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TRANG 2

tóm tắt

Năm 2020, thị trường đường toàn cầu
tiếp tục thâm hụt nguồn cung do sản
lượng đường tại Brazil và Thái Lan
giảm. Tổ chức Đường Quốc tế (ISO)
ước tính thâm hụt đường toàn cầu
2020 - 2021 sẽ tăng lên 3,5 triệu tấn.
Nguyên nhân thâm hụt tăng là do sản
lượng đường ở các nước EU và EAEU,
cũng như Brazil ước tính thấp hơn năm
ngoái. Trong khi đó, uớc tính tiêu thụ
đường thế giới tăng lên 174,6 triệu tấn
trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ đường
ở một số quốc gia phục hồi trở lại sau
COVID-19.
Trong niên vụ 2019 - 2020, nguồn cung
đường ít hơn so với nhu cầu và dự kiến
giá đường trên thị trường thế giới sẽ
tăng nhưng nó đã giảm hơn 30% trong
khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng
4/2020 do đại dịch COVID-19.
Tại thị trường Việt Nam, với sự xuất
hiện của Quyết định số 2466/QĐ-BCT
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ngày 21/9/2020 về việc điều tra áp
dụng biện pháp chống bán phá giá và
chống trợ cấp đối với một số sản phẩm
đường mía xuất xứ từ Thái Lan, giá
đường đã cải thiện được một phần và
mang đến hy vọng cho nông dân trồng
mía cũng như nhà máy trong công tác
triển khai vụ 2020 - 2021.
Tuy nhiên giá đường vẫn đang bị khối
đường khổng lồ từ nhập chính ngạch
và nhập lậu dìm giá xuống, khiến ý định
của các nhà máy muốn nâng giá mía
đến mức kỳ vọng để khuyến khích nông
dân chăm sóc và phát triển trở lại diện
tích mía gặp trở ngại lớn và hầu như
không thể thực hiện được.
Một số nhà máy đã công bố chính sách
thu mua và giá mía cho vụ 2020 - 2021
có cải thiện so với vụ trước 2019 - 2020
nhưng vẫn còn khoảng cách so với kỳ
vọng của nông dân các vùng miền
trong nước. Giá mua mía của Việt Nam
vẫn là giá mía thấp nhất trong khu vực.
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1. Sản lượng
Tổ chức Đường Quốc tế (ISO) cho biết
hoạt động sản xuất ở nam bán cầu đã
kết thúc trong tháng 12, với sản lượng
mía thu hoạch ở Brazil và Australia tăng
so với dự kiến. Trong khi đó, sản lượng
mía ở Nam Phi tương đương với mức
thu hoạch trong những năm gần đây.
Thị trường đường toàn cầu có khả
năng thâm hụt nguồn cung do sản
lượng đường tại Brazil và Thái Lan
giảm. Điều này có thể có lợi cho việc
xuất khẩu đường của Ấn Độ nhưng giá
trên thị trường nội địa nước này nhiều
khả năng vẫn ổn định do lượng đường
còn dư thừa.
Trong niên vụ 2019 - 2020, nguồn cung
đường ít hơn so với nhu cầu và dự kiến
giá đường trên thị trường thế giới sẽ
tăng nhưng nó đã giảm hơn 30% trong
khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng
4/2020 do đại dịch COVID-19.
Trong niên vụ 2020 - 2021, sản lượng
đường tại Brazil, EU và Thái Lan sẽ
giảm do thời tiết không thuận lợi. Thâm
hụt sẽ được đáp ứng bởi các nhà xuất
khẩu Ấn Độ, nơi dự kiến sản lượng
đường bội thu trong mùa này.

ATR tích lũy từ tháng 4/2020 đến tháng
3/2021.
Đây là kết quả của việc ép mía nhiều
hơn và chủ yếu là do chất lượng của
nguyên liệu thô chế biến được cải thiện.
Trên thực tế, đến ngày 1/12, lũy kế
lượng đường nghiền đạt 594,88 triệu
tấn, tăng 3,32% so với cùng kỳ niên vụ
trước và nồng độ đường trong nhà máy
đạt 145,13 kg ATR/tấn mía, tăng 4,24%.
Đến cuối vụ thu hoạch 2020 - 2021,
lượng mía nguyên liệu chế biến đạt 605
triệu tấn, với chỉ tiêu chất lượng 144,7
kg ATR/tấn mía.
Ông Antonio de Padua Rodrigues,
Giám đốc kỹ thuật của UNICA, cho biết:
“Niên vụ 2015- 2016, sản lượng mía ép
đạt kỷ lục 617,71 triệu tấn nhưng chất
lượng nguyên liệu chỉ đạt 130,51 kg
ATR/tấn mía. Năm đó, số lượng ít hơn,
nhưng chất lượng cao hơn nhiều. Nồng
độ ATR cao nhất trong chu kỳ 2020 2021 sẽ tương đương với việc chế biến
thêm gần 30 triệu tấn mía với chất
lượng trung bình của các năm trước”.

