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TÓM TẮT THÁNG 7/2020 

TÓM TẮT  

Tháng 7, một số khu vực hiện trong thời kì thu hoạch vụ mùa như Brazil, Nga, khu vực 

châu Âu (EU) và Ấn Độ đều ghi nhận số liệu tích cực. Giá đường thế giới tăng đột biến về 

cuối tháng 7 dù giao dịch ở mức thấp hơn vào giữa tháng. 

Đại dịch COVID-19 tiếp tục gây ảnh hưởng đến nhu cầu đường nhưng với mức độ nhẹ hơn 

khi lệnh phong tỏa các nước được gỡ bỏ. Trong khi đó, nhu cầu nhập khẩu tăng mạnh ở 

Brazil tạo áp lực vận chuyển cho các cảng, đẩy giá đường nội địa tăng theo. Giá đường 

thô trong tháng cũng được hỗ trợ bởi sự gia tăng của các vị thế mua ròng đầu cơ. 

Tại Việt Nam, vụ ép mía 2019/2020 đã kết thúc. Chuẩn bị cho vụ ép 2020/2021 sắp đến, 

một số công ty đã công bố giá sàn bảo hiểm mua mía cho vụ tới với mức giá 800.000 - 

850.000 đồng/tấn (mía 10 CCS tại ruộng). 

Trong bối cảnh này, các loại đường có nguồn gốc nhập khẩu vẫn tiếp tục thâm nhập thị 

trường, đường sản xuất từ mía trong nước vẫn tiêu thụ kém và tồn kho cao. Như vậy các 

nguồn cung vẫn sẵn có và không có hiện tượng thiếu hụt đường trong tháng 8/2020 cũng 

như các tháng tới tại thị trường trong nước.
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PHẦN I 

THỊ TRƯỜNG MÍA ĐƯỜNG THẾ GIỚI 

 

1. Sản lượng 

Đường thô từ mía và củ cải 

Ngành công nghiệp ở Trung Nam Brazil vẫn trong vụ nghiền mía với tốc độ 

kỉ lục. Sản lượng mía đạt 276 triệu tấn vào ngày 16/7, tăng gần 17 triệu tấn 

so với cùng kì năm ngoái và gần 29 triệu tấn so với mức trung bình 7 năm 

kể từ năm 2013.  

Khung thời gian rút ngắn này được sử dụng để ghi nhận những cây trồng bị hạn hán năm 

2011 và 2012 và cũng sẽ tiếp tục phản ánh năng suất được cải thiện từ những cây mía 

non hơn đang được thu hoạch. Năng suất đường saccarôzơ đạt được cho đến thời điểm 

này là 132,91kg/tấn mía, tăng nhẹ so với 126,35kg/tấn vào mùa trước, mặc dù khoảng 

cách giữa hai số liệu thống kê đang dần thu hẹp khi mùa vụ thuận lợi. 

Nửa đầu tháng 7, thống kê từ Hiệp hội mía đường Brazil (UNICA) cho thấy hơn 46,5 triệu 

tấn mía được chế biến, thu về 3 triệu tấn đường. São Paulo (SP) và các bang khác ghi 

nhận sản lượng tăng lên khá đồng đều, mặc dù thị phần của Sao Paulo vẫn đạt 59%, tăng 

nhẹ so với năm ngoái. Điều này đúng với hầu hết vụ mùa gần đây. 

Ưu tiên sản xuất đường của các nhà máy ở SP góp phần tạo nên tổng sản lượng đường kỉ 

lục trong vụ tính đến thời điểm này. Tuy nhiên, thay đổi quan trọng liên quan đến tổng 

lượng đường là phân bổ đường trong đó 56,26% ở SP và 37,26% ở các tiểu bang khác 

trong nửa đầu tháng 7.  

Sản lượng của SP cao thứ hai trong 7 năm qua và cao hơn 2,6% so với mức trung bình 

của vụ mùa cho đến nay, đạt 52,66%. Trong khi đó, số liệu ở các bang khác phù hợp với 

mức trung bình cho mùa vụ và chỉ ở mức cao nhất trong 3 năm. Nhu cầu ethanol trong 

nước giảm đã góp phần thúc đẩy nhu cầu đường. Nhưng thậm chí sau khi phong tỏa được 

dỡ bỏ, triển vọng cho việc sử dụng phương tiện đi lại vẫn không cao. 
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Tính đến ngày 26/7, Australia ghi nhận gần 4,8 triệu tấn mía được chế biến, 

ít hơn 0,5 triệu tấn so với cùng kì năm ngoái. Mưa trong tuần cuối cùng của 

giai đoạn này đã làm giảm sản lượng chỉ còn hơn 1 triệu tấn trong khi dự 

kiến sẽ đạt gần 1,4 triệu tấn. Trong đó, hàm lượng đường cải thiện 1% trong khoảng 4 

tuần gần đây, đạt 12,7%. Nhìn chung, hiện chưa đến 1/4 số mía được thu hoạch, vẫn còn 

rất nhiều diện tích để thu hoạch trong mùa này để bù đắp cho thời gian mưa nhiều. 

Sự phát triển củ cải đường ở Bắc bán cầu vẫn được chú ý do lo ngại về triển vọng thu 

hoạch. Mối lo ngại từ những thay đổi về diện tích trồng, virus gây bệnh khiến nhiều loại 

rệp xuất hiện, không chắc chắn về tác động của thời tiết khô hạn trong những tháng gần 

đây, thiếu các biện pháp khắc phục bệnh cho nông dân và các tác động tiềm ẩn của diễn 

biến thời tiết bất thường trong quá trình phát triển trước và trong khi thu hoạch. 

 

Ở Nga, quốc gia sản xuất củ cải đường lớn nhất có thể thu hoạch kém hơn 

khi ước tính diện tích đất trồng củ cải tiếp tục giảm. Rosstat gần đây đã 

công bố diện tích ước tính khoảng 928.000 ha, giảm gần 20% so với năm 

ngoái. Trong khi đó, Viện nghiên cứu thị trường nông sản Nga (IKAR) chỉ ra tổng sản 

lượng đường dự kiến từ 5,8 đến 6,4 triệu tấn, trên diện tích ước tính là 932.000 ha, giảm từ 

1,4 đến 2 triệu tấn so với mùa trước.  

