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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 đường trong nước và thế giới. 
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Tháng 5, giá đường giao ngay và đường trắng có xu hướng tích cực nhờ sự phục hồi của 
giá dầu (giá dầu tăng 64% và giá xăng tăng 38%). Một lượng lớn giao dịch đường thế giới 
được chuyển qua Brazil, sau vụ thu hoạch kém ở Ấn Độ và Thái Lan.  

Dù vậy, quốc gia Nam Mỹ này đang ghi nhận các ca mắc COVID-19 nhiều thứ hai thế giới. 
Dự kiến, khối lượng xuất khẩu đường của Brazil sẽ tiếp tục tăng mạnh trong tháng 6. 

Tại Việt Nam, các biện pháp giãn cách xã hội đã tạm ngừng từ đầu tháng 5, do đó, tiêu thụ 
đường cũng dần hồi phục. Các nhà máy đã kết thúc vụ ép 2019/2020 và đa số doanh 
nghiệp mía đường tiếp tục lâm vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn.  

Đường tồn kho không bán được và cần nguồn tiền để trang trải chi phí sản xuất, trong đó 
có tiền mía và tiền lương cho người lao động. Trong khi đó, đường và chất tạo ngọt được 
nhập về ồ ạt. Nguồn cung đường dư thừa khiến giá đường có xu hướng giảm về cuối 
tháng. 
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PHẦN I 

1. Sản lượng 

Đường thô từ mía và củ cải 

 

 

 

Sản xuất đường của Brazil tiếp tục tăng lên thể hiện hàm lượng sucrose trong mía cao hơn 
và việc phân bổ mía cho sản xuất đường thay vì ethanol. Ngoài ra, sản lượng đường Ấn Độ 
cũng tiếp tục tăng lên nhưng Chính phủ áp dụng các biện pháp hạn chế tiêu thụ trong 
nước. Vào tháng 6, hạn ngạch bán hàng tăng từ 1,7 triệu tấn trong tháng 5 lên 1,85 triệu 
tấn.  

Vụ thu hoạch mía của Australia cũng sắp bắt đầu với khu vực phía Bắc của Queensland dự 
kiến thu hoạch từ tháng 6, mục tiêu sản xuất 4,3 triệu tấn đường trong năm 2020. Thời tiết 
thuận lợi cho các khu vực, ngoại trừ Queensland và New South Wales nhưng việc giảm đầu 
tư vào mía có thể khiến diện tích và sản lượng cây trồng này thu hẹp. 

Sản xuất đường tháng 5 của Trung Quốc đã kết thúc vụ mùa 2019/2020 với tổng sản 
lượng 10,4 triệu tấn, giảm 380.000 tấn so với niên vụ trước.  
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Diện tích trồng củ cải tại Nga đạt 934.000 ha vào đầu tháng 6, giảm mạnh so với hơn 1,14 
triệu ha vụ 2019/2020. Củ cải đường phát triển tốt nhờ những cơn mưa trong tháng 5. Khu 
vực Liên minh kinh tế Á – Âu được dự đoán giảm 17% ha còn hơn 1,05 triệu ha. Ngoài 
những thay đổi ở Nga, khu vực Cộng hòa Belarus giảm 8%, Cộng hòa Kyrgyz giảm 47%.  

 

Mật rỉ 

Giá mật rỉ vẫn tăng cao trong 4 tháng đầu năm, đạt 163 USD/tấn đối với mật mía vào 
tháng 4. Sản xuất mật rỉ niên vụ 2020/2021 được kì vọng sụt giảm 16% còn 1,6 triệu tấn do 
diện tích trồng củ cải của Nga thu hẹp. Đối với khối Liên minh châu Âu (EU), sản lượng vụ 
2020/2021 dự kiến giảm nhẹ còn 3,1 triệu tấn. Theo đó, sản lượng mật rỉ toàn châu Âu ước 
đạt khoảng 7,2 triệu tấn. 

Theo dữ liệu thương mại của tổ chức FO Licht, xuất khẩu mật rỉ Thái Lan trong tháng 4 
giảm mạnh còn 114.779 tấn, từ 127.521 tấn trong tháng 3 và 112.868 tấn cùng kì năm 
ngoái. Lũy kế xuất khẩu niên vụ 2019/2020 (tháng 11/tháng 4) đạt 219.914 tấn, giảm 37% 
so với cùng kì vụ trước, chủ yếu xuất qua Philippines, Nhật Bản và Hàn Quốc.  

