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THỊ TRƯỜNG ĐƯỜNG THÁNG 5/2016 VÀ DỰ BÁO  

- Giá đường tăng mạnh 

- Lượng đường tồn kho trong nước sẽ giảm; giá đường ở mức cao 

I. TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 

1. Diễn biến giá đường tháng 5/2016 

Giá đường thô và đường trắng đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 7 năm 2014 

vào ngày 21/5/2016, mở rộng đà tăng mạnh nhất trong năm do các nhà đầu cơ 

mua vào và nguồn cung thắt chặt. 

Đường thô đã tăng 16% từ đầu năm đến nay do thâm hụt đường toàn cầu- lần 

đầu tiên trong 6 năm, khi sản lượng tại Ấn Độ và Thái Lan giảm. Giá đường thô 

kỳ hạn tháng 7 trên sàn ICE tại New York ngày 21/5 đạt 17,29 cent/lb- mức cao 

nhất kể từ tháng 7/2014. So với đầu năm giá đường thô tăng 2,40 cent/lb, từ mức 

giá 15 cent/lb. 

Hợp đồng đường trắng giao tháng 8 tại sàn giao dịch LIFFE (London) ngày 21/5 

đóng cửa ở 481,2 USD/tấn. So với đầu năm 2016 giá đường trắng tăng khoảng 

60 USD/tấn. 

Những nguyên nhân dẫn đến giá đường thế giới tiếp tục tăng mạnh 

- Các dự báo suy giảm sản lượng đường toàn cầu khiến thị trường đường 

thế giới điều chỉnh tăng mạnh. 

- Tổ chức đường thế giới (ISO) dự đoán sau 5 năm dư thừa đường, nhu 

cầu tiêu thụ sẽ vượt sản xuất trong vụ 2015/2016 và thâm hụt sẽ tăng 

mạnh trong vụ tiếp theo.  

Hình 1: Giá đường thô tại New York kỳ hạn giao tháng 7  

 

ĐVT: US Cent/lb 
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Nguồn: ino.com 

Trên sàn ZCE- Trung Quốc, giá đường trắng hợp đồng giao tháng 7/2016 ở 

mức 5.445 NDT/tấn. 

Giá đường kỳ hạn tiếp tục đi lên do lo ngại suy giảm sản lượng đường trong 

nước cũng như toàn cầu do ảnh hưởng của El Nino.  

Tại thị trường Côn Minh, giá đường ngày 20/5 giao dịch tại 5.260-5.290 

NDT/tấn, tăng so với mức giá 4.950 NDT/tấn vào cuối năm 2015. 

2. Dự báo nguồn cung và tiêu thụ trên thế giới 

Thị trường đường thế giới sẽ thiếu cung, Platts Kingsman dự báo thị trường 

đường thế giới sẽ thiếu hụt nguồn cung trong năm nay và năm tới.  

Ngày 16/5 Platts Kingsman đã nâng dự báo về mức thiếu hụt trong năm tới lên 

7,3 triệu tấn trên cơ sở hạ triển vọng sản lượng của Thái Lan, nhưng hạ mức dự 

báo về thiếu hụt trong niên vụ 2015/16 (kết thúc vào 30/9) xuống 5,48 triệu tấn, 

tren cơ sở nâng dự báo về sản lượng của Brazil. 

Theo Kingsman, sản lượng của Brazil trong niên vụ này sẽ đạt 36,4 triệu tấn 

đường (638 triệu tấn mía) bởi các nhà máy tăng cường ép mía đường và giảm 

sản xuất ethanol.  
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Trước đó, Tổ chức Đường Quốc tế (ISO) cũng nâng dự báo về sản lượng đường 

Brazil niên vụ 2015/16 thêm 1 triệu tấn, nhưng lại hạ dự báo về sản lượng của 

Thái Lan, Ấn Độ và Trung Quốc.  

Theo dự báo mới nhất của Bộ Nông nghiệp Mỹ ngày 19/5, tiêu thụ đường toàn 

cầu dự báo ở mức kỷ lục 174 triệu tấn. Sản lượng đường tăng lên 4 triệu tấn, đạt 

169 triệu tấn, sản lượng tăng ở Brazil và liên minh châu Âu, trong khi giảm ở Ấn 

Độ. Nhu cầu ngày càng tăng, nhập khẩu dự báo tăng 1,2 triệu tấn. 