Trong khu vực EU, sản lượng tại Kyrgyzstan và Kazakhstan được báo cáo lần lượt giảm 

5.000 tấn và 53.000 tấn trong nửa đầu năm 2020, cho thấy sản lượng trong khu vực giảm 

do sản xuất và xuất khẩu của Nga chiếm phần lớn thị phần. Tương tự, hai nhà máy ở 

Uzbekistan đã ngừng hoạt động trong năm nay. 

 

Tại EU, Đơn vị Giám sát Cây trồng EU (MARS) tăng triển vọng cho vụ thu 

hoạch hiện tại từ 75,5 tấn/ha trong dự báo tháng trước lên 75,9 tấn/ha nhờ 

vụ mùa hiện tại phát triển ổn định. Tuy nhiên, nhiều người trong ngành vẫn 

bày tỏ sự lo ngại, Tập đoàn CGB của Pháp cho thấy sản lượng củ cải đường có khả năng 

giảm xuống 33 triệu tấn từ 38 triệu tấn trong mùa trước. Năng suất có thể tiếp tục giảm 

thêm từ dưới 80 tấn/ha xuống 75 tấn/ha, nếu virus tiếp tục gây hại cho cây trồng; năng 

suất năm ngoái là 85,2 tấn/ha.  

Tại Đức, Tập đoàn Nordzucker xác nhận rằng củ cải trong khu vực đang ở tình trạng tốt, 

nhờ những trận mưa lan rộng trong những tuần gần đây. 
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Trong khi đó, quốc gia láng giềng Suedzucker báo cáo diện tích củ cải đường giảm ở 

nhiều vùng từ 391.000 ha xuống còn 342.000 ha. Ở Bỉ, Tổ chức CBB đã phát đi một loạt 

các dự báo khác nhau về năng suất thu hoạch trong khoảng 55 tấn đến 80 tấn củ cải mỗi 

hecta, chủ yếu do thời tiết chuyển Xuân muộn, chất lượng đất và tác động của bệnh virus.  

Nhà chế biến khu vực của Tây Ban Nha ACOR đã xác nhận sản xuất 196.939 tấn đường từ 

1,3 triệu tấn củ cải đường trong vụ thu hoạch mùa hè năm 2020. Tổng sản lượng năm 

2019 là 126.000 tấn. 

 

Gió mùa ở Ấn Độ mang lại nhiều trận mưa hơn trung bình trong tháng 6, 

trong khi tháng 7 tương đương với các năm trước. Lượng mưa dồi dào đối 

với nhiều vùng trồng mía, vì những trận mưa cuối năm ngoái đã làm ngập 

nhiều đập và tầng chứa nước trong vùng được sử dụng để tưới tiêu. 

Ở bang Maharashtra, sản lượng đường niên vụ 2020/21 được dự báo phục hồi lên 9,3 triệu 

tấn theo Ủy ban mía đường và 10,1 triệu tấn theo Liên đoàn các nhà máy đường hợp tác. 

Tổng sản lượng mùa trước là 6,1 triệu tấn. Nhờ đó, sản xuất đường của Ấn Độ có thể đạt 

30,5 triệu tấn trong niên vụ 2019/2020. 

Tại bang trọng điểm Uttar Pradesh, nơi sản xuất ỉỷ lục 12,5 triệu tấn đường trong niên vụ 

2019/20, các nhà chức trách đã cấp 131 giấy phép cho nhà sản xuất đường Khandsari, có 

khả năng nhập khoảng 35.000 tấn mía từ các nhà máy đường mỗi ngày. Tổng sản lượng 

kỉ lục của mùa trước được hỗ trợ một phần bởi việc các nhà máy thủ công đóng cửa sớm 

do dịch COVID-19 ở tiểu bang.  

Chính phủ Ấn Độ đã đưa ra thông báo đề xuất tăng giá hợp lí mà nhà máy có thể trả cho 

nông dân (FRP) đối với mía lên 2.850 rupee/tấn (38 USD/tấn), tăng 100 rupee so với vụ 

trước. Hơn nữa, các nhà chức trách cũng đã tăng giá bán tối thiểu (MSP) cho đường lên 

33 rupee/kg (0,44 USD/kg), tăng 2 rupee, nhằm cải thiện tài chính của các nhà máy, qua 

đó đảm bảo thanh toán kịp thời các khoản phí còn nợ cho nông dân.  

Trong khi đó, ngành công nghiệp này đang có kế hoạch đầu tư vào cơ giới hóa thu hoạch, 

vì các hạn chế của COVID-19 cản trở người lao động di cư có thể dẫn đến thiếu hụt lao 

động cho vụ thu hoạch mía sắp tới. 
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Belize: Tổng sản lượng của ngành công nghiệp đường Belize niên vụ 

2019/20 là 88.000 tấn, giảm từ 155.000 tấn ở vụ mùa trước. Thu hoạch bị 

ảnh hưởng bởi điều kiện hạn hán trong suốt giai đoạn phát triển của vụ 

mùa. Trong những năm gần đây, phần lớn thặng dư xuất khẩu được chuyển tới EU, dòng 

chảy này có khả năng giảm vì sản lượng thu hoạch thấp hơn. 

 

Fiji: Mặc dù các vấn đề vận hành ở nhà máy Lautoka cản trở sự bắt đầu của 

vụ ép, tổng lượng mía mới nhất được ghi nhận là có sự cải thiện so với năm 

vừa qua. Cho tới ngày 13/7, lượng mía ép đã đạt đến 182.545 tấn, tăng 33% 

so với vụ trước. Sản xuất đường cũng tăng 28% với hơn 14.000 tấn. Tổng lượng mía ép 

được cho tới thời điểm này chiếm tới 1/10 cả vụ theo như thông cáo báo chí của Tổng 

công ty đường Fiji. 

 

Jamaica: Công ty rượu Appleton Estate do J Wray & Nephews sở hữu được 

cho là sẽ bị đóng cửa. Vùng đất trồng mía này được biết đến với sản phẩm 

thương hiệu là rượu Rum và các tour du lịch nhiều hơn sản xuất đường.  

