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Báo cáo
thị trường đường
QUÍ III/2020

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 đường trong nước và thế giới. Nga: Theo Chuyên gia hàng 

đầu của IKAR Yevgeny 
Ivanov năm nay cấu trúc thị 

trường đường ở Liên bang Nga có thể 
thay đổi. 

“Khu vực vĩ mô phía Nam, có tính đến 
việc tiếp tục xuất khẩu đường tự động 
sang một số nước cộng hòa lân cận, 
vào cuối mùa vụ hiện tại, có thể trở 
thành nhà nhập khẩu ròng và bắt đầu 
vận chuyển đường từ khu vực Trung 
tâm Chernozem, và giá tự lấy từ các 
nhà máy phía Nam sẽ cao hơn đều đặn 
trong suốt mùa vụ so với khu vực 
Chernozem”, ông nói.

Và cho biết thêm: "Trong 20 năm trước, 
điều này cực kì hiếm và kéo dài theo 
đúng nghĩa đen là vài tuần, thường chỉ 
vào cuối mùa".

Đồng thời, Ivanov cho rằng sự sụt giảm 
sản lượng sẽ không ảnh hưởng đến 
nguồn cung đường của Nga, nhu cầu 
ước tính khoảng 5,98 triệu tấn/năm. 
Ông nhấn mạnh ngay cả trong một kịch 
bản cực kì bất lợi, sẽ có đủ đường cho 
tất cả mọi người, vì lượng dự trữ lớn đã 
được tích lũy trong 5 năm qua.
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Nga: Theo Chuyên gia hàng 
đầu của IKAR Yevgeny 
Ivanov năm nay cấu trúc thị 

trường đường ở Liên bang Nga có thể 
thay đổi. 

“Khu vực vĩ mô phía Nam, có tính đến 
việc tiếp tục xuất khẩu đường tự động 
sang một số nước cộng hòa lân cận, 
vào cuối mùa vụ hiện tại, có thể trở 
thành nhà nhập khẩu ròng và bắt đầu 
vận chuyển đường từ khu vực Trung 
tâm Chernozem, và giá tự lấy từ các 
nhà máy phía Nam sẽ cao hơn đều đặn 
trong suốt mùa vụ so với khu vực 
Chernozem”, ông nói.

Và cho biết thêm: "Trong 20 năm trước, 
điều này cực kì hiếm và kéo dài theo 
đúng nghĩa đen là vài tuần, thường chỉ 
vào cuối mùa".

Đồng thời, Ivanov cho rằng sự sụt giảm 
sản lượng sẽ không ảnh hưởng đến 
nguồn cung đường của Nga, nhu cầu 
ước tính khoảng 5,98 triệu tấn/năm. 
Ông nhấn mạnh ngay cả trong một kịch 
bản cực kì bất lợi, sẽ có đủ đường cho 
tất cả mọi người, vì lượng dự trữ lớn đã 
được tích lũy trong 5 năm qua.

đội ngũ thực hiện:

Nội dung:  Ngọc Như -  Thu Thủy
Thiết kế: Alex Chu
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Tháng 9, giá đường thế giới duy trì xu 
hướng giảm đến khoảng giữa tháng, 
sau đó bắt đầu tăng về cuối tháng. 

Theo một số nhà phân tích, giá dầu 
giảm và đồng USD có dấu hiệu mạnh 
lên là nguyên nhân khiến giá đường 
giảm trong giai đoạn đầu tháng 9.

Tuy nhiên vào giai đoạn cuối tháng 9 
các tin tức dồn dập về làn sóng thứ hai 
của đại dịch COVID-19 tại các quốc gia 
đã khiến hầu hết thị trường chứng khoán 
giảm điểm, đồng nội tệ Brazil giảm giá 
và các quĩ đầu cơ quay trở lại tăng trạng 
thái mua khống khiến giá đường có xu 
hướng tăng về cuối tháng 9.

Tại Việt Nam, ngành mía đường đang 
chuẩn bị cho vụ ép 2020 - 2021 sắp 
đến. Trong tháng 9, tình hình gian lận 
thương mại đường nhập lậu vẫn đang 
tiếp diễn, đặc biệt vào giai đoạn cuối 
tháng khi giá đường bắt đầu phục hồi.

Tuy nhiên nguồn cung vẫn sẵn có, do đó 
không có hiện tượng thiếu hụt đường 
trong tháng 10/2020 và các tháng tới tại 
thị trường Việt Nam.
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tóm tắt

Nga: Theo Chuyên gia hàng 
đầu của IKAR Yevgeny 
Ivanov năm nay cấu trúc thị 

trường đường ở Liên bang Nga có thể 
thay đổi. 

“Khu vực vĩ mô phía Nam, có tính đến 
việc tiếp tục xuất khẩu đường tự động 
sang một số nước cộng hòa lân cận, 
vào cuối mùa vụ hiện tại, có thể trở 
thành nhà nhập khẩu ròng và bắt đầu 
vận chuyển đường từ khu vực Trung 
tâm Chernozem, và giá tự lấy từ các 
nhà máy phía Nam sẽ cao hơn đều đặn 
trong suốt mùa vụ so với khu vực 
Chernozem”, ông nói.

Và cho biết thêm: "Trong 20 năm trước, 
điều này cực kì hiếm và kéo dài theo 
đúng nghĩa đen là vài tuần, thường chỉ 
vào cuối mùa".

Đồng thời, Ivanov cho rằng sự sụt giảm 
sản lượng sẽ không ảnh hưởng đến 
nguồn cung đường của Nga, nhu cầu 
ước tính khoảng 5,98 triệu tấn/năm. 
Ông nhấn mạnh ngay cả trong một kịch 
bản cực kì bất lợi, sẽ có đủ đường cho 
tất cả mọi người, vì lượng dự trữ lớn đã 
được tích lũy trong 5 năm qua.

quí III/2020



Phần 1
thị trường mía đường
thế giới

Nga: Theo Chuyên gia hàng 
đầu của IKAR Yevgeny 
Ivanov năm nay cấu trúc thị 

trường đường ở Liên bang Nga có thể 
thay đổi. 

“Khu vực vĩ mô phía Nam, có tính đến 
việc tiếp tục xuất khẩu đường tự động 
sang một số nước cộng hòa lân cận, 
vào cuối mùa vụ hiện tại, có thể trở 
thành nhà nhập khẩu ròng và bắt đầu 
vận chuyển đường từ khu vực Trung 
tâm Chernozem, và giá tự lấy từ các 
nhà máy phía Nam sẽ cao hơn đều đặn 
trong suốt mùa vụ so với khu vực 
Chernozem”, ông nói.

Và cho biết thêm: "Trong 20 năm trước, 
điều này cực kì hiếm và kéo dài theo 
đúng nghĩa đen là vài tuần, thường chỉ 
vào cuối mùa".

Đồng thời, Ivanov cho rằng sự sụt giảm 
sản lượng sẽ không ảnh hưởng đến 
nguồn cung đường của Nga, nhu cầu 
ước tính khoảng 5,98 triệu tấn/năm. 
Ông nhấn mạnh ngay cả trong một kịch 
bản cực kì bất lợi, sẽ có đủ đường cho 
tất cả mọi người, vì lượng dự trữ lớn đã 
được tích lũy trong 5 năm qua.



thị trường mía đường thế giới
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1. Sản lượng

Lũy kế từ đầu niên vụ đến ngày 16/9, 
lượng nghiền đạt 459,45 triệu tấn, tăng 
4,56% so với cùng kì niên vụ trước. Các 
nhà phân tích của Platts ước tính tổng 
lượng mía trong niên vụ 2020 - 2021 đạt 
600 triệu tấn, cho thấy hơn 76% lượng 
mía hiện có đã bị nghiền và chỉ 140 triệu 
tấn vẫn còn trên ruộng.

Antonio Rodrigues, Giám đốc kĩ thuật 
của UNICA cho biết: “Thời tiết khô hạn 
trong những tháng qua đã tạo điều kiện 
thuận lợi cho vụ thu hoạch và cho phép 
mức tăng trưởng 20 triệu tấn trong vụ 
nghiền được ghi nhận cho đến nay”.

Về số lượng nhà máy đang hoạt động, 
có 258 công ty đăng kí sản xuất cho đến 
ngày 16/9, tăng thêm 1 nhà máy so với 
số lượng 257 của cùng kì năm ngoái. 
Trong nửa đầu tháng 9, 1 đơn vị ở 
Goiás và 2 đơn vị ở São Paulo đã kết 
thúc sớm vụ thu hoạch 2020 - 2021.

Việc ép nhiều hơn, chất lượng mía tốt 
hơn và hỗn hợp nhiều đường hơn khiến 
sản lượng đường tăng 55,96% trong 15 
ngày đầu tháng 9, với 3,18 triệu tấn 
được sản xuất trong năm nay. Tính 
chung từ đầu vụ, sản lượng đường đạt 
29,07 triệu tấn, tăng hơn 9 triệu tấn so 
với con số 20,05 triệu tấn của cùng kì 
năm 2019.

Kết quả là 47,01% lượng mía được 
chuyển sang làm đường cho đến ngày 
16/9, tăng gần 8% so với 35,43% cùng 
kì năm 2019.

Sản lượng etanol được sản xuất giảm 
4,65% với khối lượng đạt 2,29 tỉ lít trong 
nửa đầu tháng 9. Trong tổng số này, 
khối lượng ethanol khan tăng 9,01%, 
đạt 745,37 triệu lít. Sản lượng hydrat 
hóa giảm 10,07%, đạt 1,54 tỉ lít.

Nga: Theo Chuyên gia hàng 
đầu của IKAR Yevgeny 
Ivanov năm nay cấu trúc thị 

trường đường ở Liên bang Nga có thể 
thay đổi. 

“Khu vực vĩ mô phía Nam, có tính đến 
việc tiếp tục xuất khẩu đường tự động 
sang một số nước cộng hòa lân cận, 
vào cuối mùa vụ hiện tại, có thể trở 
thành nhà nhập khẩu ròng và bắt đầu 
vận chuyển đường từ khu vực Trung 
tâm Chernozem, và giá tự lấy từ các 
nhà máy phía Nam sẽ cao hơn đều đặn 
trong suốt mùa vụ so với khu vực 
Chernozem”, ông nói.

Và cho biết thêm: "Trong 20 năm trước, 
điều này cực kì hiếm và kéo dài theo 
đúng nghĩa đen là vài tuần, thường chỉ 
vào cuối mùa".

