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Báo cáo
thị trường gạo
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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.

Myanmar: Chính phủ Myanmar 
đang lên kế hoạch xuất khẩu gạo 
vào tháng 10 hoặc tháng 11 nếu giá 

trong nước quá thấp, như một phần trong nỗ 
lực ổn định giá gạo tại nước này, Myanmar 
Times đưa tin. 

 Nếu giá thị trường giảm dưới mức giá cơ bản, 
Myanmar đang xem xét xuất khẩu gạo để ổn 
định giá gạo. Thứ trưởng Bộ Thương mại 
Myanmar cho biết, Chính phủ đồng ý xuất khẩu 
một số lượng được chỉ định (ngũ cốc) trong thời 
gian tới.

Trong 11 tháng đầu năm tài chính 2018-19, 
Myanmar xuất khẩu 2,29 triệu tấn gạo và tấm, trị 
giá đạt hơn 691 triệu USD, khoảng 73% tổng 
gạo xuất khẩu thông qua thương mại hàng hải, 
theo Liên đoàn Gạo Myanmar (MRF) cho biết. 
Nước này đã xuất khẩu 1,792 triệu tấn gạo 
sang 65 quốc gia và thu về 559,9 triệu USD 
đồng thời  cũng xuất khẩu 498.000 tấn tấm 
sang 41 quốc gia và thu được 132,1 triệu USD. 

Cung theo báo cáo của MRF, nông dân 
Myanmar  đang gặp khó khăn không có đủ các 
silo, hệ thống sấy lúa và các phương tiện để 
chở gạo. Hơn nữa, ngành lúa gạo giảm do nhu 

cầu thấp và sẽ không được cải thiện nếu chỉ 
riêng với khu vực tư nhân. Trước nay tổng cộng 
có 11 công ty đã chính thức xuất khẩu gạo sang 
Trung Quốc và hiện nay có hơn 40 công ty được 
chọn để xuất khẩu gạo sang Trung Quốc. Theo 
Aung Htoo - Thứ trưởng Bộ Thương mại, 
trường hợp có thêm các công ty được xuất 
khẩu sang Trung Quốc, xuất khẩu gạo sẽ được 
phục hồi.

Bên cạnh đó, Chính phủ nước này quyết định 
thông báo giá gạo cơ bản cho mùa mưa sắp tới 
vào ngày 15/10/2019. Năm 2018, giá cơ bản 
được ấn định ở mức 500.000 K (khoảng 327 
USD) cho mỗi 100 bao, hoặc K 240.000 
(khoảng 155 USD/tấn).

Việc Myanmar hạn chế xuất khẩu gạo nhằm 
đảm bảo nguồn cung nội địa ổn định, nhưng 
trong một số trường hợp, cho phép xuất khẩu 
sang các nước khác để tăng giá và tránh thiệt 
hại cho nông dân.
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mục lục

Myanmar: Chính phủ Myanmar 
đang lên kế hoạch xuất khẩu gạo 
vào tháng 10 hoặc tháng 11 nếu giá 

trong nước quá thấp, như một phần trong nỗ 
lực ổn định giá gạo tại nước này, Myanmar 
Times đưa tin. 

 Nếu giá thị trường giảm dưới mức giá cơ bản, 
Myanmar đang xem xét xuất khẩu gạo để ổn 
định giá gạo. Thứ trưởng Bộ Thương mại 
Myanmar cho biết, Chính phủ đồng ý xuất khẩu 
một số lượng được chỉ định (ngũ cốc) trong thời 
gian tới.

Trong 11 tháng đầu năm tài chính 2018-19, 
Myanmar xuất khẩu 2,29 triệu tấn gạo và tấm, trị 
giá đạt hơn 691 triệu USD, khoảng 73% tổng 
gạo xuất khẩu thông qua thương mại hàng hải, 
theo Liên đoàn Gạo Myanmar (MRF) cho biết. 
Nước này đã xuất khẩu 1,792 triệu tấn gạo 
sang 65 quốc gia và thu về 559,9 triệu USD 
đồng thời  cũng xuất khẩu 498.000 tấn tấm 
sang 41 quốc gia và thu được 132,1 triệu USD. 

Cung theo báo cáo của MRF, nông dân 
Myanmar  đang gặp khó khăn không có đủ các 
silo, hệ thống sấy lúa và các phương tiện để 
chở gạo. Hơn nữa, ngành lúa gạo giảm do nhu 

cầu thấp và sẽ không được cải thiện nếu chỉ 
riêng với khu vực tư nhân. Trước nay tổng cộng 
có 11 công ty đã chính thức xuất khẩu gạo sang 
Trung Quốc và hiện nay có hơn 40 công ty được 
chọn để xuất khẩu gạo sang Trung Quốc. Theo 
Aung Htoo - Thứ trưởng Bộ Thương mại, 
trường hợp có thêm các công ty được xuất 
khẩu sang Trung Quốc, xuất khẩu gạo sẽ được 
phục hồi.

Bên cạnh đó, Chính phủ nước này quyết định 
thông báo giá gạo cơ bản cho mùa mưa sắp tới 
vào ngày 15/10/2019. Năm 2018, giá cơ bản 
được ấn định ở mức 500.000 K (khoảng 327 
USD) cho mỗi 100 bao, hoặc K 240.000 
(khoảng 155 USD/tấn).

Việc Myanmar hạn chế xuất khẩu gạo nhằm 
đảm bảo nguồn cung nội địa ổn định, nhưng 
trong một số trường hợp, cho phép xuất khẩu 
sang các nước khác để tăng giá và tránh thiệt 
hại cho nông dân.
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Phần 1
tình hình sản xuất
và tiêu thụ chung
của thế giới

Myanmar: Chính phủ Myanmar 
đang lên kế hoạch xuất khẩu gạo 
vào tháng 10 hoặc tháng 11 nếu giá 

trong nước quá thấp, như một phần trong nỗ 
lực ổn định giá gạo tại nước này, Myanmar 
Times đưa tin. 

 Nếu giá thị trường giảm dưới mức giá cơ bản, 
Myanmar đang xem xét xuất khẩu gạo để ổn 
định giá gạo. Thứ trưởng Bộ Thương mại 
Myanmar cho biết, Chính phủ đồng ý xuất khẩu 
một số lượng được chỉ định (ngũ cốc) trong thời 
gian tới.

Trong 11 tháng đầu năm tài chính 2018-19, 
Myanmar xuất khẩu 2,29 triệu tấn gạo và tấm, trị 
giá đạt hơn 691 triệu USD, khoảng 73% tổng 
gạo xuất khẩu thông qua thương mại hàng hải, 
theo Liên đoàn Gạo Myanmar (MRF) cho biết. 
Nước này đã xuất khẩu 1,792 triệu tấn gạo 
sang 65 quốc gia và thu về 559,9 triệu USD 
đồng thời  cũng xuất khẩu 498.000 tấn tấm 
sang 41 quốc gia và thu được 132,1 triệu USD. 

Cung theo báo cáo của MRF, nông dân 
Myanmar  đang gặp khó khăn không có đủ các 
silo, hệ thống sấy lúa và các phương tiện để 
chở gạo. Hơn nữa, ngành lúa gạo giảm do nhu 

cầu thấp và sẽ không được cải thiện nếu chỉ 
riêng với khu vực tư nhân. Trước nay tổng cộng 
có 11 công ty đã chính thức xuất khẩu gạo sang 
Trung Quốc và hiện nay có hơn 40 công ty được 
chọn để xuất khẩu gạo sang Trung Quốc. Theo 
Aung Htoo - Thứ trưởng Bộ Thương mại, 
trường hợp có thêm các công ty được xuất 
khẩu sang Trung Quốc, xuất khẩu gạo sẽ được 
phục hồi.

Bên cạnh đó, Chính phủ nước này quyết định 
thông báo giá gạo cơ bản cho mùa mưa sắp tới 
vào ngày 15/10/2019. Năm 2018, giá cơ bản 
được ấn định ở mức 500.000 K (khoảng 327 
USD) cho mỗi 100 bao, hoặc K 240.000 
(khoảng 155 USD/tấn).

Việc Myanmar hạn chế xuất khẩu gạo nhằm 
đảm bảo nguồn cung nội địa ổn định, nhưng 
trong một số trường hợp, cho phép xuất khẩu 
sang các nước khác để tăng giá và tránh thiệt 
hại cho nông dân.
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Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp 
Quốc (FAO) cho biết, sản lượng sản xuất gạo 
thế giới trong 9 tháng đạt 385,13 triệu tấn, giảm 
0,83% so với cùng kì năm trước.

Theo tính toán của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), 
sản lượng sản xuất gạo toàn cầu 9 tháng ước 
khoảng 370,65 triệu tấn, giảm 1% so với cùng 
kì.

Trong khi đó, Hội đồng ngũ cốc quốc tế (IGC) 
ước tính sản xuất gạo toàn cầu 9 tháng đạt 375 
triệu tấn, giảm nhẹ so với cùng kì 2018.

1. Tình hình sản xuất

tình hình sản xuất và tiêu thụ chung của thế giới

385,13 triệu tấn

0,83%

370,65 triệu tấn

375 triệu tấn
nhẹ

Sản lượng sản xuất gạo thế giới 
trong 9 tháng 2019

1%

Thị trường

Thế giới 171,8 494,22 43,85 493,29 45,12 172,73

Thế giới
trừ TQ

56,8 348,22 40,75 350,29 41,82 54,93

Mỹ 1,42 5,95 0,94 4,16 3,02 1,14

Burna 0,87 13,3 0,01 10,5 2,6 1,08

Ấn Độ 26,2 112 0 102 11,2 25

Pakistan 1,27 7,5 0 3,55 4 1,22

Thái Lan 3,7 20,5 0,25 11,2 9 4,25

Trung Quốc 115 146 3,3 143 3,3 117,8

EU-27 1,13 2,01 2,05 3,8 0,3 1,09

Indonesia 3,26 37,4 0,5 38 0 3,16

Nigeria 1,29 4,9 2,2 7,3 0 1,09

Philippines 3,49 12,2 2,7 14,6 0 3,79

Việt Nam 1,36 28,3 0,4 22 6,5 1,56

Các TT 
còn lại
TT XK 
chủ yếu

170,38 488,27 42,91 489,13 42,1 171,59

33,4 181,6 0,66 149,25 33,3 33,11

TT NK 
chủ yếu 126,99 241,5 15,93 251,31 3,71 129,4

Dự trữ đầu vụ Dự trữ 
Cuối vụSản lượng Nhập khẩu Nội địa Xuất khẩu

Cung Tiêu thụ

Myanmar: Chính phủ Myanmar 
đang lên kế hoạch xuất khẩu gạo 
vào tháng 10 hoặc tháng 11 nếu giá 

trong nước quá thấp, như một phần trong nỗ 
lực ổn định giá gạo tại nước này, Myanmar 
Times đưa tin. 

 Nếu giá thị trường giảm dưới mức giá cơ bản, 
Myanmar đang xem xét xuất khẩu gạo để ổn 
định giá gạo. Thứ trưởng Bộ Thương mại 
Myanmar cho biết, Chính phủ đồng ý xuất khẩu 
một số lượng được chỉ định (ngũ cốc) trong thời 
gian tới.

