Báo cáo

thị trường đường

QUÍ II/2020

Báo cáo cập nhật bức tranh toàn cảnh về tình hình sản xuất, biến động giá cả,
tình hình tiêu thụ và các dự báo về thị trường đường trong nước và thế giới.

https://vietnambiz.vn/

mục lục

quí II/2020

MỤC LỤC
TÓM TẮT

03

phần 1:
THỊ TRƯỜNG MÍA ĐƯỜNG THẾ GIỚI

04
05

1. Sản lượng
2. Tiêu thụ

07

3. Giá cả và tồn kho
4. Dự báo

13

phần 2:
THỊ TRƯỜNG MÍA ĐƯỜNG VIỆT NAM

14

11

1. Tình hình sản xuất, tiêu thụ
2. Giá cả nạn nhập lậu
3. Tình hình nhập khẩu đường và chất tạo ngọt chính ngạch
4. Dự báo

16
18

phần 3:
HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH

19

1. Tin hoạt động nổi bật
2. Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh
3. Kế hoạch, dự báo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
phần 4:
CHÍNH SÁCH TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

15
15

20
21
22

23

1. Chính sách của Việt Nam
2. Chính sách của thế giới

24

PHỤ LỤC

25

24

đội ngũ thực hiện:

Nội dung: Nguyễn Thị Thương, Nguyễn Tế Huy
Thiết kế: Alex Chu

vietnambiz.vn

TRANG 2

tóm tắt

Quí II, sản lượng đường Brazil dự báo
tăng mạnh. Lượng hàng hóa qua cảng
đã vượt quá giới hạn 5 lần trong 8 năm
qua, đạt 7,1 triệu tấn trong thời gian này,
chạm kỉ lục mới khi vượt qua cùng kì
năm 2017.
Đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp
tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng đối với
nhu cầu tiêu thụ và vận chuyển đường.
Dự báo mức tiêu thụ đường toàn cầu
niên vụ 2019/2020 giảm 1% còn 183,3
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quí II/2020

triệu tấn. Giá đường giao ngay và
đường trắng có xu hướng đi ngang
trong suốt quí II đến hết tháng 7.
Tại Việt Nam, các nhà máy đã kết thúc
vụ ép với 7,3 triệu tấn mía và 769.169
tấn đường. Tồn kho đường ngoại vẫn ở
mức cao và đẩy giá trong nước xuống
dưới giá thành sản xuất, gây khó khăn
cho nông dân và doanh nghiệp mía
đường trong vụ tới.

TRANG 3

Phần 1

thị trường mía đường
thế giới

thị trường mía đường thế giới

quí II/2020

1. Sản lượng
Đường thô từ mía và củ cải
Phân loại

Đơn vị

Khảo sát

Triệu tấn

41,35

11,1%

ATR (Tỉ lệ đường/mía)

kg/tấn mía

138,8

3,1%

Đường thô

Nghìn tấn

2.605

17,8%

Ethanol

Triệu lít

1.797

22,5%

Hydrous ethanol

Triệu lít

1.207

20,7%

Anhydrous ethanol

Triệu lít

591

25,8%

Mía

Thay đổi so với cùng kì 2019

Bảng 1: Thông tin nửa cuối tháng 6 của ngành đường Brazil (Nguồn: S&P Global)

Brazil: Tháng 6, ngành
đường Brazil sản xuất được
hơn 5,41 triệu tấn đường,
tăng 50% so với cùng kì năm ngoái.
Trong đó, hai tuần cuối tháng sản xuất
được 2,6 triệu tấn đường, tăng 17,8%
so với cùng kì. Thời tiết ở khu vực Trung
tâm phía Nam Brazil thuận lợi cho việc
nghiền mía tháng 6 và ước tính 255 –
256 nhà máy hoạt động kể từ ngày 1/7.
Tỉ lệ mía dùng cho sản xuất đường dự
kiến 47,59%, tăng mạnh do với 37%
vào năm ngoái. Các nhà sản xuất Brazil
dự kiến tiếp tục tối đa hóa sản lượng
đường của họ, do đường mang lại lợi
nhuận lớn hơn ethanol (nhu cầu ethanol
ở Brazil suy yếu do dịch COVID-19).
Nga: Dự kiến diện tích củ
cải đường giảm 17% còn
955.000 ha. Đồng thời, sản
lượng có thể giữ ở mức trung bình thay
vì kỉ lục 46,4 tấn củ cải/ha vào năm ngoái.
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EU: Tương tự với khu vực
Liên minh châu Âu (EU),
mùa xuân khô hạn và giới
hạn về công nghệ hạt giống, thuốc diệt
cỏ, thuốc trừ sâu khiến củ cải tăng
trưởng kém. Theo tổ chức MARS, sản
lượng của Pháp dự kiến chỉ trên mức
trung bình, trong khi triển vọng cho Ba
Lan giảm đáng kể.
Theo Ủy ban châu Âu, giá đường tháng
4 tại EU khoảng 379 EUR/tấn, tăng 4
EUR/tấn so với tháng 3 và 60 EUR/tấn
so với tháng 4/2019. Khoảng cách giữa
giá ở các khu vực khác nhau tiếp tục
thu hẹp, trong khi thị trường Địa Trung
Hải đạt khoảng 80 EUR/tấn, giảm 18
EUR/tấn so với tháng 1.
Mỹ: Bộ Nông nghiệp dự báo
diện tích củ cải đường năm
2020 đạt trên 1,1 triệu mẫu
Anh, tăng 16.000 mẫu Anh vào năm
ngoái. Sản lượng củ cải đường có thể
đạt gần 5 triệu tấn ngắn, trong khi sản
xuất đường mía khoảng 9 triệu tấn.
TRANG 5

