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So với báo cáo tháng 8, Tổ chức Lương thực và 
Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) nâng dự 
báo sản lượng sản xuất gạo thế giới 2018 từ 
511,8 triệu tấn lên 513 triệu tấn, tương ứng 
tăng 1,3% so với năm trước. Nguyên nhân chủ 
yếu do sản lượng sản xuất ở Bangladesh và 
Việt Nam tăng bên cạnh diện tích trồng lúa ở Sri 
Lanka và Mỹ tiếp tục được mở rộng.

Trong khi đó, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự 
báo sản lượng sản xuất gạo toàn cầu năm 2018 
đạt 487,2 triệu tấn, giảm 0,9% so với năm 
trước. Nguyên nhân là Trung Quốc và Ấn Độ đã 
ghi nhận mùa vụ kỷ lục tại mỗi quốc gia trong 
năm 2017, sản lượng của cả hai quốc gia này 
sẽ giảm một phần vào năm 2018. Tuy nhiên sản 
lượng gạo ở Mỹ được kỳ vọng tăng cao.

Hội đồng ngũ cốc quốc tế (IGC) dự báo sản 
lượng sản xuất gạo năm 2018 khoảng 490,8 
triệu tấn, tăng 1 tấn so với năm 2017.

a. Tình hình sản xuất

Ấn Độ: Xuất khẩu gạo Ấn Độ - nước 
xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới 
được FAO dự báo giảm từ tháng 10 

vì chính phủ nâng giá thu mua lúa gạo trong 
nước khiến gạo vụ mới có thể đắt đỏ hơn so với 
các đối thủ.

Mặt khác, do sản xuất gạo basmati giảm và 
triển vọng nhu cầu gạo của thị trường Nam Á 
cũng yếu đi, FAO dự báo xuất khẩu gạo năm 
2018 của Ấn Độ giảm 8% so với năm 2017 
xuống còn 10,8 triệu tấn.

Mới đây, 100 tấn gạo non-basmati 5% tấm của 
Ấn Độ đã được xuất sang thị trường Trung 
Quốc. Theo đó, Ấn Độ sẽ phải đảm bảo các nhà 
chế biến và bảo quản gạo xuất khẩu sang Trung 
Quốc sạch sâu bệnh và côn trùng sống. Gạo xuất 
khẩu phải hoàn toàn sạch đất, lúa và cỏ, trấu, 
cám hay bất cứ phần nào của cây lúa và gạo. 

Xuất khẩu gạo non-basmati của Ấn Độ trong 
giai đoạn tháng 4/2017 – 2/2018 đạt 3,26 tỷ 
USD, tăng so với 2,53 tỷ USD trong cùng kỳ 
năm trước.

Thái Lan: Dự báo xuất khẩu gạo 
Thái Lan năm 2018 của USDA được 
điều chỉnh tăng lên 11 triệu tấn nhờ 

nhu cầu cao hơn dự báo trước đây tại 
Indonesia, Trung Quốc và Philippines. 

Xuất khẩu gạo của Thái Lan năm 2018 sẽ chủ 
yếu phục vụ cho hoạt động mua bán chính phủ, 
bao gồm 120.000 tấn gạo trắng loại 5% tấm cho 
chính phủ Trung Quốc và 330.000 tấn gạo trắng 
25% tấm cho chính phủ Philippines.

 Tuy nhiên, dự báo xuất khẩu gạo Thái Lan năm 
2018 vẫn thấp hơn 9% so với năm 2017 do 
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Biểu đồ 1: Tình hình xuất khẩu gạo của Thái Lan

Theo USDA Theo FAO

chính phủ không còn nhiều gạo đủ tiêu chuẩn 
làm thực phẩm trong kho để bán như những 
năm gần đây.

Còn FAO dự báo xuất khẩu gạo Thái Lan năm 
2018 giảm 750.000 tấn so với năm 2017, xuống 
còn 10,3 triệu tấn, chủ yếu do dự trữ gạo đủ 
chất lượng làm thực phẩm của chính phủ cạn 
kiệt, có thể làm gia tăng cuộc cạnh tranh với các 
nhà cung cấp khác tại châu Á, đặc biệt là trong 
các phân khúc gạo cấp thấp hơn.
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Biểu đồ 2: Tình hình xuất khẩu gạo của Ấn Độ

Theo USDA Theo FAO
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b. Tiêu thụ

USDA dự báo tiêu thụ gạo toàn cầu 2018 tăng 
0,6 triệu tấn lên 488,4 triệu tấn, chủ yếu do nhu 
cầu nhập khẩu từ Ấn Độ, Nhật Bản và 
Myanmar tăng.

Trong khi đó FAO điều chỉnh nhẹ dự báo lượng 
tiêu thụ gạo năm 2018 từ 509,6 triệu tấn xuống 
509,2 triệu tấn, giảm 1,1% so với năm trước.

FAO nhận định nhu cầu nhập khẩu gạo của các 
nước Châu Phi, Châu Mỹ La tinh và Caribe sẽ 
giảm xuống trong năm 2018. Tuy nhiên, nhu cầu 
nhập khẩu của một số nước Châu Á như 
Indonesia và Philippines sẽ ở mức tốt do các 
nước này cần bù đắp lượng gạo dự trữ trong 
nước và kiếm chế đà tăng giá gạo trên thị 
trường nội địa.

dự báo Indonesia sẽ nhập khẩu khoảng 1,2 
triệu tấn gạo trong năm 2018.

