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tình hình tiêu thụ và các dự báo về thị trường đường trong nước và thế giới. 
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Tháng 4, sản lượng đường Brazil tăng 83% so với cùng kì năm ngoái, trong khi một số nhà 
máy tại Ấn Độ phải đóng cửa do dịch COVID-19, khiến sản lượng đường sụt giảm đáng kể. 
Tuy nhiên, Ấn Độ vẫn đẩy mạnh xuất khẩu đường và hạn chế dự trữ trong nước. 

Ngược lại, Mỹ dự kiến nâng hạn ngạch nhập khẩu đường thô lên 317.515 tấn, và đường 
tinh luyện khoảng 181.437 tấn. Nga và Ukraine đang mở rộng diện tích trồng củ cải đường. 

Giá đường tháng 4 chịu tác động của các biện pháp phong tỏa trong dịch COVID-19, khiến 
lượng tiêu thụ biến động đáng kể. Ngoài ra, giá dầu tương lai lao dốc và đồng nội tệ Brazil 
suy yếu cũng là nguyên nhân lớn. 

Tại Việt Nam, ngành đường đang ở gần giai đoạn cuối vụ 2019/2020. Sản lượng lũy kế từ 
đầu vụ đến ngày 30/4 đạt hơn 7,8 triệu tấn mía, sản xuất được 753.464 tấn đường. 

Dự báo, nguồn cung đường vẫn đáp ứng đủ trong tháng 5 và giá đường trong nước có thể 
tăng nhẹ nhưng vẫn nằm dưới giá thành sản xuất đường (từ mía). Như vậy, các nhà máy 
đường và nông dân còn gặp rất nhiều khó khăn trong việc sửa chữa ngoài vụ và chuẩn bị 
nguyên liệu mía cho vụ ép sau.
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PHẦN I 

1. Sản lượng 

Đường thô từ mía và củ cải 

Brazil: Tháng 4, cả nước thu hoạch được 60,38 triệu tấn mía, tăng 32% so với 
cùng kì năm ngoái. Sản lượng đường đạt 2,98 triệu tấn, tăng 83%.  

Có 213 nhà máy ethanol (mía) hoạt động vào cuối tháng 4, giảm 7 nhà máy 
so với cùng kì. Dự kiến đến cuối tháng 5, số nhà máy sẽ tăng thêm 32. 

Trên thị trường giao sau tháng 5/2020, khoảng 2,26 triệu tấn đường thô được vận chuyển 
riêng qua cảng Santos, nhưng đây chỉ là số dư nhỏ của vụ mùa 2019/2020. Brazil dự kiến 
xuất khẩu 19,05 triệu tấn đường trong niên vụ này, giảm  840.000 tấn so với vụ trước dù 
tổng sản lượng không thay đổi nhiều. 

 

 
 
 

Ấn Độ: Theo Hiệp hội đường Ấn Độ (ISMA), lũy kế đến ngày 15/5, sản lượng 
đường nước này đạt 26,5 triệu tấn, giảm hơn 6,1 triệu tấn (19%) so với cùng kì 
năm ngoái và 63 nhà máy đang/vẫn hoạt động bình thường. 

Trong đó, bang Uttar Pradesh sản xuất hơn 12,2 triệu tấn với 46/119 nhà máy còn vận 
hành, tăng 548.000 tấn so với cùng kì, ghi nhận con số kỉ lục so với 12 triệu tấn niên vụ 
2017/2018.  

Trong khi đó, sản xuất đường tại khu vực Maharashtra đạt gần 6,1 triệu tấn, giảm 40% so 
với cùng kì và còn một nhà máy đang hoạt động, muộn hơn so với việc kết thúc hoạt động 
nghiền vào 30/4/2019. 
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Ngoài ra, bang Karnataka đã kết thúc mùa nghiền từ ngày 30/4, sản lượng đường đạt 3,5 
triệu tấn. Tuy nhiên, một số nhà máy có thể hoạt động trở lại vào đợt gió mùa (từ tháng 7 
đến tháng 9). Vào thời điểm này năm ngoái, Karnataka sản xuất được 105.000 tấn đường 
giúp sản lượng niên vụ 2018/2019 tại đây đạt trên 4,3 triệu tấn. 