Trong 11 tháng đầu năm tài chính 2018-19, 
Myanmar xuất khẩu 2,29 triệu tấn gạo và tấm, trị 
giá đạt hơn 691 triệu USD, khoảng 73% tổng 
gạo xuất khẩu thông qua thương mại hàng hải, 
theo Liên đoàn Gạo Myanmar (MRF) cho biết. 
Nước này đã xuất khẩu 1,792 triệu tấn gạo 
sang 65 quốc gia và thu về 559,9 triệu USD 
đồng thời  cũng xuất khẩu 498.000 tấn tấm 
sang 41 quốc gia và thu được 132,1 triệu USD. 

Cung theo báo cáo của MRF, nông dân 
Myanmar  đang gặp khó khăn không có đủ các 
silo, hệ thống sấy lúa và các phương tiện để 
chở gạo. Hơn nữa, ngành lúa gạo giảm do nhu 

cầu thấp và sẽ không được cải thiện nếu chỉ 
riêng với khu vực tư nhân. Trước nay tổng cộng 
có 11 công ty đã chính thức xuất khẩu gạo sang 
Trung Quốc và hiện nay có hơn 40 công ty được 
chọn để xuất khẩu gạo sang Trung Quốc. Theo 
Aung Htoo - Thứ trưởng Bộ Thương mại, 
trường hợp có thêm các công ty được xuất 
khẩu sang Trung Quốc, xuất khẩu gạo sẽ được 
phục hồi.

Bên cạnh đó, Chính phủ nước này quyết định 
thông báo giá gạo cơ bản cho mùa mưa sắp tới 
vào ngày 15/10/2019. Năm 2018, giá cơ bản 
được ấn định ở mức 500.000 K (khoảng 327 
USD) cho mỗi 100 bao, hoặc K 240.000 
(khoảng 155 USD/tấn).

Việc Myanmar hạn chế xuất khẩu gạo nhằm 
đảm bảo nguồn cung nội địa ổn định, nhưng 
trong một số trường hợp, cho phép xuất khẩu 
sang các nước khác để tăng giá và tránh thiệt 
hại cho nông dân.

quí III năm 2019
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Ai Cập 1,09 3,05 0,6 4 0,01 0,73

Nhật Bản 1,95 7,7 0,69 8,48 0,06 1,79

Mexico 0,15 0,2 0,79 0,93 0,02 0,19

Hàn Quốc 1,02 3,88 0,41 4,48 0,06 0,78

Trung Đông 0,8 2,29 3,68 6,06 0 0,71

TT khác

Brazil 0,28 7,14 0,95 7,53 0,55 0,29

Trung Mỹ và 
Caribê 0,67 1,55 1,9 3,44 0,03 0,65

tình hình sản xuất và tiêu thụ chung của thế giới

Bảng 1: Dự báo cung cầu gạo thế giới của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2019/20 trong tháng 10
(Nguồn: VITIC/USDA - Đơn vị: triệu tấn )

Thái Lan: Vào đầu tháng 9, Chủ tịch 
Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái 
Lan Charoen Laothamtas lo ngại 

đồng baht mạnh đang có tác động tiêu cực đến 
xuất khẩu gạo.

Theo ông Charoen, đồng baht đã tăng khoảng 
6% so với USD kể từ tháng 1, trong khi đồng nội 
tệ của Việt Nam duy trì ổn định và rupee Ấn Độ 
thậm chí còn yếu đi.

"Đồng baht mạnh hơn phần lớn đã khiến gạo 
Thái trở nên đắt đỏ hơn so với các đối thủ của 
chúng tôi. Ví dụ như gạo thơm Homali hiện có 
giá 1.200 USD/tấn, trong khi gạo jasmine Việt 
Nam chỉ có giá 520 USD", ông Charoen cho 
hay.

Hiệp hội cũng cho biết giá gạo basmati Ấn Độ 
đang có giá khoảng 1.030 - 1.140 USD/tấn. 

Ông nói thêm tổng xuất khẩu gạo của Thái Lan 
dự kiến đạt 9 triệu tấn trong năm nay, giảm từ 
mức 11,2 triệu trong năm 2018. 

Thái Lan đã xuất khẩu 4,4 triệu tấn gạo trong 8 
tháng đầu năm, giảm 19,6% so với năm ngoái, 
với giá trị xuất khẩu giảm 17% xuống 72,2 tỉ baht. 

Bên cạnh đó, tình trạng thiếu nước, với rất ít 
nước dự trữ tại các đập, cũng không giúp giải 
quyết vấn đề.

Trong khi đó, các nhà cung cấp gạo phàn nàn 
về chi phí gạo nếp tăng. 

Tuy nhiên, ông Charoen chỉ ra rằng gạo nếp là 

sản phẩm tiêu thụ trong nước chứ không phải 
xuất khẩu, vì vậy giá gạo nếp khá nhạy cảm với 
cung và cầu địa phương.

Nông dân ở phía đông bắc Thái Lan đã từ bỏ 
việc trồng gạo nếp để chuyển sang gạo thơm, 
dẫn đến nguồn cung giảm, theo The Nation.

Myanmar: Chính phủ Myanmar 
đang lên kế hoạch xuất khẩu gạo 
vào tháng 10 hoặc tháng 11 nếu giá 

trong nước quá thấp, như một phần trong nỗ 
lực ổn định giá gạo tại nước này, Myanmar 
Times đưa tin. 

 Nếu giá thị trường giảm dưới mức giá cơ bản, 
Myanmar đang xem xét xuất khẩu gạo để ổn 
định giá gạo. Thứ trưởng Bộ Thương mại 
Myanmar cho biết, Chính phủ đồng ý xuất khẩu 
một số lượng được chỉ định (ngũ cốc) trong thời 
gian tới.

Trong 11 tháng đầu năm tài chính 2018-19, 
Myanmar xuất khẩu 2,29 triệu tấn gạo và tấm, trị 
giá đạt hơn 691 triệu USD, khoảng 73% tổng 
gạo xuất khẩu thông qua thương mại hàng hải, 
theo Liên đoàn Gạo Myanmar (MRF) cho biết. 
Nước này đã xuất khẩu 1,792 triệu tấn gạo 
sang 65 quốc gia và thu về 559,9 triệu USD 
đồng thời  cũng xuất khẩu 498.000 tấn tấm 
sang 41 quốc gia và thu được 132,1 triệu USD. 

Cung theo báo cáo của MRF, nông dân 
Myanmar  đang gặp khó khăn không có đủ các 
silo, hệ thống sấy lúa và các phương tiện để 
chở gạo. Hơn nữa, ngành lúa gạo giảm do nhu 

cầu thấp và sẽ không được cải thiện nếu chỉ 
riêng với khu vực tư nhân. Trước nay tổng cộng 
có 11 công ty đã chính thức xuất khẩu gạo sang 
Trung Quốc và hiện nay có hơn 40 công ty được 
chọn để xuất khẩu gạo sang Trung Quốc. Theo 
Aung Htoo - Thứ trưởng Bộ Thương mại, 
trường hợp có thêm các công ty được xuất 
khẩu sang Trung Quốc, xuất khẩu gạo sẽ được 
phục hồi.

Bên cạnh đó, Chính phủ nước này quyết định 
thông báo giá gạo cơ bản cho mùa mưa sắp tới 
vào ngày 15/10/2019. Năm 2018, giá cơ bản 
được ấn định ở mức 500.000 K (khoảng 327 
USD) cho mỗi 100 bao, hoặc K 240.000 
(khoảng 155 USD/tấn).

Việc Myanmar hạn chế xuất khẩu gạo nhằm 
đảm bảo nguồn cung nội địa ổn định, nhưng 
trong một số trường hợp, cho phép xuất khẩu 
sang các nước khác để tăng giá và tránh thiệt 
hại cho nông dân.

quí III năm 2019
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Ấn Độ: Từ ngày 1/9, Cơ quan Quản 
lí Thực phẩm & Dược phẩm Saudi 
(SFDA), cơ quan quản lí chất lượng 

của quốc gia Trung Đông, bắt buộc mỗi lô 
hàng gạo phải kèm theo Giấy chứng nhận Phù 
hợp (COC). 

Cơ quan đã cho các nhà xuất khẩu gạo Ấn Độ 
thời gian đến ngày 31/12 để cung cấp một bản 
cam kết cho các lô hàng được gửi sau ngày 1/9 
rằng COC sẽ được nộp đúng hạn.

Các nhà xuất khẩu Ấn Độ ước tính xuất khẩu 
sang vương quốc giảm mạnh từ năm tới vì qui 
định mới. Xuất khẩu gạo Ấn Độ sang Iran đã 
dừng lại trong hai tháng qua.

"Việc nhận được COC không dễ dàng và làm 
tăng chi phí. Do đó, tất cả nhà xuất khẩu có thể 
không thể đáp ứng các yêu cầu đặt ra để có 
chứng nhận COC.

Vì vậy, xuất khẩu gạo Ấn Độ chắc chắn sẽ bị 
ảnh hưởng từ tháng 1 trở đi khi thời hạn ba 
tháng được đưa ra cho các lô hàng trong tương 
lai kết thúc", ông Sharif Yusuf, Giám đốc của Al 
Gyas Exports, một nhà xuất khẩu gạo có trụ sở 
tại Mumbai, cho biết.

Xuất khẩu gạo basmati của Ấn Độ sang Arab 
Saudi đã giảm xuống dưới 20% trong năm tài 

Myanmar: Chính phủ Myanmar 
đang lên kế hoạch xuất khẩu gạo 
vào tháng 10 hoặc tháng 11 nếu giá 

trong nước quá thấp, như một phần trong nỗ 
lực ổn định giá gạo tại nước này, Myanmar 
Times đưa tin. 

 Nếu giá thị trường giảm dưới mức giá cơ bản, 
Myanmar đang xem xét xuất khẩu gạo để ổn 
định giá gạo. Thứ trưởng Bộ Thương mại 
Myanmar cho biết, Chính phủ đồng ý xuất khẩu 
một số lượng được chỉ định (ngũ cốc) trong thời 
gian tới.

Trong 11 tháng đầu năm tài chính 2018-19, 
Myanmar xuất khẩu 2,29 triệu tấn gạo và tấm, trị 
giá đạt hơn 691 triệu USD, khoảng 73% tổng 
gạo xuất khẩu thông qua thương mại hàng hải, 
theo Liên đoàn Gạo Myanmar (MRF) cho biết. 
Nước này đã xuất khẩu 1,792 triệu tấn gạo 
sang 65 quốc gia và thu về 559,9 triệu USD 
đồng thời  cũng xuất khẩu 498.000 tấn tấm 
sang 41 quốc gia và thu được 132,1 triệu USD. 

