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Báo cáo
thị trường gạo
THÁNG 11/2018

Báo cáo cập nhật bức tranh toàn cảnh về tình hình sản xuất, biến động giá cả, 
tình hình tiêu thụ và các dự báo về thị trường gạo trong nước và thế giới.

Ấn Độ: Theo FAO, xuất khẩu gạo 
trong năm tài chính 2018-19 của Ấn 
Độ có thể sụt giảm, lần đầu tiên 

trong ba năm, do giá hỗ trợ tối thiểu (MSP) đối 
với lúa tăng 13% và nhu cầu từ các thị trường 
khác bao gồm Bangladesh giảm. 

Mặc dù dự báo khối lượng xuất khẩu giảm 
nhưng các nguồn tin thương mại cho rằng trị giá 
xuất khẩu có thể không giảm nhờ giá tăng.
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Ấn Độ: Theo FAO, xuất khẩu gạo 
trong năm tài chính 2018-19 của Ấn 
Độ có thể sụt giảm, lần đầu tiên 

trong ba năm, do giá hỗ trợ tối thiểu (MSP) đối 
với lúa tăng 13% và nhu cầu từ các thị trường 
khác bao gồm Bangladesh giảm. 

Mặc dù dự báo khối lượng xuất khẩu giảm 
nhưng các nguồn tin thương mại cho rằng trị giá 
xuất khẩu có thể không giảm nhờ giá tăng.



Phần 1
tình hình sản xuất
và tiêu thụ chung
của thế giới

Ấn Độ: Theo FAO, xuất khẩu gạo 
trong năm tài chính 2018-19 của Ấn 
Độ có thể sụt giảm, lần đầu tiên 

trong ba năm, do giá hỗ trợ tối thiểu (MSP) đối 
với lúa tăng 13% và nhu cầu từ các thị trường 
khác bao gồm Bangladesh giảm. 

Mặc dù dự báo khối lượng xuất khẩu giảm 
nhưng các nguồn tin thương mại cho rằng trị giá 
xuất khẩu có thể không giảm nhờ giá tăng.
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So với báo cáo tháng 10, Tổ chức Lương thực 
và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) dự báo 
sản lượng sản xuất gạo thế giới 2018 giảm từ 
513 triệu tấn xuống 512,9 triệu tấn, so với kết 
quả năm trước vẫn tăng khoảng tăng 1,3%.  

a. Tình hình sản xuất

Thái Lan: FAO tiếp tục giữ dự báo 
xuất khẩu gạo Thái Lan năm 2018 ở 
mức 9,9 triệu tấn trong tháng 11.

Nguyên nhân do sản lượng sản xuất của 
Madagascar (vùng trồng lúa nhiều nhất Mỹ La 
tinh) giảm.

Trong khi đó, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) tiếp 
tục nâng dự báo sản lượng sản xuất gạo toàn 
cầu năm 2018 từ 487,8 triệu tấn lên 490,7 triệu 
tấn, giảm 0,73% so với năm trước. 

Hội đồng ngũ cốc quốc tế (IGC) cũng điều chỉnh 
tăng dự báo sản lượng sản xuất gạo năm 2018 
từ 490,4 triệu tấn lên 490,6 triệu tấn, tăng 0,1 
tấn so với năm 2017.

Trong khi đó USDA điều chỉnh dự báo xuất khẩu 
gạo Thái Lan năm 2018 lên 10,8 triệu tấn do 
xuất khẩu gạo trắng cao hơn dự báo trước đó. 

Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu này vẫn thấp 
hơn 7% so với năm 2017 do giảm xuất khẩu 
gạo thơm và gạo đồ. 

Theo Cơ quan Hải quan Thái Lan, trong 10 tháng 
đầu năm, xuất khẩu gạo của nước này đạt 9 triệu 
tấn, tăng gần 1% so với cùng kỳ năm 2017. 

Xuất khẩu gạo trắng đạt xấp xỉ 5,2 triệu tấn, 
tăng 16% trong cùng kỳ so sánh do giá gạo 
trắng Thái Lan cạnh tranh hơn giá gạo Việt 
Nam, đặc biệt là trong phân khúc xuất khẩu gạo 
trắng chất lượng trung bình thấp sang thị trường 
châu Phi. 

Giá gạo trắng 5% tấm Thái Lan thấp hơn giá 
gạo trắng Việt Nam tới 20 -30% trong vài tháng 

Ấn Độ: Theo FAO, xuất khẩu gạo 
trong năm tài chính 2018-19 của Ấn 
Độ có thể sụt giảm, lần đầu tiên 

trong ba năm, do giá hỗ trợ tối thiểu (MSP) đối 
với lúa tăng 13% và nhu cầu từ các thị trường 
khác bao gồm Bangladesh giảm. 

Mặc dù dự báo khối lượng xuất khẩu giảm 
nhưng các nguồn tin thương mại cho rằng trị giá 
xuất khẩu có thể không giảm nhờ giá tăng.
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DỰ BÁO SẢN LƯỢNG
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DỰ BÁO XUẤT KHẨU

Bảng 1: Dự báo sản lượng sản xuất gạo toàn cầu
                Nguồn: Hệ thống thông tin thị trường nông nghiệp – AMIS (đơn vị: triệu tấn)

2017/18 2017/18
Sản lượng sản xuất 506,3 513,0 512,9 494,3

Nguồn cung 674,3 685,0 685,0 643,3

Nguồn cầu 503,8 509,2 508,8 482,5

Thặng dư thương mại 47,9 47,3 47,2 48,7

Hàng tồn kho 172,1 176,6 176,7 160,7
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Thái Lan: FAO tiếp tục giữ dự báo 
xuất khẩu gạo Thái Lan năm 2018 ở 
mức 9,9 triệu tấn trong tháng 11.
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Khoản trợ cấp này sẽ giúp đẩy mạnh xuất khẩu 
trong vài tháng tới, ông Nitin Gupta, Phó Chủ 
tịch kinh doanh gạo tại Olam Ấn Độ, nhận định.

Xuất khẩu gạo non-basmati của Ấn Độ đã suy 
yếu trong năm nay mặc dù đồng rupee giảm, 
khiến gạo trở nên rẻ hơn đối với những người 
nắm giữ các đồng tiền khác.

Theo dữ liệu của Chính phủ Ấn Độ, xuất khẩu 
gạo nước này giảm 9,6% xuống 5,8 triệu tấn 
trong 6 tháng đầu năm tài chính bắt đầu vào 
tháng 4, khi Bangladesh, nước nhập hàng đầu, 
giảm thu mua vì vụ mùa bội thu.

