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Theo dữ liệu từ Tổ chức đường quốc tế (ISO), giá đường giao ngay và đường trắng tăng 
tích cực kể từ đầu năm. Giá đường hàng ngày đạt 13,24 cents/lb vào đầu tháng và đạt 
14,57 cents/lb ngày 23/1, cao nhất trong 2 năm qua. 

Chênh lệch giữa Chỉ số giá đường trắng ISO (Nominal White Sugar Premium ) và giá 
đường thô hàng ngày tăng đáng kể từ 59,97 USD/tấn trong tháng 12/2019 lên 76,16 
USD/tấn, cao nhất kể từ tháng 9/2018. 

Niên vụ 2019/20, sản lượng đường Thái Lan dự báo sẽ chỉ đạt 9,5 triệu tấn, giảm 28% 
so với niên vụ trước do hạn hán xảy ra khắp 14 tỉnh, thành thuộc miền Trung, Nam và 
Đông Bắc Thái Lan. 

Tại Việt Nam, tháng 1/2020 đã có đường nhập khẩu chính thức áp dụng ATIGA và tiêu 
thụ trong nước ở thời điểm cuối tháng. 

Giá nguồn đường sau Tết bán ra thị trường thấp hơn đường sản xuất trong nước ở mức 
12.400 - 12.800 đồng/kg, có nơi bán giá cao hơn, khoảng 13.200 - 13.300 đồng/kg. 

Lũy kế từ đầu vụ đến ngày 31/1 các nhà máy ép được hơn 2,5 triệu tấn mía và sản xuất 
được 249.995 tấn đường các loại. 

Các nhà máy đường vào vụ muộn sau tết bắt đầu hoạt động như Phổ Phong, KCP, Tuy 
Hòa, Ninh Hòa, Đường Việt Nam (Khánh Hòa) sẽ giúp nguồn cung tăng lên. Như vậy, 
không có hiện tượng thiếu đường trong tháng 2. 

Tuy nhiên, giá trong nước chịu tác động thế giới nên có xu hướng gia tăng để tiệm cận 
với giá thành sản xuất. Bên cạnh đó, giá tăng nên đường nhập khẩu theo ATIGA chưa 
nhiều, diễn biến thị trường đường trong nước sẽ lệ thuộc lớn vào diễn biến thế giới vì 
đánh giá vụ mùa 2019/2020 không đạt sản lượng như dự kiến. 
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PHẦN I 

1. Sản lượng 

Brazil: Tổ chức INTL FCStone dự báo sản lượng đường ở khu vực trung tâm 
phía Nam Brazil đạt 29,4 triệu tấn trong niên vụ 2020/2021. 

Hiệp hội Mía đường Brazil (UNICA) cho biết hầu hết đơn vị sản xuất mía 
đường đã hoàn thành vụ thu hoạch hiện tại. Sản xuất ethanol từ mía thay đổi không đáng 
kể vào đầu tháng 1, trong khi sản xuất ethanol từ ngô vẫn tiếp tục tăng. 

Theo UNICA, khu vực Bắc/Đông Bắc thu hoạch 43,8 triệu tấn mía trong nửa đầu tháng 1. 
Tổng sản lượng đường đạt 2,28 triệu tấn, tăng nhẹ so với cùng kì niên vụ trước. Kể từ khi 
bắt đầu mùa thu hoạch hiện tại (từ ngày 1/4/2019), các nhà máy trong khu vực đã xử lí 
578,7 triệu tấn mía, tăng 2,78 triệu tấn so với cùng kì vụ trước.  

Tính đến giữa tháng 1, UNICA cho biết ba đơn vị chế biến mía tiếp tục hoạt động và 10 cơ 
sở khác đang sản xuất ethanol từ ngô. Khu vực trung tâm phía Nam Brazil ghi nhận 95,7 
triệu lít ethanol, trong đó có 87,4 triệu lít là ethanol tinh chế từ ngô.  

