Báo cáo

Báo cáo cập nhật bức tranh toàn cảnh về tình hình sản xuất, biến động giá cả,
tình hình tiêu thụ và các dự báo về thị trường gạo trong nước và thế giới.
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Trong tháng 11/2020, chỉ số giá gạo FAO trung bình đạt 108,6 điểm, không thay đổi so
với tháng trước và cao hơn 6% so với cùng kỳ 2019. Trong đó, gạo nhật và gạo thơm lần
lượt giảm 10,3% và 1,9% xuống 89,7 điểm và 98,1 điểm.
Trong gần một tháng qua, giá gạo 5% tấm của Việt Nam có xu hướng tăng nhẹ từ mức
khoảng 495 USD/tấn vào đầu tháng lên khoảng 498 USD/tấn vào gần cuối tháng. Trong
khi đó, giá gạo 5% tấm của Thái Lan có xu hướng tăng mạnh từ 466 USD/tấn lên 480
USD/tấn.
Nguyên nhân chính là nguồn cung từ vụ mới chậm đưa ra thị trường khiến tình trạng
khan hiếm làm giảm giá xảy ra. Còn giá gạo Ấn Độ giảm nhẹ từ 373 USD/tấn vào đầu
tháng xuống 368 USD/tấn vào gần cuối tháng. Nguyên nhân chính là do đồng rupee có
xu hướng giảm giá.
Tại thị trường trong nước, giá lúa, gạo tại các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL)
diễn biến tăng giảm trái chiều trong tháng 11, song nhìn chung giá tăng nhẹ so với
tháng 10/2020.
Cụ thể, tại An Giang, lúa IR50404 tăng 200 đồng/kg lên mức 6.200 đồng/kg; lúa OM
2514 tăng 400 đồng/kg lên mức 6.300 đồng/kg; lúa gạo thường ở mức 10.500
đồng/kg; gạo thơm đặc sản jasmine ở mức 14.500 đồng/kg.
Tại Kiên Giang, giá lúa giảm do mưa bão gây ngập úng, với lúa IR50404 giảm 200
đồng/kg xuống còn 6.600 – 6.800 đồng/kg; lúa OM 6976 ở mức 6.900 – 7.200
đồng/kg; lúa OM 5451 giảm 200 đồng/kg kg xuống 7.000 – 7.100 đồng/kg.
Tại Vĩnh Long, lúa IR50404 tại huyện Vũng Liêm được ghi nhận ở mức cao, 6.000
đồng/kg lúa tươi và 6.800 đồng/kg lúa khô; lúa hạt dài tươi ở mức 6.300 đồng/kg, lúa
khô ở mức 6.900 đồng/kg.
Theo dự báo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, dự kiến tháng 12 và thời gian
tới giá gạo sẽ bình ổn trở lại, do nguồn cung từ vụ Thu – Đông đang vơi dần và cung từ
lúa Đông Xuân sẽ bắt đầu từ 1 đến 2 tháng tới.
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PHẦN I

Sản xuất – Tiêu thụ

Trong tháng 11, sản lượng sản xuất gạo thế giới 42,37 triệu tấn, tăng 1,54% so với cùng kì,
theo FAO.
Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), sản lượng sản xuất gạo toàn cầu tháng 11 ước khoảng
41,76 triệu tấn, tăng 1,14% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, Hội đồng Ngũ cốc
Quốc tế (IGC) ước tính sản xuất gạo toàn cầu tháng 11 đạt 41,95 triệu tấn, tăng 1,41% so
với cùng kỳ năm 2019.
Theo tính toán của FAO, sản lượng tiêu thụ gạo toàn cầu tháng 11 đạt 42,53 triệu tấn, tăng
1,55% so với cùng kỳ 2019. Còn theo IGC ước tính sản lượng tiêu thụ gạo tháng 11 ở mức
41,6 triệu tấn, tăng 0,51%.

4

Tình hình xuất nhập khẩu
a. Xuất khẩu
Thái Lan: Theo Hiệp hội Xuất khẩu gạo, giá gạo Thái tăng lên mức cao nhất
trong tháng 11 do lo ngại về nguồn cung, ngay cả trong bối cảnh nhu cầu yếu.
Giá gạo Thái 5% tấm tăng từ 470 – 480 USD/tấn lên 475 – 485 USD/tấn. “Nguồn cung vụ
thu hoạch mới vẫn chưa xuất hiện trên thị trường, dẫn tới giá tăng”, theo một thương nhân
tại Bangkok cho hay.

Campuchia: Theo Khmer Times, luồng lúa từ Campuchia sang Việt Nam tiếp tục
mạnh lên khi nông dân Campuchia đang thu hoạch vụ lúa hiện tại.
Bộ trưởng Bộ Nông Lâm Thủy sản Campuchia Veng Sakhon cho hay có ngày có tới 22.131
tấn lúa các loại được xuất khẩu sang Việt Nam. “Hoạt động xuất khẩu chủ yếu diễn ra qua
tỉnh Prey Veng với quy mô trung bình 10.524 tấn/ngày với một số ngày lên tới 22.131 tấn
được xuất khẩu sang Việt Nam”, ông cho biết. Tỉnh Prey Veng không phải là điểm xuất
khẩu lúa duy nhất từ Campuchia sang Việt Nam, mà còn có các tỉnh Svay Rieng, Takeo,
Kampong Cham và Kampot.
Theo ông Sakhon, tính tới ngày 12/11, xuất khẩu lúa từ Campuchia sang việt Nam đạt
1.536.350 tấn, với nhiều mức giá khác nhau phụ thuộc vào chất lượng và chủng loại. Ví dụ,
lúa Rumduol ở mức 0,27 USD/kg, IR50404 có giá 0,22 USD/kg và OM5451 có giá 0,22
USD/kg.
Năm 2019, giá lúa thu mua tại Campuchia giảm xuống còn 0,17 – 0,19 USD/kg và có
những giai đoạn không có thương lái tới mua nhưng năm nay, giá lúa tốt, lên tới 0,24
USD/kg. Việt Nam hiện là một trong những khách hàng lớn của xuất khẩu lúa từ
Campuchia, nhưng phần lớn hoạt động xuất khẩu không có ghi nhận rõ ràng và một số
được thực hiện qua kênh buôn lậu.
Bên cạnh xuất khẩu lúa sang các nước láng giềng, Campuchia cũng xuất khẩu gạo thành
phẩm trực tiếp ra thị trường quốc tế. Theo Liên đoàn Gạo Campuchia (CRF), Campuchia đã
xuất khẩu 536.302 tấn gạo thành phẩm trong 10 tháng đầu năm 2020, tăng 17,11% so với
cùng kỳ năm 2019. Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu gạo thành phẩm lớn nhất của
Campuchia, chiếm thị phần 36%. 27 nước thị trường EU chiếm 32%, 6 nước thành viên
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ASEAN chiếm 13%, 10 nước tại châu Phi chiếm 9%, các nước châu Á – châu Đại dương
chiếm 6%, và các nước Bắc Mỹ, châu Á – Trung Đông chiếm 2% còn lại.
Trong 10 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu gạo thành phẩm của Campuchia đạt 366,44 triệu
USD, tăng gần 47 triệu USD, tương đương 15% so với cùng kỳ năm 2019.

