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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 đường trong nước và thế giới.
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Tháng 10, giá đường trên thị trường thế giới tiếp tục xu hướng tăng của nửa cuối tháng 9.
Các nhà phân tích thị trường cho rằng giá dầu tăng và đồng nội tệ Brazil tăng giá cùng với
việc tăng mua khống của các quĩ đầu cơ là nguyên nhân chính của xu hướng giá đường.
Ấn Độ, nước sản xuất đường hàng đầu với dự kiến trong vụ 2020 - 2021 đạt khoảng 32,5
triệu tấn, sẽ giảm trợ cấp xuất khẩu đường khiến kìm chế sản lượng đường xuất khẩu.
Tổng sản lượng đường của Brazil trong vụ 2020/2021 dự kiến sẽ tăng 32% và đạt kỉ lục
39,33 triệu tấn (vượt Ấn Độ) khi các nhà máy phân bổ nhiều nguyên liệu thô hơn cho sản
xuất đường và ít hơn cho ethanol. Trong khi Thái Lan được dự báo một vụ mía ảm đạm với
sản lượng nhỏ nhất trong 10 năm do hạn hán kéo dài.
Tại thị trường Việt Nam, những yếu tố bất thường đã khiến vụ ép mía 2020 - 2021 không thể
hoạt động vào tháng 10 như truyền thống. Thay vào đó, dự kiến đến tháng 11/2020 một vài
nhà máy khu vực đồng bằng sông Cửu Long mới có thể tiếp nhận mía để khởi động vụ ép
2020 - 2021 cho ngành đường Việt Nam.
Bên cạnh đó, với việc các nguồn cung vẫn sẵn có, Hiệp hội mía đường Việt nam (VSSA) dự
báo sẽ không có hiện tượng thiếu hụt đường trong tháng 11/2020 và các tháng tới tại thị
trường trong nước.
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PHẦN I

1. Sản lượng
Theo Tổ chức Đường Quốc tế (ISO), chỉ số giá giao dịch hàng hóa đường thô và đường trắng
tiếp tục xu hướng tăng theo xu hướng tăng từ nửa cuối tháng 9.
Các nhà phân tích thị trường cho rằng giá dầu tăng và đồng nội tệ Brazil cũng tăng cùng với
việc tăng mua khống của các quĩ đầu cơ (có liên quan đến hiện tượng chần chừ lưỡng lự của
chính phủ Ấn Độ trong việc công bố các biện pháp liên quan đến chương trình trợ giá xuất
khẩu đường) đã hỗ trợ cho giá đường.

Brazil: Theo Hiệp hội mía đường Brazil (UNICA) lượng mía do các đơn vị sản
xuất ở miền Trung Tây Nam chế biến đạt 26,79 triệu tấn trong nửa cuối tháng
10. Lũy kế từ đầu vụ thu hoạch 2020 - 2021 đến ngày 1/11, sản lượng nghiền
đạt 564,91 triệu tấn, tăng 3,65% so với cùng kì năm 2019.
Tính đến cuối tháng 10, có 200 đơn vị sản xuất đang hoạt động so với con số 192 của niên
vụ trước. Trong nửa cuối tháng 10, có 34 đơn vị sản xuất đã kết thúc vụ thu hoạch. Tổng
cộng, đã có 63 nhà máy nghiền hoàn thành trong niên vụ 2020 - 2021. 82 đơn vị khác dự
kiến sẽ đóng cửa hoạt động trong nửa đầu tháng 11.
Ông Antonio de Padua Rodrigues, Giám đốc kĩ thuật của UNICA, cho biết:“Các đơn vị đã
thu hoạch xong sản lượng mía ép giảm 2,1% nhưng lượng sản phẩm sản xuất ra lại tăng
3,7% do chất lượng nguyên liệu tốt hơn đã bù đắp cho việc giảm sản lượng nghiền của các
công ty này, cho phép tăng sản lượng ethanol và đường trong niên vụ hiện tại”.
Trên thực tế, trong lũy kế kể từ khi bắt đầu niên vụ đến ngày 1/11, chất lượng của nguyên
liệu thô được chế biến, đo lường từ nồng độ của Tổng số đường có thể thu hồi (ATR), đạt
144,89 kg/tấn, tăng 4,3 % so với chỉ số được xác minh cùng kì năm 2019 (138,92 kg / tấn).
Cụ thể trong nửa cuối tháng 10, chỉ tiêu chất lượng đạt 155,96 kg ATR/tấn mía, so với
151,81 kg được ghi nhận trong niên vụ 2019/2020.
Về năng suất nông nghiệp, dữ liệu sơ bộ từ Trung tâm Công nghệ Mía đường (CTC) miền
Trung - Nam, dựa trên mẫu chung là 70 đơn vị, cho thấy năng suất cây trồng giảm 4,3%
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trong tháng 10 năm nay. Trong cùng kì năm trước, chỉ tiêu ghi nhận 67,5 tấn mía/ha, so với
64,6 tấn được quan sát trong vụ thu hoạch hiện tại.
“Những con số sơ bộ này chỉ ra rằng tác động của thời gian hạn hán kéo dài ở một số vùng
sản xuất tốt ở Trung Nam bắt đầu được phản ánh qua sản lượng thu hoạch. Thời gian khô
hạn cũng có thể ảnh hưởng đến năng suất sẽ thu hoạch trong vụ thu hoạch tới”, Giám đốc
điều hành UNICA phân tích.
Lũy kế từ đầu vụ thu hoạch 2020/2021 cho đến ngày 1/11, 45,69% nguyên liệu thô được chế
biến được dành cho sản xuất chất tạo ngọt. Kết quả, lũy kế sản lượng đường đạt 36,41 triệu
tấn, so với mức 25,28 triệu của cùng kì năm 2019.
Sản lượng đường lớn hơn cho phép xuất khẩu sản phẩm này kỉ lục trong tháng 10. Dữ liệu do
Ban Thư kí Ngoại thương (SECEX) công bố đã đăng kí lô hàng 4,2 triệu tấn trong tháng.