Cung theo báo cáo của MRF, nông dân 
Myanmar  đang gặp khó khăn không có đủ các 
silo, hệ thống sấy lúa và các phương tiện để 
chở gạo. Hơn nữa, ngành lúa gạo giảm do nhu 

cầu thấp và sẽ không được cải thiện nếu chỉ 
riêng với khu vực tư nhân. Trước nay tổng cộng 
có 11 công ty đã chính thức xuất khẩu gạo sang 
Trung Quốc và hiện nay có hơn 40 công ty được 
chọn để xuất khẩu gạo sang Trung Quốc. Theo 
Aung Htoo - Thứ trưởng Bộ Thương mại, 
trường hợp có thêm các công ty được xuất 
khẩu sang Trung Quốc, xuất khẩu gạo sẽ được 
phục hồi.

Bên cạnh đó, Chính phủ nước này quyết định 
thông báo giá gạo cơ bản cho mùa mưa sắp tới 
vào ngày 15/10/2019. Năm 2018, giá cơ bản 
được ấn định ở mức 500.000 K (khoảng 327 
USD) cho mỗi 100 bao, hoặc K 240.000 
(khoảng 155 USD/tấn).

Việc Myanmar hạn chế xuất khẩu gạo nhằm 
đảm bảo nguồn cung nội địa ổn định, nhưng 
trong một số trường hợp, cho phép xuất khẩu 
sang các nước khác để tăng giá và tránh thiệt 
hại cho nông dân.

chính 2018 - 2019 từ hơn 26% trong năm 2014 - 
2015, Business Standard cho hay.

Bên cạnh đó, các nhà xuất khẩu gạo Ấn Độ tiếp 
tục đối mặt với mối đe dọa từ các đối thủ châu Á, 
như Pakistan và Thái Lan, ngay cả khi sản lượng 
lúa trong nước mùa vụ kharif (vụ chính) 2018 - 
2019 ước tăng 2,5% lên hơn 115 triệu tấn.

Việc thiếu chính sách xuất khẩu gạo dài hạn 
cùng với sự gia tăng liên tiếp của chi phí mua 
sắm theo cơ chế giá hỗ trợ tối thiểu (MSP) đã 
khiến xuất khẩu gạo, đặc biệt là gạo non-bas-
mati, trở nên không cạnh tranh.

Trong vài năm qua, Pakistan, Thái Lan và Việt 
Nam đã nổi lên như những người chơi mạnh mẽ 
ở khu vực châu Á và châu Phi.

Ấn Độ dự kiến sẽ chứng kiến sự sụt giảm trong 
xuất khẩu gạo non-basmati trong năm nay ngay 
cả khi xuất khẩu gạo basmati được dự báo tăng 
trưởng, mặc dù với tốc độ chậm hơn.

Trong một kịch bản đầy thách thức như vậy, Ai 
Cập, Trung Quốc, Mexico, Malaysia, Indonesia 
và Philippines có thể là điểm đến mới tiềm năng 
cho gạo Ấn Độ, theo bản cập nhật thị trường 
của Cogoport, nền tảng marketplace hậu cần  
trực tuyến hàng đầu Ấn Độ.

Theo một báo cáo, sản lượng gạo toàn cầu dự 
kiến sẽ giảm, vì dự báo mùa vụ ở Mỹ, Triều Tiên 
và Thái Lan giảm.

"Giá hỗ trợ tối thiểu (MSP) đối với gạo đã tăng, 
khiến giá gạo xuất khẩu không cạnh tranh so với 
từ Việt Nam, Thái Lan và Pakistan", ông Deven-
dra Vora, một thương nhân có trụ sở tại Mumbai 
(Ấn Độ) trao đổi với Business Standard.

157.793

44%
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9 tháng 2019

so với 2018
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Campuchia: 9 tháng đầu năm nay, 
Campuchia đã xuất khẩu 157.793 
tấn gạo sang Trung Quốc tăng 44% 

so với cùng kì năm ngoái, Xinhuanet đưa tin.

Trung Quốc vẫn là người mua gạo hàng đầu 
của Campuchia trong 9 tháng đầu năm. Xuất 

khẩu sang Trung Quốc chiếm 39,6% tổng xuất 
khẩu gạo của cả nước.

Trong khi đó, quốc gia Đông Nam Á này đã vận 
chuyển 135.475 tấn gạo sang châu Âu, giảm 
30%. Báo cáo cũng cho hay thị phần của EU đối 
với gạo Campuchia đã giảm xuống 34% từ 49,7%. 
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Sự sụt giảm trong xuất khẩu sang châu Âu diễn 
ra sau khi EU áp thuế đầu năm nay trong ba 
năm đối với nhập khẩu gạo từ Campuchia nhằm 
hạn chế sự gia tăng nhập khẩu gạo từ nước này 
và để bảo vệ các nhà sản xuất châu Âu.

Theo báo cáo, Campuchia đã xuất khẩu tổng 
cộng 398.586 tấn gạo sang 53 quốc gia và khu 
vực trên toàn cầu trong 9 tháng đầu năm nay, 
tăng 2,3% so với cùng kì năm ngoái.

Philippines: Vào đầu tháng 10, các 
thạo tin cho hay Nhật Bản sẽ không 
tăng hạn ngạch nhập khẩu đối với 

gạo được trồng ở Mỹ. Các nhà sản xuất Mỹ hi 
vọng vấn đề này sẽ được giải quyết trong giai 
đoạn đàm phán thứ hai giữa hai nước, theo 
Japan Times.

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu Tổng thống Mỹ 
Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo 
Abe sẽ tiếp tục đàm phán hay không, vì bất kì 
thỏa thuận thương mại nào ở Nhật Bản phải 
được sự chấp thuận của nghị viện và chính 
quyền Tổng thống Trump sắp hết thời gian trước 
cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 diễn ra.

Nhật Bản là thị trường nhập khẩu chính của nông 
dân trồng lúa Mỹ, những người đã chịu áp lực 
sau khi quốc gia châu Á kí các hiệp định thương 
mại với quốc gia khác, gồm Hiệp định Đối tác 
xuyên Thái Bình Dương 11 thành viên sửa đổi. 

Trung Quốc: Hiệp Hội lương thực 
Việt Nam cho biết, 8 tháng đầu năm 
2019, Trung Quốc đã xuất khẩu 2,01 

triệu tấn gạo với kim ngạch đạt 770 triệu USD.

Về sản lượng, chỉ tiêu này tăng 71% so với 
cùng kì năm 2018 và tăng 51% về giá trị.  Riêng 
trong tháng 8, Trung Quốc đã xuất khẩu 
248.195 tấn gạo, trị giá 90 triệu USD. Thổ Nhĩ 
Kỳ là nước nhập khẩu gạo lớn nhất của Trung 
Quốc với 36.500 tấn, theo sau là Niger (35.627 
tấn), Senegal (32.000 tấn), Sierra Leone 
(20.000 tấn), Cameroon (20.000 tấn), Hàn Quốc 
(47.139 tấn), Papua New Guinea (11.687 tấn) 
và các nước khác là 45.243 tấn.

Myanmar: Chính phủ Myanmar 
đang lên kế hoạch xuất khẩu gạo 
vào tháng 10 hoặc tháng 11 nếu giá 

trong nước quá thấp, như một phần trong nỗ 
lực ổn định giá gạo tại nước này, Myanmar 
Times đưa tin. 

 Nếu giá thị trường giảm dưới mức giá cơ bản, 
Myanmar đang xem xét xuất khẩu gạo để ổn 
định giá gạo. Thứ trưởng Bộ Thương mại 
Myanmar cho biết, Chính phủ đồng ý xuất khẩu 
một số lượng được chỉ định (ngũ cốc) trong thời 
gian tới.

Trong 11 tháng đầu năm tài chính 2018-19, 
Myanmar xuất khẩu 2,29 triệu tấn gạo và tấm, trị 
giá đạt hơn 691 triệu USD, khoảng 73% tổng 
gạo xuất khẩu thông qua thương mại hàng hải, 
theo Liên đoàn Gạo Myanmar (MRF) cho biết. 
Nước này đã xuất khẩu 1,792 triệu tấn gạo 
sang 65 quốc gia và thu về 559,9 triệu USD 
đồng thời  cũng xuất khẩu 498.000 tấn tấm 
sang 41 quốc gia và thu được 132,1 triệu USD. 

Cung theo báo cáo của MRF, nông dân 
Myanmar  đang gặp khó khăn không có đủ các 
silo, hệ thống sấy lúa và các phương tiện để 
chở gạo. Hơn nữa, ngành lúa gạo giảm do nhu 

cầu thấp và sẽ không được cải thiện nếu chỉ 
riêng với khu vực tư nhân. Trước nay tổng cộng 
có 11 công ty đã chính thức xuất khẩu gạo sang 
Trung Quốc và hiện nay có hơn 40 công ty được 
chọn để xuất khẩu gạo sang Trung Quốc. Theo 
Aung Htoo - Thứ trưởng Bộ Thương mại, 
trường hợp có thêm các công ty được xuất 
khẩu sang Trung Quốc, xuất khẩu gạo sẽ được 
phục hồi.

Bên cạnh đó, Chính phủ nước này quyết định 
thông báo giá gạo cơ bản cho mùa mưa sắp tới 
vào ngày 15/10/2019. Năm 2018, giá cơ bản 
được ấn định ở mức 500.000 K (khoảng 327 
USD) cho mỗi 100 bao, hoặc K 240.000 
(khoảng 155 USD/tấn).

Việc Myanmar hạn chế xuất khẩu gạo nhằm 
đảm bảo nguồn cung nội địa ổn định, nhưng 
trong một số trường hợp, cho phép xuất khẩu 
sang các nước khác để tăng giá và tránh thiệt 
hại cho nông dân.
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49,7% 34%
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Thị phần EU

Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Sonny Perdue đã đề 
nghị Nhà Trắng có thể nhượng bộ về gạo, vốn là 
một vấn đề văn hóa ở Nhật Bản, truyền thông 
địa phương đưa tin. 

"Mặc dù chúng tôi rất vui khi thấy thỏa thuận 
song phương giữa Mỹ và Nhật Bản, chúng tôi 
đã thất vọng khi gạo Mỹ không nằm trong thoả 
thuận", ông Stuart Hoetger, một thương nhân 
gạo kiêm quản lí của Pinnacle Rice Coop ở 
Chico, California cho biết. 

Nhật Bản được yêu cầu nhập khẩu 682.000 tấn 
gạo theo các cam kết của Tổ chức Thương mại 
Thế giới (WTO), với Mỹ thường chiếm khoảng 
một nửa số đó, theo USA Rice. 

Kể từ khi Nhật Bản kí Hiệp định Đối tác Toàn 
diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương 
(CPTPP), tính cạnh tranh gia tăng từ các nhà 
sản xuất Australia, nhóm công nghiệp cho biết.

Vào tháng 9, USDA đã hạ dự báo sản lượng 
gạo 2019/20 của Mỹ giảm 9% còn 187,3 triệu tạ, 
dựa trên dự báo về diện tích thu hoạch thấp hơn 
nhiều và năng suất trung bình thấp hơn một chút. 

Theo đó, sản lượng gạo 2019/20 của Mỹ sẽ 
thấp hơn 16,5% năm ngoái, kết quả là giảm 
15% diện tích thu hoạch và giảm gần 2% năng 
suất trung bình. 