Hình 2: Sản lượng và tiêu thụ đường thế giới 

(ĐVT: triệu tấn) 

 

 

Nguồn: USDA 

Dự báo sản lượng đường của Brazil sẽ tăng 2,4 triệu tấn lên 37,1 triệu tấn do 

thời tiết thuận lợi và tỷ lệ phần trăm thấp hơn là 57% so với 59% (năm trước) 

của cây mía để sản xuất ethanol. Brazil vẫn là nhà sản xuất lớn nhất và xuất khẩu 

đường với kim ngạch xuất khẩu dự kiến tăng 1,8 triệu lên 26,1 triệu tấn. 

Tiêu thụ của Ấn Độ được dự báo sẽ tăng lên mức kỷ lục 27,2 triệu tấn. Sản xuất 

được dự báo sẽ giảm 2,2 triệu tấn, xuống  25,5 triệu do diện tích và năng suất 

giảm do hạn hán.  

Hình 3: Sản lượng và tiêu thụ đường Ấn Độ 

(ĐVT: triệu tấn) 
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Nguồn: USDA 

Tiêu thụ đường của Trung Quốc dự kiến ở mức kỷ lục 17,8 triệu tấn. Sản lượng  

dự báo sẽ giảm 8,2 triệu tấn do diện tích giảm. Trong vài năm gần đây, đất đai và 

chi phí lao động cao hơn và việc hủy bỏ giá mua tối thiểu tại các tỉnh Vân Nam, 

Quảng Đông và Hải Nam đã dẫn đến người trồng chuyển sang cây trồng khác 

như thuốc lá và chuối. Nhập khẩu được dự báo ở mức kỷ lục 7,9 triệu tấn đường. 

Hình 4: Sản lượng và tiêu thụ đường Trung Quốc 

(ĐVT: triệu tấn) 
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Nguồn: USDA 

Theo Hiệp hội Mía đường Trung Quốc, tính đến cuối tháng 4/2016, sản lượng 

đường nước này đạt 8,55 triệu tấn, giảm so với mức 10,07 triệu tấn cùng kỳ năm 

trước. Trong đó, sản lượng đường mía đạt 7,71 triệu tấn, giảm so với mức 9,57 

triệu tấn cùng kỳ và sản lượng đường củ cải ở mức 839,8 ngàn tấn, tăng so với 

mức 737,8 ngàn tấn trong cùng kỳ năm trước. 

Về tiêu thụ, tính đến cuối tháng 4/2016, các nhà máy đường Trung Quốc bán ra 

được 4,03 triệu tấn, giảm so với mức 5,45 triệu tấn trong cùng kỳ năm trước. 

Trong đó lượng đường mía bán ra đạt 3,51 triệu tấn và đường củ cải đạt 517,4 

ngàn tấn. 

II. THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC   

1. Diễn biến giá đường tháng 5/2016 

Giá đường bán ra tại các nhà máy tăng nhẹ trở lại bắt đầu từ cuối tháng 3/2016, 

và tiếp tục tăng khoảng 300-600 đồng/kg trong tháng 4. Trong tháng 5, giá 

đường vẫn duy trì ở mức cao. 

Giá đường RS loại 1 bán ra tại các nhà máy phía Bắc trong tháng 5 duy trì ở mức 

cao 14.000- 14.700 đồng/kg. Tại miền Trung, giá đường cũng điều chỉnh tăng 

lên mức 14.300- 14.700 đồng/kg. Giá đường bán ra tại các nhà máy phía Nam ở 

mức 14.500- 15.200 đồng/kg. 

Bảng 1: Giá đường tháng 5/2016  

ĐVT:đ/kg 
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Loại Thị trường Ngày 22/3 (Giá bán 

buôn) 

Ngày 22/5 (Giá bán 

buôn) 

Đường kính 

trắng (RS) 

miền Bắc 13.700.14.000 14.000-14.700 

Đường kính 

trắng (RS) 

miền Trung 13.800-14.000 14.300-14.700 

Đường kính 

trắng (RS) 

TP.Hồ Chí 

Minh 

14.000-14.500 14.500-15.200 

Đường RE  16.500-16.900  16.700-17.200 

Nguồn: Phòng Thông tin kinh tế quốc tế - VITIC tổng hợp từ Bộ Nông nghiệp     

Những nguyên nhân dẫn đến giá đường trong nước tăng 

- Nguyên nhân giá đường tăng cao do sản lượng mía giảm do hạn hán, xâm 

nhập mặn đã làm hỏng nhiều diện tích mía, làm giảm năng suất và chất 

lượng mía (chữ đường).  