Theo một số nguồn tin đầu tháng 5, các hợp đồng xuất khẩu đường Ấn Độ với tổng khối 
lượng 4,2 triệu tấn đã sẵn sàng để vận chuyển đến những quốc gia khác, chủ yếu là 
Indonesia và Iran. Trong đó, các nhà máy đã gửi đi khoảng 3,6 triệu tấn. Hoạt động xuất 
khẩu vẫn diễn ra trong mùa dịch và dự kiến trở lại bình thường trong thời gian tới. 

 

 

Gần 75%  các nhà máy phía Đông bang Uttar dừng hoạt động và số còn lại dự kiến đóng 
cửa trong tuần đầu tháng 5. Trong khi 30% số nhà máy ở khu vực trung tâm Uttar dừng 
hoạt động, lượng còn lại sẽ đóng cửa trong tháng 5. Do lượng mía tăng lên, tốc độ đóng 
cửa các nhà máy chậm lại so với cùng kì năm ngoái.  

Tại bang Karnataka, rất ít các nhà máy đường có thể hoạt động trong thời gian mới bắt đầu 
niên vụ từ tháng 7. Năm ngoái, các nhà máy chỉ sản xuất được hơn 105.000 tấn đường vào 
thời điểm đó.  

Ngoài ra, một số nhà máy bang Tamil Nadu phải đóng cửa tạm thời do chính sách phong 
tỏa của Chính phủ nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. 

Chính phủ nước này cho phép gia hạn thời gian kí hợp đồng xuất khẩu đến ngày 30/9 tới. 
Các nhà máy không xuất khẩu đường sẽ bị phạt bằng cách không được nhận trợ cấp từ 
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Chính phủ. Do đó, việc tái phân bổ đường dự kiến sẽ diễn ra trong vòng hai tháng nữa và 
thúc đẩy xuất khẩu mặt hàng này. Dự trữ đường tại Ấn Độ bị cấm trong vài năm gần đây 
do kì vọng nhu cầu nước giải khát và rượu vang sẽ co hẹp lại.  

 

Thái Lan: Thu hoạch mía tháng 4 khiêm tốn với 75 triệu tấn, khiến phí bảo 
hiểm xuất khẩu cho đường thô và đường tinh luyện vượt 50 USD/tấn. Lượng 
đường sản xuất đạt khoảng 8,3 triệu tấn. Trong đó, khoảng 2,5 triệu tấn được 

tiêu thụ trong nước, một số người dự đoán con số này có thể cao hơn để cân bằng lượng 
mật rỉ bị thâm hụt. 

 

Australia: Các nhà máy ở bang Queensland đang chuyển sang giai đoạn 
nghiền mía cuối cho niên vụ 2020, từ tháng 6 đến hết tháng 11. Hội đồng xay 
xát đường Australia (ASMC) cho biết sản lượng đường tại bang đạt 4,1 – 4,2 

triệu tấn, tăng nhẹ so với năm 2019. 

Theo ông Jim Crane, Giám đốc ASMC, vụ mía ở miền Trung và miền Bắc Queensland được 
hưởng lợi từ lượng mưa trong tháng 2 và 3, do đó sản lượng sẽ cao hơn năm ngoái. Trong 
khi miền Nam lượng mưa thấp và diện tích trồng mía bị thu hẹp bởi các cây trồng khác.  

Phần lớn lượng đường thô tại Queensland được xuất khẩu toàn cầu với mức độ cạnh tranh 
cao. Trong khi Chính phủ áp dụng các biện pháp cách ly xã hội nghiêm ngặt bởi dịch 
COVID-19, nhà máy đường thứ 21 của bang dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động vào cuối tháng 
5. Ngược lại, hoạt động tại 4 nhà máy khu vực phía Nam tạm dừng hoạt động tới đầu 
tháng 7 và 16 nhà máy khác dừng tới tháng 6. 

 

Indonesia: Chính phủ đã ban hành giấy phép nhập khẩu 150.000 tấn đường 
trắng cho ba doanh nghiệp được chỉ định để đảm bảo đủ nguồn cung đường 
trong nước và sau tháng Ramadan*, cũng như làm giá đường nội địa tăng 

chậm lại. Dự kiến nhập khẩu các lô hàng trước khi hết tháng 6. 

(*) Ramadan là tháng thứ 9 của lịch âm Arab Saudi (23/4-23/5). Tất cả các tín đồ đạo Hồi đều 
không đưa bất cứ thứ gì vào miệng từ lúc mặt trời mọc tới lúc mặt trời lặn. 