 

Kenya: Chính phủ nước này ban hành một lệnh cấm chung về nhập khẩu 

đường thô và đường trắng, bắt đầu từ ngày 2/7. Thông báo trên cùng với 

tiến trình đi đến một khuôn khổ mới cho việc vận hành ngành đường trong 

nước, bao gồm việc xóa nợ và cơ cấu thuê tài sản mới cho các nhà máy do chính phủ 

nắm giữ. Thông báo đôt ngột cũng như việc thực thi tức thì các hạn chế đã khiến một số 

lô hàng chưa kịp xuất bị bỏ dở. 

 

Mexico: Vụ thu hoạch mía đã kết thúc vào ngày 17/7 sau hơn 200 ngày 

vận hành ép mía tại nhà máy Santa Rosalia. Sản lượng đường thu được 

cho vụ 2019/20 đạt 5,3 triệu tấn, giảm từ 6,4 triệu tấn của vụ trước. Diện 

tích thu hoạch vụ này giảm 20.466 ha, xuống còn 783.94 ha, trong khi tổng lượng mía thu 

hoạch đạt 49,3 triệu tấn, giảm so với 57,1 triệu tấn của mùa trước. Sản lượng đường thô, 

với tỉ lệ phân cực lớn nhất là 99,2, giảm xuống còn 715.000 tấn so với mức 789.000 của 

năm ngoái, thể hiện sự cắt giảm chương trình xuất khẩu sang các nhà máy đường tinh 

luyện tại Mỹ. 
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Pakistan: Ủy ban Điều phối Kinh tế đã chấp thuận đơn của Bộ Công nghiệp 

cho phép nhập khẩu 300.000 tấn đường tinh luyện. Chương trình nhập khẩu 

này sẽ được điều hành bởi Công ty Thương mại Pakistan (TCP). Chương 

trình nhập khẩu sẽ hạn chế sự gia tăng giá đường đã diễn ra tại thị trường trong nước vài 

tháng qua. Giá hiện tại được báo cáo đang chạm mức 90PKR/kg (khoảng 400USD/tấn). 

 

Philippines: Các số liệu sản xuất cuối cùng cho thấy một mức tăng khiêm 

tốn niên vụ 2019/20 là 2,2 triệu tấn, so với 2,1 triệu tấn trong niên vụ 

2018/19. Tổng lượng mía năm nay đạt mức 23,3 triệu tấn, so với mức 21,8 

triệu tấn vụ trước, trong khi diện tích thu hoạch được xác định là 407.305 ha, giảm hơn 

2.400 ha so với năm ngoái. 

 

Thái Lan: Hãng Czarnikow dự báo sản lượng vụ thu hoach mía sắp tới 

(2020/21) sẽ ở mức 65 triệu tấn, giảm hơn 12% so với mùa trước và chỉ 

bằng một nửa so với tổng sản lượng đạt được trong niên vụ 2018/19.  

Sản lượng đường được dự đoán sẽ đạt 7,4 triệu tấn, khiến cho cán cân xuất khẩu dưới 5 

triệu tấn, vì không thể giảm thêm lượng dự trữ. Các nguồn khác chỉ ra tác động tích cực 

của những trận mưa gần đây giúp đưa một vụ mía đạt trở lại từ 70 đến 75 triệu tấn. 

 

Uganda: Đạo luật về đường được kí duyệt hồi tháng 4 vẫn chưa tạo ra khác 

biệt trong thực tiễn. Phân vùng nông nghiệp và giãn cách 25km giữa các 

nhà máy đường là một phần của kế hoạch. Ngành công nghiệp cũng bị 

thách thức bởi sự đóng cửa của thị trường Kenyan đối với các mặt hàng xuất khẩu, bao 

gồm Uganda và các nước khác  trong thị trường chung Đông và Nam Phi (COMESA). 

 

Mỹ: Cơ quan đại diện thương mại Mỹ đã thông báo hạn ngạch thuế quan 

cho niên vụ 2020/21. Theo đó, chương trình nhập khẩu đường thô với tổng 

giá trị không thay đổi ở mức 1,1 triệu tấn giá trị thô và phân bổ trong nước 

cũng vậy. Trong khi đó, thêm 140.000 tấn được bổ sung vào chương trình đường chuyên 

biệt, với các đợt 40.000 tấn sẽ mở vào tháng 10/2020 và tháng 1/2021 trong khi các đợt 

30.000 tấn được mở vào tháng 4 và tháng 7, tất cả đều được lấp đầy trên nguyên tắc đến 

trước được phục vụ trước.  
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Mật rỉ 

Thị trường mật rỉ hầu như yên ắng vào tháng 7, trong khi đó các thương nhân đang chờ vụ 

mùa mới ở Bắc bán cầu và sự cải thiện nguồn cung mật mía. Sản lượng mật rỉ toàn cầu 

dự kiến sẽ tăng ngắn hạn do lượng đường ở Trung Nam Brazil được phân bổ cao hơn từ 

trước đến nay trong mùa vụ này. Tuy nhiên, không có nguồn cung nào trong số này sẽ 

tiếp cận thị trường thế giới vì nó được chuyển hướng sang dòng sản xuất ethanol trong 

các nhà máy. 

Trong quý IV, ngành công nghiệp đường Ấn Độ dự kiến sẽ sản xuất nhiều mật rỉ hơn, cùng 

với lượng đường sản xuất cao hơn. Hơn nữa, sản xuất gia tăng sẽ chủ yếu ở Maharashtra, 

từ đó xuất khẩu có thể được thực hiện mà không gặp bất kì vấn đề hậu cần nào. Tương tự, 

nguồn cung từ Trung Mỹ cũng sẽ quay trở lại thị trường trong thời gian đó với khối lượng 

phù hợp. 

Sản lượng mật rỉ ở Thái Lan dự kiến sẽ giảm xuống còn 3,2 triệu tấn vào niên vụ 2020/21 

do sản lượng mía ép tiếp tục giảm. Điều này khiến cho quy mô nguồn xuất khẩu mới từ 

Thái Lan hẹp hơn vì việc pha trộn nhiên liệu ethanol cao hơn và nhu cầu tiếp tục tăng từ 

ngành nhựa sinh học sẽ phá vỡ tiền lệ. 