Brazil: Hiệp hội mía đường
Brazil (UNICA) khẳng định
vụ thu hoạch 2020- 2021 là
vụ mùa cung cấp nhiều nguyên liệu thô
nhất cho các sản phẩm (đường và
ethanol) ở miền Trung – Nam.

UNICA ước tính rằng 46,04% lượng
mía được chế biến trong vụ thu hoạch
2020 - 2021 sẽ được sử dụng để sản
xuất đường, so với 34,33% được ghi
nhận trong niên vụ trước đó. Do đó, sản
lượng đường dự kiến cho niên vụ hiện
tại là 38,4 triệu tấn, tăng 43,49% so với
vụ trước.

Tổng lượng đường có thể thu hồi (ATR)
được các công ty sản xuất cho đến đầu
tháng 12 là 86,33 triệu tấn, vượt qua số
liệu cuối cùng được ghi nhận trong các
vụ thu hoạch trước. Dự báo đến cuối
chu kỳ 2020 - 2021 là 87,54 triệu tấn

“Chất lượng đặc biệt của nguyên liệu
thô trong năm đó đã cho phép sản
lượng đường tăng đáng kể. Đối với vụ
thu hoạch tiếp theo, các dấu hiệu về
nguồn cung mía thấp hơn và việc phục
hồi chất lượng về mức lịch sử sẽ dẫn
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đến nguồn cung đường bị thu hẹp lại”,
ông Rodrigues giải thích.
Australia: Tính đến đầu
tháng 12, vụ mía của
Australia đã đi đến cuối vụ
với số lượng mía nghiền đạt 31 triệu tấn,
cao hơn dự báo giữa mùa vụ nhưng lại
dù phù hợp với dự báo ban đầu.
Sự gián đoạn vì thời tiết đang tái diễn
đã khiến sản lượng đường trung bình
của mùa vụ ở mức 13,77% giảm so với
14,09% của năm ngoái.
Nam Phi: Mùa thu hoạch
năm 2020 cũng chứng kiến
sự gián đoạn do mưa trái
mùa và sự hạn chế đi lại vì đại dịch
COVID-19. Điều này dẫn đến việc giảm
lượng mía thu hoạch xuống 18,4 triệu
tấn, so với ước tính trước đó là gần 19
triệu tấn. Sản lượng đường đạt khoảng
2,06 triệu tấn.
Thu hoạch củ cải đường ở bắc bán cầu
cũng sắp kết thúc, mặc dù một số nơi
sẽ phải tiếp tục trong năm 2021.
Ukraine: Cũng theo ISO, có
7,6 triệu tấn củ cải đường
đã được được xử lý đến
cuối tháng 12 trong tổng số thu hoạch
9,15 triệu tấn để sản xuất 1,01 triệu tấn
đường.
Các chuyên gia trong ngành lưu ý rằng
phần lớn củ cải còn lại không có khả
năng được chế biến với tổng sản lượng
đường dự kiến sẽ không vượt quá 1,1
triệu tấn, giảm so với mức 1,48 triệu tấn
năm ngoái, là mức thấp mới cho ngành
công nghiệp mía đường nước này.
vietnambiz.vn
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Anh: Triển vọng về vụ củ cải
hiện tại đã được sửa đổi
thấp hơn vì rệp làm lây lan
bệnh vàng da trên cây tiếp tục tác động
đến năng suất củ cải đường và điều
kiện thu hoạch vẫn còn thách thức.
Ước tính mới nhất cho sản xuất đường
của nước này ở mức 900.000 tấn, giảm
so với mức 1,19 triệu tấn của mùa trước.
Ngay cả với hạn ngạch miễn thuế là
260.000 tấn được cấp cho các nhà máy
của Vương quốc Anh, cán cân trong
nước vẫn phụ thuộc vào nguồn cung
cấp EPA/EBA hoặc nhập khẩu đường
từ Pháp để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng
trong nước khoảng 2,2 triệu tấn.
Triển vọng sản xuất trong những tháng
tới với trọng tâm sẽ là Ấn Độ, Thái Lan
và các nhà sản xuất ở Trung Mỹ. Tuy
nhiên, các nhà sản xuất sẽ phải đối mặt
với những thách thức, chẳng hạn như
hàng xuất khẩu, cạnh tranh đối với sự