Khoảng 95,7 triệu lít ethanol được sản xuất ở khu vực trung Nam của Brazil trong nửa đầu 
tháng 1. Trong đó, ethanol tinh chế từ ngô đạt 87,44 triệu lít. 

Lũy kế từ đầu mùa thu hoạch, tổng lượng ethanol đạt 32,2 tỉ lít, gồm 9,8 tỉ lít ethanol khan 
và 22,3 tỉ lít ethanol thủy tinh. Sản lượng ethanol từ ngô đạt 1,14 tỉ lít, tăng gấp đôi so với 
cùng kì niên vụ trước.  

Doanh số bán ethanol trong nước đạt 18,5 tỉ lít, tăng gần 13% so với cùng kì niên vụ trước, 
gồm 877,7 triệu lít ethanol thủy tinh và 354,4 triệu lít ethanol khan. Tại khu vực trung tâm 
phía Nam Brazil ghi nhận 1,25 tỉ lít, gồm 1,23 tỉ lít bán trong nước và xuất khẩu ethanol đạt 
hơn 22 triệu lít. 

Ấn Độ:  Hiệp hội các nhà máy đường Ấn Độ (ISMA) cho biết tại ngày 31/1 có 
446 nhà máy sản xuất hơn 14,1 triệu tấn đường, giảm 24% so với cùng kì 
năm ngoái. 

Niên vụ 2019/2020 ghi nhận 143 nhà máy đường hoạt động. Tại bang Maharashtra, sản 
lượng đường ước đạt 3,5 triệu tấn, giảm 51% so với cùng kì năm ngoái. 

Tại bang Utta Pradesh có 119 nhà máy sản xuất gần 5,5 tấn đường, giảm 4% so với cùng 
kì. Trong khi đó, bang Karnataka ghi nhận 63 nhà máy với gần 2,8 tấn đường, giảm 17%. 

ISMA dự kiến sản lượng đường thô niên vụ 2019/2020 đạt khoảng 26 triệu tấn. 
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Trung Quốc: Hiệp hội mía đường Trung Quốc (CSA) cho biết nước này đã sản 
xuất hơn 2,6 triệu tấn đường trắng vào tháng 1, giảm nhẹ so với tháng trước. 

 

Thái Lan: Sản lượng mía đạt 60 triệu tấn tính đến ngày 5/2, theo dữ liệu của 
ISO sugar, giảm 14% so với cùng kì năm ngoái. Sản lượng đường ở mức 6,5 
triệu tấn, giảm 12%.  

Niên vụ 2019/20, sản lượng đường Thái Lan dự báo sẽ chỉ đạt 9,5 triệu tấn, giảm 28% so 
với niên vụ trước và là mức thấp nhất trong 9 năm qua, theo ông Rangsit Hiangrat, Tổng 
giám đốc Thai Sugar Millers Corporation. 

Mùa khô của Thái Lan bắt đầu từ tháng 11 và kết thúc vào tháng 4. Các cơ quan chức 
năng nước này cho biết khô hạn có thể kéo dài tới tháng 6.  

Hạn hán xảy ra khắp 14 tỉnh, thành thuộc miền Trung, Nam và Đông Bắc Thái Lan là một 
trong những nguyên nhân khiến sản lượng đường giảm. 

Với mực nước hồ thấp, Chính phủ cũng đã yêu cầu nông dân ở một số tỉnh gần lưu vực 
sông Chao Phraya không trồng lúa trái vụ. 

Pakistan: Ngày 10/2, Chính phủ nước này quyết định cấm xuất khẩu đường để 
hạn chế việc tăng giá trong nước. Tại các cửa hàng bán lẻ, đường có giá 85 
rupee/kg. 

Ban đầu, Pakistan đã cam kết xuất khẩu 300.000 tấn đường và đã chuyển đi 100.000 tấn 
trước khi có quyết định trên. Số lượng còn lại sẽ áp dụng đối với những quốc gia phụ thuộc 
nguồn cung của họ. 