8 tháng đầu năm nay, Cơ quan Hậu cần 
Indonesia (Bulog) đã nhập khẩu 1,4 triệu tấn 
gạo và theo kế hoạch của chính phủ, nước này 
sẽ vẫn nhập khẩu thêm 600.000 tấn nữa trước 
cuối năm nay.

Indonesia tiêu thụ khoảng 32 triệu tấn gạo mỗi 
năm. FAO khuyến cáo Indonesia nên duy trì dự 
trữ từ 2,5 - 3,5% nhu cầu hàng năm, tương 
đương 800 nghìn - 1,1 triệu tấn vào bất kỳ thời 
điểm nào, để đảm bảo an ninh lương thực. 

Khối lượng dự trữ của Bulog giảm 38% so với 
mức thấp nhất trong tháng 3. Giá gạo trung bình 
trên toàn quốc tăng lên mức khoảng 12.200 
Rupi (82 centUS)/kg trong ba tháng đầu năm 
nay, hay 12% so với mức trung bình 4 năm, theo 
số liệu của Cơ quan Thống kê Trung ương. 

Ngay cả sau một vụ thu hoạch lớn vào tháng 3 
và 4, kho dự trữ của Bulog chỉ tăng lên 640.000 
tấn và giá vẫn cao hơn mức 11.900 Rp/kg, Bộ 
trưởng Bộ Kinh tế Darmin Nasution cho biết 
hôm 2/9.

Indonesia: Theo Reuters, Indonesia 
dự báo sản lượng gạo sản xuất năm 
2018 khoảng 83 triệu tấn, tăng hơn 2 

triệu tấn so với năm ngoái do thâm canh diện 
tích trồng. Indonesia đang nhắm tới mục tiêu 
sản xuất 84 triệu tấn gạo vào năm 2019.

Indonesia: Cuối tháng 8, Chính 
phủ Indonesia quyết định nhập 
khẩu gạo lên 2 triệu tấn, mức cao 

nhất kể từ năm 2011, so với 500.000 tấn lúc 
ban đầu, trong bối cảnh đất nông nghiệp bị hạn 
chế, hạn hán, sâu bệnh ảnh hưởng lúa gạo 
trong nước và đe dọa tăng giá. Trước đó USDA 

Iraq: Bộ Thương mại Iraq cho biết, 
quốc gia này đang tìm mua 30.000 
tấn gạo với nguồn gốc bất kỳ trong 

một cuộc đấu thầu quốc tế. Theo đó, hạn chót 
để gửi hồ sơ dự thầu là ngày 1/10, và giá thầu 
sẽ vẫn còn liệu lực cho tới ngày 7/10.

 

Đây đều là những nông sản cần một lượng 
nước lớn để tưới tiêu trong quá trình canh tác. 
Mực nước tại Tigris và Euphrates, hai con sông 
cung cấp khoảng 98% lượng nước cho người 
dân Iraq, đang ở ngưỡng thấp nhất lịch sử. 

Xuất khẩu gạo Pakistan năm 2018 được dự báo 
tăng 500.000 tấn lên 4,1 triệu tấn nhờ sản xuất 
nội địa bội thu. 

FAO dự báo xuất khẩu gạo Campuchia sang 
Trung Quốc tăng trong năm 2018, sau khi Trung 
Quốc nới rộng hạn ngạch nhập khẩu gạo năm 
2018 đối với Campuchia lên 300.000 tấn.

Với nguồn cung gạo dồi dào, xuất khẩu gạo của 
Myanmar và Trung Quốc năm 2018 được FAO 
dự báo đạt lần lượt 2,8 triệu tấn và 1,7 triệu tấn.  
Tại Myanmar, các nguồn tin ngành gạo cho hay 
khuynh hướng xuất khẩu lúa sang Trung Quốc 
đại lục vẫn tiếp diễn mạnh.

Các quốc gia khác:

Trong tháng 6, việc xây đập thủy lợi mới 
trên các nhánh sông chính cùng với đợt 
hạn hán bất thường vừa qua đã gây 
thiếu nước trầm trọng, buộc Bộ Nông 
nghiệp Iraq phải ngừng tất cả hoạt động 
trồng lúa, ngô và ngũ cốc. 
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Trung Quốc: Thị trường nhập khẩu 
gạo lớn nhất thế giới, FAO dự báo 
nhập khẩu gạo năm 2018 sẽ duy trì 

ổn định ở 5,8 triệu tấn do chênh lệch giá gạo 
nội địa Trung Quốc và giá gạo của các nước 
láng giềng tiếp tục duy trì ở mức cao. Trong khi 
đó, USDA dự báo lượng nhập gạo Trung Quốc 
khoảng 5,5 tấn.

FAO cho biết Chính phủ Trung Quốc giữ nguyên 
mức hạn ngạch nhập khẩu thuế ở mức 5,32 
triệu tấn trong năm 2018. Lượng gạo nhập 
khẩu theo hạn ngạch ngày được chia đều giữa 
hai loại gạo Indica và Japonica, với các doanh 
nghiệp nhà nước chiếm 50% tỷ trọng hạn ngạch 
được giao.

Philippines: Tờ Businessmirror cho 
biết, Philippines có thể nhập khẩu 
hơn 250.000 tấn. Cơn bão Ompong 

đã phá hủy khoảng 474.838 ha ruộng lúa ở Bắc 
Luzon, với sản lượng ước tính 558.441 tấn. 
Khối lượng này đủ dùng cho nhu cầu gạo của 
quốc gia trong 17,45 ngày với nhu cầu hàng 
ngày của quốc gia là 32.000 tấn.