chuyển đổi canh tác dẫn đến diện tích
trồng mía giảm và thời tiết bất lợi trước
vụ thu hoạch.
Ấn Độ: Liên đoàn các nhà
máy đường hợp tác quốc
gia Ấn Độ (NFCSF) cho các
nhà máy đường trong nước đã sản xuất
108.550 tấn đường tính đến ngày
31/12, tăng gần 40% so với 78.300 tấn
so với sản lượng trong cùng kỳ năm
ngoái.
Tại Maharashtra, sản lượng đường
đứng ở mức 39,86 vạn tấn so với 16,5
vạn tấn trong cùng kỳ năm ngoái. Sản
lượng đường tại Uttar Pradesh tăng nhẹ
ở mức 33,66 vạn tấn từ 33,16 vạn tấn.
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Sản xuất đường ở Karnataka, bang sản
xuất đường lớn thứ ba sản xuất 23,40
vạn tấn với 65 nhà máy nghiền trong khi
trong năm ngoái với 63 nhà máy sản
xuất 16,35 vạn tấn đường. Các bang
sản xuất đường khác đóng góp thêm
8,95 vạn tấn đường.
Ông Rajendra Girame, Giám đốc điều
hành của Nhà máy Đường Saswad
Mali, cho biết hoạt động kinh doanh
đường ở Ấn Độ sẽ chỉ khởi sắc nếu
chính phủ ấn định giá hỗ trợ tối thiểu
cho đường là 3.500 rupee/tạ. Hiện các
nhà máy đường đang lỗ 450 rupee/tạ
và đang gặp căng thẳng về tài chính.
Nếu điều này tiếp tục, số phận của các
nhà máy đường sẽ giống như các nhà
máy dệt may,
“Chi phí sản xuất 1 tạ đường vào
khoảng 3.500 – 3.600 ruppee và chính
phủ đã ấn định FRP ở mức 3.100 rupee
nhưng chúng tôi hiếm khi có thể bán
đường ở mức này. Do đó, chúng tôi
buộc phải bán đường ở mức 3.020 –
3.050 ruppe/tạ. Điều này khiến các nhà
máy đường bị lỗ”, ông Rajendra Girame
cho hay.
Mexico: Theo Bộ Nông
nghiệp Mỹ (USDA) sản
lượng niên vụ 2020 - 2021
không đổi so với dự báo tháng 11 ở
mức 5,95 triệu tấn, tăng 672.000 tấn so
với niên vụ trước.
Ủy ban quốc gia của Mexico về Phát
triển bền vững mía đường
(CONADESUCA) đã báo cáo về việc
mùa thu hoạch năm nay khởi động
chậm khiến các nhà máy chậm đi vào
sản xuất. Mưa bão là một trong những
vietnambiz.vn
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yếu tố dẫn đến việc khởi động chậm
này ở một số bang trồng mía của
Mexico.
Philippines: Dữ liệu mới
nhất từ Cơ quan Quản lý
Đường (SRA) cho thấy sản
lượng đường thô đã tăng 31% lên
407.770 tấn tính đến tuần đầu tiên của
tháng 12.
Sản lượng hiện tại cao hơn mức
311.617 tấn được ghi nhận trong cùng
kỳ năm 2019. Niên vụ đường bắt đầu từ
tháng 9 hàng năm và kết thúc vào
tháng 8 năm tiếp theo.
Dựa trên dữ liệu về sản lượng đường
trong niên vụ, sản lượng bao 50 kg đạt
8,15 triệu bao so với 6,23 triệu bao của
năm trước.
Hơn nữa, nhu cầu đường thô của nước
này tăng 19% lên 407.569 tấn từ
343.597 tấn. Tổng lượng đường được
chế biến trong giai đoạn này là 5,14
triệu tấn, tăng 38% so với 3,71 triệu tấn
của năm trước.
Về đường tinh luyện, sản lượng giảm
34% xuống 73.290 tấn tính đến tuần
đầu tiên của tháng 12. Trong khi đó, giá
xuất xưởng của mặt hàng này vẫn giữ
nguyên ở mức 1.510 P1/bao 50 kg (P1:
tiền kim loại của Philippines).
Năm nay, sản lượng đường của nước
này có thể sẽ tăng 2% lên 2,19 triệu tấn.
Tất cả đường sản xuất ở Philippines
đều được tiêu thụ tại địa phương, nơi
chiếm khoảng 50% lượng đường tiêu
thụ nội địa của các hộ công nghiệp,