Số liệu thu hoạch của Mexico cho thấy sản lượng mật rỉ giảm 7,7% trong vụ 2019/2020 
(tháng 10/tháng 5) xuống còn 1,7 triệu tấn.  

 

Dự án mới 

Công ty Ấn Độ Purandare Industries có kế hoạch đầu tư vào một nhà máy đường ở 
Tanzania. Dựa theo tờ Tanzania Daily News, tham vọng thành lập một nhà máy đường wor 
thủ đô Dodoma với công suất 5.000 tấn đường/năm, dự kiến khánh thành vào tháng 
6/2021. Đây được coi là cơ hội duy nhất để nông dân địa phương này phát triển mía 
đường. 

Tại Ai Cập, Công ty bê tông Elkon sẽ cung cấp một nhà máy trộn bê tông để xây dựng nhà 
máy đường ở nước này, theo thỏa thuận đất đai giữa Công ty Canal Sugar và Chính phủ Ai 
Cập. 

 

2. Tiêu thụ 

Brazil: Xuất khẩu đường trong tháng 5 đạt hơn 2,7 triệu tấn, ghi nhận mức 
cao nhất kể từ tháng 10/2017. Số lượng tàu chuyên chở có thể vận chuyển 
lớn hơn con số trên vào tháng 6 và gần gấp đôi năm ngoái.  

Một lượng lớn giao dịch đường thế giới được chuyển qua Brazil, sau vụ thu hoạch kém ở 
Ấn Độ và Thái Lan. Tuy nhiên, quốc gia Nam Mỹ này đang ghi nhận các ca mắc COVID-19 
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nhiều thứ hai thế giới. Ba tàu sân bay bị đình chỉ hoạt động trong những tuần gần đây phải 
đối mặt với việc cách ly 14 ngày tại Santos (cảng lớn nhất Mỹ Latinh), sau khi các thành 
viên phi hành đoàn dương tính với COVID-19. Một tàu tại cảng Paranagua gần đó cũng gặp 
vấn đề tương tự. 

Theo nguồn tin chia sẻ của Reuters, người mua không có khả năng hủy hợp đồng bởi rủi ro 
cao khi họ tìm nguồn cung thay thế. Trước đây, Ấn Độ có thể là lựa chọn thay thế, nhưng 
cảng biển của quốc gia này đang chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Một người giao dịch 
đường cho biết các thương nhân sẽ phải chịu thêm chi phí khoảng 20.000 USD/ngày nếu 
tàu neo đậu tại cảng lâu hơn kế hoạch. Đây là tình trạng lộn xộn ở Santos, một người giao 
dịch cho biết. 

Những người mua hợp đồng tương lai đường thô tháng 5 muốn vận chuyển 2,26 triệu tấn 
đến New York cuối tháng 7, điều này làm tăng lượng ùn tắc ở Santos. Các nhà giao dịch 
hàng hóa châu Á gồm COFCO CNCOF.UL và Wilmar WLIL.SI là những người giao hàng và 
phải trả khoản tiền đó. 

 

 

 

 

Thái Lan: Ông Virit Viseshsinth, Phó Tổng Thư kí Văn phòng Mía đường Thái 
Lan cho biết, nước này có khả năng hưởng lợi xuất khẩu khi việc vận chuyển 
đường tại các quốc gia như Brazil, Ấn Độ bị hạn chế. 

 

Ấn Độ: Xuất khẩu đường trắng tiếp tục tăng lên trong tháng 5 với mục tiêu 5 
triệu tấn niên vụ 2019/2020. Tuy nhiên, gió mùa bắt đầu vào tháng 6 có thể 
kết thúc vụ mùa sớm hơn và trì hoãn việc xuất khẩu. 
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Mỹ: Tháng 5, nhập khẩu đường đạt 382.740 tấn, giảm 18,4% so với tháng 4. 
Tổng lũy kế nhập khẩu đường từ tháng 10/2019 đến hết tháng 5/2020 ghi 
nhận hơn 2,4 triệu tấn, đạt 90,6% hạn ngạch.. 