Sau 5 tháng giá mật mía tăng cao vào đầu năm 2020, giá trị mật mía đã giảm trong tháng 

6 xuống còn khoảng 200 EUR/tấn. Trong khi đó, giá bột củ cải đường cũng giảm nhẹ, đạt 

2,5 EUR/tấn trong tháng 6.  

Nhu cầu thấp hơn trong ngành thức ăn chăn nuôi cũng được coi là một yếu tố làm giảm 

giá mật mía khi số trường hợp mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi (ASF) được báo cáo tại các 

trang trại chăn nuôi lợn ở châu Á tăng (bao gồm Việt Nam, Campuchia, Lào, Mông Cổ, 

Hong Kong, Myanmar và Trung Quốc) và EU (Bỉ, Ba Lan, Latvia, Moldova và Đức).  

Tác động của COVID-19 đối với ngành công nghiệp chế biến thịt, cùng với việc giảm tiêu 

thụ thịt và bệnh dịch tả lợn châu Phi tại các trang trại lợn được dự báo sẽ hạn chế nhu cầu 

nguyên liệu thô pha trộn cho chăn nuôi vào năm 2020. 
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Chất tạo ngọt thay thế đường 

Siro ngô hàm lượng cao Fructose/Isoglucose 

Giá ngô Mỹ đạt 3,06 USD/giạ trong quí II, giảm từ 3,69 USD/giạ trong quí I của năm 2020. 

Đây là mức thấp nhất ghi nhận trong hơn một thập kỉ. Kết quả là, giá nhập ngô để làm 

đường HFCS cũng ở mức thấp nhất khi giảm còn 3,21 cents/pound trong quí II, từ 5,7 

cent/pound quí trước đó.  

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), giá HFCS và đường trong nước không thay đổi qua nửa 

đầu 2020 với mức giá cho đường tinh luyện là 44 cents/pound, trong khi giá đường HFCS 

trung bình là 42,53 cents/pound. Do đó, giá ngô giảm có thể khiến sản xuất đường HFCS 

lợi nhuận hơn ở mức giá hiện tại, làm tăng cạnh tranh trong lĩnh vực sản xuất đường. 

Đợt dịch COVID-19 mới này đã khiến người dân quan tâm nhiều hơn tới sức khỏe, vì 

những quan ngại về các nhân tố rủi ro có nguy cơ gây ra các biến chứng nghiêm trọng 

liên quan đến lây nhiễm virus corona.  

Do đó, ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống đã phải đối mặt với thách thức này và 

đã mở rộng phạm vi sản phẩm của họ để cung cấp những sản phẩm hàm lượng đường và 

năng lượng thấp.  

Việc sử dụng các chất tạo ngọt không calo, như chất tạo ngọt stevia được giới khoa học 

ủng hộ để giảm nguy cơ mắc tiểu đường và béo phì. Các chất tạo ngọt Stevia đang trở 

nên phổ biến hơn từ đó.  

Xu hướng mới cũng khuyến khích tập đoàn Tate & Lyle PLC triển khai một bộ công cụ 

thiết kế giải pháp tạo ngọt mới, cùng với một chương trình giáo dục được thiết kế để giúp 

các nhà tạo công thức tạo ra những đồ ăn ít đường và thức uống sử dụng chất tạo ngọt 

calo thấp. 

 

2. Tiêu thụ 

Brazil: Lượng xuất khẩu đường của Brazil đã đạt gần 3,5 triệu tấn, nâng 

khối lượng hàng hóa qua cảng cao nhất trong vòng 34 tháng qua và chỉ 

thiếu một lô hàng nữa là đạt mức cao nhất trong 8 năm. Tuy nhiên, con số 

kỉ lục này cũng gây ra bất lợi. Một hàng dài các tàu lớn vẫn chưa xuất cảng, đặc biệt ở bến 

cảng Santos. Điều này sẽ làm tăng chi phí hậu cần đối với các nhà xuất khẩu, mặc dù 

trước hết là chủ các bến xuất khẩu phải gánh chịu.  
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Ngoài ra, chậm trễ trong giao hàng cũng có thể gây ra vấn đề cho các công ty thương mại 

vì ngày bốc hàng bị trì hoãn khiến lô hàng không cập bến đúng thời điểm. 

 

Thái Lan: Theo báo cáo của công ty tư vấn độc lập APIC Consulting, trong 

6 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu đường Thái Lan ghi nhận sự sụt giảm ở 

hầu hết thị trường trừ hai thị trường Indonesia và Việt Nam trong đó điểm 

sáng lớn nhất chính là thị trường Việt Nam với sản lượng gần 600.000 tấn. 

Chính APIC cũng cho rằng việc thực thi ATIGA đã mang lại lợi ích cho Thái Lan. Hệ quả 

của lượng đường nhập khẩu vào Việt Nam bùng nổ, khiến đường sản xuất từ mía không 

còn đầu ra và người sản xuất mía đường không thể tiếp tục công việc của mình. 

 

Mỹ: Tháng 7, nhập khẩu đường ước đạt 321.528 tấn, tăng 2% so với tháng 

6. Tổng lũy kế nhập khẩu đường từ tháng 10/2019 đến hết tháng 7/2020 

ước tính hơn 3 triệu tấn, điều chỉnh đạt 81% hạn ngạch.  

 

 

 

Biểu đồ 1: Diễn biến nhập khẩu đường của Mỹ (Nguồn: ISO). 
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Trung Quốc: Theo thống kê của Tổng cục hải quan Trung Quốc, nhập khẩu 

đường trong tháng 6 đã tăng lên 410.000 tấn. Điều này thể hiện mức tăng 

mạnh so với 140.000 tấn nhập khẩu trong cùng kì năm ngoái và 300.000 

tấn của tháng trước.  