 

Trung Quốc: Sản lượng đường tháng 3 đạt 260.000 tấn, sụt giảm 83% so với 
cùng kì năm ngoái chủ yếu do thu hoạch kém ở tỉnh Quảng Tây. Tổng lượng 
đường lũy kế đạt 9,8 triệu tấn nhờ sản lượng tại tỉnh Vân Nam tăng lên. Tính 

riêng tháng 3, nhập khẩu đường đạt 80.000 tấn, nâng tổng nhập khẩu quí I lên 400.000 tấn, 
giảm mạnh so với 1 triệu tấn trong quí IV/2019. 
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Mỹ: Tính đến ngày 1/4, quốc gia này dự kiến nâng hạn ngạch nhập khẩu 
đường thô lên 317.515 tấn và đường tinh luyện khoảng 181.437 tấn (5.000 
tấn từ Canada). Trong đó, khoảng 115.000 tấn đường tinh luyện được nhập 

khẩu trong tháng 4, số còn lại dự kiến trong tháng 5 và 6. 

Việc trồng củ cải đường vụ mới tại Mỹ bắt đầu sớm hơn năm ngoái, điển hình là Michigan 
và tiểu bang Idaho, trong khi Bắc Dakota chưa triển khai. 

 

Nga: Diện tích trồng củ cải đường tại nước này tăng nhanh trong tháng 4, đạt 
698.000 ha nhưng vẫn giảm hơn 200.000ha so với cùng kì năm ngoái. Diện 
tích hoàn thành vào cuối vụ ước đạt 1,14 triệu ha. 

 

Ukraine: Tương tự Nga, việc gieo trồng củ cải đang được đẩy mạnh với diện 
tích đạt gần 200.000ha trong tháng 4. Thời tiết khô hạn ảnh hưởng đến một 
số nước khu vực liên minh châu Âu (EU) nhưng dường như bỏ qua Ukraine. 

 

Mexico: Theo Hiệp hội mía đường Mexico (Conadesuca), lũy kế đến ngày 2/5, 
Mexico thu hoạch hơn 44 triệu tấn mía, sản xuất được gần 4,7 triệu tấn 
đường, giảm lần lượt 12% và 16,5% so với cùng kì niên vụ 2018/2019. Trong 

đó, lượng đường tinh luyện đạt trên 1 triệu tấn, giảm 13% so với cùng kì.Diện tích trồng mía 
giảm còn khoảng 694.818 ha, hiệu suất thu hoạch đạt 63,5 tấn mía/ha và sản lượng đường 
khoảng 6,7 tấn/ha.  
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Mật rỉ 

EU: Giá mật rỉ tăng liên tục trong suốt quí I/2020, đạt kỉ lục 6 năm là 150 
EUR/tấn đối với mật củ cải đường tại khu vực EU. Trong khi giá mật mía 
khoảng 25 – 55 EUR/tấn. Tổ chức FO Licht ước tính sản lượng mật rỉ của EU 

niên vụ 2019/2020 đạt 3,17 triệu tấn, giảm nhẹ 300.000 tấn so với niên vụ trước. 

 

Thái Lan: Dù sản lượng mía sụt giảm lớn trong năm do thời tiết khô hạn 
nhưng Kaset – nhà máy mật rỉ hàng đầu nước này vẫn sản xuất được 145.000 
tấn, theo sau là Thai Prosperity 144.000 tấn và Mitr Phol’s Phu Luang khoảng 

119.000 tấn. Tổng sản lượng mật rỉ cho niên vụ 2019/2020 đạt 3,4 triệu tấn, giảm mạnh 
43% so với vụ trước. 

Hiện nay, sản lượng sụt giảm chưa ảnh hưởng nhiều tới tình hình thương mại. Xuất khẩu 
mật rỉ tháng 3 đạt 127.521 tấn, gần gấp đôi cùng kì năm ngoái, nhưng lượng tích lũy kể từ 
tháng 11 tới nay giảm 10% còn 207.000 tấn. 

 

Mỹ: Nhập khẩu mật rỉ tháng 2 đạt 117.000 tấn, giảm 24% so với cùng kì. Tuy 
nhiên, nhập khẩu tích lũy từ tháng 10/2019 tăng 6% lên 498.000 tấn. Tương 
tự, xuất khẩu tích lũy đạt 59.000 tấn, tăng 78% so với cùng kì. 