- Hiện nay nhu cầu sử dụng đường cho mùa hè tăng cao, đặc biệt đối với 

các ngành sản xuất sử dụng đường làm nguyên liệu như sản xuất bánh 

kẹo, nước ngọt, nước giải khát. 

- Sản lượng trong nước giảm mạnh, cộng với một số yếu tố khác như tâm lý 

cuối vụ, và nhất là giá đường thế giới tăng do sản lượng giảm mạnh ở 

nhiều nước, đã làm cho giá đường liên tục tăng trong thời gian qua. 

- Một số doanh nghiệp đã tích trữ, găm hàng chờ giá lên, gây ra khan hiếm 

giả tạo trên thị trường đường. 

Bắt đầu từ tháng 4, tại tỉnh Gia Lai, Nhà máy đường An Khê đã thực hiện bảo 

hiểm thu mua mía nguyên liệu còn lại của vụ ép 2015 - 2016. Cam kết của Nhà 

máy đường An Khê là giá thu mua nguyên liệu mía sẽ được bảo hiểm đến cuối 

vụ ép 2015 – 2016, thấp nhất ở mức 1,2 triệu đồng/tấn, tùy theo chất lượng mía. 

Như vậy, so với đầu vụ, giá mía thu mua đã tăng hơn 200.000 đồng/tấn. 

Giá bảo hiểm trên được áp dụng với mía nguyên liệu còn lại trên đồng thuộc 

vùng Đông Gia Lai như: An Khê, Kbang, Đăk Pơ và Kông Chro. Đây cũng là 

vùng nguyên liệu mía đứng đầu cả nước về diện tích, năng suất, sản lượng. 

2. Cung-cầu 

Dựa trên sản lượng đường đã sản xuất, dự báo sản lượng sản xuất trong thời gian 

cuối vụ, Hiệp hội Mía đường Việt Nam ước tính niên vụ 2015/2016 sẽ giảm 

khoảng 200 ngàn tấn đường so với niên vụ 2014-2015. Tuy giảm như trên nhưng 

khả năng cung cấp đường cho nhu cầu nội địa từ nay đến cuối vụ vẫn đảm bảo. 
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Bên cạnh đó là 85.000 tấn đường NK theo hạn ngạch thuế quan đang chuẩn bị 

được đấu giá trong thời gian tới. 

Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam, đến hết tháng 4/2016, lượng đường còn tồn 

trong kho của các nhà máy là 421.828 tấn, tại các công ty thương mại là 20.154 

tấn.  

Bảng 2: Thống kê và dự  báo cung- cầu đường  

ĐVT: tấn 

Niên vụ Sản xuất Nhập khẩu Tiêu thụ 

2012-2013 1.500.000 70.000 1.300.000 

2013-2014 1.587.000 73.500 1.450.000 

2014-2015 1.417.800 77.200 1.400.000 

Dự báo 2015-2016 1.360.000  1.600.000 

Nguồn: VSSA 

Đến tháng 5/2016, theo Cục Chế biến Nông lâm thủy sản và Nghề muối, sản 

lượng đường niên vụ 2015/2016 chỉ đạt 1,22 triệu tấn, giảm gần 200 ngàn tấn so 

với niên vụ 2014/2015. Nếu cộng thêm 85.000 tấn đường nhập khẩu theo hạn 

ngạch thuế quan mà Bộ Công Thương đang tổ chức đấu giá và 50.000 tấn đường 

do Hoàng Anh Gia Lai sản xuất ở Lào được nhập về Việt Nam với thuế suất 0%, 

thì tổng lượng đường trong nước sẽ vẫn chưa tới 1,4 triệu tấn, hụt khá nhiều so 

với nhu cầu tiêu dùng nội địa. 