Ấn Độ: Trong 10 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu gạo của Ấn Độ tăng vọt 43%
so với cùng kỳ năm 2019 do người mua ưu tiên đặt hàng nguồn gạo từ Ấn Độ
có giá thấp hơn để tăng cường tích trữ sau khi hàng loạt các nhà xuất khẩu gạo
lớn khác phải giảm xuất khẩu do hạn hán, theo dữ liệu chính thức từ Ấn Độ.
Xuất khẩu gạo từ Ấn Độ, nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới tăng, có thể kìm hãm giá gạo
trên thị trường quốc tế, giảm bớt tồn kho cao tại Ấn Độ khiến chính phủ nước này giới hạn
khả năng thu mua từ nông dân.
Trong 10 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu gạo Ấn Độ đạt 11,95 triệu tấn, tăng từ mức 8,34
triệu tấn trong cùng kỳ năm 2019, theo dữ liệu công bố từ Bộ Thương mại Ấn Độ. Xuất
khẩu gạo non-basmati tăng tới 61% trong cùng kỳ so sánh lên 7,6 triệu tấn sau khi giá gạo
tại Thái Lan, nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới, tăng vọt, khiến gạo Ấn Độ trở nên hết
sức hấp dẫn trên thị trường thế giới, theo một nhà xuất khẩu tại Mumbai. Xuất khẩu gạo
basmati của Ấn Độ tăng 20% lên 4,36 triệu tấn nhờ Iraq tăng mua, theo dữ liệu chính thức
cho thấy.
Ấn Độ chủ yếu xuất khẩu gạo non-basmati sang Bangladesh, Nepal, Benin và Senegal, và
xuất khẩu gạo basmati sang Iran, Saudi Arabia và Iraq. Xuất khẩu gạo của Ấn Độ trong
năm 2020 có thể tăng tới 42% so với năm 2019 lên mức cao kỉ lục 14 triệu tấn, theo Hiệp
hội các nhà xuất khẩu gạo Ấn Độ ước tính.

b. Nhập khẩu
Trung Quốc: Theo Reuters, các quan chức ngành công nghiệp Ấn Độ cho biết
Trung Quốc đã bắt đầu nhập khẩu gạo Ấn Độ lần đầu tiên sau ít nhất ba thập kỷ.
Động thái này xảy ra khi nguồn cung gạo từ Thái Lan, Myanmar và Việt Nam bị thắt chặt và
giá gạo giảm mạnh bất chấp căng thẳng chính trị vẫn đang tiếp diễn giữa hai nước.
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Ông B.V. Krishna Rao, Chủ tịch Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo, nói với Reuters rằng Trung
Quốc có thể tăng mua gạo vào năm tới sau khi thấy chất lượng của vụ mùa tại Ấn Độ. Các
thương nhân Ấn Độ đã kí hợp đồng xuất khẩu 100.000 tấn gạo tấm cho các chuyến hàng
vào tháng 12 với giá khoảng 300 USD/tấn theo phương thức giao hàng tự do (FOB), các
quan chức ngành cho biết.
Các nhà cung cấp truyền thống của Trung Quốc, như Thái Lan, Việt Nam, Myanmar và
Pakistan, có nguồn cung xuất khẩu hạn chế và đang báo giá cao hơn ít nhất 30 USD/tấn so
với giá của Ấn Độ, theo các quan chức thương mại gạo Ấn Độ.
Thái Lan, nhà xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới và là nhà cung cấp chính cho Trung Quốc,
đã phải chịu một đợt hạn hán trong năm nay đã ảnh hưởng đến vụ lúa. Các lô hàng của họ
vào năm 2020 có thể giảm xuống còn 6,5 triệu tấn, thấp nhất trong 20 năm.
"Thái Lan, Myanmar và Việt Nam đang gặp khó khăn do nguồn cung hạn chế. Ông
Himanshu Agarwal, Giám đốc điều hành tại Satyam Balajee, nhà xuất khẩu gạo lớn nhất
của Ấn Độ, cho biết Trung Quốc cuối cùng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc mua
gạo từ Ấn Độ.
Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã không đưa ra ý kiến thêm về vấn đề này.
"Trung Quốc mua gạo từ Ấn Độ, Mỹ hay bất kỳ quốc gia nào, chỉ nhằm tăng thêm hương vị
cho thị trường nội địa. Thương mại có tác động rất hạn chế đến thị trường Trung Quốc”, bà
Yin Xiuying, nhà phân tích của trang web thương mại www.chinagrain.cn (trụ sở tại Cáp
Nhĩ Tân), cho biết.
"Tôi không nghĩ Trung Quốc sẽ tăng nhập khẩu gạo hoặc tiếp tục mua thêm từ Ấn Độ", bà
Yin nói.