Sự suy giảm diện tích đáng kể trong năm 
2019/20 phần lớn do lượng mưa xuân quá mức 
ở hầu hết quốc gia trồng lúa phía nam, đặc biệt 
là vùng Mississippi, khiến hàng trăm nghìn mẫu 
lúa không được trồng và làm chậm sự phát triển 
của cây trồng.

quí III năm 2019

Campuchia: 9 tháng đầu năm nay, 
Campuchia đã xuất khẩu 157.793 
tấn gạo sang Trung Quốc tăng 44% 

so với cùng kì năm ngoái, Xinhuanet đưa tin.

Trung Quốc vẫn là người mua gạo hàng đầu 
của Campuchia trong 9 tháng đầu năm. Xuất 

khẩu sang Trung Quốc chiếm 39,6% tổng xuất 
khẩu gạo của cả nước.

Trong khi đó, quốc gia Đông Nam Á này đã vận 
chuyển 135.475 tấn gạo sang châu Âu, giảm 
30%. Báo cáo cũng cho hay thị phần của EU đối 
với gạo Campuchia đã giảm xuống 34% từ 49,7%. 
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Biểu đồ 1: Xuất khẩu gạo của Trung Quốc trong tháng 8/2019 (Đơn vị: Tấn - Nguồn: Oryza.com)

Pakistan: Xuất khẩu gạo của 
Pakistan chứng kiến sự tăng trưởng 
mạnh 37% trong hai tháng đầu 

(tháng 7-8) của năm tài chính 2019-2020. Theo 
số liệu thống kê xuất khẩu mới nhất, Pakistan 
đã xuất khẩu khoảng 368.503 tấn gạo đạt 212,2 
triệu USD.

Gạo là mặt hàng lớn nhất, mang lại hơn 2 tỉ 
USD cho ngân hàng quốc gia và góp phần củng 
cố nền kinh tế của nước này. Các nhà xuất khẩu 
cho biết, mức tăng hiện nay là do xuất khẩu 
42.000 tấn gạo sang châu Phi vào tháng 7, giá 
xuất khẩu thấp hơn so với các đối thủ khác.

“Đây nỗ lực chung của Bộ Thương mại và Hiệp 
hội xuất khẩu gạo Pakistan (REAP). "Điều tốt là 
xuất khẩu gạo không chỉ về mặt đơn vị đang 
cho thấy sự cải thiện, mà còn về mặt giá trị 
được công bố tăng trưởng lớn," họ nói thêm.

Myanmar: Chính phủ Myanmar 
đang lên kế hoạch xuất khẩu gạo 
vào tháng 10 hoặc tháng 11 nếu giá 

trong nước quá thấp, như một phần trong nỗ 
lực ổn định giá gạo tại nước này, Myanmar 
Times đưa tin. 

 Nếu giá thị trường giảm dưới mức giá cơ bản, 
Myanmar đang xem xét xuất khẩu gạo để ổn 
định giá gạo. Thứ trưởng Bộ Thương mại 
Myanmar cho biết, Chính phủ đồng ý xuất khẩu 
một số lượng được chỉ định (ngũ cốc) trong thời 
gian tới.

Trong 11 tháng đầu năm tài chính 2018-19, 
Myanmar xuất khẩu 2,29 triệu tấn gạo và tấm, trị 
giá đạt hơn 691 triệu USD, khoảng 73% tổng 
gạo xuất khẩu thông qua thương mại hàng hải, 
theo Liên đoàn Gạo Myanmar (MRF) cho biết. 
Nước này đã xuất khẩu 1,792 triệu tấn gạo 
sang 65 quốc gia và thu về 559,9 triệu USD 
đồng thời  cũng xuất khẩu 498.000 tấn tấm 
sang 41 quốc gia và thu được 132,1 triệu USD. 

Cung theo báo cáo của MRF, nông dân 
Myanmar  đang gặp khó khăn không có đủ các 
silo, hệ thống sấy lúa và các phương tiện để 
chở gạo. Hơn nữa, ngành lúa gạo giảm do nhu 

cầu thấp và sẽ không được cải thiện nếu chỉ 
riêng với khu vực tư nhân. Trước nay tổng cộng 
có 11 công ty đã chính thức xuất khẩu gạo sang 
Trung Quốc và hiện nay có hơn 40 công ty được 
chọn để xuất khẩu gạo sang Trung Quốc. Theo 
Aung Htoo - Thứ trưởng Bộ Thương mại, 
trường hợp có thêm các công ty được xuất 
khẩu sang Trung Quốc, xuất khẩu gạo sẽ được 
phục hồi.

Bên cạnh đó, Chính phủ nước này quyết định 
thông báo giá gạo cơ bản cho mùa mưa sắp tới 
vào ngày 15/10/2019. Năm 2018, giá cơ bản 
được ấn định ở mức 500.000 K (khoảng 327 
USD) cho mỗi 100 bao, hoặc K 240.000 
(khoảng 155 USD/tấn).

Việc Myanmar hạn chế xuất khẩu gạo nhằm 
đảm bảo nguồn cung nội địa ổn định, nhưng 
trong một số trường hợp, cho phép xuất khẩu 
sang các nước khác để tăng giá và tránh thiệt 
hại cho nông dân.

Thổ Nhĩ Kỳ: 36.500

Nigeria: 35.627

Senegal: 32.000

Sierra Leone: 20.000Cameroon: 20.000

Hàn Quốc: 47.139

Papua New Guinia: 11.687

Togo: 6.000

Mongolia: 4.069

Mozambique: 4.000

Ghana: 3.000

Zimbabue: 3.000

Các nước khác: 25.173

2. Tình hình tiêu thụ

Philippines: Từ bgày 12/9 đến 
10/10, Cơ quan Lương thực Quốc 
gia Philippines (NFA) bán 3,6 triệu 

bao 50 kg gạo nhập khẩu với giá 27 peso/kg 
(tương đương 0,52 USD/kg), dự kiến thu về 
4,86 tỉ peso.

Sau đó, NFA sẽ dùng số tiền này để thu mua 
gạo từ người nông dân địa phương, Bộ trưởng 
Nông nghiệp William Dar cho biết trong một buổi 
họp báo ngắn tại Manila (Philiipines).

NFA sẽ nâng giá lúa mua từ người nông dân lên 
từ 17 lên 19 peso/kg.

Hai hành động song song được đưa ra trong bối 
cảnh ngày càng nhiều người nông dân kêu gọi 
chính phủ sửa đổi hoặc gỡ bỏ luật tự do hóa 
nhập khẩu gạo.

Nông dân than phiền rằng chế độ dựa trên thuế 
quan mới, là giải pháp của chính thủ đối với lạm 
phát tăng vọt trong năm ngoái, đã "ăn mòn" thu 
nhập của họ.

Việc NFA nâng giá lúa thêm 2 peso sẽ giúp thu 
nhập của mỗi người nông dân tăng 8.000 peso, 
ông Dar cho hay. 
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Nhật B: Trong tháng 9 qua, Nhật 
Bản đã nhập khẩu 54.000 tấn gạo 
trong đợt thầu quốc tế vừa qua với 

thời gian giao hàng từ 20/10-10/12/2019, theo 
thông tin đăng tải trên trang tin Bộ Nông Lâm 
Ngư nghiệp Nhật Bản (MAFF). 

Nhật Bản đã mua 26.000 tấn gạo xay xát từ Mỹ 
và 28.000 tấn cùng loại từ Thái Lan, có 28 
thương nhân tham gia chào thầu vào ngày 20/9. 

Giá nhập khẩu bình quân là 75.907 yen/tấn 
(tương đương 703 USD/tấn) chưa bao gồm 
thuế và 81.980 yen/tấn (tương đương 759 
USD/tấn) đã bao gồm thuế. Đây là đợt thầu 
nhập khẩu thông thường thứ hai trong năm tài 
chính 2019-20 (tính từ tháng 4/2019 đến 
3/2020) của Nhật Bản.

Một cửa hàng gạo tại Phillipines (Nguồn: Reuters)

Myanmar: Chính phủ Myanmar 
đang lên kế hoạch xuất khẩu gạo 
vào tháng 10 hoặc tháng 11 nếu giá 

trong nước quá thấp, như một phần trong nỗ 
lực ổn định giá gạo tại nước này, Myanmar 
Times đưa tin. 

 Nếu giá thị trường giảm dưới mức giá cơ bản, 
Myanmar đang xem xét xuất khẩu gạo để ổn 
định giá gạo. Thứ trưởng Bộ Thương mại 
Myanmar cho biết, Chính phủ đồng ý xuất khẩu 
một số lượng được chỉ định (ngũ cốc) trong thời 
gian tới.

Trong 11 tháng đầu năm tài chính 2018-19, 
Myanmar xuất khẩu 2,29 triệu tấn gạo và tấm, trị 
giá đạt hơn 691 triệu USD, khoảng 73% tổng 
gạo xuất khẩu thông qua thương mại hàng hải, 
theo Liên đoàn Gạo Myanmar (MRF) cho biết. 
Nước này đã xuất khẩu 1,792 triệu tấn gạo 
sang 65 quốc gia và thu về 559,9 triệu USD 
đồng thời  cũng xuất khẩu 498.000 tấn tấm 
sang 41 quốc gia và thu được 132,1 triệu USD. 

Cung theo báo cáo của MRF, nông dân 
Myanmar  đang gặp khó khăn không có đủ các 
silo, hệ thống sấy lúa và các phương tiện để 
chở gạo. Hơn nữa, ngành lúa gạo giảm do nhu 

cầu thấp và sẽ không được cải thiện nếu chỉ 
riêng với khu vực tư nhân. Trước nay tổng cộng 
có 11 công ty đã chính thức xuất khẩu gạo sang 
Trung Quốc và hiện nay có hơn 40 công ty được 
chọn để xuất khẩu gạo sang Trung Quốc. Theo 
Aung Htoo - Thứ trưởng Bộ Thương mại, 
trường hợp có thêm các công ty được xuất 
khẩu sang Trung Quốc, xuất khẩu gạo sẽ được 
phục hồi.

Bên cạnh đó, Chính phủ nước này quyết định 
thông báo giá gạo cơ bản cho mùa mưa sắp tới 
vào ngày 15/10/2019. Năm 2018, giá cơ bản 
được ấn định ở mức 500.000 K (khoảng 327 
USD) cho mỗi 100 bao, hoặc K 240.000 
(khoảng 155 USD/tấn).

Việc Myanmar hạn chế xuất khẩu gạo nhằm 
đảm bảo nguồn cung nội địa ổn định, nhưng 
trong một số trường hợp, cho phép xuất khẩu 
sang các nước khác để tăng giá và tránh thiệt 
hại cho nông dân.

Indonesia: The Jakarta Post đưa tin 
tại một sự kiện vào cuối tháng 9 ở 
Jakarta, Bộ trưởng Thương mại 

Indonesia, ông Enggartiasto Lukita, cho biết 
Indonesia sẽ ưu tiên nhập khẩu thịt trâu, gạo và 
đường thô từ Ấn Độ sau khi quốc gia Nam Á 
điều chỉnh thuế dầu thô (CPO) đối với hai nhà 
nhập khẩu hàng đầu là Malaysia và Indonesia 
vào đầu tháng 9.