Quyết định hỗ trợ tài chính cho xuất khẩu gạo 
non-basmati cũng sẽ giúp giữ giá địa phương 

qua kể từ tháng 6/2018, một phần do việc bán 
phần gạo chất lượng thấp còn lại trong kho dự 
trữ gạo chính phủ vào quý III/2018. 

Trong khi đó, xuất khẩu gạo thơm và gạo đồ 
giảm lần lượt 17% và 13% so với cùng kỳ năm 
2017 do nguồn cung khả dụng xuất khẩu giảm 
sau khi dự trữ gạo thơm và gạo trắng chất lượng 
đủ làm thực phẩm của chính phủ không còn.

Mặt khác, chính phủ Ấn Độ sẽ trợ cấp 
5% đối với gạo xuất khẩu non-basmati 
trong 4 tháng tính đến ngày 25/3/2019, 
Bộ Thương mại Ấn Độ cho biết trong 
đơn đặt hàng ngày 22/11.

“Xuất khẩu gạo lượng lớn trong thời 
gian ngắn sẽ giúp giải phóng nhanh 
lượng gạo tồn kho. Nông dân sẽ có 
doanh thu tốt, là tin tích cực cho thị 
trường gạo tại Thái Lan về dài hạn”, 
ông Adul nói.

Trong khi đó USDA điều chỉnh dự báo xuất khẩu 
gạo Thái Lan năm 2018 lên 10,8 triệu tấn do 
xuất khẩu gạo trắng cao hơn dự báo trước đó. 

Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu này vẫn thấp 
hơn 7% so với năm 2017 do giảm xuất khẩu 
gạo thơm và gạo đồ. 

Theo Cơ quan Hải quan Thái Lan, trong 10 tháng 
đầu năm, xuất khẩu gạo của nước này đạt 9 triệu 
tấn, tăng gần 1% so với cùng kỳ năm 2017. 

Xuất khẩu gạo trắng đạt xấp xỉ 5,2 triệu tấn, 
tăng 16% trong cùng kỳ so sánh do giá gạo 
trắng Thái Lan cạnh tranh hơn giá gạo Việt 
Nam, đặc biệt là trong phân khúc xuất khẩu gạo 
trắng chất lượng trung bình thấp sang thị trường 
châu Phi. 

Giá gạo trắng 5% tấm Thái Lan thấp hơn giá 
gạo trắng Việt Nam tới 20 -30% trong vài tháng 

40

50 triệu tấn

Biểu đồ 1: Sản lượng gạo xuất khẩu của Thái Lan
Nguồn: Hệ thống thông tin thị trường nông nghiệp – AMIS
(đơn vị: triệu tấn)
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Ấn Độ: Theo FAO, xuất khẩu gạo 
trong năm tài chính 2018-19 của Ấn 
Độ có thể sụt giảm, lần đầu tiên 

trong ba năm, do giá hỗ trợ tối thiểu (MSP) đối 
với lúa tăng 13% và nhu cầu từ các thị trường 
khác bao gồm Bangladesh giảm. 

Mặc dù dự báo khối lượng xuất khẩu giảm 
nhưng các nguồn tin thương mại cho rằng trị giá 
xuất khẩu có thể không giảm nhờ giá tăng.
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XUẤT KHẨU GẠO 10 THÁNG ĐẦU NĂM

Gạo trắng Gạo thơm Gạo đồ

16% 17% 13%
Ngoài ra, theo tờ Bangkok Post, các thương 
nhân gạo Thái Lan lạc quan trước các giao dịch 
mới với giá tốt hơn nhờ nhu cầu tăng trên thị 
trường thế giới, sau khi Thái Lan ký thành công 
các hợp đồng để xuất khẩu 324 nghìn tấn gạo 
sang Trung Quốc và Philippines. 

100 ngàn tấn gạo xuất khẩu thông qua các hợp 
đồng chính phủ (G2G) giữa Thái Lan và Trung 
Quốc và 224.000 tấn xuất khẩu sang 224.000 
tấn sang Philippines theo hợp đồng G2G và G2P.

Ông Adul Chotinisakorn, Trưởng Vụ Ngoại 
thương Thái Lan, cho biết tất cả các hợp đồng 
đều được ký kết vào đầu tháng 12, các hợp 
đồng xuất khẩu gạo mới nhất này là tin tốt đối 
với nông dân Thái, vốn đang đối mặt với khó 
khăn về giá gạo hạt dài ở mức thấp và thặng 
dư gạo.

Các đơn hàng xuất khẩu này dự kiến giao hàng 
vào tháng 12/2018 và 1/2019, kỳ vọng sẽ giúp 
chính phủ Thái Lan đạt mục tiêu xuất khẩu gạo 
năm 2018 ở mức 11 triệu tấn.

Tính đến ngày 27/11, xuất khẩu gạo Thái 
Lan đạt khoảng 9,89 triệu tấn, trị giá khoảng 
161 tỉ baht.



Ấn Độ: Theo FAO, xuất khẩu gạo 
trong năm tài chính 2018-19 của Ấn 
Độ có thể sụt giảm, lần đầu tiên 

trong ba năm, do giá hỗ trợ tối thiểu (MSP) đối 
với lúa tăng 13% và nhu cầu từ các thị trường 
khác bao gồm Bangladesh giảm. 

Mặc dù dự báo khối lượng xuất khẩu giảm 
nhưng các nguồn tin thương mại cho rằng trị giá 
xuất khẩu có thể không giảm nhờ giá tăng.
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ổn định, đặc biệt là khi nguồn cung mùa vụ mới 
có xu hướng kéo giá xuống, ông B V Krishna 
Rao, Chủ tịch Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo 
Ấn Độ, cho biết.

Nguồn cung gạo vụ mùa mới đã bắt đầu xuất 
hiện trên thị trường nội địa.

Campuchia: Báo cáo từ Văn phòng 
dịch vụ một cửa cho xuất khẩu gạo 
(SOWS-REF) cho biết, tính đến tháng 

10, Campuchia xuất khẩu 434.807 tấn gạo, so 
với mức 492.115 tấn của cùng kì năm ngoái.

Trong đó, Trung Quốc vẫn là quốc gia 
nhập khẩu khối lượng gạo lớn nhất từ 
Campuchia (110.000 tấn), theo sau là 
Pháp (60.000 tấn) và Malaysia    
(30.000 tấn).

tháng 11 năm 2018

"Chúng tôi dùng đồng USD để xuất khẩu gạo và 
cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc 
đã thổi phồng đồng nhân dân tệ thêm 10%, 
khiến người mua Trung Quốc phải chi nhiều hơn 
để mua gạo từ chúng tôi", ông Kunthy trả lời 
phỏng vấn từ tờ Khmer Times hôm 14/11.