thị trường mía đường thế giới

quí II/2020

Ấn Độ: Hiệp hội mía đường
ISMA ước tính sản xuất niên
vụ 2020/2021 đạt 30,5 triệu
tấn do thời tiết bất lợi (gió mùa sớm).
Tiêu thụ đường cũng là một thách thức
khi tác động của đại dịch COVID-19
tăng lên. Tỉ lệ chữ đường còn 11,86%
so với mức 12,26% vào ngày
23/6/2019.

Mật rỉ
Giá mật rỉ vẫn tăng cao trong 5 tháng
đầu năm, đạt 164 USD/tấn đối với mật
mía vào tháng 5 (dựa trên giá giao của
EU), trong khi giá mật mía tăng 11,5
USD/tấn từ tháng 4 lên 199 USD/tấn.
Theo dữ liệu của FO Licht, sản lượng
mật rỉ thế giới dự kiến tăng 6,1 triệu tấn
lên gần 65 triệu tấn trong năm
2020/2021 do phát triển ở các nước sản
xuất đường lớn như Brazil (tăng 4 triệu
tấn) và Ấn Độ (tăng 2 triệu tấn). Lượng
mật rỉ của Brazil ước đạt 16,4 triệu tấn

trong niên vụ 2020/2021. Khu vực Bắc
Mỹ và Trung Mỹ ước tính chỉ tăng nhẹ
300.000 tấn lên 7,3 triệu tấn do vụ mùa
của Mexico và Mỹ không như mong đợi.
Do diện tích củ cải giảm mạnh, sản
lượng mật rỉ của Nga dự kiến giảm từ
1,93 triệu tấn vụ trước còn 1,6 triệu tấn
trong vụ 2020/2021. Điều này có thể
giảm 5,5% lượng mật rỉ châu Âu còn 6,8
triệu tấn, khiến nhu cầu nhập khẩu tăng
lên. Ngược lại, sản lượng mật rỉ châu Á
dự kiến tăng lên 26,4 triệu tấn trong vụ
2020/2021. Riêng Trung Quốc có thể
tăng đến gần 4 triệu tấn. Trong khi Thái
Lan dự kiến giảm còn 3,2 triệu tấn.
Do thu hoạch kém, Mỹ nhập khẩu một
lượng lớn lên tới 772.348 tấn mật rỉ
trong thời gian tháng 10/tháng 4 niên vụ
2019/2020, ghi nhận mức cao mới trong
nhiều năm. Khu vực Trung Mỹ cũng tăng
nhập khẩu lên 541.448 tấn. Trong khi
đó, EU giảm nhập khẩu 26% còn
574.933 tấn trong cùng thời gian này.
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Biểu đồ 1: Lượng đường dùng cho sản xuất ethanol của EU (Nguồn: Thống kê từ ISO).
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2. Tiêu thụ

Dự án mới
Ở Brazil, tổng lượng điện từ bã mía
trong tháng 4 được bán cho lưới điện
quốc gia lên tới 1.919 GWh, theo dữ liệu
của CCEE. Lượng điện lũy kế 4 tháng
đầu năm đạt 3.000 GWh.
Tháng 5, lượng điện từ bã mía của Ấn
Độ đạt 611 GWh, giảm 31% so với
tháng 4 nhưng không đáng kể so với
cùng kì năm ngoái. Lượng điện lũy kế
niên vụ 2019/2020 đạt 9.477 GWh, giảm
23% so với vụ trước.

Biểu đồ 2: Thống kê nguồn năng lượng
(từ bã mía) của Brazil (Nguồn: CCEE).

Brazil: Xuất khẩu đường
trong tháng 6 đạt gần 3 triệu
tấn. Lượng hàng hóa qua
cảng đã vượt quá giới hạn 5 lần trong 8
năm qua, đạt 7,1 triệu tấn trong quí II,
chạm kỉ lục mới khi vượt qua cùng kì
năm 2017. Cảng Santos đang chứng
kiến lượng tàu vận chuyển xếp hàng
dài, thể hiện nhu cầu nguyên liệu đường
tiếp tục tăng lên. Tuy nhiên, các thương
nhân sẽ tốn thêm chi phí lưu cảng nếu
hàng hóa chưa được vận chuyển, hoặc
muốn đẩy nhanh ngày rời cảng. Do ảnh
hưởng bởi đại dịch COVID-19, cảng
Santos thiếu hụt lao động và vận
chuyển hàng mất 45 ngày so với 12 - 15
ngày trước đây.
Tổng lượng đường xuất khẩu của nước
này trong giai đoạn 2017 – 2019 đạt
tương ứng 28,7 triệu tấn, hơn 21 triệu
tấn và 17,8 triệu tấn. Trong khi đó, lượng
nhập khẩu rất ít, đạt khoảng 1,9 – 2,2
triệu tấn/năm.
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Biểu đồ 3: Tiêu thụ đường của Brazil trong ba năm gần đây (Nguồn: ISO).
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Biểu đồ 4: Các thị trường xuất khẩu đường thô chủ yếu của Brazil (Nguồn: ISO).
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Biểu đồ 5: Các thị trường xuất khẩu đường trắng chủ yếu của Brazil (Nguồn: ISO).