 

2. Tiêu thụ 

Brazil: Tháng 4, xuất khẩu đường đạt gần 1,3 triệu tấn, ghi nhận tháng cao 
nhất kể từ năm 2017 nhờ tăng mạnh sản lượng đường trong niên vụ này, 
theo dữ liệu của hãng vận tải Williams. Doanh nghiệp này cho biết, các tàu 
dự kiến xuất khẩu 2,6 triệu tấn đường tính đến ngày 29/6, cao gấp ba lần 

khối lượng cùng kì của hai năm 2019 và 2018.  

Ngoài ra, doanh số bán đường trong nước đạt 60.190 tấn, gần như không thay đổi so với 
cùng kì. Hàm lượng đường đạt khoảng 118,44 kg/tấn mía, tăng 6,75%. 

Tổ chức S&P ước tính sản lượng đường của Ấn Độ và Thái Lan sẽ giảm hơn 13 triệu tấn 
trong niên vụ 2019/2020 (tháng 10/tháng 9), do đó, Brazil có thể tăng lượng đường lên 8,2 
triệu tấn. 
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Tuy nhiên, nhiều nhà kinh doanh đường quan tâm đến khả năng hậu cần của quốc gia này 
trong việc xuất khẩu lượng đường lớn, do một số nút thắt xuất hiện khi vụ đường mới bắt 
đầu hai tháng. Cụ thể, thời gian chờ trung bình của Rumo - ga đường lớn nhất Brazil lên tới 
27 ngày, kể từ ngày đến cho tới khi dự kiến xuống tàu. 

 

 

 

 

 

Thái Lan: Xuất khẩu đường năm 2018 đạt mức cao nhất trong giai đoạn 
2013 - 2019, ghi nhận trên 11,4 triệu tấn và giảm 9,2% vào năm 2019 còn hơn 
10,3 triệu tấn. Trong đó, Indonesia là nước nhập khẩu đường nhiều nhất của 
Thái Lan. 

 

 



 

10 
 

Đối với đường thô năm 2019, Indonesia, Hàn Quốc và Malaysia giảm mạnh nhập khẩu từ 
Thái Lan, trong khi Trung Quốc, Việt Nam đẩy mạnh mua đường từ quốc gia này. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ấn Độ: Bộ thực phẩm có thể tái phân bổ hạn ngạch 350.000 tấn đường cho 
các nhà máy tuân thủ tiêu chí kí hợp đồng 100% hạn ngạch 2019/2020 (tháng 
10/tháng 9)  và vận chuyển 50% vào ngày 31/3. 

Xuất khẩu đường có thể đạt được mục tiêu nhờ nhu cầu tăng mạnh từ Indonesia và Iran, 
trong khi đồng rupee giảm xuống mức thấp kỉ lục, thúc đẩy nhu cầu xuất khẩu. Thương 
nhân đã vận chuyển 719.922 tấn đường tới Iran, trong khi Indonesia đăng kí 324.112 tấn. 
Niên vụ 2019/2020, Ấn Độ có thể xuất khẩu trên 5 triệu tấn đường. 
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Mỹ: Tháng 4, tổng lượng đường thô xuất khẩu theo chương trình nhập – tái 
xuất đạt 39.662 tấn, nâng tổng lũy kế từ đầu niên vụ 2019/2020 (tháng 
10/2019) lên 244.279 tấn. Trong khi đó, khối lượng nhập khẩu trong tháng 4 

đạt 503.055 tấn, tổng lũy kế nhập khẩu đường đạt hơn 2 triệu tấn, đạt 62% hạn ngạch. 

 

Trung Quốc: Niên vụ 2019/2020 ước tính nhập khẩu 4,1 triệu tấn đường, tăng 
100.000 tấn so với vụ trước do sản xuất trong nước sụt giảm và các biện pháp 
bảo hộ sẽ kết thúc vào ngày 21/5/2020. Cụ thể, Trung Quốc áp dụng hạn 

ngạch thuế quan 15% đối với đường nhập khẩu (khoảng 1,94 triệu tấn), phần lớn đến từ 
Brazil, Cuba và Thái Lan. Tuy nhiên, Chính phủ Trung Quốc vẫn chưa đưa ra thông báo 
chính thức về việc xóa bỏ hạn ngạch. Khoảng 70% hạn ngạch được phân bổ cho các 
doanh nghiệp nhà nước.  