"Sự sụt giảm hầu hết được ghi nhận ở xuất 
khẩu gạo trắng vì giá cao và Việt Nam mua rất 
nhiều gạo từ Campuchia. EU đang mua gạo từ 
Myanmar. Tất cả nguyên nhân đều liên quan tới 
chính sách quốc tế", ông nói thêm.

Tuy nhiên, ông cho biết công ty xuất khẩu gạo 
của mình vẫn ổn định, với 5.000 tấn gạo xát 
được đưa ra thị trường quốc tế.

Ông Hun Lak, Phó Chủ tịch của Liên đoàn Gạo 
Campuchia, nhận định có rất nhiều yếu tố khiến 
xuất khẩu gạo giảm.

Theo ông Lak, chi phí sản xuất cao, cùng với 
việc thiếu ngân sách để mua gạo dự trữ tại các 
kho chứa cho chế biến, và việc các nhà chế 
biến gạo Campuchia không có đủ gạo để chế 
biến cho xuất khẩu đã ảnh hưởng tới con số 
xuất khẩu.

"Thương lái từ các quốc gia láng giềng đã đến 
và mua gạo (loại chưa chế biến) từ người nông 
dân, những người vui vẻ bán sản phẩm của 

mình vì họ muốn nhanh chóng thu tiền từ vụ mùa".

"Chúng tôi cần một cơ chế chính xác và cần 
phải hợp tác với các bên liên quan để ổn định 
xuất khẩu gạo đã xát", ông Lak nhận định.

Pakistan: Xuất khẩu ổn định mặc dù 
nhu cầu yếu nhưng có hy vọng trở 
lại khi Việt Nam và Thái Lan đang 

tập trung vào Philippines, mở ra cơ hội mới cho 
nguồn cung này.

Một số nhà xuất khẩu gạo Pakistan cho biết, thị 
trường hiện vẫn chưa biến động nhiều sau khi 
kết thúc thầu G2P do còn một số thỏa thuận vẫn 
chưa được xác nhận chính thức.

Myanmar: Xuất khẩu tiếp tục ổn 
định nhờ cạnh tranh về giá, trong 
khi thị trường trong nước đang 

chờ đợi nhu cầu mậu biên từ Trung Quốc 
trở lại, hiện vẫn chưa rõ ràng.

Hàn Quốc: Sản lượng gạo ở Hàn 
Quốc ở mức thấp nhất trong 38 
năm qua do diện tích trồng lúa 

giảm và điều kiện thời tiết xấu.

Sản lượng gạo năm 2018 ước tính 3,9 triệu tấn, 
giảm 2,6% so với năm 2017 và thấp nhất kể từ 
năm 1980 khi đó sản lượng gạo là 3,6 triệu tấn.



Ấn Độ: Theo FAO, xuất khẩu gạo 
trong năm tài chính 2018-19 của Ấn 
Độ có thể sụt giảm, lần đầu tiên 

trong ba năm, do giá hỗ trợ tối thiểu (MSP) đối 
với lúa tăng 13% và nhu cầu từ các thị trường 
khác bao gồm Bangladesh giảm. 

Mặc dù dự báo khối lượng xuất khẩu giảm 
nhưng các nguồn tin thương mại cho rằng trị giá 
xuất khẩu có thể không giảm nhờ giá tăng.

tình hình sản xuất và tiêu thụ chung của thế giới
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Senegal: Senegal là nước nhập 
khẩu gạo tấm lớn nhất thế giới, hiện 
đang nỗ lực tiến đến mục tiêu tự 

cung tự cấp lương thực, nhằm giảm phụ thuộc 
vào gạo nhập khẩu.

 Tuy nhiên, Senegal lại vấp phải một thực tế là 
tốc độ tiêu thụ lúa gạo đang tăng nhanh. Trong 
khi các thương nhân quốc tế không quá quan 
tâm đến vấn đề này, chỉ một số ít cho rằng tình 
trạng này có thể góp phần định hình thị trường 
trong thời gian tới.

b. Tiêu thụ

Theo FAO, nhu cầu nhập khẩu gạo của 
các nước Châu Phi, Châu Mỹ La tinh và 
Caribe sẽ giảm xuống trong năm 2018.

Thời tiết năm 2018 thuận lợi giúp 
Senegal có được vụ mùa lạc quan, 
nhưng dữ liệu từ USDA cho thấy sản 
lượng lúa gạo hàng hóa năm 2019 khả 
năng thấp hơn so với năm 2018.

Iran tiêu thụ khoảng 3 triệu tấn gạo mỗi 
năm. Hàng năm, nước này nhập khẩu 
khoảng 1 triệu tấn gạo, chủ yếu từ hai 
nguồn cung Ấn Độ và Pakistan.

USDA giảm dự báo tiêu thụ gạo toàn cầu 2018 
từ 488,5 triệu tấn xuống 488,4 triệu tấn do triển 
vọng kém từ Brazil và Nigeria. 

Trong khi đó FAO giảm dự báo lượng tiêu thụ 
gạo năm 2018 từ 509,2 triệu tấn xuống 508,8 
triệu tấn, giảm 1% so với năm trước.

Chính phủ Iran thường áp dụng lệnh cấm nhập 
khẩu gạo trong vài tháng của năm, và diễn ra 
hàng năm, nhằm hỗ trợ cho giá lúa gạo trong 
nước và hỗ trợ người trồng lúa trong suốt 
những tháng thu hoạch mùa vụ.

Philippines: Cơ quan Lương thực 
Quốc Gia Philippines (NFA) cho biết 
tiến độ thu mua lúa từ người nông 

dân đạt 80%, hay 50.608 tấn (1,012 triệu bao 
50kg) trong 11 tháng đầu năm, so với con số 
28.278 tấn của năm trước. 

92% lượng này chủ yếu được thu mua trong 
tháng 10 và 11, bổ sung vào lượng hàng hóa 
bình ổn thị trường.

Hiện nay, giá thu mua lúa của NFA từ người 
nông dân là 20,70 peso/kg, bao gồm 0,70 
peso/kg tiền vận chuyển, sấy và chi phí hỗ trợ 
cho các hợp tác xã. 

Khối tư nhân nước này đang mua vào với giá 
20,28 peso/kg hoặc thấp hơn, chưa tính đến 
các chi phí khác. 

Cao điểm thu hoạch vào tháng 11 vừa qua, NFA 
có thể mua vào đến 630.934 nghìn bao, từ 
nhiều vùng: Occidental Mindoro, Mamburao, 
Batangas, Oriental Mindoro, Bukidnon, Isabela, 
Capiz, Iloilo, Bắc Cotabato và Camarines Sur.

