và xã hội. Hàng triệu người châu Á hiện đối mặt 

với tình trạng thiếu nước nghiêm trọng và nhiều người phải rời bỏ nhà cửa, trở thành di 

dân bất đắc dĩ. Myanmar, Thái Lan và Campuchia đều phải tiết chế lễ hội té nước 

mừng năm mới truyền thống. Tại một huyện ở bang Maharashtra (Ấn Độ), chính quyền 

địa phương phải ra lệnh cấm tụ tập hơn 5 người tại các cơ sở cung ứng nước hoặc hồ 

chứa nước do lo ngại bạo lực bùng phát. 

Song song đó, hạn hán tại những quốc gia sản xuất gạo hàng đầu thế giới như Việt 

Nam, Thái Lan và Ấn Độ càng gây thêm áp lực cho thị trường gạo thế giới. Chưa tới 

7% sản lượng gạo toàn cầu được giao dịch quốc tế do phần lớn gạo được tiêu thụ ngay 

tại nơi sản xuất. Châu Á đang đối diện viễn cảnh làm bao nhiêu ăn bấy nhiêu và không 

còn dám xuất khẩu gạo mạnh tay. Mùa màng thất bát đặc biệt nghiêm trọng ở Việt 

Nam và Thái Lan, vốn chiếm một nửa tổng lượng xuất khẩu gạo và gần 3/4 tăng trưởng 

xuất khẩu dự kiến của thập niên này. Chỉ riêng tại Đồng bằng Sông Cửu Long, đã có 

khoảng 230.000 ha lúa, hoa màu bị hỏng. Tại đây, các dòng sông trơ đáy dẫn đến nước 

mặn xâm nhập từ Biển Đông, khiến gần 10% đất nông nghiệp có nguy cơ bị cằn cỗi 

hóa. 

Viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế (IRRI) cảnh báo, hạn hán kéo dài do hiện tượng thời 

tiết El Nino có thể khiến dự trữ ở các nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới giảm 

xuống mức thấp nhất kể từ năm 2008. 

Tổng dự trữ gạo của các nước xuất khẩu hàng đầu gồm Ấn Độ, Thái Lan, Việt Nam, 

Pakistan và Mỹ có thể giảm xuống mức 19 triệu tấn vào nửa cuối năm 2016, từ mức 

đỉnh 41 triệu tấn vào năm 2013. Kho dự trữ gạo giảm sẽ khiến các nước hạn chế xuất 

khẩu gạo. 

Mặc dù hiện tượng El Nino đang suy yếu nhưng lại gây ra hạn hán nghiêm trọng ở 

nhiều nơi của châu Á, làm khô cạn nguồn nước tưới và tàn phá các vụ mùa. Dự trữ gạo 

toàn cầu đang trên đà giảm kể từ năm 2013. IRRI dự đoán dự trữ gạo tổng cộng của Ấn 

Độ và Thái Lan, hai nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới sẽ ở mức 16 triệu tấn vào 

quý III năm nay, thấp hơn 70% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này giảm nhiều so 

với cách đây không lâu, khi Ấn Độ có khoảng 16,2 triệu tấn dự trữ, còn Thái Lan 
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khoảng 12 triệu tấn. Và Ấn Độ sẽ rất thận trọng “nếu sản lượng của họ bị giảm do thiếu 

mưa.” Điều đó có thể sẽ buộc các nước như Philippines và Indonesia phải tích trữ gạo. 

Trong báo cáo tháng 4/2016, FAO dự báo sản lượng gạo toàn cầu năm 2016-2017 đạt 

495,2 triệu tấn, tăng 1% so với 490,3 triệu tấn năm 2015-2016.   

Dự báo được đưa ra với giả định tình hình thời tiết thông thường sẽ trở lại vào đúng 

thời gian gieo cấy vụ lúa chính tại châu Á, sau 2 vụ liên tiếp diễn ra những cơn mưa bất 

thường ảnh hưởng đến hoạt động xuống giống, FAO cho biết. 

Theo ước tính của FAO, sử tiêu thụ toàn cầu năm 2016-2017 tăng 1,4% lên 503,4 triệu 

tấn, tăng 1,5% so với 496,2 triệu tấn năm 2015-2016. Trong đó, 405 triệu tấn được dự 

đoán sử dụng làm lương thực. FAO dự đoán tiêu thụ gạo theo đầu người hàng năm ổn 

định ở 54,6 kg/người. 

Thương mại gạo toàn cầu được dự đoán đạt 44,1 triệu tấn, giảm so với 44,9 triệu tấn 

năm 2015 do nhập khẩu của các nước châu Phi sụt giảm. Xuất khẩu gạo của Ấn Độ 

năm 2016 sẽ chỉ đạt 10,2 triệu tấn, giảm so với 10,6 triệu tấn dự báo hồi tháng 12 năm 

ngoái; xuất khẩu gạo của Thái Lan sẽ đạt 9,9 triệu tấn, giảm so với 10,4 triệu tấn dự 

báo trước đây, và  của Việt Nam sẽ đạt 8,7 triệu tấn, không thay đổi so với dự báo 

trước.  

FAO ước tính dự trữ gạo toàn cầu năm 2016 đạt 164 triệu tấn, giảm 3% so với 168,9 

triệu tấn năm 2015, chủ yếu do dự trữ tại các nước xuất khẩu chủ chốt giảm. 

FAO dự đoán tỷ lệ dữ trữ/sử dụng ở 32%, giảm so với 33,6% năm 2015. 

Trong Báo cáo tháng 4/2016, Hội đồng Ngũ cốc Quốc tế (IGC) dự báo sản lượng gạo 

toàn cầu 2016-2017 đạt 485 triệu tấn, tăng 2,5% so với 473 triệu tấn năm 2015-2016 do 

sản lượng tại khu vực châu Á tăng lên. IGC cũng hạ dự báo sản lượng gạo toàn cầu 

năm 2015-2016, giảm 1 triệu tấn. 

Theo ước tính của IGC, thương mại gạo năm 2016-2017 đạt 42 triệu tấn, không đổi so 

với năm 2015-2016. 

IGC dự báo tiêu thụ gạo toàn cầu năm 2016-2017 tăng khoảng 1% lên 489 triệu tấn so 

với 485 triệu tấn năm 2015-2016. 

Tồn kho cuối vụ 2016-2017 ước đạt 93 triệu tấn, giảm 4% so với 97 triệu tấn năm 

2015-2016 du việc sử dụng gạo trong sản xuất thức ăn chăn nuôi tại nhiều nước tăng 

lên. Theo IGC, tồn kho gạo toàn cầu năm 2015-2016 giảm mạnh từ 109 triệu tấn năm 

2014-2015 do tiêu thụ tăng. 

Tháng 04 - 2016 

Phòng tin Thương mại và Hội nhập quốc tế, Trung tâm Thông tin Công nghiệp và 

Thương mại 
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