 

 

 

 

Trung Quốc: Chính phủ quyết định không gia hạn biện pháp bảo vệ nhập 
khẩu đường (từ năm 2017) khi chính sách này hết hạn vào ngày 22/5. Sau 
thời gian này, thuế nhập khẩu đường ngoài hạn ngạch của Trung Quốc sẽ 
giảm từ 85% xuống 50%. Ngoài ra, Trung Quốc cũng có hạn ngạch nhập 

khẩu cho 1,9 triệu tấn đường mỗi năm với thuế nhập khẩu 15%. Dừng bảo hộ sẽ thúc đẩy 
nhập khẩu đường của nước này, trong bối cảnh Chính phủ tìm cách đảm bảo nguồn cung 
lương thực trong bối cảnh đại dịch COVID-19 lây lan mạnh. 
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EU: Tháng 5, lượng đường nhập khẩu ước đạt 91.000 tấn, giảm 30% so với 
tháng 4 và giảm 70% so với cùng kì năm ngoái. Ngược lại, lượng đường 
xuất khẩu ước đạt 40.000 tấn trong tháng 5, giảm 66% so với cùng kì. 

Thời tiết khô hanh vào tháng 4 và 5 có thể khiến sản lượng mía niên vụ 2020/2021 không 
đạt kì vọng. Ngoài ra, sự xuất hiện sớm của sâu rệp cũng gây ảnh hưởng tới việc thu hoạch 
củ cải đường. Dự kiến, sản lượng củ cải đường đạt 75,4 triệu tấn, giảm 500.000 tấn so với 
vụ trước. 

 

3. Giá cả và tồn kho 

Theo báo cáo của Tổ chức đường ISO, giá đường thô giao ngay (đo bằng chỉ số ISA) trong 
tháng 5 ở mức bình quân 10,96 cent/lb, tăng nhẹ so với mức 10,21 cent/lb của tháng 4, 
nhưng thấp hơn 11,83 cent/lb của tháng 3 và mức 14,78 cent/lb vào tháng 2. 

Trong khi đó, giá đường trắng bật tăng mạnh đầu tháng 5 lên hơn 346 USD/tấn (15,7 
cent/lb). Trong tháng ghi nhận sự phục hồi của giá dầu (giá dầu tăng 64% và giá xăng tăng 
38%) dẫn đến sự phục hồi của giá cồn nhiên liệu, yếu tố chính giúp giá đường giữ mức 
tăng trong nửa cuối tháng 5. 

Ngoài ra, mức chênh lệch đường thô – đường trắng (nominal white sugar premium) bình 
quân trong tháng ở mức 105,77 USD/tấn, cao hơn mức của tháng 4/2020 là 4,7 USD/tấn 
(ghi nhận mức kỉ lục trong 7 năm trở lại đây). Theo ISO, thị trường đường thế giới ở tình 
trạng thiếu cung (chênh lệch giữa tiêu thụ và sản xuất thế giới) là 9,3 triệu tấn, giảm nhẹ so 
với ước tính 9,4 triệu tấn trong báo cáo tháng 2, nhưng đây vẫn là mức thâm hụt lớn nhất 
trong 11 năm. 
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 Giá đường khu vực khác 

Indonesia: Theo thông tin trên trang web của Bộ Thương mại Indonesia 
Siskaperbapo.com, giá đường bình quân tháng 5 tại 38 thành phố/thị trấn 
khu vực đông Java giảm dần về cuối tháng. Đầu tháng giá ở mức 16,6 rp/kg 
nhưng giảm còn 15,4 rp/kg vào cuối tháng.  

 

 Trung Quốc: Giá đường trắng diễn biến như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Philippines: Giá đường luyện bán sỉ bình quân tháng 5 tại khu vực Metro 
Manila đạt 2.251 – 2.300 peso/bao (tương đương 45,68 peso/kg), theo Cơ 
quan quản lý đường Philippines (SRA). 
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4. Dự báo 

Theo tổ chức FC Stone ước tính, mức tiêu thụ đường niên vụ 2019/2020 giảm 1,2 triệu tấn 
so với niên vụ trước, thâm hụt toàn cầu khoảng 3,1 triệu tấn. Trong khi đó, niên vụ 
2020/2021 có thể dư thừa nhẹ sau khi sản xuất toàn cầu phục hồi 4,5 triệu tấn. 