Trong khi đó, lần đầu tiên sau 8 năm, nước này quyết định nhập khẩu đường trở lại với 
300.000 tấn để kiểm soát giá cả.  

Chính phủ Pakistan tăng thuế hàng hóa dịch vụ (GST) từ 8% lên 17% trong năm tài chính 
hiện tại dẫn đến việc tích trữ đường và giá cả tăng lên. Do đó, chính quyền bắt đầu thực 
hiện các hoạt động kìm hãm việc tích trữ này. 

Theo tờ Business Recorder, các sản phẩm thường biến mất khỏi thị trường chính nếu 
chính phủ tìm cách can thiệp vào việc dự trữ đường. Như vậy, người tiêu dùng phải trả 
nhiều tiên hơn ở thị trường chợ đen. 

Australia: Thỏa thuận thương mại tự do mới đặt ra hạn ngạch miễn thuế xuất 
khẩu 30.000 tấn đường từ Australia sang Peru. Hạn ngạch này sẽ tăng lên 
60.000 tấn sau 5 năm. 
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Nga: Tính đến ngày 20/1, nước này có 26 nhà máy đường hoạt động với sản 
lượng đạt 7,3 triệu tấn. Soyuzrossakhar dự kiến, tổng sản lượng đường sẽ đạt 
7,6 triệu tấn trong niên vụ 2019/2020, cao hơn kỉ lục năm 2017/2018 khoảng 
1 triệu tấn. 

Mexico: Theo Hiệp hội mía đường Mexico (Conadesuca), tính đến ngày 8/2, 
Mexico thu hoạch trên 18,6 triệu tấn mía và sản xuất được 1,8 triệu tấn đường, 
giảm 22% so với niên vụ 2018/2019. 

Với 50 nhà máy hoạt động trong vụ thu hoạch 2019/2020, sản lượng đường ước tính đạt 
5,6 triệu tấn, giảm gần 100.000 tấn so với dự báo của Conadesuca tháng trước. 

Diện tích trồng mía khoảng 810.803 ha, hiệu suất thu hoạch đạt 62,8 tấn mía/ha và khoảng 
7 tấn đường/ha.  

Sản lượng xuất khẩu sang Mỹ ước giảm 94.296 tấn còn khoảng 1,4 triệu tấn. Các lô hàng 
xuất khẩu ngoài hạn ngạch giảm còn 32.951 tấn tính tại ngày 26/1. 
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2. Xuất khẩu 

Brazil xuất khẩu gần 1,6 triệu tấn trong tháng 1, tăng 48,5% so với cùng kì năm ngoái. Tổng 
sản lượng xuất khẩu năm 2019/2020 (từ tháng 4 đến hết tháng 3) đạt 16,3 triệu tấn, giảm 
15% so với niên vụ trước. 

 
 

Thái Lan có thể xuất khẩu 6 hoặc 7 triệu tấn đường trong niên vụ 2019/2020, giảm hơn 
50% so với vụ trước, ông Rangsit Hiangrat, Tổng Giám đốc Tập đoàn Thai Sugar Miller 
Corp cho biết. 

Các nhà máy đường thường nghiền mía cho đến đầu tháng 5 nhưng năm nay có thể dừng 
sớm từ tháng 3 do nguồn cung hạn chế. 

Tương tự Thái Lan, sản lượng đường Ấn Độ có thể giảm gần 22% trong năm 2019/2020 
xuống 26 triệu tấn do hạn hán và lũ lụt. Riêng bang Maharashtra đạt khoảng 6,5 triệu tấn.  

ISMA ước tính hơn 800.000 tấn mía nghiền được chuyển sang điều chế ethanol, tăng 
500.000 tấn cho mùa trước. 

“Ấn Độ có rất nhiều mía và nguyên liệu dư thừa đủ để sản xuất ethanol”, Tổng Giám đốc 
ISMA cho biết. 