Australia: Bộ Nông nghiệp, nước và môi trường Australia cho biết sản lượng
mía của nước này được dự báo sẽ tăng nhẹ so với năm ngoái lên khoảng 32
triệu tấn vào năm 2020.
Lượng mưa cuối mùa hè và đầu mùa thu đã mang lại lợi ích cho sản lượng mía ở miền trung
và miền bắc Queensland. Tuy nhiên, sản lượng ở miền nam Queensland được dự báo vẫn ở
mức thấp do sản lượng kém và diện tích giảm.
Giá đường xuất khẩu của Australia được dự báo sẽ tiếp tục ở mức thấp. Tuy nhiên, ảnh
hưởng của giá xuất khẩu thấp hơn đối với doanh thu tính bằng đô la Australia dự kiến sẽ
được bù đắp một phần bằng tỷ giá hối đoái giả định thấp hơn trong giai đoạn 2020 - 2021.
Khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng Australia có thể sẽ tái khẳng định danh tiếng của
Australia như một đối tác thương mại đáng tin cậy tại các thị trường nhập khẩu châu Á, nơi
triển vọng nhu cầu có vẻ khả quan hơn so với phần còn lại của thế giới.
Nguyên nhân là Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đã mở cửa trở lại một phần nền kinh tế
sau khi ngăn chặn làn sóng COVID-19. Xuất khẩu của Australia cũng được cho là sẽ được
hưởng lợi từ sản lượng thấp hơn dự kiến ở Indonesia, nơi đã giảm các hạn chế nhập khẩu.
Điều này xảy ra sau khi điều kiện thời vụ bất lợi vào cuối năm 2019 làm giảm sản lượng mía
và cản trở sự phát triển của cây nho ở các tỉnh sản xuất mía chính ở Indonesia. Sự thiếu hụt
sản xuất và giá đường tăng ở Indonesia dự kiến sẽ làm tăng nhu cầu nhập khẩu của
Indonesia vào năm 2020.
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Ukraine: Cổng thông tin phân tích và thông tin của khu liên hợp nông - công
nghiệp Ukraine cho biết tính đến ngày 5/11, Ukraine đã thu hoạch 5,7 triệu tấn
củ cải đường. Các nhà máy lọc đường của Ukraine đã bắt đầu vụ sản xuất
2020 - 2021, chế biến 17.400 tấn củ cải đường đầu tiên.
Sản lượng đường trắng làm từ củ cải đường ở Ukraine có khả năng giảm 15% vào năm 2020
xuống từ 1,2 triệu đến 1,3 triệu tấn.
Còn theo Hiệp hội các nhà máy đường quốc gia Ukrtsukor của Ukraine các nhà máy đường
đã sản xuất gần 530.000 tấn đường trong hai tháng đầu tiên của niên vụ 2020 - 2021.

EU: Một báo cáo do tùy viên Bộ Nông nghiệp Mỹ tại The Brussels USEU cho
biết Liên minh Châu Âu (EU) sản xuất đường trong niên vụ 2020/2021 được
dự báo sẽ tăng lên 17,7 triệu tấn từ mức 17,25 triệu của niên vụ 2019/2020,
mặc dù diện tích củ cải đường giảm 30.000 ha so với năm 2019.
Quá trình chế biến củ cải đường của niên vụ 2019/20 mới chỉ kết thúc do thời tiết mùa thu
ẩm ướt cản trở nghiêm trọng đến việc thu hoạch củ cải đường.
Nhập khẩu đường của EU trong năm 2020/2021 được dự báo là 2,1 triệu tấn, giảm 200.000
tấn so với niên vụ trước, trong khi xuất khẩu đường của EU trong năm này được dự báo sẽ
phục hồi lên 1,5 triệu tấn từ 1,2 triệu tấn của niên vụ 2019/2020.

Pháp: Bệnh vàng da do rệp lây lan đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho các
cánh đồng củ cải đường ở một số vùng của Pháp, nước sản xuất đường lớn
nhất của Liên minh châu Âu, trong khi hạn hán vào mùa hè đã làm tăng thêm
căng thẳng cho cây trồng.
Nhà sản xuất đường lớn thứ hai của Pháp Cristal Union dự kiến thu hoạch củ cải đường của
họ sẽ giảm tới 30% trong năm nay vì dịch bệnh và hạn hán, ông Olivier de Bohan, Chủ tịch
Cristal Union cho biết.
Tuy nhiên, ông Olivier de Bohan dự kiến khối lượng củ cải đường do Cristal Union chế biến sẽ
giảm từ 20 - 30% so với năm ngoái, mức giảm mạnh hơn so với mức giảm 10 - 15% mà công
ty đã dự đoán khi bắt đầu thu hoạch.
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Bộ Nông nghiệp Pháp tháng trước dự báo vụ củ cải đường quốc gia sẽ giảm 1,7 triệu tấn
xuống còn 30,5 triệu tấn, thấp hơn 20% so với sản lượng năm ngoái và thấp hơn so với dự
báo trước đó,
Chính phủ Pháp đã phản ứng bằng cách đề xuất luật cho phép người trồng củ cải đường sử
dụng thuốc trừ sâu trước đây đã bị cấm để bảo vệ ong mật.

Nga: Theo Liên minh các nhà sản xuất đường RF, tính đến ngày 26/10, các
nhà máy đường của Nga đã thu hoạch gần 17,8 triệu tấn củ cải đường và chế
biến được hơn 2,7 triệu tấn đường.
Theo hệ thống giám sát và dự báo an toàn thực phẩm của Bộ Nông nghiệp Liên bang Nga,
đến ngày 28/10, giá đường củ cải trắng ở mức 41,35 chà/kg (tăng 4,2% trong tuần). Giá củ
cải đường đạt 3,39 chà/kg (giảm 1,6% trong tuần).
Giá đường thô đã tăng lên. Tính đến ngày 28/10, báo giá được hình thành ở mức 328
USD/tấn (tăng 2,7% trong tuần).