Bangladesh: Sản lượng gạo vụ 
Boro (trồng vào mùa Hè) đạt 19,5 
triệu tấn, cao hơn so với mục tiêu 19 

triệu tấn, do nông dân tăng diện tích trồng lúa 
khi thấy giá gạo lên cao. Năm ngoái, sản lượng 
gạo vụ Boro nước này giảm hơn một nửa so với 
thông thường. Hiện Chính phủ Bangladesh vẫn 
tích cực thu mua lúa gạo nội địa để dự trữ. Kho 
dự trữ của Chính phủ nước này hiện có gần 1,3 
triệu tấn.

Sau khi Chính phủ áp thuế 28% đối với gạo 
nhập khẩu để hỗ trợ nông dân tiêu thụ sản 
phẩm vì sản lượng trong nước tăng, hoạt động 
nhập khẩu vào nước này sụt giảm đáng kể, giai 
đoạn tháng 7 – 8 chỉ đạt 26.730 tấn.  

Trong tài khóa 2017-2018 (kết thúc vào tháng 
6), Bangladesh nhập khẩu 5,7 triệu tấn gạo. 
Còn tính từ đầu năm 2018 đến nay, lượng gạo 
nhập khẩu vào nước này đạt 1,3 triệu tấn.
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thị trường

Thế giới

Mỹ

Các thị trường
còn lại

Thị trường XK
chủ yếu

Ấn Độ

Pakistan
Thái Lan

Việt Nam

Thị trường NK
chủ yếu

Brazil

EU-27
Indonesia

Nigeria
Philippines

Trung Đông
Thị trường khác

Burman

Trung Mỹ và
Caribê

Trung Quốc
Ai Cập
Nhật Bản

Mexico

Hàn Quốc

dự trữ
đầu vụ

dự trữ
cuối vụ

cung

Sản
lượng

nhập
khẩu

nội địa xuất
khẩu

tiêu thụ

Bảng 1: Dự báo cung cầu gạo thế giới của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) 2018
               (Đơn vị: Triệu tấn)
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Theo FAO, chỉ số giá gạo quốc tế của FAO (FAO 
All Rice Price Index) (2002 - 04 = 100) giảm 2 
điểm còn 222 điểm trong tháng 9, đây là tháng 
thứ 3 giảm liên tiếp trong năm. 

Giá gạo giảm mạnh nhất là các loại gạo chất 
lượng cao và gạo Nhật. Cụ thể, chỉ số gạo 
Indica chất lượng cao (High Quality Indica 

Index) giảm 12,2% thấp hơn so với mức tháng 
8, trong khi chỉ số gạo Indica chất lượng thấp 
(Lower Quality Indica Index) giảm 8,5%.

Chỉ số giá gạo Nhật tháng 9 ở mức 257 điểm, 
giảm 15,2% so với tháng trước. Chỉ số giá gạo 
thơm đạt 213 điểm, giảm 5 điểm trong tháng 9 
do ảnh hưởng chủ yếu từ thị trường Ấn Độ.

c. Diễn biến giá

th9 th10 th11 th12 th1 th2 th3 th4 th5 th6 th7 th8 th9 2017 2018

2014 2015 2016 2017 2017 2018 th1 - th9

Chỉ số gạo quốc tế

Chỉ số gạo Indica chất lượng cao

Chỉ số gạo Indica chất lượng thấp

Chỉ số gạo Nhật

Chỉ số gạo thơm

Bảng 2: Chỉ số giá gạo của FAO qua các năm

Bảng 3: Tình hình giá gạo xuất khẩu qua các năm theo số liệu của FAO (Đơn vị: USD/tấn)



Ấn Độ: Giá liên tiếp giảm từ cuối 
tháng 8 đến giữa tháng 9, xuống 
mức thấp nhất trong vòng 17 

tháng, do nhu cầu gạo xuất khẩu yếu và đồng 
rupee trượt giá. Tuy nhiên, kể từ giữa tháng 9 
giá hồi phục khi nhu cầu gạo xuất khẩu được 
cải thiện (chủ yếu từ khách hàng châu Phi). 

Tháng 9, giá giảm khoảng 15 USD/tấn (4%), 
loại đồ 5% tấm từ 389 – 393 USD/tấn xuống 
373-377 USD/tấn, tiếp tục duy trì rẻ hơn so với 
gạo cùng loại của Thái Lan và Việt Nam. Tính 
chung trong quý III, giá giảm khoảng 5%.

Tính chung trong quý III, gạo xuất khẩu 
của Thái Lan giá tăng nhẹ khoảng 1%.

Gạo tăng giá kéo lạm phát tăng theo, bởi 
gạo là lương thực chủ yếu ở Nigeria.

Thái Lan: Giá gạo tháng 9 mặc dù 
thiếu vắng nhu cầu từ các nhà nhập 
khẩu bởi đồng nội tệ mạnh lên. Đồng 

baht đã tăng khoảng 0,6% giá trị trong vòng 1 
tháng qua, trong đó riêng hai tuần vừa qua tăng 
1,2%. Gạo 5% tấm giá vững ở 390 - 393 
USD/tấn (FOB Bangkok).