Iran: Reuters cho biết, Iran đã chấm 
dứt lệnh cấm nhập khẩu gạo theo 
thời vụ và cho phép các nhà nhập 

khẩu gạo nước này có thể đăng ký chỉ tiêu nhập 
khẩu. 

Thứ trưởng Bộ Nông Nghiệp Iran, ông Ali Akbar 
Mehrfard, xác nhận thông tin này hôm 28/11. 

Nhu cầu nhập khẩu của Senegal chủ yếu nhắm 
đến từ nguồn cung gạo giá rẻ từ Ấn Độ, trong 
khi nhu cầu đối với nguồn cung gạo trắng từ 
Pakistan, Nam Mỹ; ttấm thơm từ Thái Lan diễn 
biến theo thời vụ và nhạy cảm với giá. 

Trung Quốc kể từ năm 2017 bắt đầu gia tăng 
đáng kể thị phần gạo nhập khẩu tại Senegal.

Sản lượng lúa gạo sản xuất tại Senegal hiện 
không theo kịp tốc độ tiêu thụ, bình quân tăng 
7,32%/năm kể từ năm 2011, đẩy nhu cầu nhập 
khẩu hàng năm của nước này lên mức 1,2 triệu 
tấn gạo/năm. 

Ấn Độ chi phối thị phần nhập khẩu gạo của 
Senegal và dự báo tình hình sẽ tiếp tục trong 
năm 2019 khi nguồn cung này điều chỉnh giá 
chào hợp lý, thu hút các nhà nhập khẩu 
Senegal. 

Đồng euro giảm giá và người mua thận trọng do 
quan ngại về kinh tế toàn cầu tiếp tục làm hạn 
chế nhu cầu.

tháng 11 năm 2018
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Ấn Độ: Theo FAO, xuất khẩu gạo 
trong năm tài chính 2018-19 của Ấn 
Độ có thể sụt giảm, lần đầu tiên 

trong ba năm, do giá hỗ trợ tối thiểu (MSP) đối 
với lúa tăng 13% và nhu cầu từ các thị trường 
khác bao gồm Bangladesh giảm. 

Mặc dù dự báo khối lượng xuất khẩu giảm 
nhưng các nguồn tin thương mại cho rằng trị giá 
xuất khẩu có thể không giảm nhờ giá tăng.

Senegal: Senegal là nước nhập 
khẩu gạo tấm lớn nhất thế giới, hiện 
đang nỗ lực tiến đến mục tiêu tự 

cung tự cấp lương thực, nhằm giảm phụ thuộc 
vào gạo nhập khẩu.

 Tuy nhiên, Senegal lại vấp phải một thực tế là 
tốc độ tiêu thụ lúa gạo đang tăng nhanh. Trong 
khi các thương nhân quốc tế không quá quan 
tâm đến vấn đề này, chỉ một số ít cho rằng tình 
trạng này có thể góp phần định hình thị trường 
trong thời gian tới.

Nhu cầu nhập khẩu của Senegal chủ yếu nhắm 
đến từ nguồn cung gạo giá rẻ từ Ấn Độ, trong 
khi nhu cầu đối với nguồn cung gạo trắng từ 
Pakistan, Nam Mỹ; ttấm thơm từ Thái Lan diễn 
biến theo thời vụ và nhạy cảm với giá. 

Trung Quốc kể từ năm 2017 bắt đầu gia tăng 
đáng kể thị phần gạo nhập khẩu tại Senegal.

Sản lượng lúa gạo sản xuất tại Senegal hiện 
không theo kịp tốc độ tiêu thụ, bình quân tăng 
7,32%/năm kể từ năm 2011, đẩy nhu cầu nhập 
khẩu hàng năm của nước này lên mức 1,2 triệu 
tấn gạo/năm. 

Ấn Độ chi phối thị phần nhập khẩu gạo của 
Senegal và dự báo tình hình sẽ tiếp tục trong 
năm 2019 khi nguồn cung này điều chỉnh giá 
chào hợp lý, thu hút các nhà nhập khẩu 
Senegal. 

Đồng euro giảm giá và người mua thận trọng do 
quan ngại về kinh tế toàn cầu tiếp tục làm hạn 
chế nhu cầu.

nguồn tin cũng cho biết giá chào thầu dao động 
trong khoảng 419,7 – 444 USD/tấn.

  

Thầu nhập khẩu đợt này nhắm đến các loại gạo 
hạt ngắn và vừa, từ bất cứ nguồn cung nào, và 
yêu cầu các nhà cung cấp gửi 2 kg gạo mẫu 
chào để họ thử trước khi chấp thuận giá chào. 

Tất cả mẫu gạo chào của Ấn Độ đều không đạt, 
trong khi 5 mẫu gửi từ các nhà xuất khẩu gạo 
Trung Quốc và 1 mẫu từ Việt Nam được chấp 
thuận. 

Tổng cộng có 11 nhà xuất khẩu gạo tham gia 
gửi mẫu và giá chào cho GASC kể từ khi thầu 
được mở vào ngày 18/10. Thầu yêu cầu số 
lượng chào tối thiểu cho mỗi lô là 25 nghìn tấn 
(biên độ 5%), giao hàng từ tháng 1 đến 3/2019. 

Mẫu được kiểm nghiệm bởi trung tâm nghiên 
cứu trực thuộc bộ nông nghiệp. Ai Cập, nước 
đông dân nhất khu vực Ả rập, cần nhập khẩu 
khoảng 500 nghìn tấn gạo trong vụ này do nước 
này chủ động cắt giảm sản xuất lúa gạo nhằm 
tiết kiệm nguồn nước.

Ai Cập: Cơ quan nhập khẩu ngũ cốc 
quốc gia Ai Cập, Tổng cục Cung cấp 
Hàng hóa (GASC), đã công bố các 

mức giá chào cho thầu quốc tế nhập khẩu gạo 
đầu tiên của nước này vào hôm 27/11.

Kết quả sẽ được quyết định sau khi các mẫu 
gạo chào được giám định và cho nấu thử, 

tháng 11 năm 2018

419,7 - 444
USD/tấn

GIÁ CHÀO THẦU
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Sự suy giảm so với tháng trước là kết quả của 
việc giảm 1% gạo Indica chất lượng cao và 
giảm 2,4% gạo Nhật. 

Ngược lại, chỉ số giá gạo thơm tăng 1,3% so 
với tháng 10 được củng cố bởi những kỳ vọng 
về việc thu hoạch gạo thơm ở Ấn Độ và Thái 
Lan, cùng với việc tăng giá đồng rupee.

c. Diễn biến giá

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

2014 2015 2016 2017 2017 2018

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: Dự báo cung cầu gạo thế giới của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) 2018 (Đơn vị: Triệu tấn)

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

Chỉ số giá gạo FAO (2002-04 = 100) 
trung bình 213,8 điểm vào tháng 11, 
giảm 1,2% so với mức tháng 10 sửa đổi 
là 216,4 điểm, mức thấp trong 14 tháng.