Để đối phó với dịch COVID-19, Trung Quốc đã thiết lập các biện pháp kiểm soát biên giới 
đối với du khách và hàng hóa. Điều này giúp hạn chế đường nhập lậu. Niên vụ 2019/2020 
ước tính xuất khẩu 2000.000 tấn đường, tăng nhẹ so với vụ trước, chủ yếu là đường tinh 
luyện chuyển qua Triều Tiên và Mông Cổ. 

 

Indonesia: Cơ quan Thống kê trung ương Indonesia cho biết, nước này đã 
nhập khẩu 1,35 triệu tấn đường trong quí I/2020, tăng 37% so với cùng kì năm 
trước. Mùa khô kéo dài khiến sản lượng mía vụ 2019/2020 giảm còn 29,1 triệu 

tấn. Niên vụ 2020/2021 còn 27 triệu tấn kèm theo sản lượng đường trắng khoảng 2,05 
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triệu tấn, nhập khẩu đường thô dự báo tăng 15% so với vụ trước lên 4,5 triệu tấn. Tuy nhiên, 
lượng tồn kho có thể giảm nhẹ còn 915.000 tấn do nhu cầu tiêu thụ cao và sản xuất trong 
nước gặp khó. 

 

Eu và Anh: Tính đến ngày 21/4, lượng đường xuất khẩu ước đạt 9.000 tấn, 
giảm 76% so với tháng 3 và giảm gần 93% so với cùng kì năm ngoái. Khối 
lượng xuấzt khẩu lũy kế (tháng 10/tháng 9) ước đạt 468.000 tấn, giảm 59%. 
Trong đó, xuất khẩu đường trắng tính đến hết tháng 2 đạt khoảng 50.000 tấn. 
Ngược lại, khối lượng nhập khẩu tháng 4 đạt khoảng 49.000 tấn, giảm 35% so 
với tháng 3 và 60% so với cùng kì. Lượng nhập khẩu lũy kế ước đạt trên 1 

            triệu tấn.  

 

3. Giá cả và tồn kho 

Giá đường tháng 4 chịu tác động của các biện pháp phong tỏa trong dịch COVID-19, khiến 
lượng tiêu thụ biến động đáng kể. Ngoài ra, giá dầu giảm mạnh và đồng nội tệ Brazil suy 
yếu cũng là nguyên nhân lớn.  

Cụ thể, rạng sáng ngày 21/4 (giờ Việt Nam) là khoảng thời gian lịch sử của ngành dầu mỏ 
toàn cầu, khi giá dầu thô WTI giao tháng 5 (dầu ngọt nhẹ Tây Texas, Mỹ) chạm mức âm 
37,63 USD/thùng. Đây là lần đầu tiên giá dầu thô giao sau rơi xuống mức âm và thấp nhất 
trên Sàn Giao dịch Hàng hóa New York (NYMEX) từ năm 1983, theo CNN. 
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Giá đường khu vực khác 

Tại Thái Lan, giá đường tại các siêu thị khu vực Bangkok ổn định ở mức 0,7 – 0,73 USD 
tương đường 22 -23 THB (khoảng 16.800 đồng/kg).  

Tại Indonesia, giá đường bình quân tại 38 thành phố khu vực đông Java tăng trong nửa 
đầu tháng 4, đạt mức cao nhất 18.293 rp/kg nhưng đảo chiều giảm mạnh còn 17.261 
rp/kg vào ngày 28/4. 

Tại Trung Quốc, giá đường khá ổn định tại một số khu vực (Bảng 4). 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tại Philippines, giá bán đường tại cổng nhà máy đạt 1.428 peso/bao 50kg vào đầu tháng 
4 và 1.501 peso/bao vào cuối tháng. Giá đường luyện bán sỉ bình quân tháng 4 tại khu vực 
Metro Manila đạt 2.284 peso/bao (tương đương 45,68 peso/kg), theo Cơ quan quản lý 
đường Philippine (SRA). 

 

4. Dự báo 

Tổ chức Czarnikow ước tính, lượng tiêu thụ đường niên vụ 2019/2020 có thể giảm 2 triệu 
tấn do dịch COVID-19. Trong khi đó, tổ chức APIC Consulting hi vọng tiêu thụ đường tại 
Thái Lan giảm 200.000 tấn do dịch bệnh lây lan mạnh khiến Chính phủ phải thực hiện các 
biện pháp phong tỏa. Đối với Brazil, sản lượng đường niên vụ 2019/2020 có thể tăng lên 
35,8 triệu tấn do nhu cầu ethanol suy yếu, theo đơn vị Archer Consulting. 
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PHẦN II 

1. Tình hình sản xuất 

Theo Hiệp hội mía đường Việt Nam (VSSA), ngành đường đang ở gần giai đoạn cuối vụ 
2019/2020, tính đến cuối tháng 4 chỉ còn 1/28 nhà máy hoạt động ép mía (không kể nhà 
máy luyện đường thô). Sản lượng lũy kế từ đầu vụ đến ngày 30/4 đạt hơn 7,8 triệu tấn mía, 
sản xuất được 753.464 tấn đường. 