Ấn Độ: Trung bình mỗi năm
nước này tiêu thụ khoảng
24 – 25 triệu tấn đường,
thấp nhất vào tháng 6, 7.
Xuất khẩu đường có thể chạm kỉ lục 5,5
triệu tấn đường trong niên vụ
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2019/2020 bởi thực tế các nhà máy xay
xát có thời gian hoạt động đến tháng
9/2020. Các nhà máy đường đã kí hợp
đồng và vận chuyển 4,8 triệu tấn/5,2
triệu tấn đường, theo Liên đoàn Hợp tác
xã Đường Quốc gia (NFCSF).

TRANG 8
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Biểu đồ 6: Diễn biến xuất khẩu đường của Ấn Độ năm 2018 (Nguồn: ISO).

Trước đây, xuất khẩu Ấn Độ chạm mức
4,9 triệu tấn trong niên vụ 2007/2008,
trong đó bang Maharashtra đóng góp
2,9 triệu tấn. Việc đẩy mạnh xuất khẩu
có thể kiểm soát hàng tồn kho và cải
thiện giá cả trong nước. Hiện nay, Ấn
Độ chủ yếu xuất khẩu đường sang Iran,
Indonesia, Bangladesh. Ngoài ra, hơn
300.000 tấn đường cũng được xuất
khẩu sang Malaysia và một số điểm đến
châu Phi.

Trong ba năm 2016, 2017, 2018, tổng
lượng đường thô xuất khẩu đạt 223.469
tấn, 99.198 tấn và 243.960 tấn. Bên
cạnh đó, lượng đường trắng xuất khẩu
đạt tương ứng 3,1 triệu tấn, 1,8 và 2,4
triệu tấn. Ngược lại, nước này nhập
khẩu chủ yếu đường thô từ Brazil với
khối lượng lần lượt 2,2 triệu tấn, 2,5
triệu tấn và 1,8 triệu tấn.
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Biểu đồ 7: Các thị trường xuất khẩu đường thô chủ yếu của Ấn Độ (Nguồn: ISO).
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Biểu đồ 8: Các thị trường xuất khẩu đường trắng chủ yếu của Ấn Độ (Nguồn: ISO).
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Biểu đồ 9: Diễn biến nhập khẩu đường của Mỹ (Nguồn: ISO).

Mỹ: Tháng 6, nhập khẩu
đường ước đạt 298.637 tấn,
tăng 1,4% so với tháng 5.
Tổng lũy kế nhập khẩu đường từ tháng
10/2019 đến hết tháng 6/2020 ước tính
hơn 2,6 triệu tấn, điều chỉnh đạt 71%
hạn ngạch.
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Trung Quốc: Xuất khẩu
đường trắng chủ yếu sang
các thị trường như Brazil,
Cuba, El Salvador, Australia và nhập
khẩu nhiều nhất từ Myanmar, Hàn Quốc,
Philippines, Mongolia, Hong Kong. Đáng
chú ý, lượng xuất nhập khẩu đều giảm
mạnh trong hai năm gần đây. Trong giai
đoạn 2016 – 2018, tổng xuất khẩu
đường của nước này đạt 149.041 tấn,
157.912 tấn và 195.729 tấn. Trong khi
đó, lượng nhập khẩu đạt tương ứng 5,1
triệu tấn, 3,6 và 5,4 triệu tấn.
TRANG 10
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Biểu đồ 10: Diễn biến nhập khẩu đường thô của Trung Quốc (Nguồn: ISO).
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Biểu đồ 11: Diễn biến nhập khẩu đường trắng
của Trung Quốc (Nguồn: ISO).
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Biểu đồ 12: Xuất khẩu đường trắng của
Trung Quốc (Nguồn: ISO).

3. Giá cả và tồn kho
Theo báo cáo của Tổ chức đường ISO,
chỉ số giá đường thô và đường trắng
nửa đầu tháng 7 có xu hướng giảm khi
nguồn cung Brazil tăng mạnh nhưng
vietnambiz.vn

nhu cầu tiêu thụ không cao. Mức giảm
của đường trắng nhiều hơn và chênh
lệch giá giữa đường thô/đường trắng
trong tuần thứ hai của tháng đã ở dưới
mức 80 USD/tấn.
TRANG 11
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Biểu đồ 13: Giá đường có xu hướng đi ngang kể từ tháng 6 (Nguồn: ISO).