Bên cạnh đó, tổ chức Canaplan cắt giảm triển vọng thu hoạch mía của Brazil niên vụ 
2019/2020 còn 580 triệu tấn do hạn hán khu vực phía Nam. Ngược lại, tổ chức Datagro dự 
báo sản lượng đường Brazil tăng 45% lên 39 triệu tấn, tiêu thụ đường toàn cầu trong niên 
vụ 2019/2020 còn 183,3 triệu tấn, giảm 1% so với vụ trước.  
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PHẦN II 

1. Tình hình sản xuất 

Theo Hiệp hội mía đường Việt Nam (VSSA), nhà máy đường Sơn La là nhà máy cuối cùng 
kết thúc vụ ép vào ngày 5/5. Như vậy, tất cả 28 nhà máy mía đường của Việt Nam đã kết 
thúc vụ sản xuất ép mía 2019/2020 trong tháng 5.  

Sản lượng lũy kế từ đầu vụ đến khi kết thúc vụ ép đạt 7.387.610 tấn mía và sản xuất được 
769.169 tấn đường các loại. Dưới tác động cạnh tranh quyết liệt của các loại đường giá rẻ 
nguồn gốc nước ngoài nhiều năm gần đây và diễn biến thời tiết không thuận lợi trong niên 
vụ trước, vụ mùa 2019/2020 ghi nhận nhiều kỉ lục đáng buồn cho ngành mía đường Việt 
Nam.  

Đây là năm có diện tích mía, số lượng nhà máy hoạt động và sản lượng mía đường thấp 
nhất trong 19 năm gần đây (tính từ thời điểm ghi nhận số liệu sản xuất năm 2000). 

 

2. Giá cả và nạn nhập lậu 

Giá đường 

Tháng 5 ghi nhận mức tiêu thụ đường tăng lên so với tháng 4 nhờ ngừng thực hiện giãn 
cách xã hội trong dịch COVID-19. Giá đường sản xuất từ mía trong nước (tùy phẩm cấp 
đường, chất lượng và cỡ hạt) dao động như sau: 
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Diễn biến đường nhập lậu 

Tháng 5, đường lậu Thái Lan xuất hiện trở lại khu vực TP HCM. Với hệ thống pháp luật hiện 
hành về quản lí bao bì, chỉ cần dán nhãn phụ lên bao bì nhập khẩu (chủ yếu là đường từ 
Thái Lan) là có thể lưu thông tự do, nên rất khó phân biệt đâu là đường nhập khẩu chính 
ngạch và đâu là đường lậu. Tuy nhiên, một hiện tượng khá bất thường đã xảy ra trong 
tháng, một số thông tin cho biêt vỏ bao đường Thái Lan được các đầu lậu thu mua giá cao. 
Dự kiến, nếu các hoạt động kiểm soát dịch bệnh được nới lỏng, đường lậu từ Campuchia 
và Thái Lan 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 400.000 tấn trong 5 tháng 
đầu năm. Tính riêng tháng 5, lượng đường nhập khẩu ghi nhận 150.000 tấn (đạt kỉ lục 
mới), riêng chất tạo siro ngô HFSC hơn 60.000 tấn được thông quan nhập khẩu vào Việt 
Nam. 

 

4. Dự báo 

Theo VSSA, các loại đường có nguồn gốc nước ngoài vẫn tiếp tục thâm nhập thị trường, 
đường sản xuất từ mía trong nước vẫn tiêu thụ kém và tồn kho. Như vậy, nguồn cung vẫn 
dồi dào, do đó không có hiện tượng thiếu hụt đường trong các tháng tới. Với diễn biến 
đường trắng có xu hướng tăng, giá đường nhập khẩu sẽ tăng lên nhưng vẫn thấp hơn giá 
thành sản xuất của đường sản xuất từ mía trong nước. Với đầu ra hầu như bị bịt kín bởi 
các loại đường giá rẻ, chuỗi liên kết sản xuất mía – đường đã bị phá vỡ, dẫn đến khó khăn 
ngày càng tăng cho các doanh nghiệp và nông dân mía đường.
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PHẦN III 

 

Ngành mía đường Việt Nam đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất từ trước đến nay, kể từ 
khi Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) có hiệu lực. Theo thống kê của Hiệp 
hội mía đường Việt Nam (VSSA), 1/3 số nhà máy đường phải đóng cửa. Kết hợp với dịch 
COVID-19 trong quí I vừa qua, gần như các doanh nghiệp không bán được hàng do nhu cầu 
tiêu thụ kém. Trong khi đó, doanh nghiệp vẫn giữ giá thu mua mía ổn định để nông dân 
không chuyển sang loại cây trồng khác. 