Đồng thời, Ivanov cho rằng sự sụt giảm 
sản lượng sẽ không ảnh hưởng đến 
nguồn cung đường của Nga, nhu cầu 
ước tính khoảng 5,98 triệu tấn/năm. 
Ông nhấn mạnh ngay cả trong một kịch 
bản cực kì bất lợi, sẽ có đủ đường cho 
tất cả mọi người, vì lượng dự trữ lớn đã 
được tích lũy trong 5 năm qua.
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Theo báo cáo mới nhất của Bộ Nông 
Nghiệp Mỹ (USDA), tiêu thụ đường toàn 
cầu trong vụ 2020  - 2021 được dự báo 
tăng 6,2 triệu tấn so với vụ trước lên 
gần 177 triệu tấn. Tiêu thụ được dự báo 
sẽ phục hồi chậm, do tác động của đại 
dịch virus corona đối với nền kinh tế của 
các quốc gia khác nhau.

Tiêu thụ đường được dự báo tăng ở Ấn 
Độ, Nga, Pakistan và Ai Cập lần lượt lên 
khoảng 28,5 triệu tấn, 6,2 triệu tấn, 5,8 
triệu tấn và 3,3 triệu tấn.

Trong khi đó, tiêu thụ đường ở Mỹ và 
Mexico lại được dự báo tăng nhẹ lên 
tương ứng 11,1 triệu tấn và 4,38 triệu 
tấn. Trung Quốc, châu Âu và Brazil được 
dự đoán mức tiêu thụ không thay đổi.

Indonesia, Bangladesh, Malaysia, Hàn 
Quốc, Algeria và UAE được dự đoán 
tiêu thụ đường tăng trong vụ 2020 - 
2021. Tác động của đại dịch trong sự 
gián đoạn nguồn cung toàn cầu, dòng 
chảy thương mại và nền kinh tế do giãn 
cách tác động mạnh đến nhu cầu 
đường vụ 2019 - 2020.

Brazil: Theo Hiệp hội mía 
đường Brazil (UNICA) 
lượng mía được chế biến 

bởi các nhà máy ở Trung Nam đạt 44,39 
triệu tấn trong nửa đầu tháng 9, tăng 
12,08% so với lượng được ghi nhận 
trong cùng kì vụ thu hoạch 2019 - 2020.

Khối lượng mía bị nghiền nát cao nhất 
trong nửa đầu tháng 9 so với giá trị 
quan sát được vào cuối tháng 8 chủ yếu 
ở các bang Paraná và Mato Grosso do 
Sul cũng như các vùng Piracicaba và 
Assis, là những khu vực bị ảnh hưởng 
nặng nề nhất bởi mưa ở tháng trước.



Nga: Viện Nghiên cứu Thị 
trường Nông nghiệp (IKAR) 
dự đoán sản lượng đường 

củ cải của Nga trong năm nay sẽ giảm 
xuống 4,9 - 5,3 triệu tấn . Dự báo được 
đưa ra có tính đến quá trình chế biến 
sirô và mật đường. Dự báo mới thấp 
hơn một chút so với dự báo trước đó, 
lên tới 5-5,4 triệu tấn.

Chuyên gia hàng đầu của IKAR ông 
Yevgeny Ivanov nói với Interfax, ước 
tính giảm là do gần đây sự khác biệt 
giữa lượng đường tiêu thụ và sản lượng 
đường đã tăng lên đáng kể.

Ngoài ra, ông Ivanov lưu ý, việc chế 
biến củ cải năm nay bắt đầu muộn hơn 
năm ngoái từ 1 - 3 tuần. Ở hầu hết các 
vùng, năng suất giảm đáng kể, đặc biệt 
là ở phía Nam và vùng Voronezh. Đồng 
thời, tại 3 khu vực - ở vùng Ulyanovsk, 
Altai Krai và Tatarstan - sản lượng cao 
hơn năm ngoái. Ở các vùng Bashkiria, 
Kursk và Ryazan, sản lượng giảm, 
nhưng không đáng kể.

Đồng thời, ông Ivanov nói rằng dự báo 
sẽ được làm rõ hơn sau khi bắt đầu thu 
hoạch và chế biến hàng loạt ở tất cả 25 
vùng trồng củ cải đường. 

Lũy kế từ đầu vụ khai thác đến ngày 
16/9, sản lượng ethanol đạt 21,26 tỉ lít, 
trong đó có 14,9 tỉ lít ethanol ngậm 
nước và 6,36 tỉ lít ethanol khan.

Về ethanol từ ngô, 99,88 triệu lít đã 
được sản xuất trong nửa đầu tháng 9 
năm 2020. Tính chung từ đầu vụ 2020 - 
2021 đến ngày 16/9, tổng sản lượng đạt 
1,01 tỉ lít, tăng 94,47% so với cùng kì 
năm 2019.

Australia: Theo Hội đồng 
Nhà máy đường Australia 
ước tính khoảng 1/3 trong 

tổng sản lượng 30,9 triệu tấn mía của 
năm 2020 vẫn chưa được thu hoạch và 
chế biến thành đường thô, các nhà xay 
xát đường của Australia đang theo dõi 
sát sao các dự báo thời tiết.

Kiểu thời tiết La Nina làm tăng nguy cơ 
mưa làm gián đoạn những tuần cuối 
cùng của thời tiết.

Jim Crane, Giám đốc phụ trách các vấn 
đề chính phủ và công nghiệp của Hội 
đồng xay xát đường Australia, cho biết: 
“Mưa nhẹ do ảnh hưởng của La Nina sẽ 
có thể kiểm soát được, nhưng những 
trận mưa lớn hơn có thể là thách thức 
đối với sự kết thúc của cơn bão”.

Ông nói thêm, năm 2020 chắc chắn là 
một năm đầy thách thức từ trước đến 
nay, nhưng việc lập kế hoạch liên tục 
kinh doanh và phát triển sớm các kế 
hoạch sức khỏe toàn diện tại nơi làm 
việc liên quan đến COVID-19 đã cho 
phép các nhà máy đường hoạt động 
bình thường.

Với nhiều điều chỉnh đổi mới, các công 
ty xay xát đường phần lớn đã có thể 
hoạt động với sự bổ sung đầy đủ của 
nhân viên trong suốt trận đại dịch, cho 
phép ngành hàng tiếp tục đóng góp vào 
nền kinh tế quan trọng.

Ngành công nghiệp đường Queensland 
tạo ra hơn 4 tỉ USD cho nền kinh tế 
Queensland mỗi năm và hỗ trợ hơn 
23.000 việc làm trên toàn Tiểu bang. Nga: Theo Chuyên gia hàng 

đầu của IKAR Yevgeny 
Ivanov năm nay cấu trúc thị 

trường đường ở Liên bang Nga có thể 
thay đổi. 

“Khu vực vĩ mô phía Nam, có tính đến 
việc tiếp tục xuất khẩu đường tự động 
sang một số nước cộng hòa lân cận, 
vào cuối mùa vụ hiện tại, có thể trở 
thành nhà nhập khẩu ròng và bắt đầu 
vận chuyển đường từ khu vực Trung 
tâm Chernozem, và giá tự lấy từ các 
nhà máy phía Nam sẽ cao hơn đều đặn 
trong suốt mùa vụ so với khu vực 
Chernozem”, ông nói.

Và cho biết thêm: "Trong 20 năm trước, 
điều này cực kì hiếm và kéo dài theo 
đúng nghĩa đen là vài tuần, thường chỉ 
vào cuối mùa".

Đồng thời, Ivanov cho rằng sự sụt giảm 
sản lượng sẽ không ảnh hưởng đến 
nguồn cung đường của Nga, nhu cầu 
ước tính khoảng 5,98 triệu tấn/năm. 
Ông nhấn mạnh ngay cả trong một kịch 
bản cực kì bất lợi, sẽ có đủ đường cho 
tất cả mọi người, vì lượng dự trữ lớn đã 
được tích lũy trong 5 năm qua.
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Brazil: Theo Hiệp hội mía 
đường Brazil (UNICA) 
lượng mía được chế biến 

bởi các nhà máy ở Trung Nam đạt 44,39 
triệu tấn trong nửa đầu tháng 9, tăng 
12,08% so với lượng được ghi nhận 
trong cùng kì vụ thu hoạch 2019 - 2020.

Khối lượng mía bị nghiền nát cao nhất 
trong nửa đầu tháng 9 so với giá trị 
quan sát được vào cuối tháng 8 chủ yếu 
ở các bang Paraná và Mato Grosso do 
Sul cũng như các vùng Piracicaba và 
Assis, là những khu vực bị ảnh hưởng 
nặng nề nhất bởi mưa ở tháng trước.



Nga: Viện Nghiên cứu Thị 
trường Nông nghiệp (IKAR) 
dự đoán sản lượng đường 

củ cải của Nga trong năm nay sẽ giảm 
xuống 4,9 - 5,3 triệu tấn . Dự báo được 
đưa ra có tính đến quá trình chế biến 
sirô và mật đường. Dự báo mới thấp 
hơn một chút so với dự báo trước đó, 
lên tới 5-5,4 triệu tấn.

Chuyên gia hàng đầu của IKAR ông 
Yevgeny Ivanov nói với Interfax, ước 
tính giảm là do gần đây sự khác biệt 
giữa lượng đường tiêu thụ và sản lượng 
đường đã tăng lên đáng kể.

Ngoài ra, ông Ivanov lưu ý, việc chế 
biến củ cải năm nay bắt đầu muộn hơn 
năm ngoái từ 1 - 3 tuần. Ở hầu hết các 
vùng, năng suất giảm đáng kể, đặc biệt 
là ở phía Nam và vùng Voronezh. Đồng 
thời, tại 3 khu vực - ở vùng Ulyanovsk, 
Altai Krai và Tatarstan - sản lượng cao 
hơn năm ngoái. Ở các vùng Bashkiria, 
Kursk và Ryazan, sản lượng giảm, 
nhưng không đáng kể.

Đồng thời, ông Ivanov nói rằng dự báo 
sẽ được làm rõ hơn sau khi bắt đầu thu 
hoạch và chế biến hàng loạt ở tất cả 25 
vùng trồng củ cải đường. 

Ngoài ra, dự kiến sản lượng đường 
trong niên vụ đường 2020 - 2021 sẽ đạt 
30,5 tấn, trong khi tiêu thụ đường 25-26 
tấn, sẽ làm tăng thặng dư hơn nữa.

Doanh số bán ethanol cũng tạo ra lợi 
nhuận nhanh hơn cho các nhà sản 
xuất, vì họ được thanh toán trong vòng 
15-20 ngày, so với hơn 12 tháng đối với 
doanh thu bán đường. Điều này được 
kì vọng sẽ cải thiện dòng tiền và giảm 
vốn lưu động.

Theo Abinash Verma, Tổng giám đốc 
ISMA, trong mùa thu mua mới, ngành 
công nghiệp có thể dễ dàng chuyển 
hướng sang sản xuất ethanol. Điều này 
có thể mang lại thời gian nghỉ ngơi và 
tăng lợi nhuận. Dự kiến, sản lượng 
đường lên đến 2,5 tấn có thể được 
chuyển sang sản xuất ethanol.