Ấn Độ: Theo FAO, xuất khẩu gạo 
trong năm tài chính 2018-19 của Ấn 
Độ có thể sụt giảm, lần đầu tiên 

trong ba năm, do giá hỗ trợ tối thiểu (MSP) đối 
với lúa tăng 13% và nhu cầu từ các thị trường 
khác bao gồm Bangladesh giảm. 

Mặc dù dự báo khối lượng xuất khẩu giảm 
nhưng các nguồn tin thương mại cho rằng trị giá 
xuất khẩu có thể không giảm nhờ giá tăng.

tháng 11 năm 2018



Thái Lan: Tại Thái Lan, giá gạo Thái 
5% tấm giảm biên độ chào bán từ 
380 – 397 USD/tấn hồi tuần trước 

xuống còn 390 – 393 USD/tấn trong tuần từ 
26-30/11, FOB Bangkok. 

“Ngoài đơn hàng gần đây từ Philippines, các 
nhà xuất khẩu gạo Thái Lan không kỳ vọng bất 

tình hình sản xuất và tiêu thụ chung của thế giới

“Xuất khẩu gạo sang Trung Quốc gần 
như đóng băng, không ai dám mua bán. 
Một số người có gạo sẵn sàng chờ tại 
cảng hiện cũng phải lấy hàng về do lo 
ngại phía Trung Quốc sẽ không nhận”, 
một thương nhân tại TP HCM cho biết.
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Ấn Độ: Theo FAO, xuất khẩu gạo 
trong năm tài chính 2018-19 của Ấn 
Độ có thể sụt giảm, lần đầu tiên 

trong ba năm, do giá hỗ trợ tối thiểu (MSP) đối 
với lúa tăng 13% và nhu cầu từ các thị trường 
khác bao gồm Bangladesh giảm. 

Mặc dù dự báo khối lượng xuất khẩu giảm 
nhưng các nguồn tin thương mại cho rằng trị giá 
xuất khẩu có thể không giảm nhờ giá tăng.

tháng 11 năm 2018

Ấn Độ:  Giá gạo đồ Ấn Độ 5% tấm 
chào bán trong tuần cuối tháng 11 ở 
mức 364 – 368 USD/tấn, so với mức 

366 – 370 USD/tấn hồi tuần trước. 

“Giá gạo giảm do các nhà giao dịch đang điều 
chỉnh giá theo đồng Rupee. Nhu cầu vẫn đang 
yếu”, theo một nhà xuất khẩu tại Kakinada thuộc 
bang miền nam Andhra Pradesh. 

Đồng rupee giảm giá gần 1% vào giữa tuần cuối 
tháng 11xuống mức thấp nhất trong vòng 2 
tuần, giúp tăng biên lợi nhuận của nhà xuất 
khẩu gạo. Trong một nỗ lực thúc đẩy xuất khẩu, 
chính phủ Ấn Độ đã tuyên bố trợ cấp 5% cho 
xuất khẩu gạo non-basmati trong 4 tháng, kéo 
dài đến 25/3/2019.

Bangladesh:  Tại nước láng giềng 
Bangladesh, nhập khẩu gạo từ 
tháng 7 đến 11/2018 đạt 106.640 

tấn, theo dữ liệu của Bộ Thực phẩm nước này 
cho thấy, sau khi chính phủ nước này áp thuế 
nhập khẩu gạo 28% để hỗ trợ nông dân nội địa 
sau khi sản xuất nội địa hồi phục.

Việt Nam:  Trong khi đó, tại Việt 
Nam, giá gạo 5% tấm giảm từ 408 
USD/tấn hồi tuần trước xuống còn 

400 USD/tấn trong tuần này do xuất khẩu sang 
Trung Quốc giảm khi đối mặt với các điều kiện 
và kiểm tra ngặt nghèo của nước này nhằm vào 
gạo Việt Nam.

cứ đơn hàng nào lớn cho tới đầu năm 2019”, 
một thương nhân tại Bangkok cho biết. 

Các thương nhân cho rằng biến động giá 
gạo hiện nay chủ yếu là do tỷ giá. Đồng 
Baht Thái giảm hơn 0,25% vào giữa tuần 
này sau khi tăng liên tục 4 phiên.

“Một số nhà xuất khẩu vẫn đang bàn luận về 
khả năng ký hợp đồng với các đối tác tại Nhật 
Bản và Indonesia nhưng cho tới nay, thị trường 
vẫn trầm lắng và có thể vẫn duy trì cho tới tháng 
1”, một thương nhân khác tại Bangkok cho hay



Phần 2
thị trường lúa gạo
trong nước



a. Tình hình sản xuất

VỤ MÙA

thị trường gạo việt nam
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Theo báo cáo tháng 11 của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn, tính đến hết tháng 11, cả 
nước đã gieo cấy được 7,96 triệu ha lúa, tương 
đương với cùng kỳ; thu hoạch được 6,8 triệu ha.

Mặc dù, diện tích gieo cấy giảm nhưng năng 
suất bình quân ước đạt 58,8 tạ/ha, tăng khoảng 
1,3 tạ/ha nên sản lượng lúa ước đạt trên 40 triệu 
tấn, tăng 1,3 triệu tấn so với cùng kỳ năm 2017. 

GIEO CẤY THU HOẠCH

6,8
triệu ha

MIỀN BẮC

Gieo cấy Thu hoạch Sản lượng

2,41triệu
hecta

37,4 nghìn ha 198,5 nghìn tấn

2,38 triệu
hecta

56,9 tạ/ha

13,3 triệu
tấn

MIỀN NAM

Gieo cấy Thu hoạch Sản lượng

5,54 triệu
hecta

102,3 nghìn ha 1,1 triệu tấn

4,4 triệu
hecta

60,4 tạ/ha

26,7 triệu
tấn

Các địa phương phía Bắc đã gieo cấy được 
2,41 triệu ha, giảm 37,4 nghìn ha; thu hoạch 
được 2,38 triệu ha, năng suất bình quân ước 
đạt 55,9 tạ/ha; sản lượng ước đạt 13,3 triệu tấn, 
tăng 198,5 nghìn tấn so với cùng kỳ. 

Trong đó, Đồng bằng Sông Hồng gieo trồng 
đạt 1,05 triệu ha (giảm 21,5 nghìn ha); năng 
suất bình quân ước đạt 59,3 tạ/ha; sản lượng 
ước đạt 6,19 triệu tấn (1,8% so với cùng kỳ). 