Bangladesh: Đầu tuần cuối tháng 11, cơ quan chịu trách nhiệm về ngũ cốc
Bangladesh đã tổ chức đợt đấu thầu quốc tế để mua 50.000 tấn gạo, đợt đấu
thầu nhập khẩu gạo đầu tiên của nước này trong 3 năm giữa bối cảnh nguồn cung nội địa
suy yếu và giá gạo nội địa tăng vọt. Hạn chót nhận hồ sơ chào giá là 26/11 với hiệu lực đến
ngày 10/12.
Gạo nhập khẩu theo đợt đấu thầu này sẽ được giao trong vòng 40 ngày kể từ khi kí hợp
đồng, theo văn bản quy định đấu thầu cho hay. Bangladesh có kế hoạch nhập khẩu
300.000 tấn gạo giữa bối cảnh sản lượng gạo nội địa giảm do lũ lụt nghiêm trọng.
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Tuy nhiên, các nhà quan sát thị trường gạo cho rằng động thái này của Bangladesh sẽ
không có tác động lên giá gạo, vốn đã tăng tới 50% kể từ tháng 3 đến nay, bởi đại dịch
virus corona đẩy giá gạo lên mức cao kỉ lục khi người dân hốt hoảng mua tích trữ. “Tôi
không nghĩ chính phủ Bangladesh có thể kìm chế giá gạo nội địa theo cách này. Thay vào
đó, nước này nên giảm thuế nhập khẩu gạo”, theo một thương nhân tại Dhaka.
Năm 2019, chính phủ Bangladesh đã nâng thuế nhập khẩu từ 28% lên 55% để hỗ trợ nông
dân trồng lúa trong nước giữa bối cảnh những cuộc biểu tình trên diện rộng của những
nông dân khi giá gạo giảm mạnh. “Bangladesh không có kế hoạch hạ thuế nhập khẩu
trong thời điểm này. Chúng tôi cần bảo vệ nông dân”, Bộ trưởng Nông nghiệp Abdur
Razzak chia sẻ và cho biết thêm chính phủ sẽ tăng nhập khẩu nếu cần. Sản lượng lúa gạo
vụ mùa mưa dự báo giảm tới 15% trong năm 2020, do mưa lũ liên tiếp.
Gần đây, chính phủ Bangladesh đã thu mua được gần 1 triệu tấn, so với mức mục tiêu 1,95
triệu tấn. Bangladesh, nước sản xuất gạo lớn thứ 3 thế giới với sản lượng gạo khoảng 35
triệu tấn hàng năm, phụ thuộc vào nhập khẩu để bù đắp thiếu hụt khi thiên tai như hạn hán,
lũ lụt làm giảm sản lượng nội địa.

Diễn biến giá
Trong tháng 11/2020, chỉ số giá gạo FAO trung bình đạt 108,6 điểm, không thay đổi so
với tháng trước (tại 2002 - 2004 là 100 điểm) và cao hơn 6% so với cùng kỳ 2019.
Trong đó, gạo nhật và gạo thơm lần lượt giảm 10,3% và 1,9% xuống 89,7 điểm và 98,1
điểm.

Trên thị trường thế giới, trong gần một tháng qua, giá gạo 5% tấm của Việt Nam có xu
hướng tăng nhẹ từ mức khoảng 495 USD/tấn vào đầu tháng lên khoảng 498 USD/tấn vào
gần cuối tháng. Trong khi đó, giá gạo 5% tấm của Thái Lan có xu hướng tăng mạnh từ 466
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USD/tấn vào đầu tháng lên 480 USD/tấn vào gần cuối tháng. Nguyên nhân chính là do
nguồn cung từ vụ mới chậm đưa ra thị trường khiến tình trạng khan hiếm làm giảm giá xảy
ra. Còn giá gạo Ấn Độ giảm nhẹ từ 373 USD/tấn vào đầu tháng xuống 368 USD/tấn vào
gần cuối tháng. Nguyên nhân chính là đồng rupee có xu hướng giảm giá.
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PHẦN II

Sản xuất
a. Diện tích gieo trồng, thu hoạch
Gieo trồng: Theo số liệu của Tổng Cục Thống kê, trong tháng 11, diện tích gieo trồng lúa
mùa cả nước năm nay đạt 1.584,6 nghìn ha, bằng 98,3% vụ mùa năm 2019. Trong đó, các
địa phương phía Bắc gieo cấy 1.050,2 nghìn ha, bằng 98,1%, riêng các tỉnh vùng Đồng bằng
sông Hồng gieo cấy đạt 484,4 nghìn ha, bằng 97,4%; các địa phương phía Nam gieo cấy
534,4 nghìn ha, bằng 98,8%.
Diện tích gieo trồng lúa thu đông năm 2020 tại vùng ĐBSCL ước tính đạt 724 nghìn ha,
giảm 0,2 nghìn ha so với vụ thu đông năm trước. Diện tích gieo trồng lúa thu đông giảm ở
một số địa phương do chuyển đổi đất trồng lúa sang trồng cây ăn quả và ảnh hưởng dây
chuyền từ vụ hè thu sản xuất muộn. Một số tỉnh có diện tích gieo trồng lúa thu đông giảm
so với năm trước do chuyển sang trồng cây ăn quả như Tiền Giang giảm 24,3 nghìn ha;
Bến Tre giảm 14,5 nghìn ha; Trà Vinh giảm 10,1 nghìn ha.
Bên cạnh đó, do vụ hè thu xuống giống muộn, một số địa phương có diện tích đất đủ thời
vụ sản xuất đã tạm cho đất nghỉ, tuy nhiên một số địa phương khác tăng diện tích đất sản
xuất trở lại tại một số tiểu vùng năm trước thực hiện xả lũ định kỳ và mở rộng diện tích
ngoài vùng đê bao như An Giang tăng 14,3 nghìn ha; Kiên Giang tăng 11,4 nghìn ha; Sóc
Trăng tăng 13 nghìn ha. Những nguyên nhân này đã dẫn đến diện tích gieo trồng toàn vụ
lúa thu đông năm 2020 không có nhiều biến động so với vụ thu đông năm trước.
Thu hoạch: Tính đến trung tuần tháng 11, các địa phương trên cả nước đã cơ bản kết thúc
sản xuất lúa vụ mùa. Diện tích thu hoạch cả nước đạt 1.424,7 nghìn ha, chiếm 89,9% diện
tích gieo cấy và bằng 98,1% cùng kỳ năm trước. Trong đó, các địa phương phía Bắc thu
hoạch 1.032,7 nghìn ha, chiếm 98,3% và bằng 97,7%; các địa phương phía Nam thu hoạch
392 nghìn ha, chiếm 73,4% diện tích gieo cấy và bằng 99,1%.
Tiến độ thu hoạch lúa mùa năm nay chậm hơn cùng kỳ năm trước do ảnh hưởng của thời
tiết nắng nóng, hạn hán nên thời gian xuống giống bị chậm từ 10-20 ngày so với thời vụ
thông thường. Quá trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chuyển đổi cơ cấu sản xuất và
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do ảnh hưởng bởi các đợt nắng nóng kéo dài, thiếu nước tưới hoặc đất bị nhiễm mặn nên
diện tích gieo cấy lúa mùa 2020 giảm nhiều. Một số địa phương có diện tích lúa mùa giảm
nhiều là: Ninh Thuận giảm 2,9 nghìn ha; Thanh Hóa giảm 4,7 nghìn ha; Hà Nội giảm 2,4
nghìn ha; Hải Phòng giảm 2,7 nghìn ha; Hưng Yên giảm 1,9 nghìn ha;… kéo theo sản lượng
chung toàn vụ giảm.