Đến ngày 22/9, 5 trong số 69 nhà máy ở 
các vùng Lipetsk, Ryazan, Mordovia, 
Karachay-Cherkessia và Chechnya vẫn 
chưa vào vụ chế biến củ cải. Ngoài ra, 
vẫn chưa có dữ liệu về việc thu hoạch 
củ cải ở Chuvashia và vùng Volgograd.

Nga: Theo Chuyên gia hàng 
đầu của IKAR Yevgeny 
Ivanov năm nay cấu trúc thị 

trường đường ở Liên bang Nga có thể 
thay đổi. 

“Khu vực vĩ mô phía Nam, có tính đến 
việc tiếp tục xuất khẩu đường tự động 
sang một số nước cộng hòa lân cận, 
vào cuối mùa vụ hiện tại, có thể trở 
thành nhà nhập khẩu ròng và bắt đầu 
vận chuyển đường từ khu vực Trung 
tâm Chernozem, và giá tự lấy từ các 
nhà máy phía Nam sẽ cao hơn đều đặn 
trong suốt mùa vụ so với khu vực 
Chernozem”, ông nói.

Và cho biết thêm: "Trong 20 năm trước, 
điều này cực kì hiếm và kéo dài theo 
đúng nghĩa đen là vài tuần, thường chỉ 
vào cuối mùa".

Đồng thời, Ivanov cho rằng sự sụt giảm 
sản lượng sẽ không ảnh hưởng đến 
nguồn cung đường của Nga, nhu cầu 
ước tính khoảng 5,98 triệu tấn/năm. 
Ông nhấn mạnh ngay cả trong một kịch 
bản cực kì bất lợi, sẽ có đủ đường cho 
tất cả mọi người, vì lượng dự trữ lớn đã 
được tích lũy trong 5 năm qua.

EU: Đơn vị Giám sát cây 
trồng (MARS) đã giảm triển 
vọng về sản lượng củ cải 

đường từ mức 75,9 tấn/ha của tháng 7 
xuống còn 73,5 tấn/ha vào tháng 8 và 
xuống 73 tấn/ha vào tháng 9.

Đây là một trong những mùa vụ đầy thử 
thách của ngành công nghiệp quốc gia 
đã phải đối mặt trong năm nay do thời 
tiết khô hạn, lệnh cấm thuốc trừ sâu và 
virus tiếp tục gây hại cho cây trồng.

Ấn Độ: Hiệp hội các nhà 
máy đường Ấn Độ (ISMA) 
ước tính tồn kho 10,7 triệu 

tấn vào cuối vụ đường, kết thúc vào 
ngày 30/9.

Biểu đồ 1: Diện tích và sản lượng củ cải đường từ niên vụ 2007-2008 đến 2020-2021 (Nguồn: USDA).
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khẩu dưới 5 triệu tấn, vì không thể giảm 
thêm lượng dự trữ. Các nguồn khác chỉ 
ra tác động tích cực của những trận 
mưa gần đây giúp đưa một vụ mía đạt 
trở lại từ 70 đến 75 triệu tấn.

Nga: Theo Chuyên gia hàng 
đầu của IKAR Yevgeny 
Ivanov năm nay cấu trúc thị 

trường đường ở Liên bang Nga có thể 
thay đổi. 

“Khu vực vĩ mô phía Nam, có tính đến 
việc tiếp tục xuất khẩu đường tự động 
sang một số nước cộng hòa lân cận, 
vào cuối mùa vụ hiện tại, có thể trở 
thành nhà nhập khẩu ròng và bắt đầu 
vận chuyển đường từ khu vực Trung 
tâm Chernozem, và giá tự lấy từ các 
nhà máy phía Nam sẽ cao hơn đều đặn 
trong suốt mùa vụ so với khu vực 
Chernozem”, ông nói.

Và cho biết thêm: "Trong 20 năm trước, 
điều này cực kì hiếm và kéo dài theo 
đúng nghĩa đen là vài tuần, thường chỉ 
vào cuối mùa".

Đồng thời, Ivanov cho rằng sự sụt giảm 
sản lượng sẽ không ảnh hưởng đến 
nguồn cung đường của Nga, nhu cầu 
ước tính khoảng 5,98 triệu tấn/năm. 
Ông nhấn mạnh ngay cả trong một kịch 
bản cực kì bất lợi, sẽ có đủ đường cho 
tất cả mọi người, vì lượng dự trữ lớn đã 
được tích lũy trong 5 năm qua.

Mexico: Vụ thu hoạch mía 
đã kết thúc vào ngày 17/7 
sau hơn 200 ngày vận hành 

ép mía tại nhà máy Santa Rosalia. 

Theo USDA, sản lượng đường của 
Mexico không đổi so với ước tính trước 
đó. Cổ phiếu cuối kì niên vụ 2019 - 2020 
được điều chỉnh cao hơn một chút do 
xuất khẩu giảm và nhập khẩu mạnh hơn 
để bù đắp sự gia tăng số lượng giao 
hàng cho IMMEX. 

Niên vụ 2020 - 2021, giao hàng trong 
nước và dự báo tổng mức sử dụng 
được nâng lên so với dự báo của tháng 
trước. Các tỉ lệ tồn kho trên giá trị sử 
dụng cho năm 2020 - 2021 giảm từ 
14,6% xuống 13,5% do nhập khẩu thấp 
hơn từ Mexico theo qui định của các 
thỏa thuận Đình chỉ chống bán phá giá 
và chống trợ cấp (AD/CVD).

Thái Lan: Hãng Czarnikow 
dự báo sản lượng vụ thu 
hoach mía sắp tới (2020 - 

2021) sẽ ở mức 65 triệu tấn, giảm hơn 
12% so với mùa trước và chỉ bằng một 
nửa so với tổng sản lượng đạt được 
trong niên vụ 2018 - 2019. 

Sản lượng đường được dự đoán sẽ đạt 
7,4 triệu tấn, khiến cho cán cân xuất 

Philippines: Sản xuất mật rỉ 
ở Philippines dự kiến tăng 
2% lên 1,2 triệu tấn vào niên 

vụ 2020 - 2021. Điều này dự kiến sẽ 
không ảnh hưởng đến thị trường mật rỉ 
trong nước, ngược lại với đường, dự 
kiến sẽ được xuất khẩu sang Mỹ và các 
nước trong khu vực.

Mỹ: Theo báo cáo của Dịch 
vụ Thống kê Nông nghiệp 
Quốc gia USDA sản lượng 

đường từ củ cải đường niên vụ 2020 - 
2021 của Mỹ đã giảm trong tháng này 
do củ cải đường giảm sản lượng ở một 
số vùng chính.

Mức giảm lớn nhất là ở vùng Thượng 
Trung Tây, chiếm khoảng 1/2 tổng sản 
lượng củ cải đường của Mỹ. Sản xuất 
cho Great Lakes và các vùng Great 
Plains cũng bị cắt bớt. 

Sản xuất củ cải đường của vùng Tây 
Bắc cao hơn, bù đắp một phần mức 
giảm cho các khu vực khác, ở mức 31,2 
tấn /mẫu Anh, năng suất trung bình 
giảm nhẹ so với tháng trước nhưng vẫn 
tăng 7% so với năm 2019 - 2020.
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2. Tiêu thụ

Brazil: Xuất khẩu của Brazil 
trong tháng 9 đạt 3,62 triệu 
tấn, tăng từ 3,474 triệu tấn 

và 3,488 triệu tấn trong những tháng 
trước. Con số xuất khẩu trong tháng 9 là 
một kỉ lục của 8 năm. 

Tại các cảng, việc bổ sung một số thiết 
bị đầu cuối không chuyên dụng mà 
trước đó đã tải ngô và hàng hóa số 
lượng lớn, đã giúp giải tỏa một số tắc 
nghẽn mà các nhà khai thác thiết bị đầu 



Biểu đồ 2: Tiêu thụ chất tạo ngọt của Mexico qua các năm (Nguồn: USDA).

cuối đã phải đối mặt và trả tiền trong 
những tháng gần đây. 

Ngoài ra, với kỉ lục giao hàng so với hợp 
đồng tháng 10 là 2,62 triệu hàng tấn 
hầu như chỉ đến từ CS Brazil, và với 
một trong những nhà khai thác thiết bị 
đầu cuối bên nhận, khối lượng xuất 
khẩu dự kiến đi qua các bến khác trong 
chuyến hàng 75 ngày có khả năng giữ 
tổng số hàng tháng cao.

Về số lượng nhà máy đang vận hành, 
256 nhà máy đã hoạt động đến ngày 
1/10 so với số lượng 251 nhà máy của 
cùng kì vụ thu hoạch 2019 - 2020. Vào 
tháng 9, một đơn vị sản xuất ethanol 
ngô mới đã đi vào hoạt động và 6 công 
ty đã kết thúc vụ thu hoạch, hai công ty 
vào nửa cuối năm (một ở São Paulo và 
một ở Rio de Janeiro).

Nga: Theo Chuyên gia hàng 
đầu của IKAR Yevgeny 
Ivanov năm nay cấu trúc thị 

trường đường ở Liên bang Nga có thể 
thay đổi. 

“Khu vực vĩ mô phía Nam, có tính đến 
việc tiếp tục xuất khẩu đường tự động 
sang một số nước cộng hòa lân cận, 
vào cuối mùa vụ hiện tại, có thể trở 
thành nhà nhập khẩu ròng và bắt đầu 
vận chuyển đường từ khu vực Trung 
tâm Chernozem, và giá tự lấy từ các 
nhà máy phía Nam sẽ cao hơn đều đặn 
trong suốt mùa vụ so với khu vực 
Chernozem”, ông nói.

Và cho biết thêm: "Trong 20 năm trước, 
điều này cực kì hiếm và kéo dài theo 
đúng nghĩa đen là vài tuần, thường chỉ 
vào cuối mùa".

Đồng thời, Ivanov cho rằng sự sụt giảm 
sản lượng sẽ không ảnh hưởng đến 
nguồn cung đường của Nga, nhu cầu 
ước tính khoảng 5,98 triệu tấn/năm. 
Ông nhấn mạnh ngay cả trong một kịch 
bản cực kì bất lợi, sẽ có đủ đường cho 
tất cả mọi người, vì lượng dự trữ lớn đã 
được tích lũy trong 5 năm qua.

Mexico: Tổng nhu cầu chất 
làm ngọt trong năm 2019 - 
2020 được dự báo sẽ thấp 

hơn so với dự báo trước đó. 