Ấn Độ: Theo Liên đoàn các nhà máy mía đường hợp tác quốc gia (NFCSF),
tính đến 5/11, 149 nhà máy đường tại Ấn Độ đã ép được 540.610 tấn mía và
sản xuất 42.500 tấn đường. Con số này cao hơn 32.000 tấn so với sản lượng
đường của cùng kì năm ngoái.
Năm ngoái, chỉ có 39 nhà máy đường bắt đầu hoạt động vào thời điểm này và đã nghiền
được 128.600 tấn mía, sản xuất 10.500 tấn đường. Mức phục hồi đường bình quân ở cấp
quốc gia đạt 7,82% (tính đến ngày 5/11 năm nay), thấp hơn 0,38% so với cùng kì năm ngoái.
Bất chấp những trận mưa lớn kéo dài trong hai tuần đầu tháng 10, Maharashtra vẫn dẫn đầu
về việc ép mía trong vụ mùa hiện tại vì 61 nhà máy của họ đã sản xuất 1.650 tấn đường mới
bằng cách ép 23.570 tấn mía với tỉ lệ thu hồi đường trung bình 7%.
Xem xét khối lượng ước tính chuyển hướng sang ethanol, vào cuối vụ, sản lượng đường ròng
của Maharashtra dự kiến là 950.000 tấn, tăng 333.000 tấn so với cùng kì năm ngoái.
Tiếp theo là Karnataka, nơi có 18 nhà máy đã nghiền 156.100 tấn mía với mức thu hồi
đường trung bình là 8,65%, sản xuất ra 13.500 tấn đường mới. Vào cuối vụ, ước tính có
430.000 tấn đường do Karnataka sản xuất. Sản lượng đường mới ước tính cao hơn 80.000
tấn so với sản lượng 350.000 tấn của năm ngoái.
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Tại Uttar Pradesh, 50 nhà máy đã nghiền 94.100 tấn mía và sản xuất 80.000 tấn đường mới
với mức thu hồi trung bình 8,50%. Đến cuối vụ, 1,23 triệu tấn đường mới dự kiến sẽ được sản
xuất, thấp hơn 33.500 tấn so với sản lượng đường kỉ lục của năm ngoái là 1,26 triệu tấn. Do
đó, Uttar Pradesh tiếp tục là nhà sản xuất đường lớn nhất trên bản đồ đường quốc gia.
13 nhà máy của Gujarat đã bắt đầu và đã nghiền 20.000 tấn mía để sản xuất 10.000 tấn
đường mới với mức thu hồi trung bình là 5%. Sản lượng đường cuối vụ ước tính từ Gujarat sẽ
là 100.000 tấn so với sản lượng 93.000 tấn của năm ngoái.
Tamil Nadu đang trên đà phục hồi với 4 nhà máy đã bắt đầu vụ ép của họ đã nghiền 4 vạn
tấn mía và sản xuất 35.000 tấn đường mới với mức thu hồi trung bình là 8,7%. Cuối vụ ước
tính sản lượng đường từ Tamilnadu sẽ là 70.000 tấn.

Mexico: Sản lượng đường Mexico niên vụ 2019 - 2020 vẫn ước tính đạt 5,278
triệu tấn (MT), thực tế giá trị, vì tất cả các nhà máy đã kết thúc mùa chế biến.
Ủy ban quốc gia của Mexico về Phát triển bền vững mía đường
(CONADESUCA) vẫn chưa công bố chính thức dự báo sản lượng mía đến năm 2020 - 2021.
Sản lượng đường của Mexico hiện được dự đoán theo USDA phục hồi 14% vào năm 2020 2021 lên 6 triệu tấn, giảm 7% so với niên vụ 2018 - 2019, nhưng tăng nhẹ so với mức trung
bình 5 năm (2015/16 - 2019/2020).
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Philippines: Dữ liệu mới nhất của Cơ quan Quản lí Đường (SRA) cho thấy sản
lượng đường thô tính đến ngày 4/10 đã tăng gần 1329% lên 41.248 tấn từ
mức 17.788 tấn được ghi nhận trong cùng kì năm ngoái.
Dữ liệu SRA cũng cho thấy tổng lượng mía được xay trong giai đoạn tham chiếu tăng hơn
gấp đôi lên 571.842 tấn từ 250.650 tấn.
Các quan chức chính phủ và các doanh nghiệp trong ngành cho rằng sự gia tăng này là do
điều kiện trồng trọt tốt hơn cho phép người trồng trọt thu hoạch nhiều vụ hơn.
Nhu cầu đường thô tính đến ngày 4/10 tăng 64,11% lên 119.644 tấn so với 72.918 tấn của
năm ngoái, trong khi nhu cầu đường tinh luyện tăng 36,58% lên 91.374,65 tấn, dữ liệu của
SRA cho thấy.
Ông Roland B. Beltran, Thành viên hội đồng quản trị SRA, người đại diện cho lĩnh vực xay xát,
cho biết những phản ứng ban đầu về giá cho thấy chính sách đường cho niên vụ hiện tại
đang đi đúng hướng.
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Theo báo cáo của Mạng Thông tin Nông nghiệp Toàn cầu (GAIN), sản lượng đường thô của
nước này trong niên vụ hiện tại có thể tăng 2,3% lên 2,2 triệu tấn (MMT) nhưng La Niña có
thể làm giảm sản lượng.
Báo cáo của GAIN, do Bộ Nông nghiệp Mỹ - Cơ quan Nông nghiệp Nước ngoài tại Manila dự
đoán rằng sản lượng đường địa phương sẽ tăng trong hai niên vụ liên tiếp.
Tuy nhiên, cảnh báo gần đây của Cơ quan Quản lí Dịch vụ Khí quyển, Địa vật lí và Thiên văn
Philippines (Pagasa) về khả năng La Niña “có thể làm giảm triển vọng sản xuất ở mức độ
vừa phải,” theo báo cáo.

Thái Lan: Trang Sugar Asian cho biết một nguồn tin từ Văn phòng Ủy ban Mía
và Đường (OCSC) tiết lộ rằng giá mía ở giai đoạn khai thác ban đầu vào năm
2020/2021 có xu hướng giữ ở mức trung bình từ 800 - 900 baht/tấn sau khi
giá đường thô trên thị trường trên toàn thế giới tăng lên 14 - 15%/pound do lượng đường thế
giới giảm.
Một yếu tố chính là sản phẩm đường địa phương ở Thái Lan giảm vì hạn hán. Các khu vực
chính phủ, nhà máy và chủ trang trại mía ước tính bình quân chỉ 67 triệu tấn đường.
Ngoài ra, Liên đoàn những người trồng mía Thái Lan và Hiệp hội những người trồng mía cho
Khu vực 7 báo cáo rằng giá mía thấp nhất có thể khuyến khích người dân trồng nhiều hơn
nên là 1.000 baht/tấn vì các chủ trang trại sẽ có một số lợi nhuận để trồng mía mới hoặc
bón phân cho nó.
Tuy nhiên, họ chấp nhận rằng ước tính giá chủ yếu dựa trên giá đường thô trên thị trường thế
giới. Trong trường hợp giá 1.000 baht/tấn, giá thị trường thế giới phải ở mức khoảng 17
xu/pound.