Đại dịch COVID-19 khiến tiêu thụ
đường toàn cầu bị ảnh hưởng, trước
đó, giá thị trường thế giới hồi phục
khiêm tốn vào tháng 6. Mức tiêu thụ
năm 2019/2020 ước tính sụt giảm mạnh
lần đầu tiên trong nhiều thập kỉ. Giá
đường thô trung bình tháng 6 (theo ISA)

đạt 12,1 cents/lb, tăng từ 10,96 cents/lb
tháng 5 và đạt mức cao nhất kể từ
tháng 2.
Chỉ số giá đường trắng ISO chỉ tăng 1%
trong tháng 6, dù chỉ số trung bình tháng
6 tăng từ 347,47 USD/tấn lên 368,07
USD/tấn.

Biểu đồ 14: Giá hợp đồng tương lai đường (tháng 10) trên sàn ICE
biến động giảm trong hầu hết tháng 6 (Nguồn: CMC).
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4. Dự báo
Tổ chức FO Licht dự báo thâm hụt
đường niên vụ 2019/2020 trên 6 triệu
tấn thô và niên vụ 2020/2021 khoảng
1,8 triệu tấn. Trong khi đó, tổ chức
Rabobank ước giảm thâm hụt niên vụ
2019/2020 từ 6,7 triệu tấn còn 4,3 triệu
tấn và thặng dư niên vụ 2020/2021 từ
0,6 triệu tấn tăng lên 1,8 triệu tấn.

vietnambiz.vn

Tổ chức Datagro dự báo sản lượng
đường của Brazil niên vụ 2019/2020 có
thể đạt 39 triệu tấn, nâng tổng lượng
đường toàn cầu lên 179,6 triệu tấn và
tiêu thụ giảm 1% còn 183,3 triệu tấn. Do
đó, lượng thâm hụt khoảng 3,7 triệu tấn,
giảm nhẹ so với ước tính 5,4 triệu tấn
trong báo cáo trước

TRANG 13

Phần 2

thị trường mía đường
việt nam

thị trường mía đường việt nam

quí II/2020

1. Tình hình sản xuất, tiêu thụ
Vụ ép mía 2019/2020 của ngành đường
Việt Nam đã kết thúc trong tháng
5/2020. Sản lượng lũy kế tính khi dừng

vụ ép đạt 7.387.610 tấn mía và sản xuất
được 769.169 tấn đường các loại, theo
Hiệp hội mía đường Việt Nam (VSSA).
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Biểu đồ 15: Tổng lượng đường tiêu thụ của Việt Nam năm 2017, 2018 và 2019 đạt lần lượt
1,6 triệu tấn, 1,5 triệu tấn và 1,4 triệu tấn (Nguồn: ISO).

2. Giá cả và nạn nhập lậu
Trong nửa đầu tháng 7, đường nhập
khẩu tràn ngập thị trường. Các loại
đường có nguồn gốc nhập khẩu cạnh
tranh mạnh và đẩy giá thị trường xuống
mức thấp. Đường sản xuất từ mía trong
nước hầu như không tiêu thụ được, khi
KHU VỰC
Hà Nội

Miền Trung

TP HCM

giá đường nhập khẩu chính ngạch (theo
ATIGA) cạnh tranh lẫn nhau kéo giá ngày
một thấp hơn so với giá vốn nhập khẩu.
Giá đường sản xuất từ mía trong nước
(tùy chất lượng và cỡ hạt) dao động ở
các mức sau:

NGÀY

ĐƯỜNG
KÍNH TRẮNG

ĐƯỜNG
TINH LUYỆN

ĐƯỜNG
VÀNG

ĐƯỜNG
NHẬP KHẨU

7/7/2020

12.150 - 12.300

12.700 - 13.000

12.200 - 12.400

12.000 - 12.100

14/7/2020

11.900 - 12.100

12.700 - 12.900

12.100 - 12.200

11.900 - 12.000

7/7/2020

12.000 - 12.200

12.800 - 13.000

11.900 - 12.000

14/7/2020

11.800 - 12.000

12.800 - 13.000

11.700 - 11.800

7/7/2020

11.700 - 12.600

12.800 - 13.000

12.200

11.400 - 11.500

14/7/2020

11.600 - 12.600

12.600 - 12.800

12.000

11.300 - 11.400

Bảng 2: Giá đường tại Việt Nam trong nửa đầu tháng 7 (Nguồn: VSSA/ Đơn vị: đồng/kg đã bao gồm VAT).
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3. Tình hình nhập khẩu đường
và chất tạo ngọt chính ngạch
Nhập khẩu đường và chất tạo ngọt tiếp
tục nhập về ồ ạt. Nguồn cung dư thừa
và cạnh tranh hỗn loạn khiến giá đường
thị trường tiếp tục xu hướng giảm về
cuối tháng. Đường sản xuất từ mía hầu
như không tiêu thụ được do bị dìm dưới
giá thành sản xuất.