Mức tiêu thụ chất làm ngọt bình quân 
đầu người 2019/20 ước đạt 43,24 kg, 
giảm nhẹ so với dự báo trước đó là 
43,71. Chất ngọt bình quân đầu người 
tiêu thụ trong năm 2020 - 2021 được dự 
đoán là 42,65 kg, đây sẽ là năm thứ tư 
liên tiếp giảm sử dụng khi các chiến dịch 
tập trung vào sức khỏe tiếp tục khuyến 
khích giảm lượng chất ngọt.
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Brazil: Xuất khẩu của Brazil 
trong tháng 9 đạt 3,62 triệu 
tấn, tăng từ 3,474 triệu tấn 

và 3,488 triệu tấn trong những tháng 
trước. Con số xuất khẩu trong tháng 9 là 
một kỉ lục của 8 năm. 

Tại các cảng, việc bổ sung một số thiết 
bị đầu cuối không chuyên dụng mà 
trước đó đã tải ngô và hàng hóa số 
lượng lớn, đã giúp giải tỏa một số tắc 
nghẽn mà các nhà khai thác thiết bị đầu 
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Nga: Theo Chuyên gia hàng 
đầu của IKAR Yevgeny 
Ivanov năm nay cấu trúc thị 

trường đường ở Liên bang Nga có thể 
thay đổi. 

“Khu vực vĩ mô phía Nam, có tính đến 
việc tiếp tục xuất khẩu đường tự động 
sang một số nước cộng hòa lân cận, 
vào cuối mùa vụ hiện tại, có thể trở 
thành nhà nhập khẩu ròng và bắt đầu 
vận chuyển đường từ khu vực Trung 
tâm Chernozem, và giá tự lấy từ các 
nhà máy phía Nam sẽ cao hơn đều đặn 
trong suốt mùa vụ so với khu vực 
Chernozem”, ông nói.

Và cho biết thêm: "Trong 20 năm trước, 
điều này cực kì hiếm và kéo dài theo 
đúng nghĩa đen là vài tuần, thường chỉ 
vào cuối mùa".

Đồng thời, Ivanov cho rằng sự sụt giảm 
sản lượng sẽ không ảnh hưởng đến 
nguồn cung đường của Nga, nhu cầu 
ước tính khoảng 5,98 triệu tấn/năm. 
Ông nhấn mạnh ngay cả trong một kịch 
bản cực kì bất lợi, sẽ có đủ đường cho 
tất cả mọi người, vì lượng dự trữ lớn đã 
được tích lũy trong 5 năm qua.

Ấn Độ: Theo Hiệp hội các 
nhà máy đường Ấn Độ  
(ISMA) bất chấp COVID-19, 

xuất khẩu từ Ấn Độ đã chạm mức cao 
mới là 5,5 triệu tấn cho đến tháng 8, 
tăng mạnh so với con số 3,8 tấn được 
khai thác cùng kì năm ngoái. Lần xuất 
khẩu cao nhất trước đó là 4,9 tấn vào 
mùa đường (tháng 10 đến tháng 9) năm 
2008. Sự gia tăng này cũng được hỗ trợ 
bởi sự giảm giá của đồng rupee.

Là một mặt hàng thiết yếu, xuất khẩu 
đường vẫn tiếp tục bất chấp lệnh cấm 
vận nghiêm ngặt được áp dụng vào 
tháng 3.

Các công ty đường lớn như Balrampur 
Chini Mills và Dalmia Bharat Sugar and 
Industries đã tận dụng tối đa sự gia tăng 
nhu cầu ở nước ngoài do sản lượng 
thấp hơn ở Thái Lan, Indonesia và 
Malaysia.

Ngoài ra, xuất khẩu sang Iran cũng tăng 
lên mức cao nhất trong 15 năm. Theo 
báo cáo của India Ratings and 
Research, Iran và Indonesia cùng nhập 
khẩu số lượng cao nhất là 1,2 tấn đường.

Tuy nhiên, xuất khẩu có thể chịu áp lực 
trong mùa tới với sản lượng ở Brazil 
phục hồi trở lại, báo cáo cho biết thêm.

Mỹ: Cơ quan đại diện 
thương mại Mỹ đã thông 
báo hạn ngạch thuế quan 

cho niên vụ 2020 - 2021. Theo đó, 
chương trình nhập khẩu đường thô với 
tổng giá trị không thay đổi ở mức 1,1 
triệu tấn giá trị thô và phân bổ trong 
nước cũng vậy. 

Trong khi đó, thêm 140.000 tấn được bổ 
sung vào chương trình đường chuyên 
biệt, với các đợt 40.000 tấn sẽ mở vào 
tháng 10/2020 và tháng 1/2021 trong 
khi các đợt 30.000 tấn được mở vào 
tháng 4 và tháng 7, tất cả đều được lấp 
đầy trên nguyên tắc đến trước được 
phục vụ trước.
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Nga: Theo Chuyên gia hàng 
đầu của IKAR Yevgeny 
Ivanov năm nay cấu trúc thị 

trường đường ở Liên bang Nga có thể 
thay đổi. 

“Khu vực vĩ mô phía Nam, có tính đến 
việc tiếp tục xuất khẩu đường tự động 
sang một số nước cộng hòa lân cận, 
vào cuối mùa vụ hiện tại, có thể trở 
thành nhà nhập khẩu ròng và bắt đầu 
vận chuyển đường từ khu vực Trung 
tâm Chernozem, và giá tự lấy từ các 
nhà máy phía Nam sẽ cao hơn đều đặn 
trong suốt mùa vụ so với khu vực 
Chernozem”, ông nói.

Và cho biết thêm: "Trong 20 năm trước, 
điều này cực kì hiếm và kéo dài theo 
đúng nghĩa đen là vài tuần, thường chỉ 
vào cuối mùa".

Đồng thời, Ivanov cho rằng sự sụt giảm 
sản lượng sẽ không ảnh hưởng đến 
nguồn cung đường của Nga, nhu cầu 
ước tính khoảng 5,98 triệu tấn/năm. 
Ông nhấn mạnh ngay cả trong một kịch 
bản cực kì bất lợi, sẽ có đủ đường cho 
tất cả mọi người, vì lượng dự trữ lớn đã 
được tích lũy trong 5 năm qua.

Biểu đồ 3: Giá đường hàng ngày và chỉ số giá đường trắng tháng 9
(Đơn vị: cents/pound. Nguồn: ISO).

Ông Ivanov cho biết: “Tính đến đầu 
tháng 8, tức là vào đầu mùa vụ mới, thị 
trường có tính đến Belarus, đã chế biên 
981.000 tấn đường. Và những gì sẽ 
được sản xuất trên 5 triệu tấn sẽ cần 
được xuất khẩu”. 

Theo ghi nhận của tổ chức ISO, giá thị 
trường thế giới tháng 9 duy trì xu hướng 
giảm đến khoảng giữa tháng, sau đó 
bắt đầu xu hướng tăng về cuối tháng. 
Trong đó giá đáy trong tháng của đường 
thô và đường trắng xuất hiện ngày 14/9. 

Theo ý kiến một số nhà phân tích, giá 
dầu giảm và đồng USD có dấu hiệu 
mạnh lên đã khiến giá đường giảm 
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3. Giá cả và tồn kho

trong giai đoạn đầu tháng 9, tuy nhiên 
vào giai đoạn cuối tháng 9 các tin tức 
dồn dập về làn sóng thứ hai của đại 
dịch COVID-19 tại các quốc gia đã 
khiến hầu hết thị trường chứng khoán 
giảm điểm, đồng nội tệ Brazil giảm giá 
và các quĩ đầu cơ quay trở lại tăng trạng 
thái mua khống khiến giá đường có xu 
hướng tăng về cuối tháng 9.

Ngoài ra, theo dự báo của ông, sản 
lượng đường hàng ngày từ thập kỉ thứ 
ba của tháng 9 sẽ vượt 50 nghìn tấn với 
mức tiêu thụ khoảng 17.000 tấn.
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trường đường ở Liên bang Nga có thể 
thay đổi. 

“Khu vực vĩ mô phía Nam, có tính đến 
việc tiếp tục xuất khẩu đường tự động 
sang một số nước cộng hòa lân cận, 
vào cuối mùa vụ hiện tại, có thể trở 
thành nhà nhập khẩu ròng và bắt đầu 
vận chuyển đường từ khu vực Trung 
tâm Chernozem, và giá tự lấy từ các 
nhà máy phía Nam sẽ cao hơn đều đặn 
trong suốt mùa vụ so với khu vực 
Chernozem”, ông nói.

Và cho biết thêm: "Trong 20 năm trước, 
điều này cực kì hiếm và kéo dài theo 
đúng nghĩa đen là vài tuần, thường chỉ 
vào cuối mùa".

Đồng thời, Ivanov cho rằng sự sụt giảm 
sản lượng sẽ không ảnh hưởng đến 
nguồn cung đường của Nga, nhu cầu 
ước tính khoảng 5,98 triệu tấn/năm. 
Ông nhấn mạnh ngay cả trong một kịch 
bản cực kì bất lợi, sẽ có đủ đường cho 
tất cả mọi người, vì lượng dự trữ lớn đã 
được tích lũy trong 5 năm qua.

Theo thông tin của cơ quan quản lí đường Philippines (SRA), trong tháng 9, giá 
đường luyện bán sỉ tại khu vực Metro Manila tính bằng peso cho bao 50kg như sau:
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Biểu đồ 5: Giá đường luyện bán sỉ tại khu vực Metro Manila , Philippines tháng 9/2020
(Đơn vị: peso/bao 50kg. Nguồn: Cơ quan Quản lí đường Philippines (SRA)).

Tại Trung Quốc, theo thông tin từ sàn giao dịch hàng hóa Zhengzhou, giá đường 
trắng (tính bằng nhân dân tệ RMB) thời điểm trong tháng 9/2020 diễn biến xu 
hướng tăng như sau:

Biểu đồ 4: Diễn biến giá đường Trung Quốc trong tháng 9 (Nguồn: ISO).
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trường đường ở Liên bang Nga có thể 
thay đổi. 

“Khu vực vĩ mô phía Nam, có tính đến 
việc tiếp tục xuất khẩu đường tự động 
sang một số nước cộng hòa lân cận, 
vào cuối mùa vụ hiện tại, có thể trở 
thành nhà nhập khẩu ròng và bắt đầu 
vận chuyển đường từ khu vực Trung 
tâm Chernozem, và giá tự lấy từ các 
nhà máy phía Nam sẽ cao hơn đều đặn 
trong suốt mùa vụ so với khu vực 
Chernozem”, ông nói.

Và cho biết thêm: "Trong 20 năm trước, 
điều này cực kì hiếm và kéo dài theo 
đúng nghĩa đen là vài tuần, thường chỉ 
vào cuối mùa".