Do chủ trương thực hiện giãn cách xã hội của Chính phủ, sản xuất thực phẩm công nghiệp 
giảm tiêu thụ đường và lượng tiêu thụ trực tiếp của người dân giảm mạnh. Trong khi đó, 
các doanh nghiệp thương mại nhập đường và chất tạo ngọt ồ ạt do giá đường quốc tế 
giảm sâu. Các yếu tố đó khiến giá đường trong nước ổn định ở mức thấp. 

Nhiều doanh nghiệp mía đường đang lâm vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn khi tồn kho tiếp 
tục tăng cao, thiếu nguồn tiền trang trải cho chi phí sản xuất, bao gồm tiền mía và tiền 
lương cho người lao động. Có vài nhà máy buộc phải bán một số lô đường theo giá thị 
trường, dưới giá thành sản xuất. 

 

2. Giá cả và nạn nhập lậu 

Giá mía 

Tuy đường sản xuất từ mía hầu như không tiêu thụ được nhưng các nhà máy đường phần 
lớn đều giữ giá đã điều chỉnh 10 CCS tại ruộng 800.000 – 950.000 đồng/tấn, một số nhà 
máy còn tiếp tục tăng giá mía cuối vụ lên 900.000 – 950.000 đồng/tấn để khuyến khích 
nông dân sẽ giữ mía cho vụ tới. 

 

Giá đường 

Ước tính giá thành trung bình sản xuất 1 kg đường trắng của ngành đường Việt Nam trong 
vụ 2019/2020 sẽ tăng thêm 1.000 - 2.000 đồng/kg so với ước tính đầu vụ. 

Chủ trương giãn cách xã hội của chính phủ do dịch COVID-19 là nhân tố tác động mạnh 
khiến tiêu thụ đường suy yếu và giảm mạnh đối với tất cả các loại đường. 
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Đường sản xuất từ mía hầu như không tiêu thụ được, trong khi giá đường nhập khẩu chính 
ngạch (theo ATIGA) thấp hơn. Cuối tháng 4, đường nhập lậu từ Campuchia bắt đầu xuất 
hiện trên thị trường. Đường nhập khẩu và nhập lậu đã ép giá đường sản xuất từ mía trong 
nước xuống dưới giá thành sản xuất nên hầu như không thể bán được, theo Hiệp hội mía 
đường Việt Nam. 
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Diễn biến đường nhập lậu 

Tháng 4, đường lậu Thái Lan vẫn hoạt động ít hơn do khu vực biên giới được kiểm soát 
chặt chẽ trong mùa dịch COVID-19. Ngoài ra, đường lậu Thái lan gặp cạnh tranh về giá so 
với đường Thái Lan nhập khẩu chính ngạch (theo ATIGA) và thị trường tiêu thụ chậm. Cuối 
tháng 4, đường lậu xuất hiện trở lại tại TP HCM. Dự kiến, nếu các hoạt động kiểm soát dịch 
bệnh được nới lỏng, đường lậu sẽ xuất hiện nhiều hơn. 

 

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

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, Việt Nam nhập khẩu hơn 200.000 tấn trong 4 tháng 
đầu năm, riêng chất tạo siro ngô HFSC hơn 60.000 tấn được thông quan nhập khẩu vào 
Việt Nam. 

 

4. Dự báo 

Theo VSSA, nhà máy mía cuối cùng ngưng ép vào đầu tháng 5 và ngành đường Việt Nam 
sẽ kết thúc vụ 2019/2020, đảm bảo nguồn cung đường từ mía trong nước, bên cạnh 
đường nhập khẩu chính ngạch và đường lậu vẫn hiện diện.  