Xuất khẩu đường trắng của Việt Nam
tăng mạnh vào năm 2018 với 96.244
tấn. Tuy nhiên, sản lượng này giảm hơn
40% còn 57.141 tấn trong năm 2019.
Ngược lại, lượng nhập khẩu đường
trắng năm 2019 tăng 18,3% lên
362.577 tấn.
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Biểu đồ 16: Các thị trường xuất khẩu đường trắng chủ yếu của Việt Nam (Nguồn: ISO).
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Biểu đồ 17: Diễn biến xuất khẩu đường của Việt Nam trong năm 2019 (Nguồn: ISO).
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Biểu đồ 18: Việt Nam chủ yếu nhập khẩu đường trắng từ Thái Lan (Nguồn: ISO).
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Biểu đồ 19: Diễn biến nhập khẩu đường của Việt Nam năm 2019 (Nguồn: ISO).
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10/2019

11/2019

12/2019

52.928

26.988

33.891

628

988

3.891

52.300

26.000

30.000

5.505

6.920

10.675

Thái Lan

3.530

5.785

9.250

Không rõ nguồn gốc

1.975

1.135

1.425

58.433

33.908

44.566

Đơn vị: tấn
Đường thô
Lào
Thái Lan
Đường trắng

Tổng nhập khẩu

Bảng 3: Chi tiết nhập khẩu đường quí IV/2019 của Việt Nam (Nguồn: ISO).

4. Dự báo
Theo VSSA, vụ mía đã kết thúc nhưng
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 cao. Tuy đã
chấm dứt giãn cách xã hội và nhu cầu

vietnambiz.vn

đường bắt đầu tăng, nhưng dự trữ
đường (xuất xứ nước ngoài) tăng cao
khiến xu hướng giá đường trong nước
vẫn ở mức thấp dưới giá thành sản
xuất, gây khó khăn cho các doanh
nghiệp và nông dân trồng mía

TRANG 18

Phần 3

hoạt động của các
doanh nghiệp trong ngành

hoạt động của các doanh nghiệp trong ngành

1. Tin hoạt động nổi bật
TTC Sugar tiếp tục
mở rộng vùng nguyên
liệu trồng mía organic
tại Attapeu, Lào: Công
ty TNHH MTV Mía
đường TTC Attapeu (TTCA) - một thành
viên của TTC Sugar đã kí hợp đồng về
việc tô nhượng thêm 3.127 ha đất để
trồng mía organic với Chính phủ nước
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân
(CHDCND) Lào.

quí II/2020

Theo đó, kể từ ngày 10/07/2020, TTCA
chính thức được tô nhượng thêm 1.785
ha tại các huyện Xaysettha, Sanxay,
Sanamxay và 1.342 ha hợp tác đầu tư
với nông dân nhằm tiếp tục đầu tư và
phát triển diện tích trồng mía organic,
sản xuất đường organic với tiêu chuẩn
quốc tế.
Như vậy, bằng việc ký kết này, tổng diện
tích vùng nguyên liệu của TTC Sugar
được nâng lên hơn 73.127 ha, trải dài 3
nước Đông Dương (Việt Nam, Lào,
Campuchia).

Bà KhamChanh - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nước CHDCND Lào
và ông Nguyễn Minh Tín - Đại diện TTCA đã tiến hành ký kết về việc
TTCA chính thức được tô nhượng thêm 3.127 ha đất
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TTC Sugar phát hành 172 tỉ đồng trái
phiếu chuyển đổi: Giữa tháng 6, TTC
Sugar thông báo đã phát hành thành
công 172 trái phiếu chuyển đổi với tổng
giá trị 172 tỉ đồng nhằm tăng nguồn vốn
hoạt động cho công ty. Các trái phiếu
này có kì hạn ba năm, lãi suất thực tế
không vượt quá 6,5%/năm và hạn chế
chuyển nhượng tối thiểu một năm.
Bên cạnh đó, chủ sở hữu của trái phiếu
có thể chuyển đổi một phần hoặc toàn
bộ trái phiếu thành cổ phiếu phổ thông
vào bất kì thời điểm nào sau một năm
kể từ ngày hoàn tất phát hành. Được
biết, tổ chức sở hữu toàn bộ trái phiếu
trong đợt phát hành lần này là nhà đầu
tư nước ngoài Cape Yeollim Coretrend
Global Fund 1.

2. Thực trạng hoạt động
sản xuất kinh doanh
Hiện các doanh nghiệp ngành đường
lớn như TTC Sugar, Đường Quảng
Ngãi, Đường Lam Sơn chưa công bố
báo cáo kết quả kinh doanh quí II.
Mía đường Sơn La
công bố lợi nhuận
gấp 4,7 lần kế hoạch:
CTCP Mía đường Sơn
La (mã: SLS) vừa công
bố báo cáo tài chính
quý IV của niên độ tài chính 2019-2020
(từ 1/4/2020 đến 30/6/2020). Tính riêng
quý IV, Mía đường Sơn La đạt 277,5 tỉ
đồng doanh thu, giảm 8,2% so với cùng
kì năm trước.