Đồng thời, Ivanov cho rằng sự sụt giảm 
sản lượng sẽ không ảnh hưởng đến 
nguồn cung đường của Nga, nhu cầu 
ước tính khoảng 5,98 triệu tấn/năm. 
Ông nhấn mạnh ngay cả trong một kịch 
bản cực kì bất lợi, sẽ có đủ đường cho 
tất cả mọi người, vì lượng dự trữ lớn đã 
được tích lũy trong 5 năm qua.

Tại Indonesia, theo thông tin trên trang web của Bộ Thương Mại Indonesia 
SISKAPERBAPO.COM, giá đường bình quân (rupiah Indonesia) tại 38 thành 
phố/thị trấn khu vực đông Java trong tháng 9/2020 như sau:

Biểu đồ 6: Giá đường bình quân tại  khu vực đông Java, Indonesia tháng 9/2020
(Đơn vị: rupiah/bao 50kg. Nguồn: Bộ Thương mại Indonesia).
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4. Dự báo

Sản lượng đường năm nay sẽ giữ cho 
Brazil là nhà sản xuất lớn nhất thế giới, 
vượt qua Ấn Độ, quốc gia dự kiến sẽ có 
một vụ mùa lớn trong năm 2020 -2021 
với khoảng 32,5 triệu tấn. Conab cho 
biết, sản lượng lớn của Brazil cho đến 
nay đã tìm được điểm đến, với xuất 
khẩu tăng 70% trong 4 tháng đầu vụ.

Cơ quan này cho biết: “Chúng tôi kì 
vọng xuất khẩu vẫn ở mức cao, được 
thúc đẩy bởi sự phục hồi của giá 
đường, đồng nội tệ yếu và nguồn cung 
hạn chế từ một số nhà sản xuất quan 
trọng ở châu Á”.

Đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Brazil 
trên thị trường quốc tế, Thái Lan, đang 
trên đường sản xuất một vụ mía ảm 
đạm khác, vụ nhỏ nhất trong 10 năm, do 
hạn hán dai dẳng

Tổ chức ISO ước tính sơ bộ cho thấy 
chỉ thâm hụt mức thấp khoảng 0,724 
triệu tấn. Sự gia tăng sản xuất đường ở 
Brazil là một yếu tố quan trọng dẫn đến 
mức thâm hụt dự kiến thấp hơn cho cả 
hai năm 2019/2020 và 2020/2021.

Trong khi đó, Chính phủ Brazil dự báo 
tổng sản lượng đường của Brazil trong 
niên vụ 2020/2021 dự kiến sẽ tăng 32% 
và đạt kỉ lục 39,33 triệu tấn khi các nhà 
máy phân bổ nhiều nguyên liệu thô hơn 
cho sản xuất đường và ít hơn cho 
ethanol.

Trong dự báo thứ hai về sản lượng quốc 
gia, bao gồm khu vực trung tâm lớn 
cũng như khu vực đông bắc nhỏ hơn, 
Cơ quan cung ứng lương thực Brazil 
(Conab) dự kiến tổng lượng mía nghiền 
là 642,07 triệu tấn, thấp hơn 0,1% so 
với năm 2019/2020. 



Phần 2
thị trường mía đường
việt nam

Nga: Theo Chuyên gia hàng 
đầu của IKAR Yevgeny 
Ivanov năm nay cấu trúc thị 

trường đường ở Liên bang Nga có thể 
thay đổi. 

“Khu vực vĩ mô phía Nam, có tính đến 
việc tiếp tục xuất khẩu đường tự động 
sang một số nước cộng hòa lân cận, 
vào cuối mùa vụ hiện tại, có thể trở 
thành nhà nhập khẩu ròng và bắt đầu 
vận chuyển đường từ khu vực Trung 
tâm Chernozem, và giá tự lấy từ các 
nhà máy phía Nam sẽ cao hơn đều đặn 
trong suốt mùa vụ so với khu vực 
Chernozem”, ông nói.

Và cho biết thêm: "Trong 20 năm trước, 
điều này cực kì hiếm và kéo dài theo 
đúng nghĩa đen là vài tuần, thường chỉ 
vào cuối mùa".

Đồng thời, Ivanov cho rằng sự sụt giảm 
sản lượng sẽ không ảnh hưởng đến 
nguồn cung đường của Nga, nhu cầu 
ước tính khoảng 5,98 triệu tấn/năm. 
Ông nhấn mạnh ngay cả trong một kịch 
bản cực kì bất lợi, sẽ có đủ đường cho 
tất cả mọi người, vì lượng dự trữ lớn đã 
được tích lũy trong 5 năm qua.



Vụ ép mía 2019 - 2020 đã kết thúc. 
Ngành mía đường đang chuẩn bị cho vụ 
ép 2020 - 2021 sắp đến, Hiệp hội mía 
đường Việt Nam (VSSA) cho rằng 
Quyết định số 2466/QĐ-BCT ngày 
21/9/2020 về việc điều tra áp dụng biện 
pháp chống bán phá giá và chống trợ 

Tình trạng giá đường thị trường thấp 
dưới giá thành sản xuất kéo dài đã 
nhiều tháng liên tiếp dưới tác động của 
dòng thác đường nhập khẩu đã chấm 
dứt. Các nhà máy đã có thể bán đường 
và có dòng tiền hoạt động.

Tuy nhiên các nhà máy đường vẫn rất 
khó tiếp cận nguồn vốn vay từ các ngân 
hàng thương mại phục vụ cho công tác 
chuẩn bị sản xuất và phát triển vùng 
nguyên liệu mía. 

1. Tình hình sản xuất, tiêu thụ

2. Giá cả và nạn nhập lậu

cấp đối với một số sản phẩm đường 
mía xuất xứ từ Vương quốc Thái Lan đã 
kịp thời xuất hiện giúp tháo gỡ phần nào 
tình trạng khó khăn đang bủa vây và 
mang đến hi vọng cho công tác vào vụ 
2020 - 2021.
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trường đường ở Liên bang Nga có thể 
thay đổi. 

“Khu vực vĩ mô phía Nam, có tính đến 
việc tiếp tục xuất khẩu đường tự động 
sang một số nước cộng hòa lân cận, 
vào cuối mùa vụ hiện tại, có thể trở 
thành nhà nhập khẩu ròng và bắt đầu 
vận chuyển đường từ khu vực Trung 
tâm Chernozem, và giá tự lấy từ các 
nhà máy phía Nam sẽ cao hơn đều đặn 
trong suốt mùa vụ so với khu vực 
Chernozem”, ông nói.

Và cho biết thêm: "Trong 20 năm trước, 
điều này cực kì hiếm và kéo dài theo 
đúng nghĩa đen là vài tuần, thường chỉ 
vào cuối mùa".

Đồng thời, Ivanov cho rằng sự sụt giảm 
sản lượng sẽ không ảnh hưởng đến 
nguồn cung đường của Nga, nhu cầu 
ước tính khoảng 5,98 triệu tấn/năm. 
Ông nhấn mạnh ngay cả trong một kịch 
bản cực kì bất lợi, sẽ có đủ đường cho 
tất cả mọi người, vì lượng dự trữ lớn đã 
được tích lũy trong 5 năm qua.
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Giá mía

Giá đường

Các nhà máy đang tích cực xem xét xây 
dựng giá đường trong bối cảnh thuế 
chống phá giá và chống trợ cấp sẽ 
được áp dụng nhằm nâng thêm giá mía 
để khuyến khích nông dân chăm sóc và 
phát triển trở lại diện tích mía.

Giá đường sản xuất trong nước tùy 
phẩm cấp đường (chất lượng và cỡ hạt) 
dao động như sau:

KHU VỰC NGÀY ĐƯỜNG
KÍNH TRẮNG

ĐƯỜNG
TINH LUYỆN

ĐƯỜNG
VÀNG

ĐƯỜNG
NHẬP KHẨU

Hà Nội

1/9/2020 11.600 - 11.700 12.400 - 12.600 11.900 - 12.000 11.300 - 11.400

8/9/2020 11.400 - 11.700 12.400 - 12.600 11.900 - 12.000 11.200 - 11.300

15/9/2020 11.400 - 11.650 12.400 - 12.600 11.900 - 12.000 11.200

29/9/2020 11.800 - 12.500 13.000 - 13.500 12.500 - 12.600 12.600

22/9/2020 11.500 - 11.750 12.500 - 12.700 11.900 - 12.000 11.600

Miền Trung

1/9/2020 11.400 - 11.500 12.500 - 12.600 11.300 - 11.400

8/9/2020 11.400 - 11.500 12.500 - 12.600 11.300 - 11.400

15/9/2020 11.400 - 11.500 12.500 - 12.600 11.300 - 11.400

29/9/2020 12.600 - 12.700 13.000 12.600

22/9/2020 11.600 - 11.800 12.600 - 12.800 11.600



Trong tháng 9, tình hình gian lận thương 
mại đường nhập lậu vẫn đang tiếp diễn, 
đặc biệt vào giai đoạn cuối tháng khi giá 
đường bắt đầu phục hồi. 

Nạn nhập lậu

Đường sản xuất từ mía đã tiêu thụ được 
vào giai đoạn cuối tháng, cải thiện điều 
kiện chuẩn bị vào vụ ép mía 2020-2021 
cho nông dân trồng mía và các nhà máy.

Nga: Theo Chuyên gia hàng 
đầu của IKAR Yevgeny 
Ivanov năm nay cấu trúc thị 

trường đường ở Liên bang Nga có thể 
thay đổi. 

“Khu vực vĩ mô phía Nam, có tính đến 
việc tiếp tục xuất khẩu đường tự động 
sang một số nước cộng hòa lân cận, 
vào cuối mùa vụ hiện tại, có thể trở 
thành nhà nhập khẩu ròng và bắt đầu 
vận chuyển đường từ khu vực Trung 
tâm Chernozem, và giá tự lấy từ các 
nhà máy phía Nam sẽ cao hơn đều đặn 
trong suốt mùa vụ so với khu vực 
Chernozem”, ông nói.

Và cho biết thêm: "Trong 20 năm trước, 
điều này cực kì hiếm và kéo dài theo 
đúng nghĩa đen là vài tuần, thường chỉ 
vào cuối mùa".