Mỹ: Sản lượng đường từ củ cải đường niên vụ 2020 - 2021 của Mỹ dự kiến
tăng thêm 41.000 tấn qui thô (STRV) lên hơn 5,2 triệu tấn.
Dịch vụ Thống kê Nông nghiệp Quốc gia (NASS) của USDA đã sửa đổi diện
tích thu hoạch cao hơn, với các vùng Thượng Trung Tây và Tây Bắc chiếm phần lớn lượng
tăng. Sản lượng hầu hết đều ổn định. Việc tăng sản lượng đường củ cải vào năm 2020 2021 một phần bù đắp bằng việc điều chỉnh tăng 50.000 tấn qui thô (STRV) so với niên vụ
2019 - 2020.
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2. Tiêu thụ
Brazil: Cơ quan cung cấp lương thực của Brazil (Conab) dự kiến tổng lượng
mía nghiền là 642,07 triệu tấn, thấp hơn 0,1% so với niên vụ 2019 - 2020 và
cho biết, sản lượng đường này cho đến nay đã tìm được điểm đến, với xuất
khẩu tăng 70% trong 4 tháng đầu vụ.
“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”, cơ
quan này cho biết.
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.
Conab cho biết diện tích trồng mía lại giảm trong năm 2020 - 2021 xuống mức thấp nhất kể
từ năm 2016, do nông dân chuyển sang trồng các loại cây có lợi hơn như đậu nành và ngô.
Diện tích trồng mía được dự báo là 9,75 triệu ha (24 triệu mẫu Anh), ít hơn 2,9% so với giai
đoạn 2019/2020.
Khi các nhà máy tăng sản lượng đường với chi phí sản xuất ethanol, do giá chất tạo ngọt tốt
hơn, Conab dự báo tổng sản lượng ethanol sẽ giảm 14% trong mùa vụ hiện tại xuống còn
30,56 tỉ lít. Khối lượng đó bao gồm ethanol làm từ ngô, dự kiến sẽ tăng 61% trong mùa vụ lên
2,69 tỉ lít.

Mexico: Xuất khẩu đường niên vụ 2019 - 2020 ước đạt 1,218 triệu tấn, bao
gồm 1,183 triệu tấn được vận chuyển đến Mỹ và chỉ 35.000 tấn đến các điểm
đến khác. Tổng lượng đường xuất khẩu dự kiến giảm khoảng 5.000 tấn trong
tháng này nhưng toàn niên vụ 2020 - 2021 dự kiến sẽ tăng 15.000 tấn lên 1,518 triệu tấn.
Đối với niên vụ 2020 - 2021, Mexico dự kiến xuất khẩu sang Mỹ không thay đổi so với dự báo
trước đó là 760.000 tấn, trong khi xuất khẩu sang các thị trường khác tăng khoảng 15.000
tấn lên 757.000 tấn.
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Mỹ: Theo Ước tính Cung và Cầu Nông nghiệp Thế giới tháng 10 của USDA
(WASDE), nguồn cung đường trong năm 2020 - 2021 của Mỹ ước đạt tổng
cộng 14,089 triệu tấn qui thô (STRV), tăng 140.000-STRV so với niên vụ trước
do nhập khẩu dự kiến cao hơn lượng bù đắp giảm sản xuất và lượng tồn kho đầu kì thấp
hơn.
Giao hàng trong nước được đẩy mạnh cho cả năm 2019 - 2020 và 2020 - 2021. Xuất khẩu
trong niên vụ 2019 - 2020 tăng 10.000 tấn STRV lên 45.000 tấn, trong khi xuất khẩu 2020 2021 dự báo vẫn ở mức 35.000 tấn.
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Tồn kho cuối kì niên vụ 2020 - 2021 dự kiến tăng 90.000 tấn STRV lên 1,749 triệu. Nhập
khẩu tăng nhiều hơn bù đắp ảnh hưởng của việc lượng hàng dự trữ ban đầu thắt chặt hơn,
sản lượng giảm và lượng giao hàng cao hơn.

Ấn Độ: Theo ChiniMandi News, kế hoạch xuất khẩu của ngành đường Ấn Độ
cho đến nay đã đóng vai trò tích cực trong những mùa đường gần đây sau
khi nó giúp các nhà máy đường giảm lượng hàng tồn kho và cũng cải thiện vị
thế thanh khoản của họ. Do đó, các bên liên quan trong ngành đã háo hức chờ đợi việc công
bố chính sách xuất khẩu.
Tuy nhiên, ngày 30/10, Bộ trưởng Thực phẩm và Thương mại, ông Piyush Goyal phát biểu
trước truyền thông nói rằng Chính phủ Ấn Độ hiện đang “không cân nhắc” về việc thông báo
trợ cấp cho xuất khẩu đường khi mùa vụ đường mới đã bắt đầu được một tháng, các nhà
máy đường trên cả nước lại càng thêm lo lắng.
Ông Adhir Jha, Giám đốc điều hành kiêm Giám đốc điều hành, Ấn Độ Sugar Exim
Corporation Limited (ISEC) chia sẻ quan điểm của mình về cách ông nhìn nhận viễn cảnh
không có trợ cấp xuất khẩu.
“Đây dường như là một kết luận quá vội vàng, mà không hiểu được chính động lực và tình
hình của ngành hiện nay. Thứ nhất, chúng tôi có khoản trợ cấp chưa thanh toán của năm
ngoái lên tới khoảng 5.000 crores mà Chính phủ phải trả.
Thứ hai, chúng tôi đang xem xét một vụ mùa lớn với hơn 30 triệu tấn sẽ làm tăng lượng mở
kho và khả năng tồn đọng rất lớn vào cuối vụ.
Nếu chúng ta không có chính sách sớm hoặc rõ ràng về xuất khẩu, Brazil với giá hiện tại sẽ
ngày càng dịch chuyển nhiều hơn đến sản xuất đường và giành lấy hầu hết các hợp đồng
trên thị trường toàn cầu, vào thời điểm Ấn Độ nhận ra thì chúng ta sẽ mất một phần đáng kể
thị trường vì nợ mía cao”.