Xuất, nhập khẩu 

Trong năm tháng đầu vụ 2015-2016 (một vụ bắt đầu từ tháng 10 năm này đến 

tháng 9 năm sau), Trung Quốc đã nhập khẩu 1,53 triệu tấn đường chính ngạch và 

khoảng 1,5 triệu tấn đường tiểu ngạch ở biên giới phía nam Trung Quốc. Nhưng 

từ 15/2/2016 đến nay, các doanh nghiệp xuất khẩu đường của Việt Nam sang thị 

trường Trung Quốc tiếp tục ngưng trệ. 

Trung Quốc từ 11/3 đến 31/12/2016 đang và sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp 

chống nhập lậu đường từ các nước Đông - Nam Á, tập trung mạnh ở khu vực 

Quảng Tây, giáp với biên giới Việt Nam và biên giới Lào. 

III.  DỰ BÁO GIÁ 

Tổ chức đường thế giới (ISO) dự đoán sau 5 năm dư thừa đường, nhu cầu tiêu 

thụ sẽ vượt sản xuất trong vụ 2015/2016, hạ dự báo về sản lượng đường của Thái 

Lan, Ấn Độ và Trung Quốc và thâm hụt sẽ còn tăng mạnh trong vụ tiếp theo.  

Theo dự báo mới nhất của Bộ Nông nghiệp Mỹ ngày 19/5, tiêu thụ đường toàn 

cầu dự báo ở mức kỷ lục trong niên vụ 2016-2017, sản lượng suy giảm tại Ấn Độ 
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và Thái Lan do diện tích mía suy giảm và ảnh hưởng của El Nino. Do vậy, giá 

đường thế giới được dự  báo sẽ tiếp tục ở mức cao. 

Giá đường bán ra tại các nhà máy trong nước tăng nhẹ trở lại bắt đầu từ cuối 

tháng 3, tiếp tục tăng trong tháng 4 và giữ mức cao trong tháng 5. Sản lượng 

đường dự kiến sẽ giảm. Do vậy giá bán đường trong nước dự báo sẽ vẫn ở mức 

cao. 

IV. CHÍNH SÁCH MẶT HÀNG ĐƯỜNG 

Năm 2016, lần đầu tiên Việt Nam thí điểm đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập 

khẩu đường để thay thế bằng hình thức phân bổ hạn ngạch cho doanh nghiệp như 

trước đây. Ngày 6/4/2016, Văn phòng Chính phủ đã có công văn số 2345/VPCP-

KTTH gửi các Bộ Công thương, Tài chính, Tư pháp, NN-PTNT và Hiệp hội Mía 

đường Việt Nam, về việc về việc thí điểm cơ chế đấu giá hạn ngạch thuế quan 

NK đường năm 2016. Theo đó, Bộ Công thương, Bộ Tài chính khẩn trương ban 

hành các văn bản hướng dẫn liên quan để thực hiện thí điểm cơ chế đấu giá hạn 

ngạch thuế quan NK đường năm 2016, bảo đảm công khai minh bạch và phù hợp 

với các cam kết quốc tế, đề xuất Thủ tướng Chính phủ phương thức điều hành 

hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính 

phủ tại Khoản 2, Công văn số 5064/VPCP-KTTH ngày 2/7/2015 của Văn phòng 

Chính phủ; Bộ NN-PTNT phối hợp Bộ Công thương chuẩn bị các nội dung liên 

quan về vấn đề này để trao đổi với các đối tác khi cần thiết. 

Bộ Công thương sẽ có Thông tư hướng dẫn về việc thành lập Hội đồng đấu giá 

thí điểm gồm các bộ Công thương, Tài chính, NN-PTNT, Tư pháp, do lãnh đạo 

Bộ Công thương là Chủ tịch Hội đồng. Đối tượng tham gia đấu giá là thương 

nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất và thương nhân sử dụng 

đường thô để sản xuất đường tinh luyện; số lượng đường đấu giá năm 2016 là 

85.000 tấn, sẽ gồm cả đường thô và đường tinh luyện; để phù hợp với cam kết 

WTO là phân bổ cho đối tượng sử dụng cuối cùng nên sau khi trúng đấu giá, 

không được mua bán, trao đổi, chuyển nhượng ... 

Cơ chế mới giúp bảo đảm quyền lợi người trồng mía và doanh nghiệp chế biến 

đường trong nước, giảm tồn kho, trong khi tuân thủ và thực hiện được cam kết 

của Việt Nam khi gia nhập WTO.  