Đồng thời, Ivanov cho rằng sự sụt giảm 
sản lượng sẽ không ảnh hưởng đến 
nguồn cung đường của Nga, nhu cầu 
ước tính khoảng 5,98 triệu tấn/năm. 
Ông nhấn mạnh ngay cả trong một kịch 
bản cực kì bất lợi, sẽ có đủ đường cho 
tất cả mọi người, vì lượng dự trữ lớn đã 
được tích lũy trong 5 năm qua.
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KHU VỰC NGÀY ĐƯỜNG
KÍNH TRẮNG

ĐƯỜNG
TINH LUYỆN

ĐƯỜNG
VÀNG

ĐƯỜNG
NHẬP KHẨU

TP HCM

1/9/2020 11.300 - 12.600 12.500 - 12.600 11.800 11.300 - 11.450

8/9/2020 11.300 - 12.600 12.500 - 12.600 11.800 11.300 - 11.450

15/9/2020 11.300 - 12.600 12.500 - 12.600 11.800 11.300 - 11.450

29/9/2020 12.800 - 13.200 13.200 - 13.400 12.400 13.000

22/9/2020 11.600 - 12.800 13.000 - 13.200 12.000 12.000

Bảng 1: Giá đường tại Việt Nam trong tháng 9/2020
(Đơn vị: đồng/kg đã bao gồm VAT. Nguồn: VSSA).

Bảng 2: Bảng so sánh giá đường trên thị trường nội địa các nước lân cận
(Đơn vị: đồng/kg, qui đổi: rupiah = 1,561, bath = 741,9, php = 477, RMB = 3392. Nguồn: VSSA).

Tuy nhiên, so với giá đường thị trường 
nội địa trong khu vực bao gồm các 
nước ASEAN và Trung Quốc, giá đường 
của Việt Nam vẫn nằm ở mức thấp nhất.

1/9/2020

Java, Indonesia 18.968 18.844

Bangkok, Thái Lan 16.693 16.693

Manila, Philippines 20.578 20.521

Trịnh Châu, TQ 17.435 17.855

Việt Nam 12.104

8/9/2020

18.958

16.693

20.578

17.788

12.088

15/9/2020

18.880

16.693

20.473

17.703

12.083 12.346

22/9/2020

18.788

16.693

20.444

17.398

12.938

29/9/2020

Theo VSSA, qui định lỏng lẻo hiện nay 
về quản lí bao bì đường nhập khẩu (chỉ 
cần có nhãn phụ là lưu thông được) 
cùng với thói quen mua hàng không cần 



Nga: Theo Chuyên gia hàng 
đầu của IKAR Yevgeny 
Ivanov năm nay cấu trúc thị 

trường đường ở Liên bang Nga có thể 
thay đổi. 

“Khu vực vĩ mô phía Nam, có tính đến 
việc tiếp tục xuất khẩu đường tự động 
sang một số nước cộng hòa lân cận, 
vào cuối mùa vụ hiện tại, có thể trở 
thành nhà nhập khẩu ròng và bắt đầu 
vận chuyển đường từ khu vực Trung 
tâm Chernozem, và giá tự lấy từ các 
nhà máy phía Nam sẽ cao hơn đều đặn 
trong suốt mùa vụ so với khu vực 
Chernozem”, ông nói.

Và cho biết thêm: "Trong 20 năm trước, 
điều này cực kì hiếm và kéo dài theo 
đúng nghĩa đen là vài tuần, thường chỉ 
vào cuối mùa".

Đồng thời, Ivanov cho rằng sự sụt giảm 
sản lượng sẽ không ảnh hưởng đến 
nguồn cung đường của Nga, nhu cầu 
ước tính khoảng 5,98 triệu tấn/năm. 
Ông nhấn mạnh ngay cả trong một kịch 
bản cực kì bất lợi, sẽ có đủ đường cho 
tất cả mọi người, vì lượng dự trữ lớn đã 
được tích lũy trong 5 năm qua.

Trong tháng 9/2020, giai đoạn nửa đầu 
tháng 9/2020 đường nhập khẩu tiếp 
tục tràn ngập và hoàn toàn làm chủ thị 
trường. Các loại đường có nguồn gốc 
nhập khẩu tiếp tục cạnh tranh hỗn loạn 
với nhau và giữ giá thị trường ở mức 
thấp hơn cả giá thành nhập khẩu 
chính thức.

Theo số liệu của Bộ Công Thương, 
trong 8 tháng đầu năm 2020, lượng 
đường mía nhập khẩu vào Việt Nam gia 
tăng đột biến, đạt gần 950.000 tấn, tăng 
hơn 6 lần so với cùng kì năm 2019.

3. Tình hình nhập khẩu đường
và chất tạo ngọt chính ngạch

4. Thực thi cam kết ATIGA

hóa đơn của nhiều khách hàng (vì đang 
áp dụng thuế khoán) trong khi vẫn chưa 
có hệ thống truy xuất nguồn gốc đối với 
sản phẩm đường khiến các hoạt động 
gian lận thương mại liên quan đến 
đường nhập lậu trở nên dễ dàng và các 
cơ quan chức năng đang gặp không ít 
khó khăn trong việc kiểm soát các hoạt 
động đó.
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Trong đó lượng đường mía nhập khẩu 
từ Thái Lan vào Việt Nam chiếm tỉ lệ chủ 
yếu, ước gần 860.000 tấn, trong khi 
cùng kì năm 2019 là 145.000 tấn và cả 
năm 2019 chỉ khoảng 300.000 tấn.

Việt Nam đã thực hiện cam kết ATIGA 
đối với mặt hàng đường từ ngày 
1/1/2020. Từ thời điểm đó một lượng 
lớn đường từ các nước ASEAN đã tràn 
vào Việt Nam, với hơn 90% có xuất xứ 
từ Thái Lan.

Theo số liệu xuất khẩu đường công bố 
chính thức của văn phòng hội đồng 
đường Thái Lan OCSB (Office of Cane 
and Sugar Board) lượng đường xuất 
khẩu của Thái Lan đến Việt Nam, Lào, 
Campuchia trong 8 tháng đầu năm 2020 
như sau:

Đường xuất khẩu
tháng  1 - 7/2020

Khối lượng (tấn)

thôLoại đường trắng tinh luyện thô trắng tinh luyện

0Campuchia 84.220 216.868 0 30.537.057 78.843.689

357.312Việt Nam 31.097 492.571 100.694.532 10.860.672 181.751.438

1.562Lào 37.972 29.869 616.181 14.065.367 11.418.155

Giá trị (USD)

Bảng 3: Lượng đường xuất khẩu của Thái Lan đến Việt Nam, Lào, Campuchia trong
8 tháng đầu năm 2020 (Nguồn: văn phòng hội đồng đường Thái Lan OCSB).



Nga: Theo Chuyên gia hàng 
đầu của IKAR Yevgeny 
Ivanov năm nay cấu trúc thị 

trường đường ở Liên bang Nga có thể 
thay đổi. 

“Khu vực vĩ mô phía Nam, có tính đến 
việc tiếp tục xuất khẩu đường tự động 
sang một số nước cộng hòa lân cận, 
vào cuối mùa vụ hiện tại, có thể trở 
thành nhà nhập khẩu ròng và bắt đầu 
vận chuyển đường từ khu vực Trung 
tâm Chernozem, và giá tự lấy từ các 
nhà máy phía Nam sẽ cao hơn đều đặn 
trong suốt mùa vụ so với khu vực 
Chernozem”, ông nói.

Và cho biết thêm: "Trong 20 năm trước, 
điều này cực kì hiếm và kéo dài theo 
đúng nghĩa đen là vài tuần, thường chỉ 
vào cuối mùa".

Đồng thời, Ivanov cho rằng sự sụt giảm 
sản lượng sẽ không ảnh hưởng đến 
nguồn cung đường của Nga, nhu cầu 
ước tính khoảng 5,98 triệu tấn/năm. 
Ông nhấn mạnh ngay cả trong một kịch 
bản cực kì bất lợi, sẽ có đủ đường cho 
tất cả mọi người, vì lượng dự trữ lớn đã 
được tích lũy trong 5 năm qua.

Theo VSSA nhập khẩu đường và chất 
tạo ngọt đang được tiếp tục nhập khẩu, 
do các đơn hàng đã chốt từ trước. 
Nguồn cung đường đang đủ cung ứng 
cho nhu cầu thị trường. 

Tuy nhiên hiện tượng cạnh tranh hỗn 
loạn bằng cách dìm giá thấp đã chấm 
dứt và giá đường đã cải thiện so với các 
tháng trước đây.

5. Dự báo

Như vậy chỉ trong 8 tháng đầu năm 
2020, Việt Nam đã nhập khẩu từ Thái 
Lan tổng cộng 880.980 tấn đường trị giá 
293,3 triệu USD.

Trong khi đó, lượng đường xuất khẩu từ 
Thái Lan sang Campuchia và Lào chính 
là lượng đường cung cấp cho hoạt 
động buôn lậu đường qua biên giới phía 
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Nhận định tháng 9

Các loại đường có nguồn gốc nhập 
khẩu vẫn tiếp tục thâm nhập thị trường, 
đường sản xuất từ mía trong nước đã 
tiêu thụ được. Như vậy các nguồn cung 
vẫn sẵn có, do đó, VSSA dự báo không 
có hiện tượng thiếu hụt đường trong 
tháng 10/2020 và các tháng tới tại thị 
trường trong nước. 

Dự báo tháng 10

Bên cạnh đó, dưới tác động của Quyết 
định số 2466/QĐ-BCT ngày 21/9/2020 
về việc điều tra áp dụng biện pháp 
chống bán phá giá và chống trợ cấp đối 
với một số sản phẩm đường mía xuất 
xứ từ Thái Lan, giá đường sẽ thiết lập 
mặt bằng mới hợp lí hơn, tạo điều kiện 
cho ngành đường chuẩn bị vào vụ ép 
2020-2021 có được giá mía tốt hơn các 
vụ trước cho nông dân trồng mía.

Đồng thời, với một số giải pháp trong 
Chỉ thị số 28/CT-TTg, ngày 14/7/2020 
của Thủ tướng Chính phủ bắt đầu được 
triển khai và phát huy tác dụng, đặc biệt 
các giải pháp liên quan đến việc áp 
dụng các biện pháp phòng vệ thương 
mại đối với sản phẩm đường nhập khẩu 
phù hợp với các cam kết quốc tế, sự lạc 
quan và niềm hy vọng đã trở lại với 
ngành đường Việt Nam

tây và tây nam của Việt Nam (vì cả hai 
nước Campuchia và Lào đều đã sản 
xuất đủ đường cho nhu cầu nội địa và 
đã xuất khẩu từ nhiều năm gần đây) vẫn 
có khối lượng đến 370.481 tấn cho thấy 
nguồn cung cho hoạt động buôn lậu 
đường qua biên giới vẫn đã và đang 
tiếp tục.



Phần 3
chính sách

Nga: Theo Chuyên gia hàng 
đầu của IKAR Yevgeny 
Ivanov năm nay cấu trúc thị 

trường đường ở Liên bang Nga có thể 
thay đổi. 

“Khu vực vĩ mô phía Nam, có tính đến 
việc tiếp tục xuất khẩu đường tự động 
sang một số nước cộng hòa lân cận, 
vào cuối mùa vụ hiện tại, có thể trở 
thành nhà nhập khẩu ròng và bắt đầu 
vận chuyển đường từ khu vực Trung 
tâm Chernozem, và giá tự lấy từ các 
nhà máy phía Nam sẽ cao hơn đều đặn 
trong suốt mùa vụ so với khu vực 
Chernozem”, ông nói.