Trong vòng 6 tháng, Indonesia sẽ xuất khẩu 
CPO trị giá ít nhất 500 triệu USD sang Ấn Độ, 
theo ông Eng Enggar.

Liên quan đến gạo, Indonesia sẽ dành ưu tiên 
các sản phẩm của Ấn Độ, nhất là gạo basmati. 

Đại sứ Ấn Độ tại Indonesia Pradeep Kumar 
Rawat cho biết tổng giá trị trao đổi thương mại 
giữa hai nước đạt hơn 21 tỉ USD vào năm 2018 
và mục tiêu 50 tỉ USD vào năm 2025.

Singapore: Với những báo cáo gần 
đây về tình hình hạn hán nghiêm 
trọng tại Thái Lan ảnh hưởng tới sản 

lượng gạo, Bộ Công Thương Singapore (MTI) 
cho biết nhập khẩu gạo Thái có thể dễ dàng 
được thay thế bằng các nguồn khác.

"Nhu cầu gạo của Singapore rất nhỏ so với tổng 
sản lượng gạo toàn cầu. Chúng tôi chỉ lần lượt 
chiếm 1,2%, 1,2% và 0,6% tổng xuất khẩu gạo 
của Thái Lan, Việt Nam và Ấn Độ trong năm 
2018", đại diện của MTI trả lời phỏng vấn từ 
CNA.

Trong những năm qua, Singapore đã cân nhắc 
kĩ lưỡng chiến lược đa dạng hóa. 

Ngoài Thái Lan, Việt Nam và Ấn Độ, Singapore 
cũng nhập khẩu gạo từ Myanmar, Campuchia, 
Nhật Bản và Mỹ. 

Một số quốc gia nguồn này, chẳng hạn như Mỹ, 
ít bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu hụt trong 
nước và sẽ làm giảm bất kì sự thiếu hụt nào từ 
các quốc gia nguồn khác, đại diện MTI nói 
thêm.

Theo MTI, Chương trình dự trữ gạo (RSS) đảm 
bảo cung cấp đủ gạo trên thị trường thời gian 
gián đoạn nguồn cung, và tất cả gạo trắng, gạo 
basmati, gạo ponni và gạo đồ được phân loại là 
gạo dự trữ.

"Các nhà nhập khẩu được yêu cầu phải lưu trữ 
lượng hàng tương đương khối lượng của hai 
tháng nhập khẩu trong kho chính phủ", người 
đại diện MTI cho biết. 

Mặt khác, một đại diện của NTUC Fairprice 
(chuỗi siêu lớn nhất tại Singapore) cho hay các 
yếu tố kinh tế xã hội và điều kiện thời tiết không 
thuận lợi đã ảnh hưởng đến nguồn cung và giá 
gạo từ Thái Lan trong năm qua.

Người phát ngôn cho biết Fairprice đã giới hạn 
đà tăng của giá gạo năm qua ở khoảng 5% 
mức trung bình, đối với tất cả loại gạo có nguồn 
gốc Thái Lan.

NTUC Fairprice cũng nhập khẩu gạo từ Việt 
Nam, Ấn Độ, Australia, Mỹ, Pakistan, Nhật Bản 
và Campuchia, người đại diện nói.
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Chỉ số giá gạo FAO (2002-04 = 100) 
trung bình 227,5 điểm vào tháng 9, 
giảm nhẹ so với tháng 8 và thấp hơn 
1,6% so với cùng kì năm trước. 

3. Diễn biến giá

Myanmar: Chính phủ Myanmar 
đang lên kế hoạch xuất khẩu gạo 
vào tháng 10 hoặc tháng 11 nếu giá 

trong nước quá thấp, như một phần trong nỗ 
lực ổn định giá gạo tại nước này, Myanmar 
Times đưa tin. 

 Nếu giá thị trường giảm dưới mức giá cơ bản, 
Myanmar đang xem xét xuất khẩu gạo để ổn 
định giá gạo. Thứ trưởng Bộ Thương mại 
Myanmar cho biết, Chính phủ đồng ý xuất khẩu 
một số lượng được chỉ định (ngũ cốc) trong thời 
gian tới.

Trong 11 tháng đầu năm tài chính 2018-19, 
Myanmar xuất khẩu 2,29 triệu tấn gạo và tấm, trị 
giá đạt hơn 691 triệu USD, khoảng 73% tổng 
gạo xuất khẩu thông qua thương mại hàng hải, 
theo Liên đoàn Gạo Myanmar (MRF) cho biết. 
Nước này đã xuất khẩu 1,792 triệu tấn gạo 
sang 65 quốc gia và thu về 559,9 triệu USD 
đồng thời  cũng xuất khẩu 498.000 tấn tấm 
sang 41 quốc gia và thu được 132,1 triệu USD. 

Cung theo báo cáo của MRF, nông dân 
Myanmar  đang gặp khó khăn không có đủ các 
silo, hệ thống sấy lúa và các phương tiện để 
chở gạo. Hơn nữa, ngành lúa gạo giảm do nhu 

cầu thấp và sẽ không được cải thiện nếu chỉ 
riêng với khu vực tư nhân. Trước nay tổng cộng 
có 11 công ty đã chính thức xuất khẩu gạo sang 
Trung Quốc và hiện nay có hơn 40 công ty được 
chọn để xuất khẩu gạo sang Trung Quốc. Theo 
Aung Htoo - Thứ trưởng Bộ Thương mại, 
trường hợp có thêm các công ty được xuất 
khẩu sang Trung Quốc, xuất khẩu gạo sẽ được 
phục hồi.

Bên cạnh đó, Chính phủ nước này quyết định 
thông báo giá gạo cơ bản cho mùa mưa sắp tới 
vào ngày 15/10/2019. Năm 2018, giá cơ bản 
được ấn định ở mức 500.000 K (khoảng 327 
USD) cho mỗi 100 bao, hoặc K 240.000 
(khoảng 155 USD/tấn).

Việc Myanmar hạn chế xuất khẩu gạo nhằm 
đảm bảo nguồn cung nội địa ổn định, nhưng 
trong một số trường hợp, cho phép xuất khẩu 
sang các nước khác để tăng giá và tránh thiệt 
hại cho nông dân.

Ngoại trừ gạo thơm tăng 0,43% lên 233 điểm 
trong tháng 9 thì các loại khác đều giảm hoặc 
giữ nguyên.

2015 2016 2017 2018 2018 2019

2002-2004 = 100 %

T1 - T9

T8 T9T9 T10 T11 T12 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 2018 2019

Chỉ số giá gạo theo FAO

Chỉ số giá gạo Indica chất lượng cao

Chỉ số giá gạo Indica chất lượng thấp

Chỉ số giá gạo Japonica

Chỉ số giá gạo Aromatic

211     194     206     224       222     216      215     216     223     221     222     222     222     224     224     228     227       227     224 -1,6

184     180     183     201       197     197     194      192     192     189     189     191     190     190     190     193     192       203     191       -6,0

184     187     195     208       200     200      199     197     196     192     194     195     195     192     194    195     195   211     194       -8,1    

263     228     232     256       259     247      244     249     269     266     267     265     264     267     267      270     270       259     266         3,3                 

176     153     204     216       213     204      207     209     211     211     211     217     219     223     224      232     233       221     219        0,2

     

Bảng 2: Chỉ số giá gạo tháng 9/2019 (Nguồn: FAO)

USD/tấn, f.o.b

Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12

Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 1-9
Tháng 1-9

Bảng 3: Giá một số loại gạo trên toàn cầu (Nguồn: FAO - Đơn vị tính :USD/tấn)
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Bảng 4: Giá gạo xuất khẩu của một số nước từ 20/9 - 25/9(Nguồn: Hiệp hội lương thực Việt Nam - Đơn vị: USD/tấn)

BẢNG GIÁ GẠO THẾ GIỚI  (USD/MT, FOB) 
QUỐC GIA CHẤT LƯỢNG 20-09 23-09 24-09 25-09 
THÁI LAN Gạo trắng 100% B  408 - 412 408 - 412 408 - 412 408 - 412 

 5% tấm 398 - 402 398 - 402 398 - 402 398 - 402 
 25% tấm 392 - 396 391 - 395 391 - 395 391 - 395 
 Hom Mali 92% 1.178 - 1.182 1.178 - 1.182 1.178 - 1.182 1.178 - 1.182 
 Gạo đồ 100% Stxd 403 - 407 403 - 407 404 - 408 403 - 407 
 A1 Super 386 - 390 386 - 390 386 - 390 386 - 390 

 
 
 

VIỆT NAM 5% tấm 323 - 327 323 - 327 323 - 327 323 - 327
 25% tấm 308 - 312 313 - 317 313 - 317 313 - 317
 Jasmine 508 - 512 508 - 512 508 - 512 523 - 527
 100% tấm 303 - 307 303 - 307 303 - 307 303 - 307 

 
 
 

ẤN ĐỘ 5% tấm 368 - 372 368 - 372 368 - 372 368 - 372
 25% tấm 328 - 332 328 - 332 328 - 332 328 - 332
 Gạo đồ 5% Stxd  368 - 372 368 - 372 368 - 372 368 - 372
 100% tấm Stxd 313 - 317 313 - 317 313 - 317 313 - 317 

PAKISTAN 5% tấm 358 - 362 358 - 362 363 - 367 363 - 367 
25% tấm 338 - 342 338 - 342 338 - 342 338 - 342 
100% tấm Stxd 310 - 314 310 - 314 313 - 317 313 - 317 

MỸ 4% tấm 508 - 512 508 - 512 508 - 512 508 - 512 
15% tấm (Sacked) 518 - 522 518 - 522 518 - 522 518 - 522 
Gạo đồ 4% tấm  538 - 542 538 - 542 538 - 542 538 - 542 
Calrose 4%  823 - 827 823 - 827 823 - 827 823 - 827 

Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn cho 
biết, trong tháng 9, trên thị trường thế giới, giá 
gạo xuất khẩu Ấn Độ tăng nhờ đồng Rupee hồi 
phục, đồng Baht tăng trở lại giúp giá gạo Thái 
Lan ổn định ở mức cao trong gần một năm qua 
và đắt hơn so với các đối thủ cạnh tranh khác ở 
châu Á, trong khi nhu cầu tiêu thụ ảm đạm giữ 
giá gạo Việt Nam ở mức thấp gần 12 năm. 

Nguồn cung gạo tăng lên khi mực nước lưu vực 
sông Mekong đang hỗ trợ tích cực cho tình hình 
sản xuất lúa gạo các nước khu vực Đông Nam Á. 

Trong khi đó, nhu cầu vẫn hạn chế do thị trường 
toàn cầu đang bị ảnh hưởng bởi thương mại, 
suy thoái và đồng đô la Mỹ tăng giá làm hạn chế 
sức mua. 