Nga: Theo Cục Hải quan Liên bang Nga lượng đường thô nhập khẩu trong
năm hiện tại (tính đến ngày 25/10) lên tới 5.200 tấn, trước đó, trong năm
2019 lượng nhập là 5.400 tấn.
Theo FCS của Nga lượng đường trắng nhập khẩu của Nga (từ tháng 1-8/2020) giảm 28,6%
so với cùng kì, đạt 121.100 tấn.
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Trong khi đó, lượng đường trắng xuất khẩu từ Nga trong cùng thời gian tăng gấp 3 lần cùng
kì và đạt 883.900 tấn. Các nước nhập khẩu chính là Kazakhstan, Tajikistan, Azerbaijan, Thổ
Nhĩ Kỳ, Uzbekistan và Belarus.

Philiipines: Theo tờ Philstar.com, Philippines đã bắt đầu quá trình lấp đầy
hạn ngạch đường cho thị trường Mỹ sau khi ban hành lệnh xác nhận đủ điều
kiện tham gia chương trình.
Cục Quản lí Đường (SRA) đã khuyến cáo các thương nhân và nhà xuất khẩu nộp đơn xin
phân bổ xuất khẩu và giấy phép để xác minh và chế biến.
Mỹ đã phân bổ cho Philippines hạn ngạch ban đầu là 142.160 tấn cho niên vụ hiện tại bắt
đầu từ tháng 9 và sẽ kết thúc vào tháng 8/2021.
SRA phân loại đường thành “A” cho đường xuất khẩu sang Mỹ, “B” cho tiêu thụ nội địa,
“C” cho dự trữ, “D” để xuất khẩu sang các nước khác ngoài Mỹ và “E” cho các nhà
chế biến thực phẩm trong nước.
Philippines đã phân bổ phần lớn sản lượng mục tiêu trong niên vụ cho thị trường nội địa với
dự kiến sẽ cải thiện tổng sản lượng. Trong đó, 93% sản lượng đường sẽ dành cho thị trường
nội địa trong khi 7% còn lại sẽ dành cho thị trường Mỹ.
Quốc gia này dự kiến sản xuất 2,19 triệu tấn đường trong niên vụ, cao hơn 2% so với 2,15
triệu tấn được sản xuất trong niên vụ trước.

3. Giá cả và tồn kho
Theo ghi nhận của tổ chức ISO, giá thị trường đường thế giới tăng trong tháng 10, vượt ra
khỏi phạm vi giao dịch được thấy trong 8 tháng qua, để đạt mức cao kỉ lục 15,04 cent/lb cho
hợp đồng tương lai tháng 3/2021.
Giá đường thô giao ngay (tính theo giá hàng ngày của ISA) trung bình đạt 13,73 USD cent/lb
trong tháng 10, tăng từ 12,78 USD cent/lb trong tháng 9.
Chỉ số giá đường trắng ISO trung bình đã tăng lên 389,41 USD / tấn trong tháng 10, so với
363,28 USD / tấn trong tháng 9.
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Theo ý kiến một số nhà phân tích thị trường, nguyên nhân đầu tiên của xu hướng tăng giá là
do hiện tượng lây nhiễm COVID tăng vọt trong tháng 10/2020 trên qui mô toàn cầu đã dẫn
đến động thái thu gom các hàng hóa nông sản (trong đó có đường) của các quĩ đầu cơ, kế
đó là sự chần chừ của chính phủ Ấn Độ trong việc áp dụng các biện pháp trợ giá xuất khẩu
đường (năm thứ 3 liên tiếp) cũng là yếu tố hỗ trợ giá tăng.
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Tại Trung Quốc, theo thông tin từ sàn giao dịch hàng hóa Zhengzhou, giá đường trắng (tính
bằng nhân dân tệ) thời điểm trong tháng 10/2020 diễn biến như sau:

16

Theo Theo thông tin của cơ quan quản lý đường Philippine SRA, trong tháng 10/2020 giá
đường luyện bán sỉ tại khu vực Metro Manila tính bằng peso cho bao 50kg như sau:

Tại Indonesia, 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 10/2020 như sau:

4. Dự báo
Cơ quan cung ứng lương thực Brazil (Conab) dự kiến tổng lượng mía nghiền vụ 2020/2021 là
642,07 triệu tấn, thấp hơn 0,1% so với vụ 2019/20.
Conab kì vọng xuất khẩu đường 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.
Bộ Nông Nghiệp Mỹ (USDA) dự báo tiêu thụ đường toàn cầu trong vụ 2020/2021 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 COVID-19 đối với nền kinh tế của các quốc gia khác nhau.
Trong khi đó, tiêu thụ đường ở Mỹ và Mexico 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.

17

PHẦN II

1. Tình hình sản xuất, tiêu thụ
Thông thường vào tháng 10 hàng năm, ngành mía đường Việt Nam đã có một số nhà máy
hoạt động cho vụ ép mía mới. Tuy nhiên năm nay có những yếu tố bất thường đã khiến vụ
ép mía 2020 - 2021 không thể hoạt động vào tháng 10 như truyền thống.
Nhà máy đường Nước Trong thường là nhà máy khai mạc vụ ép cho ngành đường, nay đã
phải đóng cửa ngừng hoạt động vì không còn vùng nguyên liệu. Các nhà máy khu vực đồng
bằng sông Cửu Long cũng phải đối mặt với tình trạng vùng nguyên liệu mía bị thu hẹp cộng
với yếu tố khí hậu bất thường (hạn mặn cộng với không có lũ) nên cũng không có mía để có
thể mở máy.
Dự kiến trong tháng 11/2020 một vài nhà máy khu vực đồng bằng sông Cửu Long mới có
thể tiếp nhận mía để khởi động vụ ép 2020 - 2021 cho ngành đường Việt Nam.