Mặc dù thời tiết đầu vụ không thuận lợi nhưng trong quá trình cây lúa sinh trưởng và phát
triển, điều kiện thời tiết khá thuận lợi nên cây lúa đẻ nhánh nhanh và đồng đều, các loại sâu
bệnh xuất hiện nhưng được phòng trừ kịp thời nên năng suất tăng so với vụ mùa năm
trước.
Năng suất lúa mùa của cả nước năm nay ước tính đạt 51 tạ/ha, tăng 0,5 tạ/ha so với vụ
mùa năm trước; sản lượng đạt 8,08 triệu tấn, giảm 20,7 nghìn tấn. Trong đó, năng suất tại
các địa phương phía Bắc ước tính đạt 51,7 tạ/ha, tăng 0,7 tạ/ha; sản lượng đạt 5,43 triệu
tấn, tương đương vụ mùa năm trước. Riêng năng suất lúa mùa vùng Đồng bằng sông Hồng
đạt 56,6 tạ/ha, tăng 1,0 tạ/ha; sản lượng đạt 2,74 triệu tấn, giảm 25,2 nghìn tấn. Tại các địa
phương phía Nam năng suất ước tính đạt 49,6 tạ/ha, tăng 0,2 tạ/ha; sản lượng đạt 2,65
triệu tấn, giảm 12,8 nghìn tấn.
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b. Tình hình sâu, dịch bệnh, thời tiết
Theo báo cáo của Cục Bảo vệ thực vật (BVTV), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
(NNPTNT) vào cuối tháng 11:
Rầy hại lúa: Diện tích nhiễm 2.615 ha (tăng 935 ha so với kỳ trước, tăng 1.454 ha so với
cùng kỳ năm trước), đã phòng trừ trong kỳ 1.3294 ha. Phân bố chủ yếu tại các tỉnh An
Giang, Đồng Tháp, Long An, Sóc Trăng, Bà Rịa -Vũng Tàu, Bình Phước, Bình Thuận, Lâm
Đồng,…
Sâu cuốn lá nhỏ: Diện tích nhiễm 5.619 ha (tăng 348 ha so với kỳ trước, tăng 564 ha so với
cùng kỳ năm trước), trong đó diện tích nhiễm nặng 20 ha, đã phòng trừ trong kỳ 1.296 ha.
Phân bố chủ yếu tại các tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Tây Ninh, Đồng Tháp, Long An, Bình
Phước, Bình Thuận,…
Sâu đục thân 2 chấm: Diện tích nhiễm 2.610 ha (tăng 547 ha so với kỳ trước, giảm 1.248
ha so với cùng kỳ năm trước), trong đó diện tích nhiễm nặng 34 ha, diện tích phòng trừ
1.431 ha. Phân bố chủ yếu tại các tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Bình Thuận, Ninh Thuận,...
Bệnh đạo ôn:
Bệnh đạo ôn lá: Diện tích nhiễm 11.810 ha (tăng 535 ha so với kỳ trước, tăng 3.419 ha so
với cùng kỳ năm trước), nhiễm nặng 50 ha, diện tích phòng trừ trong kỳ 5.228 ha. Phân bố
chủ yếu tại các tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Long An, Đồng Nai, Trà Vinh, Đồng Tháp, Bình
Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Lâm Đồng,...
Bệnh đạo ôn cổ bông: Diện tích nhiễm 1.412 ha (giảm 188 ha so với kỳ trước, giảm 4.581
ha so với cùng kỳ năm trước), nhiễm nặng 06 ha, diện tích phòng trừ trong kỳ 950 ha.
Phân bố chủ yếu tại các tỉnh An Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh, Tây Ninh, Bình Dương, Kiên
Giang, Lâm Đồng,...
Bệnh đen lép hạt: Diện tích nhiễm 5.362 ha (giảm 151 ha so với kỳ trước, giảm 925 ha so
với cùng kỳ năm trước), diện tích nhiễm nặng 100 ha, phòng trừ 3.780 ha. Phân bố chủ yếu
tại các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Tây Ninh, Hậu Giang, Vĩnh Long, Bình Thuận,
Phú Yên, Lâm Đồng, Khánh Hòa,…
Bệnh bạc lá: Diện tích nhiễm 2.687 ha (giảm 2.282 ha so với kỳ trước, giảm 7.694 ha so với
cùng kỳ năm trước), phòng trừ 1.209 ha. Phân bố chủ yếu ở các tỉnh phía Nam như Sóc
Trăng, An Giang, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Kiên Giang, Trà Vinh,…
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Chuột: Diện tích nhiễm 4.251 ha (tăng 434 ha so với kỳ trước, tăng 409 ha so với cùng kỳ
năm trước), nhiễm nặng 558 ha, phòng trừ 3.938 ha. Phân bố chủ yếu ở các tỉnh Bạc Liêu,
An Giang, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Bình Dương, Bình Thuận, Phú Yên, Khánh Hòa, Lâm
Đồng,...
Ốc bươu vàng: Diện tích nhiễm 1.973 ha (giảm 855 ha so với kỳ trước, tăng 188 ha so với
cùng kỳ năm trước), diện tích đã phòng trừ trong kỳ 5.394 ha. Phân bố chủ yếu ở các tỉnh
Sóc Trăng, Kiên Giang, Bến Tre, Tiền Giang, Bình Phước, Long An, Bình Thuận,...