Và cho biết thêm: "Trong 20 năm trước, 
điều này cực kì hiếm và kéo dài theo 
đúng nghĩa đen là vài tuần, thường chỉ 
vào cuối mùa".

Đồng thời, Ivanov cho rằng sự sụt giảm 
sản lượng sẽ không ảnh hưởng đến 
nguồn cung đường của Nga, nhu cầu 
ước tính khoảng 5,98 triệu tấn/năm. 
Ông nhấn mạnh ngay cả trong một kịch 
bản cực kì bất lợi, sẽ có đủ đường cho 
tất cả mọi người, vì lượng dự trữ lớn đã 
được tích lũy trong 5 năm qua.



Nga: Theo Chuyên gia hàng 
đầu của IKAR Yevgeny 
Ivanov năm nay cấu trúc thị 

trường đường ở Liên bang Nga có thể 
thay đổi. 

“Khu vực vĩ mô phía Nam, có tính đến 
việc tiếp tục xuất khẩu đường tự động 
sang một số nước cộng hòa lân cận, 
vào cuối mùa vụ hiện tại, có thể trở 
thành nhà nhập khẩu ròng và bắt đầu 
vận chuyển đường từ khu vực Trung 
tâm Chernozem, và giá tự lấy từ các 
nhà máy phía Nam sẽ cao hơn đều đặn 
trong suốt mùa vụ so với khu vực 
Chernozem”, ông nói.

Và cho biết thêm: "Trong 20 năm trước, 
điều này cực kì hiếm và kéo dài theo 
đúng nghĩa đen là vài tuần, thường chỉ 
vào cuối mùa".

Đồng thời, Ivanov cho rằng sự sụt giảm 
sản lượng sẽ không ảnh hưởng đến 
nguồn cung đường của Nga, nhu cầu 
ước tính khoảng 5,98 triệu tấn/năm. 
Ông nhấn mạnh ngay cả trong một kịch 
bản cực kì bất lợi, sẽ có đủ đường cho 
tất cả mọi người, vì lượng dự trữ lớn đã 
được tích lũy trong 5 năm qua.
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1. Chính sách trong nước

đồng thời tăng cường phối hợp với Cục 
Chế biến và Phát triển thị trường nông 
sản và Tham tán Nông nghiệp Việt Nam 
tại EU để thúc đẩy xuất khẩu đường và 
sản phẩm chứa đường vào EU.

Cũng trong tháng 9, Bộ Công Thương 
đã ra quyết định điều tra chống bán phá 
giá và chống trợ cấp đối với một số sản 
phẩm đường mía xuất xứ từ Thái Lan.

Sản phẩm bị điều tra thuộc các mã HS 
1701.12.00, 1701.13.00  và 1701.99.01 
có xuất xứ từ Thái Lan.

Việt Nam đã bãi bỏ hạn ngạch thuế 
quan nhập khẩu đường cho các nước 
ASEAN kể từ 1/1/2020 theo cam kết 
của Việt Nam trong ASEAN.

Trong 8 tháng đầu năm nay, lượng 
đường mía nhập khẩu vào Việt Nam gia 
tăng đột biến, đạt gần 950.000 tấn, tăng 
gấp 6 lần so với cùng kì năm 2019. 
Trong đó, lượng đường từ Thái Lan vào 
Việt Nam chiếm tỉ lệ chủ yếu, đạt gần 
860.000 tấn.  

Theo đại diện ngành sản xuất trong 
nước, lượng nhập khẩu gia tăng đột 
biến là nguyên nhân chính gây thiệt hại 
cho ngành mía đường trong nước. Sản 
lượng mía đường của Việt Nam niên vụ 
2019 - 2020 ước đạt chưa tới 800.000 
tấn, sụt giảm so với 1,2 triệu tấn của 
niên vụ 2018 - 2019. 

Bên cạnh đó, ngành sản xuất trong 
nước cũng đã cung cấp các bằng 
chứng cho thấy sản phẩm mía đường 
nhập khẩu từ Thái Lan đang bị bán phá 
giá tại Việt Nam và Chính phủ Thái Lan 
đang duy trì một số chính sách trợ cấp 

Ngày 14/9, Cục Chế biến và phát triển 
thị trường nông sản (Bộ NN&PTNT) có 
văn bản gửi Hiệp hội mía đường Việt 
Nam (VSSA) về Hiệp định thương mại 
tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu 
Âu (EVFTA) và cam kết cho ngành mía 
đường Việt Nam.

Cụ thể, theo Cục Chế biến và phát triển 
thị trường nông sản, ngày 1/8/2020, 
Hiệp định EVFTA chính thức có hiệu 
lực, đây là cơ hội để đẩy mạnh xuất 
khẩu nông sản và thực phẩm của Việt 
Nam vào thị trường EU.

Theo cam kết, EU dành ưu đãi thuế 
quan cho đường trắng và sản phẩm 
chứa đường. Cụ thể, áp dụng hạn 
ngạch thuế quan với mức là 10.000 tấn 
đường trắng và 10.000 tấn sản phẩm 
chứa trên 80% đường. 

Hàng hóa có xuất xứ được phân loại 
theo các dòng thuế gồm 1701.13.10; 
1701.13.90; 1701.14.10; 1701.91.00; 
1701.99.10; 1701.99.90; 1702.30.50; 
1702.90.50; 1702.90.71; 1702.90.75; 
1702.90.79; 1702.90.95; 1806.10.30 và 
1806.10.90 trong Biểu thuế của EU sẽ 
được miễn thuế trong phạm vi 20 000 
tấn/năm dưới dạng đường thô tương 
ứng.

Các qui định về đường và kẹo đường 
được nêu tại Chương 17 của EVFTA. 
Hàng có xuất xứ được phân loại theo 
dòng thuế 1701.14.90 trong Biểu thuế 
của EU sẽ được miễn thuế trong phạm 
vi 400 tấn/năm. 

Theo đó, Cục Chế biến và Phát triển thị 
trường nông sản đề nghị VSSA thông 
báo đến các doanh nghiệp thành viên, 
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cho hoạt động trồng mía của người 
nông dân và ngành sản xuất mía 
đường.

Bộ Công Thương cho biết sẽ điều tra 
vấn đề này để thiệt lập môi trường cạnh 
tranh công bằng trong bối cảnh hội 
nhập kinh tế, bảo vệ lợi ích của ngành 
sản xuất trong nước trước các hành vi 
phản cạnh tranh.

Bộ Công Thương có thể áp dụng thế 
chống bán phá giá, chống trợ cấp có 
hiệu lực trở về nước đối với hàng hóa bị 
áp thuế trong thời hạn 90 ngày trước khi 
áp dụng thuế chống bán phá, chống trợ 
cấp tạm thời.

“Bộ Công Thương khuyến cáo các tổ 
chức, cá nhân, trong quá trình kí hợp 
đồng nhập khẩu, phân phối, kinh doanh, 
sử dụng hàng hóa bị điều tra cần lưu ý 
về khả năng có thể bị áp thuế chống 
bán phá giá, chống trợ cấp tạm thời và 
thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp 
có hiệu lực trở về trước”, Bộ Công 
Thương cho biết.

Trong tháng 9, Liên minh Công nghiệp 
Mía đường (UNICA) vừa ra mắt Đài 
quan sát Mía đường, cơ sở dữ liệu lớn 
nhất trong lĩnh vực năng lượng đường, 
nơi tập hợp các con số, thông tin và 
nghiên cứu do UNICA cung cấp, Trung 
tâm Công nghệ Mía đường (CTC), Hội 
đồng các nhà sản xuất mía đường, 
đường và ethanol của bang São Paulo 
(CONSECANA-SP), CEPEA-ESALQ 
/USP và Phòng thí nghiệm phân tích dữ 
liệu (LINEAR).

Sáng kiến này nhằm mục đích giới thiệu 
cho các nhà sản xuất nông thôn, ngành 
công nghiệp, cơ quan công quyền, báo 
chí, học viện, nhà cung cấp và các bên 
liên quan khác có cái nhìn tổng quan về 
ngành đường-năng lượng tại một địa 
điểm duy nhất.

CTCL sẽ chia sẻ cơ sở dữ liệu vùng 
nông nghiệp; CONSECANA-SP sẽ cung 
cấp thông tin tổng hợp về chất lượng 
của nguyên liệu thô; 
CEPEA-ESALQ/USP nhập vào giá bán 
của nhà sản xuất và LINEAR sẽ hỗ trợ 
phân tích và giải thích dữ liệu

2. Chính sách trên thế giới



Phần 4
hoạt động của
các doanh nghiệp
trong ngành



Đầu tháng 8 vừa qua, 
CTCP Đường Quảng 
Ngãi (Mã: QNS) thông 
tin về việc chấm dứt 
hoạt động sản xuất kinh 

doanh đối với Nhà máy Phổ Phong – 
Chi nhánh CTCP Đường Quảng Ngãi. 
Theo đó, Nhà máy Đường Phổ Phong 
sẽ dừng hoạt động sản xuất chế biến 
đường mía vụ 2020 – 2021 từ ngày 
1/12/2020. 

Dự kiến trong tháng 12/2020, công ty 
sẽ chính thức chấm dứt mọi hoạt động 
kinh doanh đối với Nhà máy Đường 
Phổ Phong.

Đáng chú ý, vào tháng 6 trước đó, sản 
phẩm sữa đậu nành Fami của Vinasoy 
đã lần lượt hiện diện trên các sàn 
thương mại điện tử lớn nhất Trung 
Quốc, cụ thể là: Tmall, Taobao, JD, 
Yunji, PinDuoduo. Lô hàng sữa đậu 
nành được xuất khẩu trong đợt này 
được thiết kế lại thương hiệu, bao bì và 
sản xuất riêng dành cho thị trường 
Trung Quốc.

Nhân sự quản lí một số doanh nghiệp 
cũng có sự thay đổi. Trong đó, TTC 
Sugar vừa bổ nhiệm Phó Tổng giám 
đốc thường trực mới là bà Đoàn Vũ 
Uyên Duyên và giao vị trí Giám đốc tài 
chính cho bà Nguyễn Thị Phương Thảo 
vào đầu tháng 8.

1. Tin hoạt động nổi bật

Bên cạnh đó, thông qua thành lập công 
ty con - Cty TNHH MTV Ý Tưởng Xanh 
Thành Công, TTC Sugar muốn lấn sân 
sang ngành điện. Công ty mới có vốn 
điều lệ 5 tỉ đồng do ông Lê Đức Tồn giữ 
chức vụ Chủ tịch HĐQT.