Bên cạnh đó, Hiệp hội thương mại đường Ấn Độ (AISTA) dự báo xuất khẩu đường Ấn Độ 
đạt 4,5 triệu tấn trong niên vụ này. Các quốc gia nhập khẩu đường chủ yếu là Iran, Sri 
Lanka, Afghanistan, các nước châu Phi… 

Khu vực EU ước tính xuất khẩu 13.000 tấn đường tính đến ngày 22/1, giảm gần 90% so với 
cùng kì năm ngoái. Tổng xuất khẩu lũy kế ước đạt 291.000 tấn, giảm 61% so với cùng kì 
năm ngoái. 
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3. Nhập khẩu 

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho biết đầu tháng 2, tồn kho đường cuối niên vụ 2019/2020 
tại Mỹ ước tính 1,5 triệu tấn ngắn, giá trị thô, giảm 2,6% so với dự báo hồi tháng 1. Triển 
vọng sản xuất dự kiến giảm từ 9 triệu tấn vụ trước còn 8,2 triệu tấn.  

Tổng lượng nhập khẩu cả năm ước hơn 3,8 triệu tấn, bao gồm nhập từ Mexico 1,7 triệu tấn. 
Lượng tiêu thụ dự tính khoảng 12,3 triệu tấn, chủ yếu dành cho thực phẩm. 

Tháng 12/2019, Trung Quốc nhập khẩu 210.000 tấn đường, tăng 23% so với cùng kì năm 
ngoái. Lũy kế lượng nhập khẩu trong ba tháng đầu niên vụ 2019/2020 ghi nhận 990.000 
tấn, tăng 18% so với cùng kì. 

Tại Indonesia, sản lượng đường trắng năm 2019 đạt 2,23 triệu tấn, theo Bộ Nông nghiệp. 
Thời tiết khô hạn gần đây đã làm hỏng cây mía và ảnh hưởng đến việc trồng cho vụ thu 
hoạch năm 2020. 

Việc mở một nhà máy mới vào năm tới sẽ không đủ bù đắp nếu nhà máy sẽ mất ít nhất ba 
năm để đẩy mạnh sản xuất. Bộ Kinh tế cũng tuyên bố hạn ngạch nhập khẩu đường thô 
năm 2020 đạt 3,2 triệu tấn.  

Trong khi đó, Bộ Thương mại cam kết tăng nhập khẩu đường từ Ấn Độ (nước nhập khẩu 
lớn sản phẩm nông sản chính của Indonesia - dầu cọ). 

Chính phủ Ấn Độ đang chờ đợi Indonesia nới lỏng các chỉ tiêu nhập khẩu đường của nước 
này. Ngược lại, Ấn Độ sẽ ưu tiên nhập dầu cọ từ Indonesia do thuế nhập khẩu từ nước này 
thấp hơn Malaysia. 

Philippines là một trong những quốc gia được lựa chọn xuất khẩu đường hàng năm sang 
thị trường Mỹ với giá cao. Hạn ngạch niên vụ 2019/2020 khoảng 142.160 tấn. Theo 
chương trình nhập khẩu bổ sung này, các nhà xuất khẩu đường Philippines có thể nhập 
khẩu một lượng đường tương ứng mà họ xuất khẩu theo tỉ lệ 1:1 mà không phải chịu bất kì 
một loại thuế nào. 

Khu vực EU nhập khẩu khoảng 131.000 tấn đường trong tháng 1, giảm 30% so với tháng 
cùng kì năm ngoái. Lũy kế tính đến ngày 22/1, EU nhập khẩu hơn 638.000 tấn đường, tăng 
khoảng 25% so với cùng kì, theo dữ liệu từ Liên minh thuế và hải quan EC. 
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4. Giá cả và tồn kho 

Theo dữ liệu từ Tổ chức đường quốc tế (ISO), giá đường giao ngay và đường trắng tăng 
tích cực kể từ đầu năm. Giá đường hàng ngày đạt 13,24 cents/lb vào đầu tháng và đạt 
14,57 cents/lb ngày 23/1, cao nhất trong 2 năm qua. 