Nigeria: giá tăng do chính sách 
kiềm chế nhập khẩu. Gạo đồ đầu 
tháng 9 giá 12.000 – 12.500 

naira/bao 50 kg, đã tăng lên 13.000 – 14.500 
naira/bao vào trung tuần tháng 9/2018. Nhiều 
người lo ngại, nếu Chính phủ không khẩn cấp 
triển khai các giải pháp thì giá có thể sẽ còn tiếp 
tục tăng trong vài tuần tới, và sẽ duy trì cao tới 
tháng 12 hoặc lâu hơn nữa.

Lần đầu tiên trong lịch sử nước này, giá 
gạo bán lẻ trung bình vượt quá 47 
peso/kg.

Philippines: Giá gạo bán lẻ tại 
Philippines tăng đều đặn từ đầu năm 
do các kho dự trữ của Chính phủ sụt 

giảm gây thiếu nguồn cung gạo trợ giá cho thị 
trường. Giá gạo tại Philippines thường tăng 
trong những tháng ăn chay (tháng 7 đến tháng 
9 hàng năm). 

Đó cũng là thời điểm giáp vụ. Giá gạo tại các 
chợ, siêu thị và cửa hàng tiếp tục xu hướng 
tăng do nguồn cung trong nước khan hiếm vì 
gạo nhập khẩu về chậm và không đủ đáp ứng 
nhu cầu.

Theo Cơ quan Thống kê Philippines (PSA), giá 
gạo xát kỹ bán buôn trung bình tăng 17% lên 
45,51 peso/kg trong tuần thứ hai của tháng 9 so 
với một năm trước; gạo xát kỹ bán lẻ trung bình 
cũng đạt 48,93 peso/kg, tăng 16% so với cùng 
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kỳ năm ngoái; giá gạo xát thường bán buôn đạt 
43,13 peso/kg, tăng 21%; xát thường bán lẻ 
trung bình cũng tăng 20% lên 45,71 peso/kg; giá 
lúa trung bình tăng từ mức 19,62 peso/kg trong 
năm ngoái lên 23,04 peso/kg.

Gạo xát kỹ
bán buôn

Gạo xát kỹ
bán lẻ

Gạo xát thường
bán buôn

Gạo xát thường
bán lẻ

Giá lúa

17% 16% 17%

21% 20%

Biểu đồ 3: Giá lúa gạo Philippines tháng 9
                 (Nguồn: Cơ quan Thống kê Philippines (PSA))
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Phần 2
thị trường lúa gạo
trong nước



a. Tình hình sản xuất
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Đối với gieo trồng lúa, tính đến hết tháng 9, Việt 
Nam gieo cấy 7.262,4 nghìn ha lúa, giảm 160,6 
nghìn ha so với cùng kỳ năm ngoái; thu hoạch 
được 5.157 nghìn ha.

Mặc dù diện tích gieo cấy lúa giảm nhưng năng 
suất tăng, nên sản lượng lúa tăng. Năng suất 
lúa bình quân ước đạt 61,6 tạ/ha, tăng khoảng 
2,7 tạ/ha; sản lượng ước đạt 31,7 triệu tấn, tăng 
1,2 triệu tấn so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng Vụ 
Đông xuân, năng suất ước đạt 66,4 tạ/ha, tăng 
4,1 tạ/ha, sản lượng lúa ước đạt 20,6 triệu tấn, 
tăng 1,2 triệu tấn (5,8%) so với vụ Đông xuân 
năm trước. 

Các địa phương phía Bắc đã gieo cấy được 
2.417 nghìn ha, giảm 38 nghìn ha; năng suất 
ước đạt 59,9 tạ/ha; sản lượng ước đạt 8.905 
nghìn tấn, tăng 265,6 nghìn tấn so với cùng kỳ. 
Trong đó, Đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) gieo 
trồng đạt 1.050,2 nghìn ha (giảm 21,4 nghìn ha); 
năng suất ước đạt 63,8 tạ/ha (tăng 0,7 tạ/ha); 
sản lượng ước đạt 3.950,5 nghìn tấn (giảm 34,8 
nghìn tấn so với cùng kỳ năm trước). 

Các địa phương phía Nam gieo cấy được 
4.845,3 nghìn ha, giảm 199,3 nghìn ha; năng 
suất ước đạt 62,3 tạ/ha, tăng 3,5 tạ/ha; sản 
lượng ước đạt 22.844,6 nghìn tấn, tăng 934,5 
nghìn tấn so với cùng kỳ năm trước. Riêng vùng 
Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) gieo trồng 
đạt 3.895,4 nghìn ha (giảm 199,5 nghìn ha), 
năng suất ước đạt 62,5 tạ/ha (tăng 3,8 tạ/ha); 
sản lượng ước đạt 18.916,1 nghìn tấn (tăng 
668,4 nghìn tấn so với cùng kỳ năm 2017).

Đối với Lúa Hè thu, tính đến trung tuần tháng 9, 
cả nước gieo cấy được 2.055 nghìn ha lúa Hè 
thu, bằng 97,5% cùng kỳ năm trước. Trong đó 
các địa phương phía Bắc đạt 174,3 nghìn ha, 
bằng 98,5%; các địa phương phía Nam đạt 
1.880,6 nghìn ha, bằng 97,4%.

Tổng hợp theo mùa Vụ, đến tháng 9, cả 
nước đã thu hoạch xong vụ Đông xuân; 
đang thu hoạch vụ Hè thu, vụ Mùa và 
gieo cấy vụ Thu đông.