V. TÁC ĐỘNG HỘI NHẬP TỚI NGÀNH ĐƯỜNG 

Từ năm 2018, Việt Nam phải xóa bỏ hoàn toàn hạn ngạch thuế quan đường từ 

ASEAN (Lào về 2,5%, Thái Lan về 5%). Khi thực hiện cam kết này, việc nhập 

khẩu đường của Việt Nam từ các nước trong khu vực sẽ không bị hạn chế về số 

lượng. Khi đó, thuế suất thuế nhập khẩu chỉ còn 5%. Trong khi, các doanh 
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nghiệp nhập khẩu đường của Việt Nam gần như phụ thuộc vào nguồn cung 

đường Thái Lan.  

Trước nguy cơ đường Thái Lan xâm chiếm thị trường Việt, ngành mía đường 

Việt Nam vẫn chưa thoát được "chiếc áo bảo hộ”. Thuế nhập khẩu đường đang 

là 20-40% nếu nhập dưới 81.000 tấn, trên 81.000 tấn thì thuế suất là 80-85%, 

nhờ đó giá đường trong nước khá cao. Tuy nhiên, khi hàng rào bảo hộ dần được 

gỡ bỏ, ngành đường Việt Nam muốn phát triển phải lấy đường Thái Lan ra làm 

định lượng so sánh cả về chất lượng và giá cả. Từ đó, nếu mở rộng thì phải nâng 

cao cạnh tranh trước những ưu thế của đường Thái Lan, như vậy mới hi vọng 

ngành mía đường phát triển bền vững. 

Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)- tạo cơ hội cho ngành 

đường Việt Nam 

Về triển vọng, Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) không những 

không quá ảnh hưởng đến ngành đường Việt Nam, mà còn mở ra cơ hội thâm 

nhập và xuất khẩu sang các nước có nền kinh tế phát triển với giá trị gia tăng cao 

hơn nhiều lần tại thị trường nội địa. Nhu cầu đường nhập khẩu từ các quốc gia 

thành viên TPP lên đến xấp xỉ 9 triệu tấn/năm, cùng với việc hàng rào thuế quan 

sẽ từng bước được dỡ bỏ (mặc dù sẽ còn một số vướng mắc về tiêu chuẩn kỹ 

thuật tại các quốc gia) sẽ là cơ hội cho ngành đường Việt Nam thâm nhập thị 

trường các quốc gia phát triển theo các chế độ ưu đãi dành cho các quốc gia đang 

phát triển. Các quốc gia phát triển trong TPP hiện đang trợ giá dưới nhiều hình 

thức ở mức bình quân rất cao, như: Mỹ 1,5 USD/kg, Nhật Bản 1,8 USD/kg, 

Canada 1,4 USD/kg... 

Theo cam kết TPP, Chính phủ Mỹ sẽ thiết lập hạn mức (TRQs) 86.300 tấn đối 

với sản phẩm đường và các sản phẩm chứa đường từ các quốc gia Australia, 

Canada, Việt Nam, Malaysia và Nhật Bản. Nhật Bản cũng sẽ giảm mức thuế cao 

áp dụng cho sản phẩm có độ ngọt cao (high polarity sugar), sẽ ngay lập tức loại 

bỏ thuế quan 9% đối với một số dòng sản phẩm và thuế quan còn lại sẽ dần được 

loại bỏ trong vòng 11 năm, đồng thời hầu hết các loại mật rỉ từ mía sẽ được loại 

bỏ ngay lập tức. 

Để khai thác các cơ hội mới, Việt Nam cần nỗ lực nhiều hơn về nâng cao chất 

lượng và năng suất, đẩy mạnh tìm kiếm phân khúc thị trường ngách mà ngành 

đường Việt Nam có lợi thế riêng, có giá trị gia tăng cao trong chuỗi giá trị ngành 

đường: bio-plastic, hóa chất mỹ phẩm, men vi sinh chiết xuất từ mật rỉ...; Đặc 

biệt, sản phẩm đường hữu cơ sạch (organic sugar) hiện có giá trị gia tăng rất cao 

so với sản phẩm đường truyền thống (tại Mỹ có giá 5,5 USD/kg).  
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