2. Giá cả và nạn nhập lậu
Giá đường
Trong nửa đầu tháng 10, đường nhập khẩu tiếp tục thâm nhập thị trường, nhưng 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, hiện tượng bán phá giá để dành thị phần đã chấm dứt và giá đường có cải thiện so với
tháng 9 và đường sản xuất từ mía trong nước đã tiêu thụ được.
Tuy nhiên về cuối tháng 10/2020, theo thông tin từ các nhà buôn đường quốc tế, đã có hiện
tượng đặc biệt là các thương nhân nhập khẩu đường Việt Nam đã ráo riết chốt mua, tạo ra
tình trạng bùng nổ trong nhập khẩu đường có xuất xứ ASEAN (Thái Lan, Malaysia, Indonesia,
Myanmar, Cambodia) vào thị trường Việt Nam với khối lượng phá kỉ lục.
Hiệp hội mía đường Việt nam (VSSA) đang chờ số liệu của Tổng cục Hải Quan Việt Nam và
số liệu của OCSB Thái Lan để kiểm chứng.
Khối lượng đường nhập khẩu kỉ lục đã ngay lập tức phát huy tác dụng ép giá, kìm giá đường
nội địa vào cuối tháng.
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Giá đường sản xuất từ mía trong nước tùy phẩm cấp đường (chất lượng và cỡ hạt) giá (có
VAT, đồng/kg) dao động ở mức như sau:

Như vậy giá đường trong tháng 10 có cải thiện một chút so với tháng 9, 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 tiếp tục nằm ở mức thấp nhất.
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Nạn nhập lậu
Cũng theo VSSA, trong tháng 10, tình hình gian lận thương mại đường nhập lậu gia tăng tần
suất hoạt động khi giá đường bắt đầu phục hồi.
Diễn biến trên thị trường đường khu vực phía nam cho thấy đường nhập khẩu qua các cửa
khẩu biên giới Tây Nam cùng với đường nhập lậu đang giữ vai trò thống soái trên thị trường
và là tác nhân chính dìm giá đường nhập khẩu chính ngạch qua các cảng biển vào giai đoạn
cuối tháng.
Sự cạnh tranh giành giật thị phần của hai loại đường có cùng nguồn gốc nhập khẩu trên đã
loại đường sản xuất từ mía trong nước ra khỏi cuôc chơi.
Trong tháng 10, các cơ quan chức năng cũng đã đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra, giám
sát để ngăn chặn các hành vi gian lận thương mại. Tuy nhiên hiệu quả của các hoạt động
kiểm tra giám sát chưa cao khi số lượng hàng hóa bắt được còn hạn chế và việc xử lí hàng
lậu còn gặp nhiều khó khăn.
Không những vậy, một số chiến dịch kiểm tra của cơ quan chức năng đã bị vô hiệu hóa khi
hàng hóa đã kịp thời tẩu tán ngay trước khi hoạt động kiểm tra diễn ra.
Như vậy trong tháng 10 đã xuất hiện một số điểm nóng về gian lận thương mại đường nhập
lậu như sau các tỉnh biên giới An Giang, Kiên Giang, Bình Phước, Long An; các cửa khẩu
Khánh Bình, Vĩnh Xương, Tịnh Biên, Hà Tiên, Bình Hiệp, Lộc Thịnh, Bình Hiệp và các khu vực
kho tại TP HCM: quận 6, Bình Tân, Tân Tạo.
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3. Thực thi cam kết ATIGA
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 9 tháng đầu năm 2020 như sau:

Như vậy chỉ trong 9 tháng đầu năm 2020, Việt Nam đã nhập khẩu từ Thái Lan tổng cộng
978.602 tấn đường trị giá gần 326 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 Tây và Tây Nam của Việt
Nam vẫn có khối lượng đến 420.115 tấn cho thấy nguồn cung cho hoạt động buôn lậu
đường qua biên giới vẫn đã và đang tiếp tục.

4. Dự báo
Nhận định tháng 10
Theo VSSA nhập khẩu đường chính ngạch bùng nổ cộng với hoạt động tích cực của gian lận
thương mại đường nhập lậu đã đưa một lượng đường lớn vào thị trường Việt Nam. Nguồn
cung đường đang thừa cung ứng cho nhu cầu thị trường, kèm theo là hiện tượng ép giá kìm
giá đường sản xuất từ mía trong nước.
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Dự báo tháng 11
Các loại đường có nguồn gốc nhập khẩu vẫn tiếp tràn về thâm nhập thị trường, cộng với
đường sản xuất từ mía trong nước bắt đầu xuất hiện do vụ ép đã bắt đầu. Như vậy các
nguồn cung vẫn sẵn có, do đó không có hiện tượng thiếu hụt đường trong tháng 11/2020 và
các tháng tới tại thị trường trong nước.
Mặc dù Quyết định số 2466 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 đã được triển khai, nhưng
tình trạng đường nhập khẩu bán phá giá gây thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong
nước chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và khó khăn vẫn bộn bề vẫn đang chờ đón phía trước đối với
nông dân trồng mía và các nhà máy cho vụ ép 2020 - 2021.
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PHẦN III