quí II/2020

thuế 58 tỉ đồng, tăng 170% so với
cùng kì.
Lũy kế cả năm tài chính 2019-2020, Mía
đường Sơn La đạt 1.048 tỉ đồng doanh
thu, tăng 19,5% so với năm trước đó và
vượt 21,3% kế hoạch năm. Lợi nhuận
sau thuế đạt 119,3 tỉ đồng, tăng 89% so
với cùng kì.
Như vậy so với mục kế hoạch hoạt
động kinh doanh niên độ đã đặt ra với
doanh thu 864 tỉ đồng, 25.5 tỉ đồng lợi
nhuận sau thuế, Mía đường Sơn La đã
vượt 21% kế hoạch doanh thu, 368% kế
hoạch lợi nhuận.
Đường Con Tum cả
năm 2019-2020 lãi 2 tỉ
đồng: Báo cáo kết quả
kinh doanh trong quí IV
niên độ 2019-2020 của
Đường Kon Tum (KTS),
doanh nghiệp đạt doanh thu thuần 80,5
tỉ đồng, tăng 5 tỉ đồng; lãi sau thuế gần
1 tỉ đồng, cải thiện rõ rệt so với khoản lỗ
3,1 tỉ đồng cùng kì năm ngoái.
Theo Công ty, sản lượng đường tiêu thụ
và giá bán quí này tăng so với cùng kì
năm trước là nguyên nhân chính dẫn
đến lợi nhuận công ty tăng trưởng so
với cùng kì năm trước.
Dù vậy, tính chung cả năm, công ty chỉ
đạt 153 tỉ đồng doanh thu và 2 tỉ đồng
lợi nhuận sau thuế, cùng giảm hơn một
nửa so với thực hiện trong năm trước đó.

Tuy nhiên, giá vốn hàng bán giảm sâu,
đến 21,6%, chi phí lãi vay được kiểm
soát hiệu quả, công ty ghi nhận lãi sau

vietnambiz.vn

TRANG 21

hoạt động của các doanh nghiệp trong ngành

quí II/2020

3. Kế hoạch, dự báo tình hình
hoạt động sản xuất kinh doanh
TTC Sugar đặt mục
tiêu tăng 15% năng
suất mía, kế hoạch
doanh thu 10.903 tỉ
đồng: Đối mặt với
thách thức lớn mang tên ATIGA, tại
ĐHĐCĐ thường niên vừa qua, TTC
Sugar thông qua kế hoạch kinh doanh
cho niên độ 2019-2020 (từ ngày
01/07/2019-30/06/2020) với mức tăng
trưởng đi ngang.
Cụ thể, TTC sugar dự kiến doanh thu
đạt 10.903 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế
430 tỉ đồng, thay đổi không đáng kể so
với kết quả thực hiệu trong niên độ
trước 2018-2019 là 10.857 tỉ đồng
doanh thu và 422 tỉ đồng lợi nhuận
trước thuế.
Trong năm 2020, TTC Sugar dự kiến sẽ
tiếp tục tăng tỉ trọng diện tích mía
Organic của TTC Attapeu lên 5.000 ha
thuộc các vùng nguyên liệu
Samakhisay và Saysetha, đẩy mạnh
khuyến nông, đảm bảo mục tiêu tăng
15% năng suất mía.

Kế hoạch lợi nhuận
sau thuế 1.100 tỉ
đồng: Năm 2020,
Đường Quảng Ngãi
đặt mục tiêu doanh thu
đạt 8.400 tỉ đồng, tăng nhẹ 6% so với
kết quả năm trước, lợi nhuận sau thuế
1.100 tỉ đồng, tương ứng giảm 29% so
với thực hiện trong năm 2019.
Trong năm nay, Đường Quảng Ngãi cho
biết sẽ tiếp tục hoàn thành các dự án
đã phê duyệt của các năm trước như:
Dự án mở rộng nâng công suất Nhà
máy Đường An Khê, dự án Nhà máy
điện sinh khối An Khê và dự án dây
chuyền sản xuất đường tinh luyện RE.
Bên cạnh đó, công ty sẽ tập trung phát
triển ngành hàng sữa đậu nành và các
sản phẩm từ đậu nành khác mang
thương hiệu Vinasoy. Đồng thời, phát
triển chuỗi giá trị Mía - Đường - Điện
sinh khối, tìm kiếm nguồn nguyên liệu
khác ngoài bã mía phục vụ sản xuất
điện sinh khối và tìm nguồn nhập khẩu
đường thô để sản xuất đường RE

Bên cạnh đó, công ty sẽ tiếp tục tập
trung nghiên cứu và phát triển các sản
phẩm mới như đường kim cương, mật
Organic, siro có màu, mùi, phát triển
kênh B2C, trong đó tập trung nhóm
khách hàng kênh Horeca và phát triển
sản phẩm bao 12kg, 50kg làm kênh dẫn
cho các sản phẩm túi đường có margin
cao (phèn, vàng, que, đường đen,
đường làm bánh).
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chính sách trong và ngoài nước