Sau khi thuế tự vệ được bỏ vào cuối tháng 5, các quy định của Trung Quốc đã thắt chặt 

trong các lĩnh vực khác bao gồm cam kết hướng tới qui định chặt chẽ hơn đối với hàng 

nhập khẩu, bao gồm các yêu cầu cấp phép nhập khẩu mới và một chương trình hỗ trợ mới 

tại thị trường nội địa, nơi chính phủ đã cho thấy họ sẵn sàng tích lũy thêm các kho dự trữ 

chiến lược với giá khoảng 4.500 nhân dân tệ/tấn. 

 

3. Giá cả và tồn kho 

Giá đường thế giới ghi nhận mức tăng đột biến về cuối tháng 7 nhưng hầu hết giao dịch ở 

mức thấp hơn vào giữa tháng. Đại dịch COVID-19 tiếp tục gây ảnh hưởng đến nhu cầu 

đường nhưng với mức độ nhẹ hơn khi lệnh phong tỏa các nước được gỡ bỏ.  

Trong khi đó, nhu cầu nhập khẩu tăng mạnh ở Brazil tạo áp lực vận chuyển cho các cảng, 

đẩy giá đường nội địa tăng theo. Giá đường thô trong tháng cũng được hỗ trợ bởi sự gia 

tăng của các vị thế mua ròng đầu cơ. 

Giá đường thô giao ngay (tính theo giá hàng ngày của ISA) đạt trung bình 12,27 US 

cent/lb trong tháng 7, tăng nhẹ so với mức 12,1 US cent /lb trong tháng 6 nhưng cao hơn 

đáng kể so với 10,96 US cent/lb trong tháng 5 và 10,21 US cent/lb vào tháng 4. Trong 

tháng 7, cấu trúc giữa các hợp đồng tương lai bị thay đổi một chút do nhu cầu mới từ một 

loạt các nhà máy tinh chế đường tăng mạnh. 

Chỉ số giá đường trắng ISO đạt trung bình 352,96 USD/tấn trong tháng 7, giảm nhẹ so với 

mức 368,07 USD/tấn trong tháng 6.  

Do đó, chênh lệch chỉ số giá đường trắng (chênh lệch danh nghĩa giữa giá đường trắng và 

giá đường thô) sụt giảm trong tháng 7. Mức trung bình tháng 7 giảm xuống 81,9 USD/tấn, 

từ 101,22 USD/tấn trong tháng 6 và 105,77 USD/tấn vào tháng 5.  

Về mặt kĩ thuật, các quĩ đầu cơ tiếp tục củng cố vị thế mua ròng của họ trong tháng 7. Từ 

mức mua ròng 45.920 hợp đồng vào ngày 30/6, các quĩ đã tăng vị thế mua ròng lên 

70.470 hợp đồng vào ngày 28/7 mặc dù giá đường trong kì không đổi.  
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Giá hợp đồng tương lai tháng 10 vẫn chưa vượt mức cao nhất giữa tháng 6 là 12,28 

cents/lb. Một số nhà giao dịch không rõ tên cũng nâng vị thế mua lên 23.784 vị thế mua 

ròng, nhưng vẫn thấp hơn mức cao nhất giữa tháng 6 (24.490 hợp đồng). 

 

                                                                        

 

 

 

Biểu đồ 2: Giá đường có xu hướng đi ngang kể từ tháng 6 (Nguồn: ISO). 

Biểu đồ 3: So sánh giá đường khu vực Indonesia và Thái Lan trong tháng 7. Qui đổi: Rupee = 1,58, 
PHP = 467, RMB = 3.287, Baht = 753 (Nguồn: VSSA). 
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4. Dự báo 

Tổ chức FO Licht ước tính thâm hụt niên vụ 2020/2021 đạt 1,8 triệu tấn (giá trị thô) vào 

cuối tháng 6 và sản lượng toàn cầu tăng 6,2 triệu tấn. Trong khi đó, con số tiêu thụ ước 

tăng 3,2 triệu tấn sau khi giảm 1,2 triệu tấn vào niên vụ 2019/2020 do dịch COVID-19. 
Ngược lại, hãng Reuters dự báo niên vụ 2020/2021 thặng dư 3,5 triệu tấn do Brazil dành 

47% tỉ lệ mía cho sản xuất đường.
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PHẦN II 

THỊ TRƯỜNG MÍA ĐƯỜNG VIỆT NAM 

 

1. Tình hình sản xuất, tiêu thụ 

Ngành mía đường Việt Nam đã kết thúc vụ ép mía niên vụ 2019/2020 vào tháng 5. Sản 

lượng lũy kế từ đầu niên vụ đến khi kết thúc vụ ép được gần 7,4 triệu tấn mía và sản xuất 

được 769.169 tấn đường các loại. 

 

2. Giá cả và nạn nhập lậu 

Giá mía 

Vụ ép mía 2019/2020 đã kết thúc. Chuẩn bị cho vụ ép 2020/2021 sắp đến, một số công ty 

đã công bố giá sàn bảo hiểm mua mía cho vụ tới với mức giá 800.000 - 850.000 đồng/tấn 

(mía 10 CCS tại ruộng).  

Trong bối cảnh đường sản xuất từ mía đang bị đường nhập khẩu cạnh tranh quyết liệt, 

đẩy giá đường thị trường xuống dưới giá thành sản xuất và đường tồn kho không bán 

được, hành động của các công ty nêu trên được đánh giá là rất dũng cảm và tích cực 

nhằm khuyến khích nông dân chăm sóc và phát triển mía cho vụ tới.  

Tuy nhiên giá mía nêu trên vẫn thấp so với các nước trong khối ASEAN (khoảng 50 

USD/tấn) và vẫn chưa đạt được kì vọng của người nông dân (> 900.000 đ/tấn) nên diện 

tích mía rất khó phục hồi, triển vọng vụ mía 2020/21 vẫn chưa thấy điểm sáng nào. 

 

Giá đường 

Trong tháng 7, nhu cầu đường bắt đầu tăng nhưng các loại đường có nguồn gốc nước 

ngoài vẫn chiếm vai trò chủ đạo trên thị trường. Đường sản xuất từ mía hầu như không 

tiêu thụ được, khi giá đường nhập khẩu chính ngạch (theo ATIGA) cạnh tranh lẫn nhau 

đẩy giá ngày càng thấp hơn (dù giá đường quốc tế tăng). So với giá đường thị trường nội 

địa trong khu vực bao gồm các nước ASEAN và Trung Quốc, giá đường Việt Nam vẫn nằm 

ở mức thấp. 