Tiêu thụ
Theo thống kê số liệu của Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ NN&PTNT),
khối lượng gạo xuất khẩu tháng 11/2020 ước đạt 388 nghìn tấn với giá trị đạt 207 triệu
USD, đưa tổng khối lượng và giá trị xuất khẩu gạo 11 tháng đầu năm 2020 đạt 5,74 triệu
tấn và 2,85 tỉ USD, giảm 2,2% về khối lượng nhưng tăng 10,4% về giá trị so với cùng kỳ năm
2019.

Tính trong 10 tháng đầu năm 2020, Philippines đứng vị trí thứ nhất về về thị trường xuất
khẩu gạo của Việt Nam với 32,9% thị phần, đạt 1,86 triệu tấn và 868,66 triệu USD, giảm
4,3% về khối lượng nhưng tăng 8,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2019.
Các thị trường có giá trị xuất khẩu gạo tăng mạnh là: Indonesia, tăng gấp 3,1 lần, đạt 83,8
nghìn tấn và 45,6 triệu USD và Trung Quốc, tăng 79,2%, đạt 657,6 nghìn tấn và 379,6 triệu
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USD. Ngược lại, thị trường có giá trị xuất khẩu gạo giảm mạnh nhất trong 10 tháng đầu
năm 2020 là Iraq (giảm 65,6%) đạt 90 nghìn tấn và 47,6 triệu USD.
Về chủng loại xuất khẩu, trong 10 tháng năm 2020, giá trị xuất khẩu gạo trắng chiếm 40,3%
tổng kim ngạch; gạo jasmine và gạo thơm chiếm 37,7%; gạo nếp chiếm 17,6%; gạo
japonica và gạo giống Nhật chiếm 4,2%. Các thị trường xuất khẩu gạo trắng lớn nhất của
Việt Nam là Philippines (chiếm 54,5%), Malaysia (chiếm 13,4%) và Cuba (chiếm 8,8%).
Với gạo jasmine và gạo thơm, thị trường xuất khẩu lớn nhất là Philippines (chiếm 26,4%),
Ghana (chiếm 21,2%) và Bờ Biển Ngà (chiếm 14,8%).
Với gạo nếp, thị trường xuất khẩu lớn là Trung Quốc (chiếm 72,4%), Indonesia (chiếm
8,0%), và Philippines (chiếm 7,0%). Với gạo japonica và gạo giống Nhật, thị trường xuất
khẩu lớn nhất của Việt Nam là Kiribati (chiếm 17,5%), Đảo quốc Solomon (chiếm 15,7%), và
Trung Quốc (chiếm 6,9%).

Diễn biến giá
Trong gần một tháng qua, giá gạo 5% tấm của Việt Nam có xu hướng tăng nhẹ từ mức
khoảng 495 USD/tấn vào đầu tháng lên khoảng 498 USD/tấn vào gần cuối tháng.
Giá gạo xuất khẩu bình quân 10 tháng đầu năm 2020 đạt 493,3 USD/tấn, tăng 12,7% so
với cùng kỳ năm 2019.
Tại thị trường trong nước, giá lúa, gạo tại các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) diễn
biến tăng, giảm trái chiều trong tháng 11, song nhìn chung giá tăng nhẹ so với tháng
10/2020.
Cụ thể, tại An Giang, lúa IR50404 tăng 200 đồng/kg lên mức 6.200 đồng/kg; lúa OM 2514
tăng 400 đồng/kg lên mức 6.300 đồng/kg; lúa gạo thường ở mức 10.500 đồng/kg; gạo
thơm đặc sản jasmine ở mức 14.500 đồng/kg.
Tại Kiên Giang, giá lúa giảm do mưa bão gây ngập úng, với lúa IR50404 giảm 200 đồng/kg
xuống còn 6.600 – 6.800 đồng/kg; lúa OM 6976 ở mức 6.900 – 7.200 đồng/kg; lúa OM
5451 giảm 200 đồng/kg xuống 7.000 – 7.100 đồng/kg.
Tại Vĩnh Long, lúa IR50404 tại huyện Vũng Liêm được ghi nhận ở mức cao, 6.000 đồng/kg
lúa tươi và 6.800 đồng/kg lúa khô; lúa hạt dài tươi ở mức 6.300 đồng/kg, lúa khô ở mức
6.900 đồng/kg.
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PHẦN III