1. Chính sách của Việt Nam
Ngày 15/7, theo Báo Chính phủ, Thủ
tướng đã ra chỉ thị về triển khai các giải
pháp phát triển ngành mía đường Việt
Nam trong tình hình mới.
Cụ thể, Thủ tướng giao Bộ Nông
nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng
các đơn vị liên quan xây dựng trình
Chính phủ ban hành Nghị định đẩy
mạnh cơ giới hóa đồng bộ nông nghiệp.
Ưu tiên bố trí nguồn kinh phí hàng năm
cho công tác nghiên cứu giống mía mới
và hỗ trợ triển khai dự án giống mía ba
cấp ở vùng sản xuất mía trọng điểm;
đẩy mạnh cơ giới hóa, thủy lợi hóa
những vùng mía tập trung.
Nghiên cứu áp dụng biện pháp thanh,
kiểm tra sản xuất đường tại nước xuất
khẩu theo thông lệ quốc tế. Rà soát Quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng
mía nguyên liệu nhằm đảm bảo tính
minh bạch về chữ đường, giá mía trong
quan hệ mua bán mía nguyên liệu giữa
doanh nghiệp và nông dân.
Có biện pháp hiệu quả ngăn chặn tình
trạng tranh mua, tranh bán, vi phạm
hợp đồng liên kết trong sản xuất, tiêu
thụ mía. Ưu tiên nguồn vốn của địa
phương để hỗ trợ phát triển cơ giới
hóa, nâng cao năng suất, chất lượng,
hoàn thiện tổ chức sản xuất mía và
chuỗi sản xuất đường.
Hiệp hội Mía đường Việt Nam và các
doanh nghiệp mía đường chủ động xây
dựng Đề án Cơ cấu lại các doanh
nghiệp mía đường theo hướng đẩy
mạnh áp dụng khoa học công nghệ và
tập trung đầu tư nâng cao năng suất,
chất lượng, hiệu quả và tính cạnh tranh,
phù hợp với bối cảnh hội nhập kinh tế
quốc tế.
vietnambiz.vn
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Ngoài ra, Thủ tướng cũng giao Bộ Công
Thương chủ trì, phối hợp với các cơ
quan, đơn vị liên quan chủ động theo
dõi, kịp thời đề xuất việc áp dụng các
biện pháp phòng vệ thương mại đối với
sản phẩm đường nhập khẩu phù hợp
với các cam kết quốc tế.
Bộ Công Thương nghiên cứu, đề xuất
các biện pháp quản lí liên quan đến
hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu
sản phẩm đường phù hợp với tình hình
mới. Tăng cường công tác quản lí thị
trường, kiểm tra, ngăn chặn, xử lí
nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận
thương mại và các hành vi tiếp tay buôn
lậu đối với hoạt động sản xuất, kinh
doanh đường và chất tạo ngọt.

2. Chính sách của thế giới
Giữa tháng 7, Thương vụ Việt Nam tại
Ấn Độ cho hay, ngành công nghiệp mía
đường Ấn Độ đang kì vọng chính phủ
nước này sẽ sớm ban hành chính sách
xuất khẩu đường mới cho năm kinh
doanh mía đường 2020 - 2021 (bắt đầu
từ tháng 10/2020 đến tháng 9/2021).
Trước đó, Bộ trưởng Bộ Lương thực,
Tiêu dùng và Phân phối công, ông Ram
Vilas Paswan, hôm 8/6 có cuộc họp với
lãnh đạo của các bộ ngành có liên quan
để thảo luận về tình hình sản xuất, đồng
thời tìm kiếm giải pháp thảo gỡ khó
khăn cho ngành mía đường Ấn Độ,
trong bối cảnh sản lượng đường của
nước này được dự báo tiếp tục tăng lên
mùa vụ mới 2020-2021.
Thương vụ cũng dẫn một số nguồn tin
từ Bộ Lương thực Ấn Độ cho biết, các
biện pháp hỗ trợ và khuyến khích xuất
khẩu đường hiện nay vẫn được tiếp tục
thực hiện trong năm 2020 - 2021.
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chính sách trong và ngoài nước

Cụ thể như chính phủ tiếp tục mở rộng
chương trình thu mua tạm trữ đệm 4
triệu tấn đường; áp hạn ngạch xuất
khẩu 6 triệu tấn đường trong năm 2020
- 2021. Bên cạnh đó, tiếp tục xây dựng
kho dự trữ đường 4 triệu tấn…
Ngoài ra, chính phủ Ấn Độ sẽ xem xét
đưa ra các gói tín dụng ưu đãi với mức
lãi suất thấp cho các nhà máy mía
đường; tăng giá thu mua tối thiểu (MSP)
đối với mía; giảm lãi suất đối với các
khoản chậm thanh toán tiền mía cho
nông dân của các máy đường từ 15%
xuống còn 8%...
Ngày 29/6, Thứ trưởng Bộ Công
Thương Trần Quốc Khánh vừa kí ban
bành Quyết định số 1715/QĐ-BCT về
việc điều tra áp dụng biện pháp chống
bán phá giá đối với một số sản phẩm
đường lỏng chiết xuất từ tinh bột ngô có
xuất xứ Trung Quốc và Hàn Quốc.
Cụ thể, Quyết định được áp dụng đối
với những sản phẩm thuộc mã HS
1702.60.10 và 1702.60.29 có xuất xứ từ
Trung Quốc và Hàn Quốc (mã vụ việc:
AD11).
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Sau khi khởi xướng điều tra, Bộ Công
thương cho biết sẽ gửi bản câu hỏi điều
tra cho các bên liên quan để phân tích,
đánh giá các nội dung cáo buộc gồm:
hành vi bán phá giá của các doanh
nghiệp xuất khẩu Trung Quốc và Hàn
Quốc; thiệt hại của ngành sản xuất
đường tinh luyện nội địa; mối quan hệ
nhân quả giữa hành vi bán phá giá và
thiệt hại của ngành sản xuất đường tinh
luyện trong nước.
Để đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp
pháp của mình, Cơ quan điều tra khuyến
nghị các tổ chức, cá nhân sản xuất,
nhập khẩu, sử dụng hàng hóa bị điều tra
đăng kí làm bên liên quan để thực hiện
quyền tiếp cận thông tin lưu hành công
khai trong quá trình điều tra, gửi các ý
kiến bình luận, thông tin và bằng chứng
liên quan đến nội dung điều tra.
Trong trường hợp cần thiết, căn cứ vào
kết quả điều tra sơ bộ, Cơ quan điều tra
có thể áp dụng biện pháp chống bán
phá giá tạm thời để ngăn chặn hành vi
bán phá giá tiếp tục gây ra thiệt hại đáng
kể cho ngành sản xuất trong nước