Như vậy, tuy năng suất có tăng nhẹ 
nhưng sản lượng chung toàn vụ vẫn 
giảm do diện tích gieo trồng giảm ở hầu 
hết các địa phương.

Hiện nay các địa phương phía Nam, lúa Hè thu 
sớm đã cho thu hoạch 1694,3 nghìn ha, bằng 
96,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó 
vùng ĐBSCL đạt 1452,9 nghìn ha, bằng 
94,9%. Tiến độ gieo trồng và thu hoạch lúa Hè 
thu chậm so thời điểm cùng kỳ năm trước, chủ 
yếu do ảnh hưởng tiến độ gieo trồng và thu 
hoạch vụ Đông xuân. 

Năng suất lúa Hè thu cả nước năm nay ước tính 
đạt 54,1 tạ/ha, tăng 0,1 tạ/ha so với vụ Hè thu 
năm 2017; sản lượng đạt gần 11,2 triệu tấn, 
giảm 47,7 nghìn tấn. Trong đó vùng ĐBSCL đạt 
8,7 triệu tấn, giảm 30,5 nghìn tấn.

Một số địa phương có diện tích lúa hè thu giảm 
nhiều là Tiền Giang 4,1 nghìn ha; Ninh Thuận 
giảm 2,6 nghìn ha; Vĩnh Long giảm 1,9 nghìn ha; 
Hà Tĩnh giảm 1,4 nghìn ha,... 

Đối với Lúa Mùa, tính đến ngày 15/8, cả nước 
đã gieo cấy được 1.452,8 nghìn ha lúa Mùa, 
bằng 98% cùng kỳ năm trước. 

Trong đó các địa phương phía Bắc gieo cấy 
1.115,2 nghìn ha, bằng 98,3%, các địa phương 
phía Nam gieo cấy 337,5 nghìn ha, bằng 77,5%.  
Diện tích gieo cấy lúa Mùa các tỉnh phía Bắc 
năm nay đạt thấp, trong đó vùng ĐBSH ước đạt 

MIỀN BẮC

174,3 nghìn ha
98,5%

MIỀN NAM

1.880,6 nghìn ha
97,4%

Biểu đồ 4: Tình hình gieo cấy lúa hè thu đến trung tuần tháng 9
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525,9 nghìn ha, giảm 9,5 nghìn ha so với vụ 
mùa năm trước; các tỉnh Trung du và miền núi 
phía Bắc ước đạt 426,0 nghìn ha, giảm 3 nghìn 
ha; các tỉnh Bắc Trung Bộ ước đạt 162,8 nghìn 
ha, giảm 6,4 nghìn ha. 

Diện tích lúa Mùa của các tỉnh phía Bắc giảm do 
một số nguyên nhân chính sau: 4,7 nghìn ha đất 
lúa chuyển sang đất phi nông nghiệp để xây 
dựng các công trình thủy lợi, cơ sở hạ tầng…; 
8,9 nghìn ha chuyển sang cây trồng khác và 
nuôi trồng thủy sản; còn lại không sản xuất do 
khó khăn trong khâu tưới tiêu, thiếu lao động và 
do bị ngập úng, sạt lở. 

Lúa mùa tại các địa phương phía Bắc đang 
trong giai đoạn trỗ bông, trà lúa sớm đang trong 

Đối với Lúa Thu đông, tính đến giữa tháng 9, 
các tỉnh ĐBSCL đã xuống giống 652,6 nghìn ha, 
bằng 92,4% cùng kỳ. 

Diện tích gieo trồng lúa Thu đông chậm hơn 
cùng kỳ do vụ Hè thu xuống giống trễ và kéo 
dài, hơn nữa lũ năm nay về sớm và lên nhanh 
do ảnh hưởng của mưa bão, nhiều diện tích 
không thể gieo trồng.

MIỀN BẮC

1.115,2 nghìn ha
98,3%

MIỀN NAM

337,5 nghìn ha
77,5%

Do thời tiết vụ mùa năm nay thuận lợi 
hơn nên dự ước năng suất đạt khoảng 
49 tạ/ha, tăng khoảng 3 tạ/ha so cùng kỳ. 

Hiện lúa Thu đông đang ở giai đoạn 
mạ, đẻ nhánh đến làm đòng; sinh 
trưởng và phát triển khá.

b. Xuất khẩu

Khối lượng gạo xuất khẩu tháng 9 ước đạt 443 
nghìn tấn với giá trị đạt 212 triệu USD, đưa khối 
lượng xuất khẩu gạo 9 tháng đầu năm 2018 
ước đạt gần 5 triệu tấn với kim ngạch 2,5 tỷ 
USD, tăng 8,5% về khối lượng và tăng 23,2% 
về giá trị so với cùng kỳ năm 2017. 

Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị 2016 2017
Gạo 4.090.401 1.801.147 4.534.491 2.287.246 110,9 127,0 100,0 100,0
Trung Quốc 1.560.768 700.733 1.016.735 529.879 65,1 75,6 38,9 23,2
Indonesia 15.350 5.391 770.812 361.829 5021,6 6712,0 0,3 15,8
Philippines 421.769 167.252 610.101 279.999 144,7 167,4 9,3 12,2
Malaysia 365.705 141.678 396.446 179.729 108,4 126,9 7,9 7,9
Ghana 230.107 116.994 273.138 158.540 118,7 135,5 6,5 6,9
Iraq 68.203 33.756 180.000 102.810 264,6 304,7 1,9 4,5
Bờ Biển Ngà 198.104 87.211 165.691 96.717 83,6 110,9 4,8 4,2
Singapore 68.702 33.657 57.716 32.337 84,8 96,1 1,9 1,4
Hồng Kông 37.102 18.909 56.384 32.259 152,3 170,6 1,0 1,4
Hàn Quốc 29.269 15.161 32.309 17.750 110,4 117,1 0,8 0,8

8 tháng 2017 % 2018/2017 Thị phần (%)8 tháng 2018

giai đoạn vào chắc và chín, đã cho thu hoạch 
được gần 200,5 nghìn ha.
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Biểu đồ 5: Tình hình gieo cấy lúa mùa tại hai miền

Bảng 4: Tình hình xuất khẩu gạo của Việt Nam tại các thị trường trọng điểm
                (Nguồn: Bộ Nông nghiệp - Đơn vị: lượng: tấn; giá trị: 1000 USD)
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Giá gạo xuất khẩu bình quân 8 tháng 
đạt 504 USD/tấn, tăng 14,6% so với 
cùng kỳ năm 2017.
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Trung Quốc vẫn tiếp tục đứng vị trí thứ nhất về 
thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam trong 8 
tháng đầu năm với 23,2% thị phần, đạt 1,02 
triệu tấn và 529,9 triệu USD, giảm 34,9% về 
khối lượng và giảm 24,4% về giá trị so với cùng 
kỳ năm 2017. 

Trong 8 tháng, các thị trường có giá trị xuất 
khẩu gạo tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2017 
là Indonesia (gấp 67 lần), Iraq (gấp 3 lần), Hồng 
Kông (tăng 70,6%), Philippines (tăng 67,4%) và 
Malaysia (tăng 26,9%).

38,5%

29,3%

8%

17,2%
7%

Gạo trắng 5% tấm Gạo Jasmine và gạo thơm

gạo nếp gạo Nhật Khác

Biểu đồ 6: Giá trị xuất khẩu một số loại gạo của Việt Nam

Thị trường xuất khẩu gạo Nhật lớn nhất của 
Việt Nam là Papua New Guinea, chiếm 74% 
tổng kim ngạch xuất khẩu gạo Nhật, đạt 15 
triệu USD.

Với gạo thơm và gạo Jasmine, thị trường xuất 
khẩu lớn nhất của Việt Nam là Ghana (chiếm 
39% tổng kim ngạch xuất khẩu gạo thơm và 
gạo Jasmine, đạt 31 triệu USD).

Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu gạo 
nếp lớn nhất của Việt Nam, chiếm 69% tổng kim 
ngạch xuất khẩu, tương đương 17 triệu USD. 
Giá trị xuất khẩu gạo nếp trong tháng 8/2018 đã 
tăng gấp 2,5 lần so với tháng 7.

Hiện một số doanh nghiệp xuất khẩu gạo nếp 
trong nước đang tìm cách đẩy mạnh tiêu thụ 
nếp sang thị trường Indonesia nhằm tránh phụ 
thuộc vào thị trường Trung Quốc. Đây là một thị 
trường ở khu vực Đông Nam Á cũng có thói 
quen tiêu thụ nếp và có ít doanh nghiệp trước 
đây vẫn xuất khẩu sang thị trường này nhưng 
khối lượng không nhiều. 

Nhờ động thái tích cực này mà giá gạo nếp xuất 
khẩu trên thị trường hiện có xu hướng tăng nhẹ, 
dao động ở mức 440 USD/tấn, thay vì dưới 400 
USD/tấn như thời điểm tháng 7- 8 vừa qua. 

Vào giữa tháng 9, Vinafood 2 đã ký kết hợp 
đồng 500.000 tấn gạo trong 2 năm với cơ quan 
Lương thực Quốc gia Philippines (NFA) giá trị 
gần 1 tỷ USD. Nhu cầu gạo hằng ngày của 
Philippines được ước tính là 32.750 tấn, do đó 
việc nhập 500.000 tấn gạo chỉ đủ để đáp ứng 
yêu cầu 15 ngày của NFA.



c. Diễn biến giá
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Giá lúa tại An Giang giảm mạnh do mưa lũ làm 
lúa bị gãy đổ, chất lượng kém, trong khi giá lúa 
tại Bạc Liêu tăng và ổn định tại Kiên Giang. 

Tại An Giang, lúa IR50404 giảm 700 đồng/kg, 
từ 5.200 đồng xuống còn 4.500 đồng/kg; gạo tẻ 
IR50404 ổn định mức 10.000 đồng/kg; gạo chất 
lượng cao ở mức 12.500 đồng/kg; gạo thơm 
đặc sản Jasmine 14.000 đồng/kg.

Giá lúa gạo khu vực Đồng bằng sông 
Cửu Long diễn biến trái chiều trong 
tháng 9.

Lúa IR50404

Gạo tẻ IR50404

Gạo chất lượng cao

Gạo Jasmine

Lúa IR50404

Lúa OM 4218

Lúa OM 6976

Lúa Jasmine

Gạo tám xoan

Gạo Bắc thơm

Gạo nếp thơm

4.500
10.000

12.500
14.000

5.800 - 5.900
6.100 - 6.200
6.300 - 6.400

7.000 - 7.200

18.000
17.000

25.000
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Biểu đồ 7: Giá lúa gạo tại một vài tỉnh thành (đơn vị: đồng)

Bảng 5: Giá lúa gạo tại Sóc Trăng (Nguồn: Sở nông nghiệp tỉnh Sóc Trăng - Đơn vị: đồng)

Tại Bạc Liêu, lúa tươi OM 5451, OM 6976 giữ ở 
mức 4.800 đồng/kg; Tại Kiên Giang, lúa 
IR50404 ổn định ở mức 5.800 – 5.900 đồng/kg; 
lúa OM 4218 giảm 100 đồng/kg xuống 6.100 - 
6.200 đ/kg; lúa OM 6976 tăng 100 đồng/kg lên 
mức 6.300 - 6.400 đ/kg; lúa Jasmine ở mức 
7.000 – 7.200 đồng/kg.