Các địa phương phía Nam gieo cấy được 5,54 
triệu ha, tăng 102,3 nghìn ha; thu hoạch được 
4,4 triệu ha, năng suất ước đạt 60,4 tạ/ha, tăng 
0,8 tạ/ha; sản lượng ước đạt 26,7 triệu tấn, tăng 
1,1 triệu tấn so với cùng kỳ năm trước. 

Riêng Đồng bằng Sông Cửu Long gieo trồng 
đạt 4,48 triệu ha (tăng 102,5 nghìn ha), năng 

suất bình quân ước đạt 60,8 tạ/ha (tăng 1,7 
tạ/ha); sản lượng ước đạt 21,8 triệu tấn (tăng 
886 nghìn tấn). 

Tổng hợp theo mùa Vụ, Bộ NNPTNN cho biết, 
đến tháng 11, cả nước đã thu hoạch xong vụ 
Đông xuân, vụ Hè thu, đang thu hoạch vụ Mùa, 
vụ Thu đông và gieo cấy vụ Đông xuân (ở Đồng 
bằng sông Cửu Long).

tính đến trung tuần tháng 11, cả nước đã gieo 
cấy được 1.698 nghìn ha, bằng 99% cùng kỳ 
năm trước, trong đó các địa phương phía Bắc 
gieo cấy 1.115,8 nghìn ha, bằng 98,4%, các địa 
phương phía Nam gieo cấy 582,5 nghìn ha, 
bằng 100,5%.

Tại các tỉnh phía Bắc, diện tích gieo cấy lúa Mùa 
năm nay đạt thấp hơn năm ngoái, do các địa 
phương chuyển một phần diện tích trồng lúa 
sang sử dụng cho mục đích khác. 

Do thời tiết vụ mùa năm nay thuận lợi cho cây 
lúa sinh trưởng và phát triển nên năng suất lúa 
mùa các tỉnh phía Bắc đạt cao hơn cùng kỳ. 
Theo báo cáo sơ bộ, năng suất lúa mùa toàn 
miền Bắc đạt 49,4 tạ/ha, tăng 3,2 tạ/ha so với 
vụ mùa năm 2017; sản lượng ước đạt gần 5,5 
triệu tấn, tăng 217,1 nghìn tấn.

Tại các tỉnh phía Nam, diện tích gieo cấy lúa 
Mùa ước đạt 581,8 nghìn ha, bằng 100,5% 
cùng kỳ. Đến thời điểm báo cáo, khoảng 170 
nghìn ha lúa Mùa các tỉnh phía Nam đã cho thu 
hoạch, bằng 115% cùng kỳ. 

Dự ước năng suất lúa mùa các tỉnh phía Nam 
đạt khoảng 48,5 tạ/ha, tăng khoảng 3 tạ/ha so 
cùng kỳ; sản lượng ước đạt 2,8 triệu tấn, tăng 
201 nghìn tấn và bằng 107,7 % so với năm 
2017.

tháng 11 năm 2018

7,96
triệu ha
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Sau khi thu hoạch lúa thu đông, bà con nông 
dân các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đã 
khẩn trương xới, dọn đất để xuống giống vụ lúa 
đông xuân. Tính đến trung tuần tháng 11, các 
tỉnh đã gieo cấy được 348,5 nghìn ha, bằng 
149,2% cùng kỳ năm trước.

MIỀN BẮC

1.115,8 nghìn ha
98,4%

MIỀN NAM

582,5 nghìn ha
100,5%

b. Xuất khẩu
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Diện tích gieo trồng lúa Thu đông 2018 thấp 
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. 

Tính đến giữa tháng 11, các địa phương vùng 
Đồng bằng Sông Cửu Long đã gieo cấy 
được 760 nghìn ha lúa thu đông, bằng 98,6% 
cùng kỳ năm trước. Đến nay toàn vùng đã thu 
hoạch được 412 nghìn ha lúa thu đông, chiếm 
54,2% diện tích gieo cấy và bằng 95,5% cùng 
kỳ năm trước. 

Tổng hợp báo cáo sơ bộ của các tỉnh Đồng 
bằng sông Cửu Long, năng suất toàn vụ đạt 
53,3 tạ/ha, tăng 0,9 tạ/ha so với vụ thu đông 
2017; sản lượng đạt 3,9 triệu tấn, giảm 343,2 
nghìn tấn.

Khối lượng gạo xuất khẩu tháng 11 năm 2018 
ước đạt 496 nghìn tấn với giá trị đạt 241 triệu 
USD, đưa khối lượng xuất khẩu gạo 11 tháng 
đầu năm 2018 ước đạt 5,7 triệu tấn và 2,9 tỷ 
USD, tăng 5,6% về khối lượng và tăng 17,7% 
về giá trị so với cùng kỳ năm 2017.

 Trung Quốc vẫn tiếp tục đứng vị trí thứ nhất về 
thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam trong 10 
tháng đầu năm 2018 với 24,1% thị phần. Xuất 
khẩu gạo sang thị trường này trong 10 tháng 
đầu năm 2018 đạt 1,24 triệu tấn và 636,2 triệu 
USD, giảm 39,1% về khối lượng và giảm 30% 
về giá trị so với cùng kỳ năm 2017. 

10 tháng đầu năm 2018, các thị trường có giá trị 
xuất khẩu gạo tăng mạnh là Indonesia gấp 65,8 
lần; Irap gấp 2,6 lần; HongKong tăng 71%, 
Philippines tăng gần 59% và Malaysia tăng 
17%. Giá gạo xuất khẩu bình quân 10 tháng đầu 
năm 2018 đạt 504 USD/tấn, tăng 12,3% so với 
cùng kỳ năm 2017.

Về loại gạo xuất khẩu, trong 10 tháng đầu năm 
2018, giá trị xuất khẩu gạo trắng chiếm 51% 
tổng kim ngạch; gạo Jasmine và gạo thơm 
chiếm 32%; gạo nếp chiếm 12% và gạo 
Japonica, gạo giống Nhật chiếm 5%.

Tình hình gieo cấy lúa Mùa ở hai miền

VỤ THU ĐÔNG

VỤ ĐÔNG XUÂN

tháng 11 năm 2018

51%
32%

12%

5%

Gạo trắng Gạo Jasmine và gạo thơm

Gạo nếp Gạo Japonica, gạo giống Nhật 

Biểu đồ 2: Giá trị xuất khẩu một số loại gạo của Việt Nam
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Trong trung tuần tháng 11, Tập đoàn SunRice 
(Australia) thông báo vừa hoàn tất mua lại nhà 
máy chế biến gạo tại tỉnh Đồng Tháp. Đây là 
khoản đầu tư tài chính trực tiếp đầu tiên của 
tập đoàn này vào Việt Nam với mục tiêu nâng 
cao và mở rộng nhà máy chế biến và mua sắm 
trang thiết bị để tăng khả năng làm trắng và 
đánh bóng hạt gạo.

Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị 2016 2017
Trung Quốc 2.031.943 909.040 1.236.486 636.151 609 70,0 40,0 24,1
Indonesia 15.650 5.502 770.968 361.912 4.926,3 6.578 0,2 13,7
Philippines 496.224 97.178 688.427 312.595 138,7 158,5 8,7 11,8
Malaysia 454.492 177.820 461.194 208.448 101,5 117,2 7,8 7,9
Ghana 334.736 178.850 351.253 202.619 104,9 113,3 7,9 7,7
Iraq 98.023 51.446 240.000 136.260 244,8 264,9 2,3 5,2
Bờ Biển Ngà 203.088 90.224 211.874 121.876 104,3 135,1 4,0 4,6
Hồng Kông 46.886 24.321 73.245 41.617 156,2 171,1 1,1 1,6
Singapore 87.148 43.352 70.734 39.642 81,2 91,4 1,9 1,5
Hàn Quốc 34.334 17.835 39.264 21.548 114,4 120,8 0,8 0,8

10 tháng 2017 % 2018/2017 Thị phần (%)10 tháng 2018

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: 1.000 USD)

Thị trường xuất khẩu gạo Jasmine và gạo thơm 
lớn nhất của Việt Nam là Trung Quốc 25%, 
Ghana 23% và Bờ Biển Ngà 14%. 

Với gạo nếp, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập 
khẩu lớn nhất, chiếm tới 82% tổng kim ngạch 
xuất khẩu gạo nếp của Việt Nam, trị giá 272 
triệu USD. 

Về gạo Japonica và gạo giống Nhật, hai thị 
trường xuất khẩu chủ yếu là Papua New Guinea 
57% và Trung Quốc 13%.

tháng 11 năm 2018

Nhà máy dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong 
nửa đầu năm 2019, công suất 260.000 tấn lúa 
khô một năm.

Ông Rob Gordon, Giám đốc điều hành của 
SunRice, cho biết thêm việc mua lại nhà máy 
chế biến gạo tại Việt Nam nằm trong kế hoạch 
một loạt các hoạt động đầu tư đã được thực 
hiện để thúc đẩy Chiến lược tăng trưởng đến 
năm 2022 của doanh nghiệp.

Trung Quốc Ghana Bờ Biển Ngà

Papua New Guinea Thị trường khác

Biểu đồ 3: Cơ cấu xuất khẩu một số thị trường của Việt Nam

gạo Jasmine
và gạo thơm

gạo nếp

gạo Japonica
và gạo giống Nhật
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SunRice là doanh nghiệp thực phẩm toàn cầu 
và dẫn đầu về thương hiệu thực phẩm xuất 
khẩu tại Australia với doanh thu vượt hơn 1 tỉ 
USD/năm.

Tập đoàn đã sử dụng nguồn cung ứng cả gạo 
Japonica và Indica từ Việt Nam trong hơn 10 
năm. Ba năm gần đây, SunRice đã mua 200 
triệu USD gạo và hiện chiếm khoảng 5% 
lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam.

Ngoài việc mua gạo, SunRice đã hợp tác trong 
chuỗi giá trị gạo Việt Nam để phát triển năng 
lực gạo Japonica xuất khẩu có giá trị cao cho 
thị trường toàn cầu của SunRice.

Tháng 11/2018, giá lúa gạo diễn biến tăng nhẹ 
tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long do nhu 
cầu tiêu thụ cải thiện trong bối cảnh nguồn cung 
hạn hẹp. 

Theo hệ thống cung cấp giá tại địa phương, tại 
An Giang, lúa IR50404 tăng 200 đồng/kg, từ 
5.500 đồng/kg lên 5.700 đồng/kg; lúa chất 
lượng cao OM 5451 ổn định ở 5.700 đồng/kg, 
gạo tẻ IR50404 ở mức 10.000 đồng/kg; gạo 
chất lượng cao tăng 500 đồng/kg lên 13.000 
đồng/kg; gạo thơm đặc sản jasmine ở 14.000 
đồng/kg.

Tại Vĩnh Long, lúa IR50404 tăng 100 đồng/kg 
lên mức 5.400 đồng/kg; lúa khô IR50404 ở 
5.900 đồng/kg; gạo IR50404 tăng 2.000 
đồng/kg lên 12.000 đồng/kg; gạo jasmine tăng 
2.000 đồng/kg lên 14.000 đồng/kg.

Tại Bạc Liêu, giá lúa khô OM 5451 bán buôn 
Công ty Lương thực tỉnh giảm 50 đồng/kg 
xuống còn 6.150 đồng/kg. 

Tại Kiên Giang, lúa IR50404 tăng 200 đồng/kg 
lên 6.000 – 6.200 đồng/kg; lúa OM 4218 tăng 
400 đồng/kg lên 6.400 - 6.600 đồng/kg; lúa OM 
6976 tăng 200 đồng/kg lên 6.500 - 6.600 
đồng/kg; lúa Jasmine tăng 200 đồng/kg lên 
7.200 – 7.500 đồng/kg.

Tại Thái Bình, giá gạo tám xoan ngày 30/11 ở 
mức 17.000 đồng/kg; Gạo Bắc thơm 17.000 
đồng/kg; Gạo nếp thơm 25.000 đồng/kg;Gạo Q 
13.000 đồng/kg....

c. Diễn biến giá

tháng 11 năm 2018
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Biểu đồ 4: Giá lúa gạo tại
một số tỉnh thành trong
cả nước trong tháng 11
(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

Bảng 5: Giá lúa gạo nội địa ở các tỉnh ĐBSCL tại ngày 30/10 (Nguồn: Hiệp hội lương thực Việt Nam - Đơn vị: đồng)
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Bảng 6: Giá lúa gạo tại Sóc Trăng (Nguồn: Sở nông nghiệp tỉnh Sóc Trăng - Đơn vị: đồng)

Tên mặt hàng Đơn vị tính
Giá mua của

thương lái
(đồng)

Giá bán
tại vựa
(đồng)

Giá (+)(-)
so với

tuần trước
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

tháng 11 năm 2018



Phần 3
dự báo



Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông 
thôn dự báo đến cuối năm 2018, mặt 
hàng gạo xuất khẩu giữ vững đà tăng 
trưởng, kỳ vọng có thể đạt 6,15 triệu 
tấn, kim ngạch đạt 3,15 tỉ USD, tăng 
5,7% về lượng và 19,6% về trị giá so 
với năm 2017.