Giá đường sản xuất trong nước tùy phẩm cấp đường (chất lượng và cỡ hạt) dao động như 

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

Trong tháng 7, các loại đường có nguồn gốc nước ngoài hoàn toàn làm chủ thị trường với 

mức giá bán thấp hơn giá thành sản xuất đường từ mía của bất cứ nhà máy nào. Không 

những vậy, một hiện tượng bất thường đã xảy ra trong tháng 7 là giá bán đường nhập 

khẩu về cuối tháng thậm chí còn thấp hơn cả giá thành nhập khẩu kinh doanh chính 

ngạch. 

Ngoài nguyên nhân cạnh tranh giành giật thị phần bằng mọi giá, còn ghi nhận sự tích cực 

hoạt động trên thị trường của những công ty thương mại có liên quan đến các tên tuổi 

lừng lẫy trong lãnh vực đường lậu như Phượng “Bình Phước”, Mai “Châu Đốc”, Lệ “liều – 

Long Xuyên”, Bích “Cao Lãnh”, Nam Dung “Hà Tiên”.  

Các công ty này có đăng kí nhập khẩu đường chính ngạch với số lượng hạn chế, nhưng 

hỏi mua bao nhiêu cũng có. Qui định lỏng lẻo hiện nay về quản lí bao bì đường nhập khẩu 

(chỉ cần có nhãn phụ là lưu thông được) cùng với thói quen mua hàng không cần hóa đơn 

Bảng 1: Giá đường tại Việt Nam trong nửa đầu tháng 7                                           
(Nguồn: VSSA/ Đơn vị: đồng/kg đã bao gồm VAT). 
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của nhiều khách hàng (vì đang áp dụng thuế khoán) trong khi vẫn chưa có hệ thống truy 

xuất nguồn gốc đối với sản phẩm đường khiến các hoạt động gian lận thương mại trở nên 

dễ dàng và các cơ quan chức năng gặp không ít khó khăn trong việc kiểm soát các hoạt 

động đó. 

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong 6 tháng đầu năm 2020, bắt đầu thực thi cam 

kết ATIGA lượng đường nhập khẩu đã đến mức hơn 800.000 tấn. Hơn 90% lượng đường 

nhập về Việt Nam có xuất xứ từ Thái Lan. Không chỉ các thương nhân nhập khẩu, Những 

tháng gần đây, các khách hàng công nghiệp sử dụng đường và chất tạo ngọt làm nguyên 

liệu sản xuất đã gia tăng nhập khẩu, khiến đường sản xuất từ mía trong nước càng bị thu 

hẹp thị phần. Theo số liệu của Tổng cục Hải Quan, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2020, Việt 

Nam đã chi số tiền 343 triệu USD để nhập khẩu đường. 

 

 

4. Dự báo 

Nhận định tháng 7  

Nhập khẩu đường và chất tạo ngọt đang được tiếp tục nhập về ồ ạt. Nguồn cung đường 

đang dư thừa và cạnh tranh hỗn loạn khiến giá đường trên thị trường tiếp tục xu hướng 

giảm về cuối tháng. Đường sản xuất từ mía hầu như không tiêu thụ được. 

 

 

Bảng 2: Diễn biến nhập khẩu đường của Việt Nam năm 2020 (Nguồn: VSSA). 
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Dự báo tháng 8  

Vụ mía đã kết thúc, các loại đường có nguồn gốc nhập khẩu vẫn tiếp tục thâm nhập thị 

trường, đường sản xuất từ mía trong nước vẫn tiêu thụ kém và tồn kho. Như vậy các 

nguồn cung vẫn sẵn có, do đó không có hiện tượng thiếu hụt đường trong tháng 8/2020 

và các tháng tới tại thị trường trong nước.  

Với diễn biến thị trường đường trắng đang cạnh tranh hỗn loạn, giá đường nhập khẩu sẽ 

tiếp tục duy trì ở mức thấp, bất chấp giá tăng hoặc giảm trên thị trường quốc tế. Với đầu 

ra đã bị bịt kín bởi các loại đường nhập khẩu, hầu như không có chỗ cho đường sản xuất 

từ mía trong nước, khó khăn ngày càng tăng cho các doanh nghiệp mía đường và nông 

dân trồng mía. 
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PHẦN III 

CHÍNH SÁCH 
 

1. Trong nước 

Ngày 4/8, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh kí ban hành Chỉ thị về việc tăng 

cường công tác quản lí nhà nước đối với hoạt động nhập khẩu mặt hàng đường. 

Theo đó thực hiện Chỉ thị số 28 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai các giải pháp phát 

triển ngành mía đường Việt Nam trong tình hình mới, nhằm tăng cường công tác quản lí 

nhà nước đối với hoạt động nhập khẩu đường, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng cho 

doanh nghiệp, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ tập trung triển 

khai các nội dung. 

Cụ thể, Cục Phòng vệ thương mại chủ trì, phối hợp với Hiệp hội Mía đường Việt Nam theo 

dõi, kịp thời đề xuất việc áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại phù hợp với các 

cam kết quốc tế đối với mặt hàng đường nhập khẩu. 

Đồng thời chủ trì thống kê, hình thành cơ sở dữ liệu đồng bộ, chính xác về tình hình sản 

xuất, nhập khẩu, xuất khẩu trên cơ sở thông tin do các cơ quan chức năng cung cấp để 

sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc tư vấn, chuẩn bị hồ sơ phòng vệ thương mại 

đối với mặt hàng đường. 

Cục Xuất nhập khẩu phối hợp với Vụ Pháp chế, các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn, Hiệp hội Mía đường Việt Nam nghiên cứu, đề xuất các biện pháp quản lí 

hoạt động nhập khẩu mặt hàng đường trong tình hình mới. 

Đối với Tổng cục Quản lí thị trường, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan soạn thảo 

văn bản trình Bộ trưởng báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ xem xét, sớm ban 

hành Nghị định thay thế Nghị định 185 của Chính phủ qui định xử phạt vi phạm hành 

chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ 

quyền lợi người tiêu dùng và Nghị định số 124 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều 

của Nghị định 185. 