Tại Thái Bình, giá gạo tám xoan ngày 21/9 ở 
mức 18.000 đồng/kg; Gạo Bắc thơm 17.000 
đồng/kg; Gạo nếp thơm 25.000 đồng/kg...

Tên mặt hàng Đơn vị tính
Giá mua của

thương lái
(đồng)

Giá bán
tại vựa
(đồng)

Giá (+)(-)
so với

tuần trước
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Bảng 6: Giá lúa gạo nội địa ở các tỉnh Đồng Bằng sông Cửu Long (Nguồn: Hiệp hội lương thực Việt Nam - Đơn vị: đồng)

Tên mặt hàng Tiền
Giang

Long
An

Đồng
Tháp

Cần
Thơ

An
Giang

Bạc
Liêu

Kiên
Giang

Giá
cao nhất Giá BQ

Lúa tươi tại ruộng

Lúa khô/ ướt tại kho

Gạo nguyên liệu

Phụ phẩm

Gạo TPXK không bao tại mạn



Phần 3
dự báo
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Bộ Nông nghiệp dự báo, thị trường lúa gạo Việt 
Nam sẽ khởi sắc trong quý IV nhờ nhu cầu 
nhập khẩu gạo tăng của các nước Phillipines, 
Hàn Quốc, Nigeria và Ai Cập, Indonesia tăng. 

Do ảnh hưởng của siêu bão Mangkhut đã làm 
tổn thất khoảng 250 nghìn tấn lúa tại 
Phillipines; giá gạo nội địa tại nước này hiện 
đang cao hơn 15 - 20% so với giá cùng kỳ năm 
ngoái.  Do đó, chính phủ Phillipines sẽ sớm 
nhập khẩu thêm gạo theo cả hợp đồng chính 
phủ (G2G) và tăng hạn ngạch nhập khẩu cho 
các doanh nghiệp tư nhân, để sớm bổ sung kho 
dự trữ t và ổn định giá gạo trong nước. 

Chính phủ Hàn Quốc sẽ nhập khẩu thêm 350 
nghìn tấn gạo để dự trữ trong nước và hỗ trợ 
quốc tế. 

Tại Nigeria, lũ lụt tàn phá 21 nghìn ha lúa 
(tương đương với 168 nghìn tấn gạo) sắp thu 
hoạch đã khiến giá gạo tại nước này tăng đột 
biến. Tuy chính phủ Nigeria đã ra lệnh cẩm nhập 
khẩu gạo từ đầu năm nay, nhưng trước nguồn 
cung hạn hẹp trong nước, nước này có thể sớm 
phải nhập khẩu thêm gạo. 

Ai Cập cũng vừa đồng ý sẽ nhập khẩu 1 triệu 
tấn gạo trắng từ Việt Nam trong 3 đến 4 tháng 
tiếp theo sau khi cắt giảm diện tích canh tác lúa 
do thiếu nước. 

Trong khi đó, xuất khẩu gạo sang Trung Quốc 
trong tháng tới có thể chững lại do từ cuối tháng 
9, một số tỉnh như Vân Nam, Cát Lâm đã bắt 
đầu vào vụ thu hoạch, nguồn cung trong nước 
sẽ tăng. 

Xuất khẩu gạo của các nước sang Indonesia 
trong tháng tới cũng được dự báo chững lại khi 
chính phủ Indonesia vừa hủy quyết định nhập 
khẩu 600 nghìn tấn gạo, sau khi Bộ Nông nghiệp 
nước này dự bảo sản lượng gạo năm nay đạt 83 
triệu tấn, tăng 2 triệu tấn so với năm ngoái.

Theo Cục xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương, 
lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam trong năm 
2018 dự kiến đạt 6,1 - 6,4 triệu tấn, và kim ngạch 
vượt ngưỡng 3 tỷ USD lên khoảng 3,3 tỷ USD.

Thời gian tới, Việt Nam sẽ sản xuất gạo theo 
quy trình sạch, gạo hữu cơ và đa dạng hóa các 
sản phẩm chế biến từ lúa gạo. Đồng thời, ngành 
còn xây dựng các vùng chuyên canh sản xuất 
lúa gạo hàng hóa có chất lượng, tổ chức sản 
xuất theo quy trình chuẩn, đồng bộ từ khâu 
giống, canh tác, thu hoạch, chế biến và đóng 
gói. Bên cạnh đó, ngành gạo sẽ tập trung xây 
dựng thương hiệu gạo việt Nam trên thị trường 
thế giới
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a. Chính sách các nước

a. Chính sách trong nước

Ấn Độ: Đầu tháng 3, Ấn Độ ban 
hành chính sách gạo cho phép cả 
tư nhân và các doanh nghiệp nhà 

nước được xuất khẩu gạo phi-basmati qua 
một số cảng theo quy định.