Bên yêu cầu là đại diện của ngành sản
xuất đường tinh luyện trong nước gồm
6 công ty là Công ty CP Mía đường Sơn
La, Công ty CP Mía đường Lam Sơn,
Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt
Nam, Công ty CP Mía đường Cần Thơ,
Công ty TNHH MK Sugar Việt Nam và
Công ty CP Mía đường La Ngà.
Thời kì điều tra xác định hành vi bán
phá giá từ 1/4/2019 đến 31/3/2020. Mức
thuế chống bán phá giá được bên yêu
cầu đề xuất là 36,09% đối với hàng hóa
bị điều tra từ Trung Quốc và 40,02% đối
với hàng hóa bị điều tra từ Hàn Quốc.
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danh mục biểu đồ

Biểu đồ 1: Lượng đường dùng cho sản xuất ethanol của EU (Trang 6)
Biểu đồ 2: Thống kê nguồn năng lượng (từ bã mía) của Brazil (Trang 7)
Biểu đồ 3: Tiêu thụ đường của Brazil trong ba năm gần đây (Trang 7)
Biểu đồ 4: Các thị trường xuất khẩu đường thô chủ yếu của Brazil (Trang 8)
Biểu đồ 5: Các thị trường xuất khẩu đường trắng chủ yếu của Brazil (Trang 8)
Biểu đồ 6: Diễn biến xuất khẩu đường của Ấn Độ năm 2018 (Trang 9)
Biểu đồ 7: Các thị trường xuất khẩu đường thô chủ yếu của Ấn Độ (Trang 9)
Biểu đồ 8: Các thị trường xuất khẩu đường trắng chủ yếu của Ấn Độ (Trang 10)
Biểu đồ 9: Diễn biến nhập khẩu đường của Mỹ (Trang 10)
Biểu đồ 10: Diễn biến nhập khẩu đường thô của Trung Quốc (Trang 11)
Biểu đồ 11: Diễn biến nhập khẩu đường trắng của Trung Quốc (Trang 11)
Biểu đồ 12: Xuất khẩu đường trắng của Trung Quốc (Trang 11)
Biểu đồ 13: Giá đường có xu hướng đi ngang kể từ tháng 6 (Trang 12)
Biểu đồ 14: Giá hợp đồng tương lai đường (tháng 10) trên sàn ICE biến động giảm trong
hầu hết tháng 6 (Trang 12)
Biểu đồ 15: Tổng lượng đường tiêu thụ của Việt Nam năm 2017, 2018 và 2019 đạt lần lượt
1,6 triệu tấn, 1,5 triệu tấn và 1,4 triệu tấn (Trang 15)
Biểu đồ 16: Các thị trường xuất khẩu đường trắng chủ yếu của Việt Nam (Trang 16)
Biểu đồ 17: Diễn biến xuất khẩu đường của Việt Nam trong năm 2019 (Trang 16)
Biểu đồ 18: Việt Nam chủ yếu nhập khẩu đường trắng từ Thái Lan (Trang 17)
Biểu đồ 19: Diễn biến nhập khẩu đường của Việt Nam năm 2019 (Trang 17)
Bảng 1: Thông tin nửa cuối tháng 6 của ngành đường Brazil (Trang 5)
Bảng 2: Giá đường tại Việt Nam trong nửa đầu tháng 7 (Trang 15)
Bảng 3: Chi tiết nhập khẩu đường quí IV/2019 của Việt Nam (Trang 18)

nguồn tham khảo
Tổ chức Đường Quốc tế (ISO)

Ủy ban Quốc gia Mía đường Mexico (Conadesuca)

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA)

Tổ chức S&P Global

Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA)
Hiệp hội Công nghiệp Mía đường Brazil (UNICA)

Hiệp hội các nhà máy Đường Ấn Độ

bản quyền
Báo cáo “Thị trường đường quí II/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.

tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
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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giới hạn trách nhiệm
VietnamBiz sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường đối với bất kì chi phí, tổn thất hoặc thiệt hại nào cho dù
trực tiếp hay gián tiếp, có liên quan tới hoặc là hậu quả của việc sử dụng báo cáo, hoặc liên quan tới những
thiếu sót, sai sót.
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