Dự báo về triển vọng ngành gạo năm 2021, CTCK Rồng Việt (VDSC) cho rằng nhiều khả
năng sẽ có sự dịch chuyển sang sản xuất gạo “chuyên nghiệp”. Trong đó, nhiều cơ hội
đến từ các thị trường mới đòi hỏi chất lượng cao hơn.
Cụ thể, Hiệp định thương mại Việt Nam – EU (EVFTA) giúp Việt Nam hưởng ưu đãi với hạn
ngạch 80.000 tấn gạo/năm và tự do hóa hoàn toàn đối với gạo tấm, giúp Việt Nam xuất
khẩu khoảng 100.000 tấn/năm.
Đồng thời, EU cam kết đưa thuế suất về 0% sau 3 - 5 năm đối với sản phẩm gạo. Với việc
gạo các nước Campuchia (thị phần 8,7%) và Myanmar (thị phần 22%) vẫn phải chịu thuế
tuyệt đối 125 EUR/tấn trong năm 2021, tính cạnh trạnh của gạo Việt sẽ cao hơn.
Trước EVFTA, Việt Nam chỉ xuất khẩu 50.000 tấn gạo (năm 2019) trong khi nhu cầu gạo ở
châu Âu ở mức 2,3 triệu tấn và phải chịu mức thuế 65-211 EUR/tấn.
Với thị trường Australia, đại dịch COVID-19 và biến đổi khí hậu đã có những tác động tiêu
cực đến hoạt động sản xuất nông nghiệp của Australia, dự kiến sản lượng niên vụ 2020 2021 chỉ ở mức 266.000 tấn, thấp hơn mức trung bình 629.000 tấn của giai đoạn 2008 2019. Việc thiếu hụt gạo buộc Chính phủ Australia tăng cường nhập khẩu và Việt Nam
đang được xem xét như một đơn vị cung cấp khả thi.
Trong khuôn khổ tham vấn song phương với Hàn Quốc, nước này đã đồng ý cung cấp hạn
ngach 55.112 tấn đối với các loại gạo mà Việt Nam có thể trồng và xuất khẩu. Tuy nhiên,
việc cạnh tranh từ Thái Lan và Ấn Độ là một trong những thách thức của ngành hàng trong
thời gian tới. Bởi hạn hán đã kết thúc và lượng mưa lớn hiện đang giúp nền nông nghiệp
Thái Lan phục hồi, cùng với việc ngành lúa gạo Ân Độ đang có một năm “bội thu” nên sản
lượng xuất khẩu của cả hai nước dự kiến sẽ tăng thêm 1 triệu tấn trong năm 2021.
Năm 2020, giá gạo Việt Nam tăng một phần đến từ việc nhu cầu gạo Việt tăng trong bối
cảnh nguồn cung Thái Lan sụt giảm và gián đoạn xuất khẩu gạo Ấn Độ do thiếu hụt nguồn
nhân lực. Vậy nên, khi hoạt động xuất khẩu của hai nước trên ổn định trở lại sẽ phần nào
sẽ làm giá gạo Việt Nam sụt giảm.
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Đáng chú ý, giữa tháng 7 vừa qua, Bộ Công Thương đã nhận thông báo về việc Bộ Nông
nghiệp Philippines công bố dự thảo Thông tư về “Các biện pháp quản lí an toàn thực phẩm
đối với mặt hàng gạo”. Thông tư này nhằm siết chặt chất lượng gạo nhập khẩu, trong khi
hoạt động sản xuất gạo của nước ta chưa thực sự “chuyên nghiệp”, nên các công ty nhỏ
khó kịp thích nghi.
Dự kiến, sản lượng xuất khẩu gạo sang Philippines sẽ sụt giảm khi Chính phủ nước này
thông qua Thông tư trên. Sản lượng thiếu hụt nhiều khả năng sẽ được Chính phủ
Philippines bù đắp thông qua các nguồn cung gạo khác như Thái Lan, Cambodia và
Myanmar.
"Thách thức đến từ việc Philippines siết chặt chất lượng gạo nhập khẩu từ Việt Nam và cơ
hội xuất khẩu sang các thị trường mới đòi hỏi chất lượng cao như châu Âu, Australia hay
Hàn Quốc sẽ buộc các doanh nghiệp chuyển đổi sang mô hình sản xuất bài bản hơn nhằm
đáp ứng nhu cầu của các thị trường. Hiện tại, Lộc Trời, Vinaseed và Trung An là những
đơn vị sản xuất gạo “bài bản” nên nhiều khả năng tận dụng được nguồn cầu từ các thị
trường mới", VDSC nhận định.
Còn theo dự báo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, dự kiến tháng 12 và thời
gian tới giá gạo sẽ bình ổn trở lại, do nguồn cung từ vụ Thu – Đông đang vơi dần và cung
từ lúa Đông Xuân sẽ bắt đầu từ 1 đến 2 tháng tới.
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PHẦN IV

CTCP Lộc Trời (Mã: LTG): Theo báo cáo mới đây của công ty, kết quả kinh
doanh có sự hồi phục đáng kể trong quý III nhờ sự cải thiện biên lợi nhuận
gộp và tiết giảm chi phí. Doanh thu thuần dù giảm 9% nhưng lãi gộp vẫn
tăng 7% lên 373 tỉ đồng. Lợi nhuận sau thuế tăng 120% đạt 92 tỉ đồng.
Trong đó, doanh thu mảng gạo giảm hơn 42% xuống 488 tỉ đồng, chỉ còn đóng góp khoảng
1/4 tổng doanh thu. Tuy nhiên biên lợi nhuận gộp mảng này được cải thiện mạnh từ 3,3%
cùng kỳ lên 5,8%, đã góp phần nâng biên lợi nhuận chung từ 18% lên 21%.
Sự thay đổi này là do công ty đẩy mạnh bán gạo có thương hiệu thay thế dần xuất khẩu
gạo hàng hóa; riêng nhãn hiệu Hạt Ngọc Trời đang xuất hiện tại nhiều chuỗi siêu thị lớn
như Co.opmart, BigC cũng như gia tăng hiện diện tại Bách Hóa Xanh và VinMart. Trong
tháng 9, Lộc Trời cũng có đơn hàng xuất khẩu 126 tấn gạo thơm Jasmine 85 đi Châu Âu.
Do ảnh hưởng của nửa đầu năm, doanh thu 9 tháng của Lộc Trời vẫn còn giảm 37% xuống
3.972 tỉ đồng. Lợi nhuận sau thuế thu về 205 tỉ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ và thực hiện
được 57% kế hoạch năm.

CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (Vinaseed – Mã: NSC):
Vào đầu tháng 11, một loại gạo Đồng Tháp vào top 3 Gạo ngon Việt
Nam, dự thi thế giới. Đó là giống Đài Thơm 8 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lúa gạo Việt
Nam (Vinarice) đặt tại Cụm công nghiệp Trường Xuân, huyện Tháp Mười.
Cuộc thi Gạo ngon Việt Nam lần thứ II – 2020 do Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn) phối hợp Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) tổ chức vào ngày 3/11, tại
TP HCM.
Kết quả, giải Nhất chủng loại gạo thơm thuộc về giống gạo ST25 của Doanh nghiệp tư nhân
Hồ Quang Trí; giải Nhì thuộc về gạo Thiên Vương của Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời và
2 giải Ba thuộc về giống OM8 của Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long và giống Đài Thơm 8
của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lúa gạo Việt Nam.
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CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (Mã: TRA): Ngày 3/11, Hội đồng
Quản trị công ty đã hông qua chủ trương mua 18,2 triệu cổ phần của Trung An
Kiên Giang để nâng tỉ lệ sở hữu lên 20,342 triệu cp, tương đương 90,81%.
Lý do tăng sở hữu là Trung An đang sở hữu vùng nguyên liệu lớn tại Kiên Giang để phát
triển các sản phẩm sạch và sản phẩm hữu cơ. Mục đích nhằm bổ sung vốn lưu động và
đầu tư xây dựng mở rộng sản xuất kinh doanh của Trung An Kiên Giang.
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PHẦN V

Chính sách các nước trên thế giới
Thái Lan: Theo tờ Bangkok Post, Bộ Thương mại Thái Lan đang chuẩn bị nộp
hai hồ sơ chỉ dẫn địa lí (GI) cho gạo hom mali Thung Kula Rong Hai và gạo
Sangyod Muang Phatthalung tại Indonesia trong năm 2021, một động thái nhằm nâng thu
nhập từ các sản phẩm đặc sản của Thái Lan. Giám đốc Cục Tài sản Trí tuệ Thái Lan
Vuttikrai Leewiraphan cho biết nếu được phê chuẩn, hai sản phẩm này sẽ giúp tăng doanh
thu các sản phẩm có chỉ dẫn địa lí của Thái Lan, từ mức 6 tỉ Baht trong năm 2020.
Hiện Thái Lan có 6 sản phẩm đang đăng kí chỉ dẫn địa lí tại nước ngoài, bao gồm gạo hom
mali Thung Kula Rong Hai, cà phê Doi Chang, cà phê Doi Tung và gạo and Sangyod Muang
Phatthalung tại EU, tơ lụa Thái bản địa Isan tại Việt Nam; và lụa gấm Lamphun tại Ấn Độ và
Indonesia. Doanh thu các sản phẩm GI Thái Lan đã đăng kí ở nước ngoài không được công
bố.
Ông Vuttikrai cho biết gạo hom mali Thung Kula Rong Hai là sản phẩm có chỉ dẫn địa lí
được công nhận rộng rãi về chất lượng và nổi tiếng tại thị trường châu Âu. Loại gạo này có
mùi thơm không trộn lẫn với các loại gạo khác được trồng ngoài khu vực này. Cơ quan này
đã nộp hồ sơ chỉ dẫn địa lý cho loại gạo này tại Trung Quốc và Malaysia, hiện đang đợi phê
duyệt.
GI là một chứng nhận tính duy nhất, được dùng để xác nhận một sản phẩm xuất xứ từ một
nước, vùng hoặc địa phương cụ thể, có các phẩm chất cụ thể, uy tín cao hoặc các đặc
điểm khác. Chứng nhận các đặc điểm và chất lượng độc nhất thường giúp tăng giá trị thị
trường tại các nước phát triển. Đăng kí GI sẽ giúp bảo vệ thương hiệu của các sản phẩm
bản địa của các cộng đồng, xây dựng niềm tin người tiêu dùng vào chất lượng cũng như trí
tuệ bản địa.
Ông Vuttikrai cho biết doanh thu các sản phẩm có GI kỳ vọng tăng hơn 800 triệu baht trong
năm 2020, từ mức 5,2 tỉ baht trong năm 2019. Doanh thu các sản phẩm GI ít chịu tác động
bởi đại dịch.
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Ông Vuttikrai cho biết chính phủ của thủ tướng Prayut Chan-o-cha đã cam kết phát triển và
thúc đẩy các sản phẩm GI ở tất cả các tỉnh để tạo thu nhập cho các cộng đồng và giải
quyết đói nghèo. Cơ quan ông có kế hoạch xúc tiến đăng kí GI để bao phủ toàn bộ 77 tỉnh
trong năm 2020.
Trong tháng 9, chính phủ đã bổ sung vào danh sách gạo Kaow Hom Mali Din Phu Khao Fai
Buriram từ Buri Ram.
Trong khi đó, gạo thơm Thai Hom Mali đã giành lại danh hiệu “Gạo ngon nhất thế giới năm
2020” tại Hội nghị Gạo thế giới tổ chức trực tuyến bởi Rice Trader vừa qua, đây sẽ là cú
hích cho xuất khẩu gạo của Thái Lan.
Gạo Thai Hom Mali bị lật ngôi vương năm 2018 bởi Malys Angkor, loại gạo thơm cao cấp
từ Campuchia và gạo ST 25, loại gạo thơm cao cấp của Việt Nam vào năm 2019.

Brazil: Vụ Ngoại thương Thái Lan hôm 2/11 cho biết, các nhà xuất khẩu gạo
của nước này sẽ hưởng lợi từ việc Chính phủ Brazil quyết định kể từ tháng
9/2020 giảm thuế nhập khẩu lúa gạo xuống 0%, áp dụng từ 11/9 đến 31/12.
Động thái này của Brazil nhằm ổn định thị trường trong nước giữa bối cảnh dịch COVID19. Vụ trưởng Kirati Ratchano cho biết, Thái Lan từ trước tới nay phải trả thuế 12% đối với
thóc gạo xuất khẩu sang Brazil. Trong tháng 9 và 10/2020, xuất khẩu gạo Thái Lan sang
Brazil đạt 28.163 tấn - gấp nhiều lần mức 433 tấn của năm 2019 và trị giá 12,55 triệu USD.