1. Trong nước
Trong tháng 10, Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) đã ban hành bản câu hỏi điều
tra cho các nhà sản xuất trong nước và các doanh nghiệp nhập khẩu, để thu thập các thông
tin, số liệu phục vụ cho vụ 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.
Bản câu hỏi điều tra được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của Cơ quan điều
tra (www. pvtm.gov.vn) và Bộ Công Thương (www.moit.gov.vn). Thời hạn để gửi bản trả lời
câu hỏi là trước 17h00 ngày 12/11/2020 (giờ Hà Nội).
Để đảm bảo quyền và lợi ích của mình, Cơ quan điều tra đề nghị tất cả các nhà sản xuất
trong nước và nhà nhập khẩu có liên quan cần tham gia trả lời bản câu hỏi điều tra và hợp
tác đầy đủ trong suốt quá trình vụ việc.
Nội dung bản trả lời câu hỏi sẽ là căn cứ để Cơ quan điều tra xem xét, đưa ra kết luận điều
tra của vụ việc. Trong trường hợp không nhận được thông tin trả lời đúng hạn hoặc thông tin
cung cấp không đúng, không đầy đủ theo yêu cầu thì Cơ quan điều tra sẽ sử dụng thông tin
sẵn có để đưa ra kết luận theo quy định tại Điều 75 Luật Quản lí Ngoại thương.
Cục Phòng vệ thương mại lưu ý đối với các nhà nhập khẩu hàng hóa bị điều tra, để đảm bảo
lợi ích của mình, bên cạnh việc trả lời bản câu hỏi điều tra, các nhà nhập khẩu cũng cần chủ
động chuyển thông tin tới các đối tác xuất khẩu tại Thái Lan để trả lời bản câu hỏi điều tra
dành cho các nhà sản xuất, xuất khẩu nước ngoài.
Cách thức trả lời các phần trong bản câu hỏi, số lượng phải nộp, hình thức nộp và thời hạn
nộp được hướng dẫn chi tiết trong bản câu hỏi dành cho doanh nghiệp. Do đó, Cục Phòng vệ
thương mại đề nghị doanh nghiệp cần đọc kĩ hưỡng dẫn trước khi trả lời và nộp Bản trả lời
câu hỏi trong thời hạn qui định.
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2. Quốc tế
Theo thông tin từ Reuters, chính phủ Ai Cập thông báo sẽ cấm nhập khẩu đường trắng trong
3 tháng ngoại trừ đường cần thiết cho dược phẩm. Quyết định này được đưa ra nhằm "bảo
vệ ngành công nghiệp đường quốc gia khỏi những biến động về giá đường toàn cầu". Tại
Kenya, Bộ Nông nghiệp nước này đã cấm nhập khẩu đường có hiệu lực ngay lập tức, và đình
chỉ tất cả các giấy phép kinh doanh nhằm hạn chế dòng đường giá rẻ tràn vào thị trường,
vốn đã tác động tiêu cực đến nông dân.
Bộ trưởng Nội các Nông nghiệp Peter Munya cho biết việc nhập khẩu đã khiến các nhà máy
đường trong nước không thể cạnh tranh và nhiều nhà máy trong số họ đang phải vật lộn để
tồn tại.
Còn tại Ấn Độ, bất chấp việc giải quyết các khiếu kiện về trợ cấp xuất khẩu đường tại WTO
vẫn chưa giải quyết xong, nước này sẽ duy trì trợ cấp xuất khẩu đường trong năm thứ 3 liên
tiếp trong nỗ lực giảm lượng dư thừa và đảm bảo giá nội địa không giảm xuống dưới mức
chuẩn của chính phủ.
Các khoản trợ cấp được thiết kế để thúc đẩy xuất khẩu mặc dù các lô hàng tăng có thể gây
thêm áp lực lên giá toàn cầu, vốn đã giảm hơn 10% trong năm nay.
Một quan chức chính phủ tham gia hoạch định chính sách giấu tên cho biết: “Các ưu đãi
xuất khẩu đường đối với 6 triệu tấn cho năm 2020 - 2021 có thể được công bố trước cuối
tháng”.
Ấn Độ đã thông qua khoản trợ cấp xuất khẩu 10.448 yen (142,2 USD)/tấn trong niên vụ 2019
- 2020 sẽ kết thúc vào ngày 30/9 trong một động thái giúp các nhà máy đường xuất khẩu kỉ
lục 5,5 triệu tấn.
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PHẦN IV

1. Hoạt động nổi bật của doanh nghiệp trong ngành
Trong thời gian qua, Hiệp định ATIGA và COVID-19 liên tục khiến ngành mía đường trong
nước chồng chất khó khăn. Theo VSSA, đường và chất tạo ngọt tiếp tục nhập về ồ ạt. Nguồn
cung đường dư thừa và cạnh tranh hỗn loạn khiến giá đường trên thị trường duy trì xu hướng
giảm về cuối tháng.
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, tình trạng buôn lậu đường qua biên giới gia tăng ảnh hưởng tiêu cực đến các
doanh nghiệp sản xuất trong nước. Ngoài ra, biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt cũng
gây khó khăn cho việc đảm bảo năng suất và chất lượng mía đầu vào của các doanh nghiệp
trong ngành đường.
Trước những khó khăn đó, nhiều nhà máy đường đã phải đóng cửa vì hoạt động kinh doanh
không hiệu quả.

CTCP Đường Quảng Ngãi (Mã: QNS): Đầu tháng 8 vừa qua, công ty cho biết
đã 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.

CTCP Mía đường Cần Thơ (Casuco): công bố mức giá bao tiêu mía mua tại
ruộng trong niên vụ mía mới năm 2020. Cụ thể:
Đối với những nông dân trồng mía có nhận tiền hỗ trợ của Casuco khoảng 2,5
triệu đồng/ha, đơn vị bao tiêu với mức giá sàn là 770 đồng/kg; còn những nông dân không
nhận tiền hỗ trợ thì bao tiêu với giá 800 đồng/kg.
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Tới đây, công ty sẽ triển khai đến các hộ trồng mía ở Hậu Giang. Những năm gần đây, sản
xuất mía không có lãi, thậm chí thua lỗ nên nhiều nông dân ở ĐBSCL đồng loạt phá bỏ ruộng
mía. Tại Hậu Giang, từ năm 2018 trở về trước, mỗi năm sản xuất từ 10.580 ha mía trở lên;
năm 2020 chỉ còn không tới 5.900 ha.

CTCP Mía đường Sông Con cũng gặp khó khăn trong việc đảm bảo vùng
nguyên liệu. Ông Nguyễn Bá Quý, Chủ tịch HĐQT, cho biết dù chưa có số liệu
thống kê cụ thể từ các địa phương, nhưng vùng nguyên liệu mía của công ty có
khoảng 1.000 ha bị khô héo. Đây là những diện tích mía trồng trên vùng đất
cao, độ ẩm thấp. Niên vụ 2020 – 2021, diện tích mía nguyên liệu của Mía đường Sông Con
có thể đạt trên 6.000 ha.
Hiện nay, Công ty CP Mía đường Sông Con hợp đồng 180 chiếc xe ô tô vận tải để vận
chuyển mía nguyên liệu từ ruộng về nhà máy, do vậy, việc sửa chữa xe ô tô đảm bảo an toàn
trong quá trình vận chuyển là rất cần thiết. Ông Nguyễn Bá Quý nhấn mạnh công ty sẽ tập
trung sâu vào dây chuyền sản xuất một cách tốt nhất để cạnh tranh sản phẩm trên thị
trường.

CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC Sugar – Mã: SBT) cho hay doanh
nghiệp đang giảm bớt khó khăn bằng cách phối hợp, hợp tác chiến lược với
các đối tác logistics chuyên nghiệp để tối ưu hóa hoạt động phân phối.
Bên cạnh đó, doanh nghiệp dự kiến tăng tỉ trọng của các sản phẩm cạnh đường, sau đường
và bổ sung đáng kể tỉ trọng của các sản phẩm trong chuỗi nông nghiệp nhằm đáp ứng mục
tiêu phát triển ổn định và bền vững.
Nhằm nâng cao năng suất, chất lượng mía cho các vùng nguyên liệu, cuối tháng 7, TTC
Sugar phát động và triển khai Chiến dịch Đồng hành cùng TTC Sugar nâng tầm mía Việt tại
4 vùng trồng mía lớn: Tây Ninh, Gia Lai, Ninh Hòa và Phan Rang, thu hút hơn 1.000 nông dân
tham gia.
Trong chiến dịch này, TTC Sugar giới thiệu và đưa vào sử dụng các chế phẩm chuyên dùng
cho mía như: Root Booster, Grow Booter, CCS Booster,… giúp mía tăng năng suất 15% và
chữ đường tăng 0,5 CCS.
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Ngoài ra, để chuẩn bị nguồn giống cho niên vụ 2020 - 2021, TTC Sugar đã triển khai sản
xuất số lượng lớn mía stump bầu một mắt mầm và chuyển giao kỹ thuật cho nông dân tự
làm để giảm chi phí, chủ động được nguồn giống mía tốt, sạch bệnh, năng suất cao.
Về mặt nhân sự, TTC Sugaer mới đây đã bổ nhiệm bà Đoàn Vũ Uyên Duyên thay thế ông Lê
Quang Hải giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc thường trực từ ngày 6/8. Ngoài ra, HĐQT công ty
bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Phương Thảo đảm nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính vào cùng
ngày.

2. Thực trạng và kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
trong ngành
6 tháng đầu năm, Đường Quảng Ngãi ghi nhận kết quả kinh doanh kém khởi sắc với doanh
thu sụt giảm 20% so với cùng kì về 3.249 tỉ đồng; lợi nhuận sau thuế giảm 16% còn 437 tỉ
đồng.
So với mục tiêu đã đặt ra cho cả năm 2020 là doanh thu đạt 8.400 tỉ đồng, lợi nhuận sau
thuế 1.100 tỉ đồng, trong nửa đầu năm công ty đã thực hiện được 39% kế hoạch doanh thu,
40% kế hoạch lợi nhuận.
Theo lãnh đạo Đường Quảng Ngãi, COVID-19 đã ảnh hưởng đến tình hình hoạt động kinh
doanh của công ty trong 6 tháng đầu năm. Một số sản phẩm có sản lượng tiêu thụ, doanh
thu bán hàng và lợi nhuận giảm so với cùng kỳ năm trước, cụ thể như sản lượng tiêu thụ sản
phẩm sữa đậu nành Vinasoy giảm 9%, sản lượng bánh kẹo Biscafun giảm 4%...
Trong khi đó, các doanh nghiệp thuần sản xuất chế biến đường có KQKD tích cực hơn nhờ
giá đường tăng .
Chẳng hạn TTC Sugar ghi nhận doanh thu và lãi ròng lần lượt 12.892 tỉ đồng và 372 tỉ đồng,
tỉ lệ tăng trưởng tương ứng là 18% và 44% so với cùng kì năm ngoái.
Nguyên nhân là tổng sản lượng tăng 41%, trong đó lượng xuất khẩu cải thiện gấp đôi cùng
kì. Công ty cũng tăng tỉ trọng các dòng sản phẩm giá trị cao, thêm giá trị gia tăng trong
doanh thu. Đặc biệt, TTC Sugar tập trung đưa ra chính sách kiểm soát chi phí đầu vào, tiết
giảm chi phí lãi vay, chi phí bán hàng và quản lí.
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Tương tự TTC Sugar, CTCP Mía đường Sơn La (Mã: SLS) và CTCP Mía đường
Kon Tum (Mã: KTS) đều ghi nhận kết quả kinh doanh khởi sắc trong quí IV
niên độ 2019 – 2020 (từ 1/4 – 30/6) nhờ giá bán sản phẩm đường tăng so với
cùng kì.
Trong đó, Mía đường Kon Tum từ lỗ ròng 3,1 tỉ đồng cùng kì năm ngoái đã lãi gần 1 tỉ trong
quí IV năm nay. Hiện doanh nghiệp này chưa tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020, dự kiến
diễn ra trong tháng 9 tới đây.
Về phía Mía đường Sơn La, công ty ghi nhận tỉ lệ tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng 170% so với
cùng kì lên 58 tỉ đồng quí IV niên độ 2019 – 2020. Đơn vị này cũng lên kế hoạch tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên 2020 sau ngày 28/8.
Ban lãnh đạo Mía đường Sơn La từng đặt nhiều kì vọng vào mùa hè năm nay với các hoạt
động lễ hội như Tết Thiếu nhi, rằm Trung Thu, hoạt động văn hóa, xã hội được phục hồi
trước khi dịch COVID-19 xuất hiện trở lại tại Việt Nam. Tuy nhiên thực tế cho thấy khó khăn
của ngành mía đường nói chung và các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh mía đường vẫn
tiếp diễn.
Theo đánh giá của các chuyên gia trong ngành, các nhà máy đã chủ động được nguyên liệu
cũng như có thay đổi trong quản trị doanh nghiệp, đa dạng hoá sản phẩm thì dù gặp khó
khăn nhưng vẫn có thể tồn tại trong giai đoạn này.
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Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA)

Cơ quan cung cấp lương thực của Brazil (Conab)

Tổ chức Đường Quốc tế (ISO)

Bộ Nông nghiệp, nước và môi trường Australia

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA)

Cổng thông tin phân tích và thông tin của khu

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

liên hợp nông - công nghiệp Ukraine
Đơn vị giám sát cây trồng EU
Bộ Nông nghiệp Pháp
Liên đoàn các nhà máy mía đường hợp tác quốc
gia (NFCSF),

Hiệp hội các nhà máy đường Ấn Độ

Liên minh các nhà sản xuất đường RF

Hiệp hội Mía đường Trung Quốc

Reuters

Cơ quan Khí tượng Brazil

ChiniMandi News

Hiệp hội mía đường Brazil (UNICA)

Sugar Asian

Báo cáo “Thị trường đường tháng 10/2020” 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 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.

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.

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.
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Trịnh Huyền Trang
Hotline: 0995222999
Email: info@vietnambiz.vn
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