Trong đó, nghiên cứu đề xuất nâng mức phạt tiền có tính răn đe cao và hình thức phạt bổ 

sung đối với các trường hợp vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ mặt hàng đường nhập lậu. 
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2. Quốc tế 

Thương Vụ Việt Nam tại Algeria cho biết ngày 10/8, Bộ Thương mại Algeria thông báo cho 

tất cả doanh nghiệp xuất khẩu tại nước này về việc dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu những sản 

phẩm mà Algeria có khả năng sản xuất, ngoại trừ những mặt hàng được trợ cấp hoặc sản 

xuất từ những sản phẩm được trợ cấp. 

Trước đó, vào tháng 4/2020, trong khuôn khổ các biện pháp đối phó với COVID-19, Chính 

phủ Algeria đã ban hành lệnh cấm xuất khẩu 17 mặt hàng "chiến lược" gồm: mì hột, bột 

mì, rau khô và gạo, bột thực phẩm, dầu ăn, đường, cà phê, nước khoáng, tương cà chua, 

các loại thực phẩm chế biến, sản phẩm sữa các loại, kể cả sữa dành cho trẻ em, rau và 

trái cây tươi, thịt đỏ và thịt trắng, trang thiết bị y tế và cận y tế, thuốc và sản phẩm dược, 

sản phẩm vệ sinh cơ thể và chất tẩy rửa trong nhà. 
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PHẦN IV 

HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH 
 

1. Hoạt động nổi bật của doanh nghiệp trong ngành 

Trong thời gian qua, Hiệp định ATIGA và COVID-19 liên tục khiến ngành mía đường trong 

nước chồng chất khó khăn. Theo VSSA, đường và chất tạo ngọt tiếp tục nhập về ồ ạt. 

Nguồn cung đường dư thừa và cạnh tranh hỗn loạn khiến giá đường trên thị trường duy trì 

xu hướng giảm về cuối tháng.  

Đường sản xuất từ mía hầu như không tiêu thụ được, khi giá đường nhập khẩu chính 

ngạch (theo ATIGA) cạnh tranh lẫn nhau đẩy giá càng ngày càng thấp hơn, đến mức thấp 

hơn giá vốn nhập khẩu. 

Bên cạnh đó, tình trạng buôn lậu đường qua biên giới gia tăng ảnh hưởng tiêu cực đến các 

doanh nghiệp sản xuất trong nước. Ngoài ra, biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt cũng 

gây khó khăn cho việc đảm bảo năng suất và chất lượng mía đầu vào của các doanh 

nghiệp trong ngành đường. 

Trước những khó khăn đó, nhiều nhà máy đường đã phải đóng cửa vì hoạt động kinh 

doanh không hiệu quả. 

 

 Đáng chú ý, đầu tháng 8 vừa qua, CTCP Đường Quảng Ngãi (Mã: QNS) 

thông tin về việc chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh đối với Nhà máy 

Phổ Phong – Chi nhánh CTCP Đường Quảng Ngãi. 

Theo đó, Nhà máy Đường Phổ Phong sẽ dừng hoạt động sản xuất chế biến đường mía vụ 

2020 – 2021 từ ngày 1/12/2020. Dự kiến trong tháng 12/2020, công ty sẽ chính thức 

chấm dứt mọi hoạt động kinh doanh đối với Nhà máy Đường Phổ Phong. 

 

Theo CTCP Mía đường Cần Thơ (Casuco), trong niên vụ mía mới năm 2020, 

đơn vị đưa ra mức giá bao tiêu mía mua tại ruộng. 

Đối với những nông dân trồng mía có nhận tiền hỗ trợ của Casuco khoảng 

2,5 triệu đồng/ha, đơn vị bao tiêu với mức giá sàn là 770 đồng/kg; còn những nông dân 

không nhận tiền hỗ trợ thì bao tiêu với giá 800 đồng/kg. 
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Tới đây, công ty sẽ triển khai đến các hộ trồng mía ở Hậu Giang. Những năm gần đây, sản 

xuất mía không có lãi, thậm chí thua lỗ nên nhiều nông dân ở ĐBSCL đồng loạt phá bỏ 

ruộng mía. Tại Hậu Giang, từ năm 2018 trở về trước, mỗi năm sản xuất từ 10.580 ha mía 

trở lên; năm 2020 chỉ còn không tới 5.900 ha. 

 CTCP Mía đường Sông Con cũng gặp khó khăn trong việc đảm bảo vùng 

nguyên liệu. Ông Nguyễn Bá Quý - Chủ tịch HĐQT  cho biết dù chưa có số 

liệu thống kê cụ thể từ các địa phương, nhưng vùng nguyên liệu mía của 

công ty có khoảng 1.000 ha bị khô héo. Đây là những diện tích mía trồng 

trên vùng đất cao, độ ẩm thấp. Niên vụ 2020 – 2021, diện tích mía nguyên liệu của Mía 

đường Sông Con có thể đạt trên 6.000 ha. 

Hiện nay, Công ty CP Mía đường Sông Con hợp đồng 180 chiếc xe ô tô vận tải để vận 

chuyển mía nguyên liệu từ ruộng về nhà máy, do vậy, việc sửa chữa xe ô tô đảm bảo an 

toàn trong quá trình vận chuyển là rất cần thiết. Ông Nguyễn Bá Quý nhấn mạnh công ty 

sẽ tập trung sâu vào dây chuyền sản xuất một cách tốt nhất để cạnh tranh sản phẩm trên 

thị trường. 

 

Ứng phó với thực trạng khó khăn, lãnh đạo CTCP Thành Thành Công - Biên 

Hòa (TTC Sugar – Mã: SBT) cho hay doanh nghiệp đang giảm bớt khó khăn 

bằng cách phối hợp, hợp tác chiến lược với các đối tác logistics chuyên 

nghiệp để tối ưu hóa hoạt động phân phối. 

Bên cạnh đó, doanh nghiệp dự kiến tăng tỉ trọng của các sản phẩm cạnh đường, sau 

đường và bổ sung đáng kể tỉ trọng của các sản phẩm trong chuỗi nông nghiệp nhằm đáp 

ứng mục tiêu phát triển ổn định và bền vững. 