Mức giá trung bình tháng 1 đạt 14,4 cents/lb, tăng 5,5% so với tháng 12/2019. 
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Diễn biến tăng giá ghi nhận tích cực hơn đối với thị trường đường trắng, chỉ số giá đường 
trắng ISO (Nominal White Sugar Premium) dao động từ 355,45 USD/tấn (16,12 cents/lb) 
vào đầu tháng và tăng lên 404,15 USD/tấn (18,33 cents/lb) ngày 22/1.  



 

13 
 

Chênh lệch giữa Chỉ số giá đường trắng ISO (Nominal White Sugar Premium ) và giá 
đường thô hàng ngày tăng đáng kể từ 59,97 USD/tấn trong tháng 12/2019 lên 76,16 
USD/tấn, cao nhất kể từ tháng 9/2018. 

 

5. Dự báo 

Vào đầu tháng 1, tổ chức FO Licht dự kiến thâm hụt đường toàn cầu lên tới 10,9 triệu tấn 
từ mức 6,5 triệu tấn dự báo trong tháng 10/2019. 

Giữa tháng 1, công ty tư vấn có trụ sở tại Brazil, DATAGRO đã điều chỉnh thâm hụt đường 
thế giới niên vụ 2019/2020 khoảng 11,4 triệu tấn so với 8,5 triệu tấn dự kiến hồi tháng 11. 

ISO đang lên kế hoạch phát hành bản sửa đổi thứ hai về Dự báo cung cầu đường thế giới 
niên vụ 2019/2020 vào nửa cuối tháng 2. 

 

6. Hoạt động của doanh nghiệp mía đường trên thế giới 

Kabuye Sugar Works, nhà sản xuất đường duy nhất của Rwanda, (một quốc gia ở Đông 
Phi) sẽ đánh giá vị trí của một nhà máy và nông trường mía mới ở quận Bugesera. Công ty 
hi vọng sẽ bắt đầu xây dựng vào năm 2021. Nhà máy mới sẽ tăng công suất đường từ 
17.000 tấn lên 56.000 tấn và bắt đầu sản xuất ethanol. 

Bên cạnh đó, công ty tư nhân Mobe Sugar Company thuộc sở hữu của Zambian, đã bắt 
đầu các cuộc đàm phán với lãnh đạo thành phố Luanshya, Cộng hòa Zambia về việc mở 
một nhà máy tinh chế đường và các nhà máy phụ trợ với tổng vốn hơn 66 triệu USD. 

Dự án sản xuất đường cũng bao gồm 17.000 ha đất bên bờ sông Kafue. 

Tập đoàn kinh doanh nông nghiệp Riopaila Castilla của Colombia tuyên bố Ecocert đã tiến 
hành một cuộc kiểm toán thứ hai để chứng nhận cây mía của họ là hữu cơ và mở ra khả 
năng xuất khẩu sang thị trường EU. Tập đoàn có kế hoạch chuyển đổi 1.200 ha khác để 
sản xuất 10.000 tấn đường hữu cơ vào năm 2022.  
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PHẦN II 

1. Sản xuất, tiêu thụ 

Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSA), nhà máy đường Nông Cống kết thúc vụ sớm 
nhất vào ngày 19/1 do ít mía. Đến ngày 31/1, các nhà máy đường thuộc duyên hải miền 
Trung sau Tết mới vào sản xuất.  

Do đó chỉ có số nhà máy đường đang sản xuất trước Tết hoạt động trong tháng 1 và nghỉ 
Tết từ 19/1 đến ngày 5/2. Thời gian và sản lượng trong giai đoạn này không nhiều.  

Lũy kế từ đầu vụ đến ngày 31/1 các nhà máy ép được hơn 2,5 triệu tấn mía và sản xuất 
được 249.995 tấn đường các loại. 