Do đó, không có hiện tượng thiếu hụt đường trong tháng 5/2020 và các tháng tới. Tuy 
nhiên, do sản lượng đường của Thái Lan vụ 2019/2020 giảm khoảng 5 triệu tấn so với vụ 
trước, nên giá đường Thái Lan đang tiếp tục tăng cùng với giá đường thế giới (hợp đồng số 
5 và số 11) có xu hướng tăng theo giá dầu, lượng cầu trong nước phục hồi dần nhờ nới 
lỏng các biện pháp giãn cách xã hội. 

Dự kiến, giá đường trong nước có thể tăng nhẹ nhưng vẫn nằm dưới giá thành sản xuất 
đường từ mía. Như vậy, các nhà máy đường và nông dân còn gặp rất nhiều khó khăn trong 
việc sửa chữa ngoài vụ và chuẩn bị nguyên liệu mía cho vụ ép sau.
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PHẦN III 

Các doanh nghiệp mía đường giao dịch cổ phiếu trên thị trường chứng khoán vừa bước 
qua giai đoạn công bố báo cáo tài chính cho quí đầu tiên của năm 2020, tương ứng với quí 
III theo năm tài chính. 

 

CTCP Mía đường Thành Thành Công – Biên Hòa (Mã: SBT): với vị thế là 
doanh nghiệp đầu ngành đạt doanh thu thuần 2.975 tỉ đồng, tăng trưởng 
19% so với cùng kì. Lợi nhuận gộp 524 tỉ đồng, tăng 80%.  

Tuy nhiên, do doanh thu hoạt động tài chính giảm mạnh, chi phí tài chính và 
chi phí hoạt động tăng, khiến cho lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 96 tỉ đồng, giảm 66%.  

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của TTC Sugar tăng 12% so với cùng kì, đạt 9.122 tỉ đồng, 
tương đương 84% kế hoạch năm. Công ty tiêu thụ 699 nghìn tấn đường, tăng 33%; lợi 
nhuận gộp tăng gấp rưỡi.  

Kết thúc quí III, đường vẫn đóng vai trò chủ lực trong cơ cấu doanh thu, chiếm 92% trên 
tổng số và tăng 25%. TTC Sugar sở hữu trên 50 sản phẩm đường phục vụ từ B2B, B2C, 
xuất khẩu và thương mại. Công ty vẫn đang tiếp tục đa dạng sản phẩm từ xây mía, giảm 
thiểu rủi ro giá đường biến động như nước uống tinh khiết hương mía, điện sinh khối, mật rỉ 
và phân vi sinh…  

Biên lợi nhuận trong quí III của TTC Sugar đạt mức ấn tượng gần 21% so với chưa đầy 6% 
trong hai quí đầu năm. Kết quả này đến từ việc toàn bộ sản lượng đường tồn kho giá vốn 
cao đã được tiêu thụ trong giai đoạn trước đó, các sản phẩm mới được tung ra thị trường 
và việc kiểm soát chi phí đầu vào tốt.  

Công ty cũng cho biết đã tận dụng lợi thế từ ATIGA, nhập nguyên liệu đầu vào giá cạnh 
tranh.  

Tại thời điểm 31/3/2020, tổng tài sản của TTC Sugar tăng 10% so với đầu năm, đạt 18.400 
tỉ đồng. Trong đó chủ yếu từ việc tăng các khoản mục như kinh doanh chứng khoán, đầu 
tư vào công ty con, công ty liên kết… TTC Sugar thông tin đã thực hiện tái cơ cấu danh 
mục, đầu tư vào các đơn vị, ngành nghề tiềm năng và phù hợp chiến lược phát triển.  

Về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả giảm 308 tỉ đồng, tương đương khoảng 3%. Trong đó, nợ 
vay ngắn hạn giảm 300 tỉ đồng, tương đương 4% và nợ vay dài hạn giảm 402 tỉ đồng, tương 
đương 22%.  
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Trong 9 tháng đầu năm, lãi vay phải trả của công ty giảm 67 tỉ đồng so với cùng kì, giảm 
13%; các chỉ số thể hiện mức độ đòn bẩy cũng nhờ đó được cải thiện.  

Hệ số thanh toán hiện hành và thanh toán nhanh tăng lần lượt 7% và 10% so với đầu năm, 
đạt 1,2 lần và 0,9 lần. Hệ số vòng quay hàng tồn kho tăng 40% đạt 2,9 lần, nguyên nhân 
đến từ chính sách bán hàng hiệu quả, luân chuyển nhanh và cải thiện quản lí hàng tồn kho. 