Ấn Độ cũng hạn chế xuất khẩu hạt giống, chỉ 
được xuất khi có giấy phép khi có đủ các điều 
kiện như trình đủ hồ sơ cho Hải quan ở thời 
điểm xuất khẩu, bao gồm giấy phép kinh doanh 
hạt giống theo Quy định Kiểm soát Hạt giống 
(1983) của Chính phủ và bản xác nhận hạt 
giống đã được xử lý hóa chất và không sử dụng 
làm lương thực cho con người.  Túi hạt giống 
xuất khẩu phải dán nhãn ghi rõ đã qua xử lý hóa 
chất và không sử dụng làm thức ăn cho người 
hoặc vật nuôi.

Trung Quốc: Cuối tháng 6, Trung 
Quốc đã thay đổi chính sách về 
thuế Nếp. Theo đó, các mặt hàng 

nếp có chiều dài trên 6 mm hoặc dài/rộng trên 2 
mm đều phải dùng quota hạt dài, hoặc dùng 
thuế nhập khẩu vào Trung Quốc vào Trung Quốc 
theo hàng xuất từ Asean là 50%. Chính sách 
này bắt đầu áp dụng từ 1/7.

Nghị định 107/2018/NĐ-CP quy định về kinh 
doanh xuất khẩu gạo sẽ có hiệu lực từ tháng 
10, thay thế cho Nghị định 109/2010/NĐ-CP. 
Làm nổi bật tên Nghị định

Theo đó, thương nhân được thành lập, đăng ký 
kinh doanh theo quy định của pháp luật được 
kinh doanh xuất khẩu gạo khi đáp ứng các điều 
kiện: Có ít nhất 1 kho chuyên dùng để chứa 
thóc, gạo phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về kho chứa thóc, gạo do cơ 
quan có thẩm quyền ban hành theo quy định 
của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; Có ít 
nhất 1 cơ sở xay, xát hoặc cơ sở chế biến thóc, 
gạo phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về kho chứa và cơ sở xay, xát, chế 
biến thóc, gạo do cơ quan có thẩm quyền ban 
hành theo quy định của Luật tiêu chuẩn và quy 
chuẩn kỹ thuật.

Kho chứa, cơ sở xay, xát, chế biến thóc, gạo để 
đáp ứng điều kiện kinh doanh nêu trên có thể 
thuộc sở hữu của thương nhân hoặc do thương 
nhân thuê của tổ chức, cá nhân khác, có hợp 
đồng thuê bằng văn bản theo quy định của 
pháp luật với thời hạn thuê tối thiểu 5 năm.

Thương nhân có Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
kinh doanh xuất khẩu gạo (Giấy chứng nhận) 
không được cho thuê, cho thuê lại kho chứa, cơ 
sở xay, xát, chế biến thóc, gạo đã được kê khai 
để chứng minh việc đáp ứng điều kiện kinh 
doanh trong đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận 
của mình để thương nhân khác sử dụng vào 
mục đích xin cấp Giấy chứng nhận.

Thương nhân chỉ xuất khẩu gạo hữu cơ, gạo 
đồ, gạo tăng cường vi chất dinh dưỡng không 
cần đáp ứng các điều kiện kinh doanh quy định 
nêu trên, được xuất khẩu các loại gạo này 
không cần có Giấy chứng nhận, không phải 
thực hiện dự trữ lưu thông và có trách nhiệm 
báo cáo theo quy định.

Khi thực hiện thủ tục hải quan xuất khẩu, 
thương nhân xuất khẩu gạo hữu cơ, gạo đồ, 
gạo tăng cường vi chất dinh dưỡng không có 
Giấy chứng nhận chỉ cần xuất trình cho cơ quan 
Hải quan bản chính hoặc bản sao có chứng 
thực của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền văn 
bản xác nhận, chứng nhận của cơ quan, tổ 
chức có thẩm quyền hoặc chứng thư giám định 
gạo xuất khẩu do tổ chức giám định cấp theo 
quy định của pháp luật về việc sản phẩm gạo 
xuất khẩu phù hợp với các tiêu chí, phương 
pháp xác định do Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, Bộ Y tế hướng dẫn
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danh mục biểu đồ

nguồn tham khảo

Báo cáo “Thị trường gạo quý III8/2018” được phóng viên mục Hàng hóa của VietnamBiz tổng hợp và trình bày. Sử dụng 
thông tin và số liệu Các số liệu, thông tin và những phân tích được tổng hợp trong báo cáo “Thị trường gạo quý III/2018” 
chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không được sử dụng như lời khuyên cho việc tư vấn kinh doanh, tài chính và 
những lĩnh vực chuyên nghiệp khác.

bản quyền

Thông tin và tài liệu trong báo cáo được nỗ lực tổng hợp dưới dạng sẵn có một cách chính xác nhất có thể. Tuy nhiên, tác 
giả không đảm bảo tính chính xác, sự thích hợp hay đầy đủ của các thông tin và số liệu, đồng thời tuyên bố miễn trừ hoàn 
toàn trách nhiệm đối với các lỗi hoặc thiếu sót trong các thông tin và số liệu này.

tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

VietnamBiz sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường đối với bất kỳ chi phí, tổn thất hoặc thiệt hại nào cho dù trực tiếp hay 
gián tiếp, có liên quan tới hoặc là hậu quả của việc sử dụng báo cáo, hoặc liên quan tới những thiếu sót, sai sót.

giới hạn trách nhiệm 
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