Mặt khác, thị trường lớn nhất của 
ngành gạo Việt Nam là Trung Quốc 
đang có những biểu hiện rất khó lường. 
Nhiều khả năng năm 2019, thị trường 
Trung Quốc sẽ rất khó khi ra nhiều 
hàng rào kỹ thuật, từ yêu cầu an toàn 
thực phẩm, kiểm dịch, bao bì… rất gắt 
gao, ngặt nghèo.

dự báo
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Mục tiêu này có thể đạt được bởi thị trường gạo 
trong những tháng cuối năm đang có tín hiệu 
nhập khẩu của thị trường Indonesia và 
Philippines. Trong phiên mở thầu nhập 500.000 
tấn gạo loại 25% tấm hôm 20/11 của 
Philippines, Việt Nam đã giành được hợp đồng 
xuất khẩu vào quốc gia này với khối lượng 
118.000 tấn.

Tuy nhiên, năm nay cơ cấu giống lúa thay đổi 
quá nhanh, hàng gạo thường (giống IR 50404) 
giảm mạnh, trong khi gạo thơm, gạo Đài Thơm 
8… tăng nhanh nên dư thừa. Loại gạo thường 
thiếu, nên bị đẩy giá cao quá. Các kho mắc kẹt 
ở khung giá cao và không cạnh tranh được với 
gạo của các nước như Thái Lan

tháng 11 năm 2018



Phần 4
chính sách



Tại Diễn đàn Thương mại Việt Nam – EU mới 
đây, bà Miriam Garcia Ferrer, Trưởng ban kinh 
tế và thương mại, Phái đoàn Liên minh châu Âu 
tại Việt Nam, cho biết với hy vọng hiệp định tự 
do thương mại Việt Nam – EU ( EVFTA) được 
ký kết vào đầu năm tới, Việt Nam và EU cần 
nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục để đưa 
hiệp định này vào thực thi trước tháng 5/2019.

Đáng chú ý là, các hoạt động thương mại từ 
Việt Nam tới EU sẽ được miễn thuế sau 7 năm, 
từ EU tới Việt Nam là 10 năm. EU dành cơ chế 

chính sách
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a. Chính sách các nước

b. Chính sách trong nước

tháng 11 năm 2018

Đầu tháng 12, Reuters đưa tin, các nước Liên 
minh châu Âu (EU) đã không thể đưa ra quyết 
định cuối cùng về việc liệu có nên áp thuế lên 
gạo nhập khẩu từ Campuchia và Myanmar từ 
năm 2019 hay không, nhằm giảm mức tăng 
nhập khẩu gạo từ các nước này, qua đó đẩy 
trách nhiệm đưa ra quyết định cuối cùng cho Ủy 
ban châu Âu (EC).

Nhiều nước EU ủng hộ việc triển khai các chính 
sách “bảo vệ” trong vòng 3 năm, nhưng không 
đủ số phiếu bầu theo quy định để chính thức 
thông qua quy định này. 

EC chuyên trách chính sách thương mại cho 28 
nước thành viên, đã đề xuất các biện pháp 
“phòng vệ” và thường vẫn triển khai các chính 
sách này ngay cả khi không đủ số phiếu bầu từ 
các nước thành viên.

EC đã đề xuất mức thuế 175 Euro/tấn, tương 
đương 198,31 USD/tấn, đối với gạo nhập khẩu 
từ Campuchia và Myanmar trong năm đầu tiên, 
giảm xuống 150 Euros trong năm thứ hai và 125 
Euros trong năm thứ ba. Hai nước Đông Nam Á 
trên hưởng lợi từ cơ chế tất cả trừ vũ khí của 
EU, theo đó cho phép các nước kém phát triển 
nhất xuất khẩu phần lớn hàng hóa sang EU mà 
không chịu thuế.

“Tuy nhiên, một điều cũng quan trọng là đảm 
bảo nông dân và nhà sản xuất châu Âu không 
phải là những người trả giá cho nhập khẩu gạo 
giá rẻ với lượng lớn”, phát ngôn của EC cho hay. 

Cả hai nước đều cùng đối mặt với khả năng 
mất quyền tiếp cận đặc biệt tới khối thương mại 

lớn nhất thế giới này do các vấn đề quyền con 
người, mặc dù khả năng trừng phạt là vấn đề 
riêng rẽ với các biện pháp phòng vệ được đề 
xuất nói trên.

EC là cơ quan quản lý chính sách thương mại 
cho khối EU28, đã mở ra một cuộc điều tra về 
nhập khẩu gạo từ hai nước này trong tháng 3 
vừa qua sau khi có đơn khiếu nại của chính 
phủ Italia. 

“Các kết quả của cuộc điều tra này xác nhận 
tình trạng tăng mạnh nhập khẩu gạo, gây nên 
thiệt hại kinh tế đối với ngành gạo tại châu Âu”, 
người phát ngôn của EC cho hay.

Tổ chức nông nghiệp EU Copa-Cogeca cho 
biết xuất khẩu gạo của Campuchia, Myanmar 
sang EU là loại gạo Indica hạt dài, đã tăng từ 
9.000 tấn năm 2012 lên 360.000 tấn năm 2017, 
dẫn đến giá gạo giảm mạnh.

175 euro/tấn

150

125
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ưu tiên nhập khẩu từ Việt Nam các sản phẩm 
như gạo, mía đường, các sản phẩm này sẽ 
không bị tính thuế và không có hạn ngạch.

"Thời gian tới, Việt Nam sẽ được EU chuyển 
giao công nghệ, nhất là lĩnh vực nông nghiệp 
với cam kết hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam", bà 
Miriam Garcia Ferrer cho biết thêm.

Về thị trường Trung Quốc, ông Đoàn Minh Khôi, 
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Đại sứ đặc mệnh 
toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc, cho biết 
bên cạnh thuận lợi, hợp tác trong lĩnh vực nông 
nghiệp giữa Việt Nam và Trung Quốc còn gặp 
nhiều thách thức.

Theo đó, gạo Việt Nam chiếm tới 50% 
thị phần tại Trung Quốc, vì vậy khó mở 
rộng hơn nữa. Cạnh tranh thương mại 
Mỹ - Trung ngày càng gay gắt và dự báo 
kéo dài sẽ ảnh hưởng lớn đến thương 
mại nông sản của Việt Nam, ông Khôi 
nhận định.
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danh mục biểu đồ

nguồn tham khảo

Báo cáo “Thị trường gạo tháng 11/2018” 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 tháng 
11/2018” 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 

phụ lục
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