Gạo đồ 5% tấm Ấn Độ tăng từ 366– 374 
USD/tấn lên 373 – 379 USD/tấn. Gạo 5% tấm 
của Thái Lan giảm từ 410 – 422 USD/tấn xuống 
400 – 418 USD/tấn (FOB Băng Cốc). Gạo 5% 
tấm của Việt Nam giảm từ 325 – 330 USD/tấn 
xuống 325 USD/tấn (FOB cảng Sài Gòn).

quí III năm 2019
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thị trường gạo việt nam

1. Tình hình sản xuất

•  Gieo trồng, thu hoạch

Gieo trồng: Theo số liệu của Tổng cục Thống 
kê, vụ lúa đông xuân  mặc dù diện tích gieo 
trồng tăng nhưng do ảnh hưởng của thời tiết 
nắng nóng kéo dài trong giai đoạn lúa sinh trưởng 
dẫn đến năng suất và sản lượng toàn vụ giảm. 

Theo báo cáo của các địa phương, diện tích 
gieo cấy lúa đông xuân cả nước đạt 3.123,9 
nghìn ha, tăng 21,8 nghìn ha so với vụ đông 
xuân trước; năng suất đạt 65,5 tạ/ha, giảm 0,9 
tạ/ha; sản lượng toàn vụ đạt 20,5 triệu tấn, giảm 
133,1 nghìn tấn.

Tính đến trung tuần tháng 9, diện tích gieo cấy 
lúa mùa cả nước đạt 1.558,1 nghìn ha, giảm 
3,5% cùng kì năm trước, trong đó các địa phương 
phía Bắc đạt 1.075,9 nghìn ha; các địa phương 
phía Nam đạt 482,2 nghìn ha, bằng 94,5%. 

Diện tích gieo cấy lúa mùa miền Bắc năm nay 
đạt thấp, trong đó vùng Đồng bằng sông Hồng 
đạt 497 nghìn ha, giảm 19,6 nghìn ha so với vụ 
mùa năm trước; Trung du và miền núi phía Bắc 
đạt 421,5 nghìn ha, giảm 2,6 nghìn ha; Bắc 
Trung Bộ đạt 157,4 nghìn ha, giảm 6,3 nghìn ha. 

Nguyên nhân chủ yếu do các địa phương 
chuyển một phần diện tích trồng lúa sang sử 

Thu hoạch:  Đến nay trà lúa mùa sớm ở miền 
Bắc đang trong giai đoạn chắc hạt và chín, đã 
thu hoạch được 176,5 nghìn ha, tăng 17,2% so 
với cùng kì năm 2018; năng suất ước tính đạt 
50,2 tạ/ha, tăng 0,7 tạ/ha.

Tính đến ngày 15/9/2019, các địa phương đã 
thu hoạch được 1.859 nghìn ha lúa hè thu, 
chiếm 92,5% diện tích gieo cấy và giảm 2% so 
với cùng kì năm trước, trong đó vùng Đồng bằng 
sông Cửu Long thu hoạch 1.431,9 nghìn ha, 
chiếm 91,3% và bằng giảm 1,8% so với cùng kì. 

Theo báo cáo của các địa phương, năng suất 
lúa hè thu cả nước năm nay ước tính đạt 54,8 
tạ/ha, tăng 0,2 tạ/ha so với vụ hè thu năm 2018, 
nhưng do diện tích gieo cấy giảm nên sản lượng 
chung toàn vụ hè thu 2019 ước tính đạt 11 triệu 
tấn, giảm 197 nghìn tấn, trong đó vùng Đồng 
bằng sông Cửu Long đạt 8,7 triệu tấn, giảm 96,6 
nghìn tấn.

dụng cho mục đích khác. 

Một số địa phương có diện tích lúa mùa giảm 
nhiều: Hà Nội giảm 5,4 nghìn ha; Thanh Hóa 
giảm 5,2 nghìn ha; Hải Phòng giảm 2,8 nghìn ha; 
Phú Thọ giảm 2,3 nghìn ha.

quí III năm 2019
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Theo Cục Bảo vệ Thực vật, tính đến hết tháng 9, 
bệnh rầy hại lúa có diện tích nhiễm 11.311 ha, 
giảm 8.108 ha so với kì trước và giảm 2.411 ha 
so với cùng kì năm trước. Bệnh này hân bố chủ 
yếu tại các tỉnh phía Nam. 

•  Tình hình sâu, dịch bệnh, thời tiết

Bệnh đạo ôn hại lá: Diện tích nhiễm 7.643 ha, 
tăng 85 ha so với kì trước, phân bố chủ yếu tại 
các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh 
Duyên Hải nam Trung bộ.

Bệnh đạo ôn cổ bông: Diện tích nhiễm 10.113 
ha, tăng 4.578 ha so với kì trước, tập trung các 
tỉnh phía Nam. 

Bệnh khô vằn Diện tích nhiễm 42.446 ha, tăng 
15.654 ha so với kì trước, chủ yếu tại các tỉnh 
Bắc Trung bộ và phía Nam. 

Bệnh đen lép hạt: Diện tích nhiễm 33.779 ha, 
tăng 12.023 ha so với kì trước, chủ yếu tại các 
tỉnh phía Nam. 

Bệnh bạc lá: Diện tích nhiễm 14.804 ha, tăng 
1.441 ha so với kì trước và phân bố tập trung tại 
các tỉnh phía Nam. 

Bệnh Sâu cuốn lá nhỏ: Diện tích 19.258 ha, 
tăng 1.029 ha so với kì trước, tập trung tại các 
tỉnh Bắc Trung bộ và Nam bộ. 

Bệnh vàng lụi: Hại cục bộ tỉ lệ phổ biến 2 - 3% 
(Bắc Giang), diện tích nhiễm 15 ha, phòng trừ 
15 ha, tăng 14 ha so với kì trước, giảm 14 ha so 
với cùng kì năm trước.

quí III năm 2019



vietnambiz.vn TRANG 15

thị trường gạo việt nam

586.000
~251

Theo tin từ báo Nông nghiệp Việt Nam, ngày 
11/10, tại Tiền Giang, Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn tổ chức hội nghị Tổng kết sản 
xuất năm 2019 và triển khai kế hoạch và giải 
pháp sản xuất lúa Đông Xuân 2019-2020 các 
tỉnh, thành Đông Nam Bộ (ĐNB) và ĐBSCL.

Theo Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn Lê Quốc Doanh, mùa 
mưa năm 2019 xuất hiện rất muộn trên lưu vực 
sông Mê Công, lượng mưa bị thiếu hụt từ đầu 
năm đến khoảng giữa tháng 8, nhưng từ cuối 
tháng 8 đến nay đã được cải thiện đáng kể do 
ảnh hưởng của các cơn bão số 3, 4 trên biển 
Đông, làm dòng chảy sông Mê Công về 
ĐBSCL tăng nhanh. 

Tuy vậy, tổng lượng dòng chảy vẫn ở mức thấp 
và có khả năng xảy ra xâm nhập mặn cao hơn 
so với trung bình nhiều năm TBNN, nguy cơ 
ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và dân 
sinh ở ĐBSCL.

Đỉnh lũ năm ở đầu nguồn sông Cửu Long khả 
năng đạt trên mức báo động 1. Thời gian xuất 
hiện mực nước đỉnh lũ xảy ra vào cuối tháng 9 
và nửa đầu tháng 10.

Tình hình khí tượng thủy văn trên lưu vực sông 
Mê Công, vùng ĐBSCL còn diễn biến phức tạp. 

Ông Tăng Văn Thắng, Viện Khoa học Thủy lợi 
miền Nam trích nhận định của Tổng cục Khí 
tượng thủy văn và của Viện Khoa học Thủy lợi 
miền Nam - Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, 
cho biết xâm nhập mặn mùa khô năm 
2019-2020 ở mức sớm và nặng hơn so với 
trung bình nhiều năm, nhưng nhẹ hơn so với 
năm xâm nhập mặn lịch sử 2015-2016. Mặn có 
khả năng xuất hiện sớm hơn so với năm 2019 
khoảng 10-15 ngày.

Bệnh lùn sọc đen xuất hiện rải rác tại Thái 
Bình, Hòa Bình, Nam Định. 

Bệnh lúa cỏ xuất hiện cục bộ, diện tích nhiễm 
15 ha (Ninh Bình).

Theo thống kê sơ bộ của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn, trong tháng 9, khối lượng 

•  Thời tiết

9/2019

2. Xuất khẩu

xuất khẩu gạo ước tính đạt 586.000 tấn với giá 
trị đạt 251 triệu USD. 

Lũy kế 9 tháng, khối lượng xuất khẩu ước đạt 
5,2 triệu tấn và 2,24 tỉ USD, tăng 5,9% về khối 
lượng nhưng giảm 9,8% về giá trị so với cùng kì 
năm 2018.

Tính trong 8 tháng đầu năm, Philippines đứng vị 
trí thứ nhất về thị trường xuất khẩu gạo của Việt 
Nam với 36,1% thị phần, đạt 1,76 triệu tấn và 
720,4 triệu USD, gấp 2,9 lần về khối lượng và 
gấp 2,6 lần về giá trị so với cùng kì năm 2018. 

Ngoài ra, các thị trường có giá trị xuất khẩu gạo 
tăng mạnh là: Australia (75,2%), Bờ Biển Ngà 
(+57,1%), Iraq (34,8%), HongKong (+34,7%), 
Tanzania (+34,1%) và Ả Rập Saudi (+27%). 

Về chủng loại xuất khẩu trong 8 tháng đầu năm 
2019, giá trị xuất khẩu gạo trắng chiếm 47,0% 
tổng kim ngạch; gạo Jasmine và gạo thơm 
chiếm 39,8%; gạo nếp chiếm 7,2%; gạo 
japonica và gạo giống Nhật chiếm 5,7%. Các thị 
trường xuất khẩu gạo trắng lớn nhất của Việt 
Nam là Phillipines (52,2%), Cuba (13,1%) và 
Malaysia (12,9%).  

Xuất khẩu

tấn
triệu USD

5,2
~2,24

9 tháng 
năm 2019

triệu tấn

tỉ USD
9,8% 

5,9% 

57,1%

34,7%

64,5% 75,2%

27%

34,8%

34,1%
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Với gạo Jasmine và gạo thơm, thị trường xuất 
khẩu lớn nhất là Phillipines (25,9%), Bờ Biển 
Ngà (15,6%) và Iraq (15,3%). 

Về gạo nếp, thị trường xuất khẩu lớn là Trung 
Quốc (51,8%), Phillipines (18,7%) và Malaysia 
(9,8%). Với gạo Japonica và gạo giống Nhật, thị 
trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam là 
Singapore (24,5%), Ai Cập (9,4%) và Papua 
New Guinea (8,4%). 

Vào đầu tháng 9, Tổng Cục thuế An Giang ban 
hành quyết định xử lý vi phạm về thuế năm 2018 
đối với Tập đoàn Lộc Trời với tổng số tiền truy thu, 
tiền phạt vi phạm hành chính, tiền chậm nộp thuế 
và giảm khấu trừ gần 12 tỉ đồng.

Trong đó, tổng số tiền truy thu 8,6 tỉ đồng; tiền 
chậm nộp thuế 0,6 tỉ đồng; phạt hành chính 1,7 tỉ 
đồng và giảm khấu trừ 0,9 tỉ đồng.