Cơ quan chức năng đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lí nghiêm các hành vi buôn lậu, 
gian lận thương mại, sản xuất, vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng giả trong dịp Tết 
Nguyên đán Canh Tý.  

Các đối tượng buôn lậu e dè và có giảm một phần. Tuy nhiên lượng đường lậu trên thị 
trường vẫn tương đối dồi dào.  

Quan sát trên thị trường vẫn xuất hiện các loại đường của Ngọc Bích, Kim Loan. Ngoài ra 
đã xuất hiện một số đường để nguyên nhãn mác của Thái Lan và Campuchia.  

Với lượng đường lậu đã được tập kết sẵn tại biên giới, việc mua mặt hàng này tại phía Nam 
rất dễ dàng, nếu không duy trì các hoạt động kiểm tra, kiểm soát, đường lậu sẽ tiếp tục làm 
chủ thị trường. 

 

2. Giá cả và Tồn kho 

Giá bán buôn trên thị trường (có thuế giá trị gia tăng, đồng/kg) nửa cuối tháng 1/2020 
không biến động nhiều.  

Giá sau Tết có dấu hiệu tăng nhẹ nếu tính cho các ngày cuối tháng 1/2020, đặc biệt tại thị 
trường miền Bắc và Hà Nội, tùy phẩm cấp đường (chất lượng và cỡ hạt) giá như sau: 
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Tháng 1 đã có đường nhập khẩu chính thức áp dụng ATIGA và tiêu thụ trong nước ở thời 
điểm cuối tháng. 

Giá nguồn đường sau Tết bán ra thị trường thấp hơn đường sản xuất trong nước ở mức 
12.400 - 12.800 đồng/kg, có nơi bán giá cao hơn, khoảng 13.200 - 13.300 đồng/kg. 

Đường lậu Thái Lan trong nửa cuối tháng 1 có diễn biến ít sôi động, có thể do đúng dịp Tết 
và ảnh hưởng dịch viêm phổi cấp do Virus Corona vì bị kiểm tra và hạn chế đi lại, đường 
lậu giảm bán tại thị trường miền Bắc và Bắc Trung bộ.  

Ngày 10/2, Đội Quản lí thị trường số 1, Cục Quản lí Thị trường An Giang vừa phát hiện và 
tạm giữ 1.450 kg đường cát do Thái Lan sản xuất đã được chiết sang bao gạo sạch và 92 
thùng bia lon của Campuchia, trị giá trên 29 triệu đồng. 

Tại TP HCM và các tỉnh Nam bộ đường lậu vẫn hoạt động, nhưng sau tết bị cạnh tranh với 
đường nhập chính ngạch theo ATIGA.  

Giá đường lậu vẫn luôn thấp hơn đường trong nước khoảng từ 200 - 300 đồng/kg, giá tại 
ba vùng miền tương đồng khoảng 12.500 - 12.600 đồng/kg, cũng có nơi thấp dưới giá này. 

Các nhà máy đường đều áp dụng hoặc điều chỉnh giá mía 10 CCS tại ruộng lên 800.000 - 
850.000 đồng/tấn.  

Ước tính giá thành trung bình sản xuất 1 kg đường trắng của ngành đường Việt Nam 
trong vụ 2019/2020 sẽ tăng thêm 300 đến 600 đồng/kg, nằm trong khoảng 12.500 – 
12.800 đồng/kg. Đường tinh luyện cao hơn đường trắng khoảng 1.000 đồng/kg. 

 

3. Dự báo 

Ngành đường Việt Nam đang gặp khó vì những khách hàng công nghiệp truyền thống đều 
chưa đặt hàng cho năm 2020. Thông thường những năm trước đây, họ thường kí hợp đồng 
mua bán cả năm hoặc 6 tháng.  
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Tuy nhiên, từ cuối năm 2019 do tâm lý ATIGA nên nhiều khách hàng rất thận trọng trong 
việc mua đường, hầu kết đều đang xúc tiến kế hoạch nhập khẩu đường.  