 

CTCP Mía đường Lam Sơn (Lasuco – Mã: LSS): Doanh thu quí III của 
CTCP Mía đường Lam Sơn cũng cải thiện rõ rệt, tăng gấp đôi đạt 509 tỉ 
đồng. Nhưng ngược với TTC Sugar, lợi nhuận gộp của công ty này lại giảm 
nhẹ. Lãi ròng trên 7 tỉ đồng, giảm 10% so với cùng kì năm ngoái.  

Doanh thu lũy kế 9 tháng tăng 21% đạt 1.259 tỉ đồng, điểm sáng đến từ việc chuyển lỗ gần 
5 tỉ đồng thành lãi hơn 14 tỉ đồng, nguyên nhân phần lớn đến từ việc tiết giảm chi phí lãi 
vay và tăng nguồn thu tài chính. Cơ cấu bảng cân đối của Lasuco không thay đổi nhiều so 
với đầu năm. 

 

Hay như CTCP Mía đường Sơn La (Mã: SLS) cũng đạt mức doanh thu quí III 
287 tỉ đồng, tăng 122%. Lợi nhuận tăng hơn hai lần cùng chi phí vẫn hành ở 
mức thấp giúp cho công ty này lãi ròng 26 tỉ đồng, gấp 5 lần cùng kì. Lợi 
nhuận của Mía đường Sơn La tăng trưởng ấn tượng nhất trong số các doanh 
nghiệp mía đường đại chúng.  

Giá bán đường năm nay tăng so với năm ngoái, cùng với ATIGA khiến các công ty đường 
đẩy mạnh hoạt động thương mại, đây là nguyên nhân chính khiến doanh thu quí III tăng 
trưởng. 

 

Tại CTCP Mía đường Kon Tum (Mã: KTS), doanh thu bắt đầu tăng đột biến 
so với hai quí đầu năm, đạt gần 54 tỉ đồng. Mức doanh thu này nhỉnh một 
chút so với năm ngoái nhưng lợi nhuận gộp lại giảm gần 60%, còn 4 tỉ. 

Trừ các loại chi phí, Mía đường Kom Tum có lãi 529 triệu đồng, giảm 90% 
so với năm ngoái.  

Lũy kế doanh thu từ đầu năm, công ty chỉ đạt 73 tỉ đồng doanh thu, giảm sâu 72%; lợi 
nhuận ròng 1 tỉ đồng giảm 87%.  

Số liệu từ Mía đường Kon Tum cho thấy rằng, quí III năm nay giá đường bình quân tăng 
gần 16% và khi giá mật rỉ tăng 26% so với cùng kì. Tuy vậy, sản lượng của công ty này cũng 
không tăng đáng kể, thậm chí sản lượng mật rỉ còn giảm gần 60%. 
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Cổ phiếu các doanh nghiệp ngành mía đường đã quay về xu thế ổn định trong quãng thời 
gian hơn một tháng gần đây. Trước đó, tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, lực cầu 
sụt giảm làm cho các cổ phiếu rơi sâu ngay sau khi chạm đỉnh tại tuần cuối cùng của 
tháng 2.  

Trường hợp của SBT, cổ phiếu này có màn hồi phục ấn tượng hơn mức tăng của VN-Index. 
Một phần nguyên nhân có lẽ đến từ việc ban lãnh đạo công ty này đồng loạt thực hiện mua 
vào cổ phiếu số lượng lên tới 14,5 triệu đơn vị, trong đó riêng ông Đặng Văn Thành – Chủ 
tịch Tập đoàn TTC (chồng của bà Huỳnh Bích Ngọc – Chủ tịch TTC Sugar) mua vào 10 
triệu. 
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Báo cáo “Thị trường đường tháng 4/2020” 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. 

Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSA) 

Tổ chức Đường Quốc tế (ISO) 

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) 

Bộ Thương mại Mỹ 

Ủy ban nhà máy đường Australia 

Ủy ban Quốc gia Mía đường Mexico 

Trung tâm Khí tượng Thủy văn Ấn Độ 

Hiệp hội các nhà máy đường Ấn Độ 

Hiệp hội Mía đường tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) 

Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc 

Hiệp hội Mía đường Trung Quốc 

Cơ quan Khí tượng Brazil 

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 
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Trịnh Huyền Trang 

Thư ký Tòa soạn phụ trách mục Hàng hóa – trang TTĐTTH VietnamBiz 

Hotline: 0995222999 

Email: info@vietnambiz.vn  

 



 

 
 

 