Trước thực trạng này, mỗi doanh nghiệp đều phải tìm cách đổi mới sản phẩm, nâng cao 
sức cạnh tranh đối với đường nhập chính ngạch và đường nhập lậu. Đối với CTCP Mía 
đường Lam Sơn (Lasuco - Mã: LSS), doanh nghiệp đã đưa vào sử dụng nhà máy chế biến 
thực phẩm công nghệ cao Lavinafood từ cuối tháng 3/2020. Với tổng mức đầu tư trên 600 
tỉ đồng, đây là dự án tập trung vào các sản phẩm chất lượng cao, tinh chế an toàn từ cây 
mía (trích li lớp vỏ mía tới tận tế bào, giữ lại các vi khoáng). Công suất ban đầu khoảng 
400.000 sản phẩm/ngày.  

Lasuco dự kiến thành lập 40 hợp tác xã tại khu vực trọng điểm của Thanh Hóa, cơ cấu lại 
hoạt động chế biến và phát triển 500 – 1.000 hộ sản xuất. Hiện toàn khu vực có 10 hợp tác 
xã hợp tác cùng doanh nghiệp với diện tích 1.384ha mía. Dự kiến, giá thu mua mía từ niên 
vụ 2020/2021 sẽ đạt 1 triệu đồng/tấn đối với chữ đường đạt 10 CCS. 

Trong khi đó, CTCP Mía đường Thành Thành Công – Biên Hòa (Mã: SBT) hợp tác cùng 
các công ty hậu cần chuyên nghiệp để phân phối các sản phẩm chất lượng cao đến với 
người tiêu dùng. Đồng thời, công ty đẩy mạnh phát triển các sản phẩm khác liên quan tới 
đường công nghệ cao, chuỗi sản phẩm nông nghiệp nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển bền 
vững. Dự kiến, cơ cấu doanh thu của các sản phẩm sau đường sẽ tăng lên 30% so với 15% 
của niên vụ 2018/2019. 
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Tương tự, Công ty TNHH Mía đường Nghệ An (NASU) cũng tăng cường ứng dụng công 
nghệ cao trong việc tinh chế mía. Các thông tin về diện tích, loại đất, mẫu mía, kết quả 
phân tích chỉ tiêu hóa học cơ bản đều được lưu trữ trong phần mềm và có phân tích riêng. 
Ngoài ra, các thông tin cơ bản còn được gửi đến người nông dân thông qua tin nhắn SMS. 
NASU cho biết, sự cải tiến này giúp tiết kiệm cho công ty khoảng 10.000 USD mỗi năm. 

Cuối tháng 5, CTCP Mía đường Sông Con cũng tổ chức Đại hội lần thứ 24 nhiệm kì 2020 – 
2025 và bầu 7 thành viên vào Ban chấp hành mới. Công ty được Ủy Ban Nhân dân tỉnh phê 
duyệt qui hoạch vùng mía nguyên liệu với diện tích hơn 12.000ha tại các huyện Tân Kì, Anh 
Sơn, Thanh Chương, Yên Thành. Được biết, công ty đầu tư nâng cấp các hệ thống thiết bị 
chế biến đường ổn định mỗi năm và hỗ trợ cho người trồng mía, công suất khoảng 3.300 
tấn mía/ngày. 

 

 



 

15 
 

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 

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. 

Báo cáo “Thị trường đường tháng 5/2020” được Biên tập viên mục Hàng hóa của VietnamBiz tổng hợp và 
trình bày. Các số liệu, thông tin và những phân tích được tổng hợp trong báo này chỉ nhằm mục đích cung 
cấp thông tin và không được sử dụng như lời khuyên cho việc tư vấn kinh doanh, tài chính và những lĩnh 
vực chuyên nghiệp khác. 

 

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. 
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Trịnh Huyền Trang  

TKTS phụ trách mục Hàng hóa – trang TTĐTTH VietnamBiz 

Hotline: 0995222999 

Email: info@vietnambiz.vn  

 



 

 
 

 