Một số khách hàng đề nghị báo giá cho quí I/2020 nhưng chỉ chấp nhận giá tương đương 
hoặc thấp hơn giá đường nhập khẩu hiện nay. 

Với chi phí mua mía 850.000 đồng/tấn tại ruộng (tương đương khoảng 1.000.000- 
1.050.000 đồng/tấn tại nhà máy), giá thành của các nhà máy vẫn cao hơn giá nhập khẩu 
nên đường sản xuất trong nước hầu như không bán được cho khách hàng công nghiệp. 

Các nhà máy đường vào vụ muộn sau Tết bắt đầu hoạt động như Phổ Phong, KCP, Tuy 
Hòa, Ninh Hòa, Đường Việt Nam (Khánh Hòa) sẽ giúp nguồn cung tăng lên. Như vậy, không 
có hiện tượng thiếu đường trong tháng 2. 

Tuy nhiên, giá trong nước chịu tác động thế giới nên có xu hướng gia tăng để tiệm cận với 
giá thành sản xuất. Bên cạnh đó, giá tăng nên đường nhập khẩu theo ATIGA chưa nhiều, 
diễn biến thị trường đường trong nước sẽ lệ thuộc lớn vào diễn biến thế giới vì đánh giá vụ 
mùa 2019/2020 không đạt sản lượng như dự kiến. 
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PHẦN III 

 

1. Chính sách các nước trên thế giới 

Theo thông tin từ ISO Sugar, Chính phủ Nga có sự quan tâm mới trong việc thiết lập Hiệp 
định thương mại tự do với Ấn Độ, mở rộng Hiệp định đối tác chiến lược đặc biệt và đặc 
quyền đã được đặt ra giữa hai nước.  

Trong khi khu vực Liên minh kinh tế Á - Âu không có chung biên giới với Ấn Độ, và tất cả 
hàng hóa phải vận chuyển qua Biển Đen, do đó, hợp tác mở rộng là một mục tiêu. 

Tại Anh, lượng đường có trong nước ngọt đã giảm 29% trong giai đoạn 2015 - 2018, theo 
nghiên cứu của Đại học Oxford dựa trên dữ liệu bán hàng và đường. 

Hầu hết mức giảm là do cải cách trước khi thực hiện thuế đường vào tháng 4/2018 và số ít 
là do thay đổi thói quen của người tiêu dùng. 

Kể từ tháng 1, 90% lượng đường sản xuất tại Uzbekistan sẽ được giao dịch trên các sàn 
giao dịch hàng hóa. Hai nhà sản xuất trong nước, Xorazm Shakar và Angren Shakar, bắt 
đầu với các hợp đồng có giá 551 USD/tấn, thấp hơn giá bán buôn hiện tại. 

 

2. Chính sách của Việt Nam 

Tại cuộc họp thường trực Chính phủ về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho ngành mía 
đường ngày 18/2, Thủ tướng khẳng định, Chính phủ không có chủ trương dẹp bỏ ngành 
mía đường, nhưng yêu cầu tổ chức lại sản xuất để có năng suất tốt hơn, phù hợp với hội 
nhập quốc tế sâu rộng. 

Ban Chỉ đạo 389 tăng cường chống buôn lậu, chống hàng giả, gian lận thương mại một 
cách quyết liệt hơn, xử lí nghiêm cán bộ liên quan đến việc bảo kê nhập khẩu đường trái 
phép.  

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét tổng thể những vùng bị hạn hán, thiên tai, khó 
khăn để khoanh nợ, giãn nợ cho nông dân và xem xét cho vay vốn ưu đãi để trồng mía và 
chế biến đường ở những khu vực có hiệu quả, những nhà máy có hiệu quả.  

Ngày 4/2, BộTài chính có kiến nghị nâng mức phạt tiền và hình thức phạt bổ sung đối với 
trường hợp cố ý vận chuyển hoặc vận chuyển nhiều lần mặt hàng đường nhập lậu. 