Nhằm nâng cao năng suất, chất lượng mía cho các vùng nguyên liệu, cuối tháng 7, TTC 

Sugar phát động và triển khai Chiến dịch Đồng hành cùng TTC Sugar nâng tầm mía Việt 

tại 4 vùng trồng mía lớn: Tây Ninh, Gia Lai, Ninh Hòa và Phan Rang, thu hút hơn 1.000 

nông dân tham gia.  

Trong chiến dịch này, TTC Sugar giới thiệu và đưa vào sử dụng các chế phẩm chuyên 

dùng cho mía như: Root Booster, Grow Booter, CCS Booster,… giúp mía tăng năng suất 

15% và chữ đường tăng 0,5 CCS.  
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Ngoài ra, để chuẩn bị nguồn giống cho niên vụ 2020 - 2021, TTC Sugar đã triển khai sản 

xuất số lượng lớn mía stump bầu một mắt mầm và chuyển giao kỹ thuật cho nông dân tự 

làm để giảm chi phí, chủ động được nguồn giống mía tốt, sạch bệnh, năng suất cao. 

Về mặt nhân sự, TTC Sugaer mới đây đã bổ nhiệm bà Đoàn Vũ Uyên Duyên thay thế ông 

Lê Quang Hải giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc thường trực từ ngày 6/8. Ngoài ra, HĐQT 

công ty bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Phương Thảo đảm nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính 

vào cùng ngày. 

 

2. Thực trạng và kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong 

ngành 

6 tháng đầu năm, Đường Quảng Ngãi ghi nhận kết quả kinh doanh kém khởi sắc với 

doanh thu sụt giảm 20% so với cùng kì về 3.249 tỉ đồng; lợi nhuận sau thuế giảm 16% còn 

437 tỉ đồng.  

So với mục tiêu đã đặt ra cho cả năm 2020 là doanh thu đạt 8.400 tỉ đồng, lợi nhuận sau 

thuế 1.100 tỉ đồng, trong nửa đầu năm công ty đã thực hiện được 39% kế hoạch doanh 

thu, 40% kế hoạch lợi nhuận. 

Theo lãnh đạo Đường Quảng Ngãi, COVID-19 đã ảnh hưởng đến tình hình hoạt động kinh 

doanh của công ty trong 6 tháng đầu năm. Một số sản phẩm có sản lượng tiêu thụ, doanh 

thu bán hàng và lợi nhuận giảm so với cùng kỳ năm trước, cụ thể như sản lượng tiêu thụ 

sản phẩm sữa đậu nành Vinasoy giảm 9%, sản lượng bánh kẹo Biscafun giảm 4%... 

Trong khi đó, các doanh nghiệp thuần sản xuất chế biến đường có KQKD tích cực hơn nhờ 

giá đường tăng . 

Chẳng hạn TTC Sugar ty ghi nhận doanh thu và lãi ròng lần lượt 12.892 tỉ đồng và 372 tỉ 

đồng, tỉ lệ tăng trưởng tương ứng là 18% và 44% so với cùng kì năm ngoái. 

Nguyên nhân là tổng sản lượng tăng 41%, trong đó lượng xuất khẩu cải thiện gấp đôi 

cùng kì. Công ty cũng tăng tỉ trọng các dòng sản phẩm giá trị cao, thêm giá trị gia tăng 

trong doanh thu. Đặc biệt, TTC Sugar tập trung đưa ra chính sách kiểm soát chi phí đầu 

vào, tiết giảm chi phí lãi vay, chi phí bán hàng và quản lí. 
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Tương tự TTC Sugar, CTCP Mía đường Sơn La (Mã: SLS) và CTCP Mía 

đường Kon Tum (Mã: KTS) đều ghi nhận kết quả kinh doanh khởi sắc trong 

quí IV niên độ 2019 – 2020 (từ 1/4 – 30/6) nhờ giá bán sản phẩm đường 

tăng so với cùng kì.  

Trong đó, Mía đường Kon Tum từ lỗ ròng 3,1 tỉ đồng cùng kì năm ngoái đã lãi gần 1 tỉ 

trong quí IV năm nay. Hiện doanh nghiệp này chưa tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020, 

dự kiến diễn ra trong tháng 9 tới đây. 

Về phía Mía đường Sơn La, công ty ghi nhận tỉ lệ tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng 170% so 

với cùng kì lên 58 tỉ đồng quí IV niên độ 2019 – 2020. Đơn vị này cũng lên kế hoạch tổ 

chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 sau ngày 28/8. 

Ban lãnh đạo Mía đường Sơn La từng đặt nhiều kì vọng vào mùa hè năm nay với các hoạt 

động lễ hội như Tết Thiếu nhi, rằm Trung Thu, hoạt động văn hóa, xã hội được phục hồi 

trước khi dịch COVID-19 xuất hiện trở lại tại Việt Nam. Tuy nhiên thực tế cho thấy khó 

khăn của ngành mía đường nói chung và các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh mía 

đường vẫn tiếp diễn. 

Theo đánh giá của các chuyên gia trong ngành, các nhà máy đã chủ động được nguyên 

liệu cũng như có thay đổi trong quản trị doanh nghiệp, đa dạng hoá sản phẩm thì dù gặp 

khó khăn nhưng vẫn có thể tồn tại trong giai đoạn này.
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NGUỒN THAM KHẢO  

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 

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. 

BẢN QUYỀN  

Báo cáo “Thị trường đường tháng 7/2020” 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. 

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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ĐỂ THEO DÕI CÁC BÁO CÁO GẦN NHẤT CỦA CHÚNG TÔI, XIN TRUY CẬP ĐỊA CHỈ: 

MỌI Ý KIẾN ĐÓNG GÓP VỀ BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG ĐƯỜNG, XIN LIÊN HỆ TỚI ĐỊA CHỈ: 

Trịnh Huyền Trang 

Thư kí toà soạn phụ trách mục Hàng hóa – trang TTĐTTH VietnamBiz 

Hotline: 0995222999 

Email: info@vietnambiz.vn 



 

 
 

 