Về tình hình kinh doanh, 6 tháng đầu năm, Lộc Trời 
đạt doanh thu thuần 6 tháng 4.379 tỉ đồng, giảm 
nhẹ so với cùng kì và bằng 50% kế hoạch năm. Lãi 
sau thuế 252 tỉ đồng, tăng 33% và bằng 51% kế 
hoạch năm.

Đối với Tổng Công ty Lương thực miền Nam 
(Vinafood 2), vào đầu tháng 10, theo báo cáo của 
Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, 
vẫn còn hai tổng công ty kinh doanh không hiệu 

thị trường gạo việt nam

3. Tình hình một số doanh nghiệp gạo lớn

4. Diễn biến giá

Giá gạo xuất khẩu bình quân 8 tháng 2019

Xuất khẩu gạo trắng

52.2%

13.1%

12.9%

Xuất khẩu gạo nếp

24.5%

9.4%

8.4%

quả, thua lỗ  trong đó Vinafood 2 lỗ 1.836 tỉ đồng.

Nguyên nhân thua lỗ được Ủy ban Quản lý vốn 
Nhà nước tại Doanh nghiệp lý giải là do phải xử 
lý dự phòng thu khó đòi, tổn thất đầu tư tài chính 
sau khi chuyển sang hoạt động theo mô hình 
công ty cổ phần.

Theo Tổng cục Hải quan cho biết, giá gạo xuất 
khẩu bình quân 8 tháng đầu năm 2019 đạt 435 
USD/tấn, giảm 13,8% so với cùng kì năm 2018. 

Trong khi đó, Reuters cho biết, gạo 5% tấm của 
Việt Nam giảm từ 325 – 330 USD/tấn xuống 325 
USD/tấn (FOB cảng Sài Gòn).

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 
trong tháng 9/2019, trên thị trường thế giới, giá 
gạo xuất khẩu Ấn Độ tăng nhờ đồng Rupee hồi 
phục, đồng Baht tăng trở lại giúp giá gạo Thái 
Lan ổn định ở mức cao trong gần một năm qua 
và đắt hơn so với các đối thủ cạnh tranh khác ở 
châu Á, trong khi nhu cầu tiêu thụ ảm đạm giữ 
giá gạo Việt Nam ở mức thấp gần 12 năm. 

Nguồn cung gạo tăng lên khi mực nước lưu vực 
sông Mekong đang hỗ trợ tích cực cho tình hình 
sản xuất lúa gạo các nước khu vực Đông Nam 
Á. Trong khi đó, nhu cầu vẫn hạn chế do thị 
trường toàn cầu đang bị ảnh hưởng bởi thương 
mại, suy thoái và đồng USD tăng giá làm hạn 
chế sức mua. 

Gạo đồ 5% tấm Ấn Độ tăng từ 366– 374 USD 
lên 373 – 379 USD/tấn. Gạo 5% tấm của Thái 
Lan giảm từ 410 – 422 USD xuống 400 – 418 
USD/tấn (FOB Băng Cốc). 

Theo hệ thống cung cấp giá tại địa phương, tại 
An Giang, lúa IR50404 giảm 300 đồng xuống 
còn 4.000 đồng/kg, lúa OM 5451 tăng 100 đồng 
lên 5.100 đồng/kg; lúa OM4218 ổn định 4.800 
đồng/kg; gạo IR50404 ở mức 10.000 – 11.000 

435USD/tấn
13,8% 
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Bảng 5: Giá lúa gạo nội địa ở các tỉnh ĐBSCL từ 20/9-26/9(Nguồn: Hiệp hội lương thực Việt Nam - Đơn vị: đồng/kg)

đồng/kg; gạo chất lượng cao ở mức 13.000 
đồng/kg; gạo thơm đặc sản jasmine 14.000 
đồng/kg.  

Tại Vĩnh Long, lúa Thu Đông giảm 100 đồng 
xuống còn 4.200 đồng/kg; gạo IR50404 là 
12.000 đồng/kg; gạo jasmine 14.000 đồng/kg. 

Tại Bạc Liêu, lúa Hè Thu muộn tăng 300 đồng 
lên 5.000 – 5.300 đồng/kg. 

Tại Kiên Giang, lúa IR50404 giữ ở mức 5.200 
đồng/kg; lúa OM 4218 giảm 100 đồng xuống 
5.400 – 5.500 đồng/kg; lúa OM 6976 ở mức 
5.400 – 5.600 đồng/kg; lúa Jasmine tăng 100 
đồng lên 5.700 – 5.900 đồng/kg

thị trường gạo việt nam
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Lúa OM 5451 Lúa IR50404 Lúa OM4218 
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AN GIANG

300 đồng 100 đồng
Gạo chất 
lượng cao Gạo IR50404 Gạo jasmine

13.000
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100 đồng

Lúa Jasmine
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Lúa Thu Đông gạo IR50404 gạo jasmine

4.200 đồng/kg 12.000 đồng/kg 14.000 đồng/kg

100 đồng

VĨNH LONG
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Thái Lan

Philipines

Theo báo cáo mới đây của USDA, sản xuất cho 
năm 2019/20 ước hạ xuống đối với Ấn Độ và 
Mỹ; nhưng tăng với Sri Lanka.

Trong năm 2019/20, USDA dự kiến sản lượng 
toàn cầu đạt 494,2 triệu tấn (cơ sở xay xát), 
giảm 3,6 triệu tấn so với dự báo trước đó và 

DỰ BÁO
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thấp hơn gần 1% so với kỷ lục năm trước. 

Sản lượng toàn cầu giảm trong năm nay là do 
diện tích thu hoạch lúa giảm 1,34 triệu ha từ kỉ 
lục năm trước xuống còn 162,1 triệu ha. Ấn Độ 
và Mỹ chiếm phần lớn diện tích thu hoạch lúa 
toàn cầu dự kiến trong năm 2019/20.

Biểu đồ 2: Dự báo xuất khẩu gạo của Thái Lan năm 2019
(Nguồn: Hệ thống thông tin thị trường nông nghiệp – AMIS, đơn vị: triệu tấn)
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Biểu đồ 2: Dự báo nhập khẩu gạo của Philippines niên độ 2018/2019
(Nguồn: USDA - đơn vị: Triệu tấn)
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Campuchia: Vào cuối tháng 9, Liên 
đoàn gạo Campuchia (CRF) dự 
đoán giá trị xuất khẩu gạo sang thị 

trường châu Âu có thể giảm khoảng 10% trong 
năm nay.

Chủ tịch CRF Song Saran cho biết trong một 
đăng tải trên Facebook rằng giá trị xuất khẩu 
gạo sang châu Âu đạt hơn 200 triệu USD vào 
năm ngoái. Trong số hơn 270.000 tấn gạo xuất 
khẩu sang châu Âu trong năm 2018, khoảng 
80% là gạo thơm.

Liên đoàn dự đoán giá trị xuất khẩu vào EU sẽ 
giảm còn khoảng 180 triệu USD do các biện 
pháp bảo vệ EU đưa ra vào đầu năm nay. 

Ngược lại, xuất khẩu gạo sang Trung Quốc sẽ 
tăng nhờ việc vận chuyển nhiều hơn các lô 
hàng gạo thơm để đáp ứng nhu cầu gia tăng tại 
nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. 

"CRF sẽ cố gắng đưa Campuchia trở thành một 
trong ba nhà xuất khẩu gạo hàng đầu sang 
Trung Quốc từ vị trí thứ 4 hiện tại với giá trị ước 
tính đạt 160 triệu USD trong năm nay, tăng từ 
113 triệu USD trong năm 2018", ông Saran nói. 

Nhìn chung, CRF dự kiến giá trị xuất khẩu sẽ đạt 
khoảng 430 triệu USD trong năm nay, ông nói. 

Việt Nam: Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) 
nhận định giá lúa, gạo trong 

nước có thể giảm nhẹ do thiếu vắng nhu 
cầu mới, thị trường xuất khẩu gạo bế tắc 
trong thời gian tới.
Trong tháng 9, chính phủ Phillipines cho biết 
đang đề xuất áp thuế tự vệ đối với nhập khẩu 
gạo, dự kiến sẽ không thấp hơn 30%, do quy 
định trong Đạo luật Cộng hòa số 8800 của nước 
này có đề cập Philippines có thể áp thuế 
30-80% đối với gạo nhập khẩu vượt quá 
350.000 tấn. 

Như vậy, gạo nhập khẩu vào Philippines ngoài 
việc phải chịu thuế quan 35%, trong trường hợp 
nước này đã nhập khẩu quá 350 nghìn tấn, mức 
thuế phải chịu thấp nhất sẽ là 65%. 

Theo Bộ NN&PTNT, điều này có thể trở thành 
một trong những nhân tố sẽ gây trở ngại cho 
hoạt động xuất khẩu gạo của Việt Nam sang thị 

trường này thời gian tới.

Ngoài ra, trước tình hình hạn hán nghiêm trọng 
ảnh hưởng đến sản lượng gạo của Thái Lan, 
Singapore – quốc gia thường xuyên nhập 
khoảng 30-40% gạo từ Thái Lan, đang xem xét 
chiến lược đa dạng hóa nhập khẩu từ các 
nguồn khác. 

Do đó, Bộ NN&PTNTcho biết, trong thời gian 
tới, cơ hội tiếp cận thị trường gạo Singapore sẽ 
mở ra với các quốc gia trên, đặc biệt là Việt 
Nam và Campuchia, các quốc gia trong cùng 
khu vực Đông Nam Á, có lợi thế giao thương 
cùng với Singapore. 

Trong khi đó, Nhật Bản – quốc gia thường 
xuyên nhập khẩu 50% gạo từ Mỹ đang xem xét 
chuyển hướng sang nhập khẩu gạo từ các quốc 
gia ký kết Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến 
bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), trong đó 
có Việt Nam.
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Thái Lan: Vào đầu tháng 10, Bộ 
trưởng Thương mại Thái Lan Jurin 
Laksanawisit cho biết Ngân hàng 

Nông nghiệp và Hợp tác xã Nông nghiệp 
(BAAC) đã chuyển 9,4 tỉ baht (gần 309 triệu 
USD) để đền bù trực tiếp cho 349.000 tài khoản 
của người nông dân đã đăng kí tại ngân hàng.

Khoản bồi thường này sẽ được trả chủ yếu cho 
người trồng gạo trắng và gạo thơm Pathum 
Thani, nếu giá trên thị trường thấp hơn mức đặt 
ra trước đó. 

Theo ông Jurin, chính phủ dự kiến thanh toán 
khoản bồi thường với chu kì 15 ngày cho tới khi 
vụ thu hoạch kết thúc.

Hôm 27/8, nội các Thái Lan đã thông qua kế 
hoạch đảm bảo và hỗ trợ giá gạo và dầu cọ trị 
giá 59 tỉ baht. Trong đó, 13,3 tỉ baht sẽ được chi 
để đảm bảo giá gạo, 21,4 tỉ baht cho giá dầu cọ, 
và 25 tỉ baht để hỗ trợ chi phí sản xuất gạo của 
người nông dân. 