Chính sách của Việt Nam
Vào đầu tháng 11, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 87/2020/TT-BTC về việc Ban
hành qui chuẩn kĩ thuật quốc gia đối thóc tẻ dự trữ quốc gia. Trong đó bao gồm các yêu
cầu kĩ thuật, phương pháp thử; yêu cầu về giao nhận (nhập, xuất), công nghệ bảo quản và
công tác quản lý đối với thóc tẻ dự trữ quốc gia.
Cụ thể, thóc là hạt lúa thuộc loài Oryza sativa L. chưa bóc vỏ trấu. Thóc nhập kho dự trữ
quốc gia phải là thóc mới, hạt thóc có màu sắc đặc trưng của giống, mùi tự nhiên, hạt mẩy,
vỏ trấu không nứt hở.
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Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng qui định thóc lưu kho dự trữ quốc gia được bảo quản theo
công nghệ bảo quản kín, thóc được bọc trong túi nhựa Polyvinylclorua (PVC) với 2 phương
pháp là bảo quản trong điều kiện áp suất thấp, duy trì ở mức chênh lệch cột nước trên áp
kế là 10 mm (áp suất âm tối thiểu 98 Pa).
Đồng thời bảo quản bổ sung khí N2 duy trì nồng độ ≥ 98%, nhằm giảm đến mức thấp nhất
nồng độ khí oxy trong lô thóc ≤ 2%.
Ba tháng đầu bảo quản (tính từ khi phủ màng làm kín lô thóc) cần hút khí lô thóc tới mức
chênh lệch cột nước trên áp kế là 100 mm (áp suất âm 980,7 Pa) và thường xuyên duy trì
áp suất trong lô thóc tối thiểu mức chênh lệch cột nước trên áp kế là 20 mm (áp suất âm
196 Pa)…
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1/1/2021. Đối với số lượng thóc nhập kho dự trữ quốc
gia trước ngày Thông tư này có hiệu lực hiện đang lưu kho bảo quản thì tiếp tục thực hiện
theo Thông tư số 53/2014/TT-BTC ngày 24 /4/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Qui chuẩn kĩ thuật quốc gia đối với thóc dự trữ quốc gia.

Công nghệ, giống lúa
Giống lúa thuần VNR88
Bộ Nông nghiệp và phát triển nông
thôn (NN&PTNT) mới đây đã có quyết
định về việc công nhận lưu hành giống
cây trồng mới đối với giống lúa thuần
VNR88. VNR88 là giống lúa thuần
năng suất chất lượng cao cho Tập
đoàn giống cây trồng Việt Nam
(Vinaseed) nghiên cứu và chọn tạo.
Giống có một số đặc tính nổi bật:
Thời gian sinh trưởng: Vụ Xuân 130 140 ngày, vụ Mùa 100-105 ngày.
Năng suất: Năng suất trung bình 7,0 - 7,5 tấn/ha, thâm canh tốt có thể đạt 8,0 - 8,5 tấn/ha.
Khối lượng 1000 hạt 23 - 24 g.
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Đặc điểm: Chiều cao cây 105-110 cm, bộ lá phẳng, hơi mỏng lá, bông to, xếp hạt trung
bình, hạt hơi bầu, màu nâu nhạt, mỏ hạt thẳng, Chống chịu trung bình một số loài sâu bệnh
hại chính, phạm vi thích ứng rộng.
Chất lượng: Hạt gạo trong, không bạc bụng, tỷ lệ gạo xát và gạo nguyên cao, cơm trắng,
bóng, mềm, vị đậm, ngon cơm.

Giống lúa ĐH12
Giống lúa mới ÐH12 do Viện
Nghiên cứu và Phát triển cây
trồng (Học viện Nông nghiệp
Việt Nam) lai tạo, chọn lọc, là
sản phẩm của Ðề án phát triển
sản phẩm quốc gia lúa gạo
Việt Nam chất lượng cao, năng
suất cao, chất lượng gạo thơm
ngon, thời gian sinh trưởng
ngắn, khả năng chống chịu
ngoại cảnh tốt.
Do đó, diện tích trồng giống lúa ÐH12 ngày càng được mở rộng, các nơi trồng đều được
công ty lương thực bao tiêu đầu ra. Công ty dự kiến mở rộng diện tích đạt từ 30 đến 40
nghìn ha vào năm 2022, khảo nghiệm sản xuất thêm ở các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ,
Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long để bổ sung phạm vi lưu hành của giống lúa, đồng
thời liên kết với công ty chế biến để lên kế hoạch xuất khẩu gạo.
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Bộ Công Thương

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA)

Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA)

Hội đồng ngũ cốc quốc tế (IGC)

Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp
Quốc (FAO)

Cục Bảo vệ thực vật
Tổng cục Hải quan
Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương)
Bộ Tài nguyên và Môi trường

Reuteus
SSI Research
Riotimeonline

Báo cáo “Thị trường gạo tháng 11/2020” 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 kỳ chi phí, tổn thất hoặc thiệt hại nào cho
dù trực tiếp hay gián tiếp, có liên quan tới hoặc là hậu quả của việc sử dụng báo cáo, hoặc liên quan tới
những thiếu sót, sai sót.

Thông tin và tài liệu trong báo cáo được nỗ lực tổng hợp dưới dạng sẵn có một cách chính xác nhất có
thể. Tuy nhiên, tác giả không đảm bảo tính chính xác, sự thích hợp hay đầy đủ của các thông tin và số
liệu, đồng thời tuyên bố miễn trừ hoàn toàn trách nhiệm đối với các lỗi hoặc thiếu sót trong các thông tin
và số liệu này.
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Trịnh Huyền Trang

Hotline: 0995222999
Email: info@vietnambiz.vn
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