Đầu tháng 10 vừa qua, 
CTCP Mía đường Lam 
Sơn (Lasuco – Mã; 
LSS) phối hợp với đại 
diện hãng Oracle tại 

Việt Nam, Công ty TNHH Suite Cloud 
đã tổ chức Lễ khởi động dự án chuyển 
đổi công nghệ 4.0. 

Theo đó, Công ty TNHH Suite Cloud sẽ 
phối hợp với Lasuco triển khai xây 
dựng, cung cấp dịch vụ chuyển đổi số 
trong toàn bộ hệ thống quản lí công 
nghệ ở các hạng mục: Quản lí sản xuất, 
phát triển sản phẩm mới, quản lí vùng 
nguyên liệu, quản lí chất lượng, quản lí 
tài sản – thiết bị, quản lí dự án, giám sát 
thực hiện kế hoạch – ngân sách, kế 
hoạch cung ứng – mua hàng – thanh 
toán, bán hàng – thu tiền – chăm sóc 
khách hàng, quản lí kho, quản lí hồ sơ 
nhân sự. 

Mới đây, CTCP Thành 
Thành Công – Biên 
Hòa (TTC Sugar – Mã: 
SBT) và KPMG kí kết 
hợp tác chiến lược tư 

vấn chương trình chuyển đổi và triển 
khai Oracle Cloud ERP. Chương trình 
chuyển đổi được thực hiện cho toàn bộ 
20 đơn vị của TTC Sugar tại 4 nước Việt 
Nam, Singapore, Lào và Campuchia.

Thông qua việc ứng dụng nghiệp vụ 
ngành lên nền tảng giải pháp Oracle 
Cloud ERP, TTC Sugar sẽ sở hữu một 
hệ thống tổng thể và đã được chuẩn 
hóa toàn bộ quy trình cho tất cả hoạt 
động của toàn công ty. 

hoạt động của các doanh nghiệp trong ngành

vietnambiz.vn TRANG 23

quí III/2020



Trong thời gian qua, Hiệp định ATIGA và 
COVID-19 liên tục khiến ngành mía 
đường trong nước chồng chất khó 
khăn. Đường sản xuất từ mía hầu như 
không tiêu thụ được, khi giá đường 
nhập khẩu chính ngạch (theo ATIGA) 
cạnh tranh lẫn nhau đẩy giá càng ngày 
càng thấp hơn, đến mức thấp hơn giá 
vốn nhập khẩu.

Bên cạnh đó, Phó tổng 
giám đốc CTCP Mía 
đường Cần Thơ 
(Casuco), ông Trần Vĩnh 

Chung đã được HĐQT bổ nhiệm giữ 
chức vụ Tổng giám đốc nhiệm kì 2015 – 
2020 kể từ ngày 2/7. Tương tự, HĐQT 
CTCP Mía đường Kon Tum (Mã: KTS) 
quyết định miễn nhiệm chức danh Kế 
toán trưởng đối với ông Hồ Minh 
Tường, đồng thời bổ nhiệm Quyền Kế 
toán trưởng cho ông Phạm Đức Cơ.

Mía đường Kon Tum 
ghi nhận doanh thu và 
LNST năm nay lần lượt 
là 153 tỉ đồng và 2 tỉ 
đồng, tương ứng tỉ lệ 

giảm 54% và 56% so với năm tài chính 
trước đó. 

Dù bối cảnh ngành đường khó khăn, 
vẫn có doanh nghiệp đi ngược với thị 
trường như TTC Sugar khi giá trị 
thương hiệu công ty vẫn tăng trưởng 
hơn 10%. Theo đó, TTC Sugar lọt Top 
50 thương hiệu dẫn đầu 2020 theo 
Forbes Việt Nam.

Về CTCP Mía đường 
Sơn La (Mã: SLS), niên 
vụ 2019 - 2020, diện tích 
mía toàn vùng của công 
ty đạt 7.771 ha, năng 

suất bình quân là 65,16 tấn/ha và sản 
lượng mía chế biến là 485.572 tấn. 

Lũy kế cả năm tài chính 2019 - 2020 Mía 
đường Sơn La đạt 1.048 tỉ đồng doanh 
thu, tăng 19,5% so với năm tài chính 
2018 - 2019 và vượt 21,3% kế hoạch 
năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 119,3 tỉ 
đồng, tăng 88,8% so với năm trước. 

Như vậy so sánh với mục tiêu tổng 
doanh thu toàn công ty gần 864 tỉ đồng 
và lợi nhuận sau thuế 25,53 tỉ đồng mà 
công ty đã đặt ra cho năm tài chính 2019 
- 2020 trước đó, thì công ty đã vượt 
21,3% kế hoạch doanh thu của năm và 
đạt 4,7 lần chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.
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2. Thực trạng sản xuất kinh doanh

Mía đường Lam Sơn 
(Lasuco) ghi nhận 
doanh thu niên độ 2019 
– 2020 giảm nhẹ 3,5% 
so với năm ngoái, đạt 

1.696 tỉ đồng; tuy nhiên, lợi nhuận sau 
thuế tăng đột biến gấp 14 lần cùng kì, 
đạt 19 tỉ đồng. Nguyên nhân là giá vốn 
hàng bán giảm kéo biên gãi gộp tăng, 
ngoài ra công ty ghi nhận doanh thu tài 
chính gấp 3 lần năm ngoái.



7.000 đồng. Thời gian thanh toán cổ tức 
từ ngày 10/11 tới đây. Nguồn vốn thực 
hiện là lợi nhuận sau thuế còn lại chưa 
phân phối năm 2019 - 2020.

Cả niên độ 2019 - 2020, lợi nhuận gộp 
của công ty đạt 1.403 tỉ đồng, tăng 
mạnh 61% so với cùng kì. Biên lợi 
nhuận gộp cũng là điểm đáng chú ý khi 
đã có những cải thiện đạt 11%, tăng 
36% so với cùng kì.

TTC Sugar hướng đến 
chuyển đổi mô hình 
canh tác nông nghiệp 
truyền thống sang canh 
tác hướng hữu cơ. Tập 

trung phát triển vùng nguyên liệu hữu 
cơ tại Lào và Campuchia. Công ty sẽ 
tập trung vào các giải pháp tạo ngọt từ 
cây mía gồm các dòng sản phẩm “tươi” 
như đường lỏng cho ngành nước giải 
khát; đường premix, đường bột, đường 
phèn cho ngành công nghiệp bánh kẹo, 
kem sữa, nhằm đem đến cho khách 
hàng sự tiện lợi và tính kinh tế cao nhất. 
Bên cạnh đó hướng đến mục tiêu nội 
địa hoá cho dòng sản phẩm lỏng, các 
sản phẩm sau đường, cạnh đường

Trong ĐHĐCĐ thường 
niên 2020 của CTCP 
Mía đường Kon Tum 
diễn ra mới đây, công ty 
đã thông qua kế hoạch 

sản xuất kinh doanh niên độ 2020 – 
2021 với doanh thu dự kiến 260 tỉ đồng; 
LNST 2,7 tỉ đồng. Đồng thời, công ty dự 
kiến không chi trả cổ tức niên độ 2019 – 
2020.

Bên cạnh đó, công ty quyết toán dự án 
nâng công suất nhà máy đường từ 
1.800 TMN kên 2.500 TMN với tổng 
kinh phí 201,6 tỉ đồng. Dự án nằm tại 
Km2, xã Vinh Quang, TP Kon Tum.
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3. Kế hoạch kinh doanh

Mía đường Sơn La 
đặt mục tiêu doanh thu 
niên vụ 2020 – 2021 sẽ 
đạt 816 tỉ đồng và 
LNST dự kiến 26 tỉ 

đồng, giảm lần lượt 22% và 78% so với 
niên độ trước. Mức chia cổ tức niên độ 
2020 – 2021 dự kiến là 20% vốn điều lệ 
(gần 20 tỉ đồng).

Tiếp đó, doanh nghiệp này cũng thông 
tin về việc chi trả cổ tức năm 2019 - 
2020 với tỉ lệ 70%/cổ phiếu, tức là với 
mỗi cổ phiếu sở hữu, cổ đông nhận về 

Phía Casuco gần đây ra 
thông báo mua lại 
33.900 cổ phần ưu đãi 
hoàn lại đã phát hành 

ngày 6/7/2006 với giá bằng mệnh giá 
10.000 đồng/cp. Công ty bắt đầu mua 
lại từ ngày 8/10 vừa qua cho đến khi đủ 
số lượng cổ phiếu theo thông báo.
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Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA)
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
Cơ quan Khí tượng Brazil
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

danh mục biểu đồ

nguồn tham khảo

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 kì 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 

Báo cáo “Thị trường đường quí III/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 này 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

Biểu đồ 1: Diện tích và sản lượng củ cải đường từ niên vụ 2007-2008 đến 2020-2021 (Trang 7)
Biểu đồ 2: Tiêu thụ chất tạo ngọt của Mexico qua các năm (Trang 9)
Biểu đồ 3: Giá đường hàng ngày và chỉ số giá đường trắng tháng 9 (Trang 11)
Biểu đồ 4: Diễn biến giá đường Trung Quốc trong tháng 9 (Trang 11)
Biểu đồ 5: Giá đường luyện bán sỉ tại khu vực Metro Manila , Philippines tháng 9/2020 (Trang 12)
Biểu đồ 6: Giá đường bình quân tại  khu vực đông Java, Indonesia tháng 9/2020 (Trang 12)

Bảng 1: Giá đường tại Việt Nam trong tháng 9/2020 (Trang 16)
Bảng 2: Bảng so sánh giá đường trên thị trường nội địa các nước lân cận (Trang 16)
Bảng 3: Lượng đường xuất khẩu của Thái Lan đến Việt Nam, Lào, Campuchia trong 
               8 tháng đầu năm 2020 (Trang 17)
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ĐT: 0995222999
Email: info@vietnambiz.vn 

ĐỂ THEO DÕI CÁC BÁO CÁO GẦN NHẤT CỦA CHÚNG TÔI,
XIN TRUY CẬP ĐỊA CHỈ:

MỌI Ý KIẾN ĐÓNG GÓP VỀ BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG,
XIN LIÊN HỆ TỚI ĐỊA CHỈ:

Báo cáo thị trường đường 
quí II/2020

Báo cáo thị trường đường 
tháng 7/2020

Báo cáo thị trường đường 
tháng 8/2020

Mục “Báo cáo ngành hàng” 
- VietnamBiz



Địa chỉ:  Lầu 3 Tòa nhà COMPA Building, 293 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh,  TP. Hồ Chí Minh

Chi nhánh:  Số 5, ngõ 38A, phố Trần Phú, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Hotline:  0938.189.222     Email:  info@vietnambiz.vn

Vận hành bởi