Chương trình đảm bảo giá gạo được áp dụng 
cho 5 giống lúa gồm lúa cho gạo trắng với độ 
ẩm 15%, gạo hom mali, gạo thơm Pathum Thani 
độ ẩm 15%, gạo nếp độ ẩm 15% và gạo thơm 
địa phương. 

Theo chương trình, bắt đầu từ tháng 10/2019 
tới tháng 10/2020, người nông dân sẽ thấy giá 
lúa cho gạo trắng độ ẩm 15% được đảm bảo ở 
mức 10.000 baht/tấn, nhưng gạo đảm bảo 
không thể vượt 30 tấn/một gia đình. 

Giá đảm bảo dự kiến ở mức 15.000 baht/tấn 
cho giống lúa cho gạo hom mali, nhưng hạn chế 
ở 14 tấn/mỗi gia đình, trong khi giống lúa cho 
gạo thơm Pathum Thani độ ẩm 15% ở 11.000 
baht/tấn với giới hạn 25 tấn/một gia đình. 

Giá lúa cho gạo nếp độ ẩm 15% dự kiến ở 
12.000 baht/tấn với giới hạn 16 tấn, trong khi 
giá lúa cho gạo thơm địa phương ở 14.000 
baht/tấn, hạn chế ở mức 16 tấn/một gia đình.

Chương trình đảm bảo giá gạo sẽ do BAAC 
thực hiện, theo Bangkok Post.

Theo chương trình, người nông dân sẽ chỉ 
được trả khoản chênh lệch khi giá xuống thấp 

hơn mức tiêu chuẩn. 

Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp học Thái Lan 
Pramote Charoensilp cho hay hầu hết nông dân 
cảm thấy thỏa mãn với chương trình của chính 
phủ, nhưng ông tranh luận rằng chính phủ nên 
bù đắp cho người nông dân ở mức 2.000 
baht/gia đình. 

Philippines: Cục Phòng vệ thương 
mại (Bộ Công Thương) cho biết 
ngày 11/10, Bộ Nông nghiệp 

Philippines (DA) ra thông báo công khai chấm 
dứt điều tra sơ bộ về việc áp dụng biện pháp tự 
vệ toàn cầu đối với sản phẩm gạo nhập khẩu 
vào Philippines.

Việc Philippines chấm dứt điều tra áp dụng biện 
pháp tự vệ đối với mặt hàng gạo sẽ tạo điều 
kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam, trong thời 
gian trước mắt, có thể tiếp tục xuất khẩu gạo 
sang Philippines theo cơ chế hiện hành của 
Philippines, Bộ Công Thương nhận định.

Tuy nhiên, Philippines vẫn có khả năng sử dụng 
một số biện pháp khác theo qui định của Tổ 
chức Thương mại Thế giới (WTO) và của 
ASEAN để tác động vào lượng gạo nhập khẩu, 
do đó, trong thời gian tới đây, Bộ Công Thương 
sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ NN&PTNT và Hiệp 
hội Lương thực Việt Nam theo dõi sát tình hình 
để kịp thời ứng phó khi có tình huống mới phát 
sinh.

Còn về phía các doanh nghiệp xuất khẩu gạo, 
Bộ Công Thương khuyến nghị xem xét thận 
trọng hợp đồng xuất khẩu gạo vào Philippines 
và nếu có thể thì nên áp dụng các biện pháp kĩ 
thuật để phòng ngừa rủi ro trên thị trường này.

Trước đó, vào ngày 11/9, Bộ Nông nghiệp 
Philippines tự khởi xướng điều tra vụ việc với lí 
do nhập khẩu gạo gia tăng đột biến gây thiệt hại 
nghiêm trọng cho nông dân Philippines.

Sau khi nhận được thông báo của Philippines 
về việc khởi xướng điều tra, Bộ Công Thương 
đã chủ động cung cấp thông tin, khẩn trương 
trao đổi, làm việc với Hiệp hội Lương thực Việt 
Nam, các Bộ, ngành liên quan để xây dựng 
phương án xử lí vụ việc, báo cáo Thủ tướng 
Chính phủ.

Trong tháng 9/2019, Bộ Công Thương đã làm 

1. Chính sách các nước việc với một số cơ quan có liên quan của 
Philippines như Bộ Nông nghiệp, Bộ Công 
Thương, Ủy ban Thuế quan để bày tỏ quan 
điểm, ý kiến của Việt Nam đối với vụ việc.
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Philippines: Cục Phòng vệ thương 
mại (Bộ Công Thương) cho biết 
ngày 11/10, Bộ Nông nghiệp 

Philippines (DA) ra thông báo công khai chấm 
dứt điều tra sơ bộ về việc áp dụng biện pháp tự 
vệ toàn cầu đối với sản phẩm gạo nhập khẩu 
vào Philippines.

Việc Philippines chấm dứt điều tra áp dụng biện 
pháp tự vệ đối với mặt hàng gạo sẽ tạo điều 
kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam, trong thời 
gian trước mắt, có thể tiếp tục xuất khẩu gạo 
sang Philippines theo cơ chế hiện hành của 
Philippines, Bộ Công Thương nhận định.

Tuy nhiên, Philippines vẫn có khả năng sử dụng 
một số biện pháp khác theo qui định của Tổ 
chức Thương mại Thế giới (WTO) và của 
ASEAN để tác động vào lượng gạo nhập khẩu, 
do đó, trong thời gian tới đây, Bộ Công Thương 
sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ NN&PTNT và Hiệp 
hội Lương thực Việt Nam theo dõi sát tình hình 
để kịp thời ứng phó khi có tình huống mới phát 
sinh.

Còn về phía các doanh nghiệp xuất khẩu gạo, 
Bộ Công Thương khuyến nghị xem xét thận 
trọng hợp đồng xuất khẩu gạo vào Philippines 
và nếu có thể thì nên áp dụng các biện pháp kĩ 
thuật để phòng ngừa rủi ro trên thị trường này.

Trước đó, vào ngày 11/9, Bộ Nông nghiệp 
Philippines tự khởi xướng điều tra vụ việc với lí 
do nhập khẩu gạo gia tăng đột biến gây thiệt hại 
nghiêm trọng cho nông dân Philippines.

Sau khi nhận được thông báo của Philippines 
về việc khởi xướng điều tra, Bộ Công Thương 
đã chủ động cung cấp thông tin, khẩn trương 
trao đổi, làm việc với Hiệp hội Lương thực Việt 
Nam, các Bộ, ngành liên quan để xây dựng 
phương án xử lí vụ việc, báo cáo Thủ tướng 
Chính phủ.

Trong tháng 9/2019, Bộ Công Thương đã làm 

2. Chính sách trong nước

chính sách

việc với một số cơ quan có liên quan của 
Philippines như Bộ Nông nghiệp, Bộ Công 
Thương, Ủy ban Thuế quan để bày tỏ quan 
điểm, ý kiến của Việt Nam đối với vụ việc.

Tại buổi họp báo thường kì quí III ngày 14/10, 
ông Nguyễn Quốc Toản, Cục trưởng Cục Chế 
biến và Phát triển thị trường nông sản cho rằng 
gạo là mặt hàng xuất khẩu truyền thống, phải 
cạnh tranh để thay đổi, phát triển. 

Do đó, giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho xuất 
khẩu gạo trong thời gian tới là phải thúc đẩy gỡ 
khó trong xuất khẩu sang Trung Quốc. Bên cạnh 
đó, một số thị trường xuất khẩu khác cần đẩy 
mạnh như Philippines, châu Phi…

Trước đó, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn 
Xuân Cường đã nhấn mạnh về lâu dài, chiến 
lược hướng đến là giảm diện tích trồng lúa, 
không thể giữ diện tích như hiện nay, chuyển 
đổi sang các đối tượng nuôi trồng, sản xuất 
khác hiệu quả hơn.

"Hiện nay, các cơ quan nghiên cứu, quản lí 
đang tổng hợp để đề xuất. Chúng ta vẫn giữ 
vững an ninh lương thực và xuất khẩu một phần 
phù hợp. 

Về thị trường xuất khẩu cần thúc đẩy, mở rộng 
các thị trường khu vực châu Phi, Trung Đông, 
những thị trường có khoảng cách địa lí gần như 
Indonesia, Philippines...", Bộ trưởng Nguyễn 
Xuân Cường nói.
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Công nghệ, giống lúa mới

Trong tháng 9, giống lúa HD11 được Viện Cây 
lương thực và Cây thực phẩm chọn tạo từ tổ 
hợp lai hữu tính HDT8/Tequing, đã được Hội 
đồng KHCN, Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thông đề nghị công nhận cho sản xuất 
thử.

Giống lúa HD11 có thời gian sinh trưởng thuộc 
nhóm ngắn ngày: 105 - 110 ngày (vụ mùa), 130 
- 135 ngày (vụ xuân). Cây cao 110-115 cm, thân 
gọn, cứng cây, đẻ nhánh khỏe 6-8 dảnh/khóm. 

Hạt gạo dài, trắng trong, ít bạc bụng, tỷ lệ gạo 

xát và gạo nguyên cao, hàm lượng amylose  
16,7%, cơm ngon, mềm dẻo, vị đậm, có mùi 
thơm đặc trưng. Giống có khả năng chống đổ 
tốt, chống chịu khá với rầy nâu, bệnh đạo ôn, 
bạc lá và khô vằn. Năng suất trung bình đạt 
khoảng 65 tạ/ha (vụ  mùa), 70 tạ/ha (vụ xuân), 
vượt trội so với giống lúa BT7 từ 15 – 25%, hiệu 
quả sản xuất cao hơn BT7 từ 43,9 – 55,9%.
Giống lúa HD11 được Trung tâm KKNG&SPCT 
Quốc gia, bà con nông dân đánh giá là giống 
lúa triển vọng, có nhiều ưu điểm tốt và đề nghị 
mở rộng diện tích trong thời gian tới.
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Biểu đồ 1: Xuất khẩu gạo của Trung Quốc trong tháng 8/2019
Biểu đồ 2: Dự báo xuất khẩu gạo của Thái Lan năm 2019
Biểu đồ 3: Dự báo nhập khẩu gạo của Philippines niên độ 2018/2019

Bảng 1: Dự báo cung cầu gạo thế giới của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2019/20 trong tháng 10
Bảng 2: Chỉ số giá gạo tháng 9/2019
Bảng 3: Giá một số loại gạo trên toàn cầu
Bảng 4: Giá gạo xuất khẩu của một số nước từ 20/9 - 25/9
Bảng 5: Giá lúa gạo nội địa ở các tỉnh ĐBSCL từ 20/9-26/9

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Hiệp hội lương thực Việt Nam
Sở nông nghiệp tỉnh Sóc Trăng
Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO)
Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA)
Hệ thống thông tin thị trường nông nghiệp – AMIS

Bộ Thương mại Iraq
Reuters
Businessmirror
Cơ quan Thống kê Philippines
Hội đồng ngũ cốc quốc tế (IGC)

danh mục biểu đồ

nguồn tham khảo

Báo cáo “Thị trường gạo Quí III năm 2019” 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 Quí III 
năm 2019” 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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