Ngoài ra phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sửa đổi bổ sung qui định 
đối với mặt hàng đường phải có hợp đồng nhượng quyền sản xuất sang chiết, phối trộn, 
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đóng gói mặt hàng đường với một đơn vị thành viên sản xuất của Hiệp hội Mía đường Việt 
Nam. 

Qui định truy xuất nguồn gốc mặt hàng đường thành yêu cầu bắt buộc đối với mọi cơ sở 
sản xuất chế biến đường. 

Hệ thống truy xuất cần kết hợp với công nghệ như sử dụng mã QR code,... nhằm giúp các 
cơ quan chức năng kiểm tra được tính hợp pháp và xuất xứ hàng hóa một các nhanh 
chóng, đối phó hữu hiệu hơn vấn nạn đường nhập lậu và gian lận thương mại mặt hàng 
đường... 

Năm 2020, ngành mía đường thế giới được dự báo đi xuống trong khi nhu cầu thị trường 
tăng lên, giá đường có thể tăng lên. Cơ hội phát triển ngành đường vẫn còn nằm ở các sản 
phẩm sau đường như sản xuất điện, ván ép, phân bón, ethanol từ bã mía và rỉ mật… 

Theo Hiệp định thương mại tự do EU – Việt Nam (EVFTA), EU sẽ cam kết xóa bỏ thuế quan 
ngay khi EVFTA có hiệu lực đối với hàng hóa của Việt Nam thuộc 85,6% số dòng thuế trong 
biểu thuế, tương đương 70,3% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vào EU.  

Trong vòng 7 năm kể từ khi EVFTA có hiệu lực, EU cam kết xóa bỏ 99,2% số dòng thuế 
trong biểu thuế, tương đương 99,7% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vào EU.  

Đối với 0,3% kim ngạch xuất khẩu còn lại (một số sản phẩm gạo, ngô ngọt, tỏi, nấm, đường 
và các sản phẩm chứa hàm lượng đường cao, tinh bột sắn, cá ngừ đóng hộp), EU cam kết 
mở cửa cho Việt Nam theo hạn ngạch thuế quan với thuế nhập khẩu trong hạn ngạch là 
0%.
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Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSA) 

Tổ chức Đường Quốc tế (ISO) 

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) 

Bộ Thương mại Mỹ 

Ủy ban nhà máy đường Australia 

Ủy ban Quốc gia Mía đường Mexico 

Trung tâm Khí tượng Thủy văn Ấn Độ 

Hiệp hội các nhà máy đường Ấn Độ 

Hiệp hội Mía đường tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) 

Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc 

Hiệp hội Mía đường Trung Quốc 

Cơ quan Khí tượng Brazil 

  

 

 

 

Báo cáo “Thị trường mía đường tháng 1/2020” được biên tập viên mục Hàng hóa của VietnamBiz tổng 
hợp và trình bày. Các số liệu, thông tin và những phân tích được tổng hợp trong báo cáo “Thị trường mía 
đường tháng 1/2020” 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. 

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. 

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. 

Hiệp hội mía đường Brazil 

The Indonesia Refined Sugar Association 

Cơ quan Quản lý đường Philippines 

Đơn vị giám sát cây trồng EU 

UNICA 

Asocaña 

Business Standard 

Globe Newswire 

Indianexpress 

Earthnworld 

Reuters 

Sài Gòn Giải Phóng 

Khaosod 
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Trần Thị Hạnh – Chủ mục Hàng hóa – trang TTĐTTH VietnamBiz 

Email: hanhtt@vietnambiz.vn 

SĐT: 0373246888 

 

Hoặc liên hệ tới đường dây nóng: 

Hotline: 0995222999 

Email: info@vietnambiz.vn  

 

Báo cáo thị trường mía đường năm 2019 

Báo cáo thị trường mía đường tháng 11/2019  

Báo cáo thị trường mía đường tháng 10/2019 

Mục “Báo cáo ngành hàng” của VietnamBiz 



 

 
 

 