32% của các hộ gia đình và 18% còn lại
là của các tổ chức.
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Thái Lan: Sản lượng mía
ép đến ngày 31/12 đạt
10,18 triệu tấn, thấp hơn
56% so với cùng kỳ vụ trước. Lượng
mía ép trung bình mỗi ngày trong tháng
12 giảm 38% xuống 478.472 tấn so với
năm ngoái.
Các quy định của chính phủ bắt buộc
các nhà xay xát phải thu mua ít nhất
80% mía tươi từ nông dân để ép. Chính
phủ cũng đã trợ cấp cho các nhà máy
xay xát để thu mua mía tươi.
Nông dân sử dụng phương pháp đốt
mía vì nó giảm thời gian và công sức
cho việc thu hoạch so với việc cắt bỏ lá
mía thủ công.
Thêm một nguyên nhân nữa dẫn đến
việc ép chậm là có khoảng 10 nhà máy
đường từ miền Bắc và miền Trung chưa
đi vào hoạt động.
Theo báo cáo về tình hình ép mía của
Chính phủ Thái Lan, các nhà máy
đường đã thu mua 1,99 triệu tấn đường
(19,6%) và 8,19 triệu tấn (80,4%) mía.
Năm ngoái, các nhà máy đã mua
46,7% tương đương 10,75 triệu tấn mía
và 53,26% hay 12,25 triệu tấn mía tươi
để ép.
Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) trong
niên vụ 2020 - 2021, sản lượng đường
của Thái Lan được dự báo sẽ giảm
xuống còn 7,9 triệu tấn, giảm 5% do
hạn hán đã làm giảm diện tích, sản
lượng và tỉ lệ khai thác.
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khẩu được dự báo sẽ tăng nhẹ trong
khi dự trữ được dự báo sẽ giảm năm
thứ hai liên tiếp.
Mỹ: Trong báo cáo Ước tính
Cung và Cầu Nông nghiệp
Thế giới của Bộ Nông
nghiệp Mỹ (USDA) đã nêu rằng sản
lượng đường từ mía và củ cải đường
ước tính sẽ tăng trong năm 2020 - 2021
từ 13,5% lên 14,4%.
Cụ thể, tổng sản lượng đường ước tính
tăng lên 9,15 triệu tấn, cao hơn 1,007
triệu tấn so với niên vụ 2019 - 2020 và
tăng 195.632 tấn dự báo trong tháng 12.
Trong đó, lượng đường từ mía ước đạt
4.992.000 tấn, tăng 641.000 tấn so với
năm ngoái. Còn sản lượng đường từ củ
cải ước đạt 4.163.000 tấn, tăng
365.000 tấn so với niên vụ trước.
USDA tuyên bố rằng dữ liệu từ các khu
vực sản xuất củ cải đường cho thấy sự
gia tăng của lượng đường sucrose thu
hồi lên 14,955%, dẫn đến ước tính sản
lượng đường tăng.
Trước đó, tỷ lệ chiết xuất đường tích
lũy từ củ cải đường đến tháng 10 ở
mức 14,48%, tương đương với các
năm trước.

Trong khi đó, tiêu dùng dự kiến sẽ tăng
do nhu cầu tiêu thụ đường trực tiếp và
dịch vụ ăn uống ngày càng cao. Xuất
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Biểu đồ 1: Tiến độ thu hoạch củ cải đường của Mỹ trong năm 2019, 2020
và trung bình 5 năm (Nguồn: USDA).

Tổng cung đường của Mỹ giai đoạn
2020 - 2021 dự báo là 14,006 triệu tấn,
tăng 357.525 tấn so với tháng 11
nhưng giảm 79.000 tấn trong giai đoạn
2019-20.
Tổng lượng đường sử dụng trong giai
đoạn 2020 - 2021 dự kiến là 12,34 triệu
tấn, không đổi so với tháng 11 nhưng
giảm 128.000 tấn so với mức 12,468
triệu tấn của năm 2019 - 2020.

vietnambiz.vn

Lượng đường giao cho thực phẩm
được dự báo là 12,2 triệu tấn, không
đổi so với tháng trước nhưng giảm
35.000 tấn so với năm ngoái.
Dự trữ đường cuối kỳ của Mỹ niên vụ
2020 - 2021 được dự báo ở mức 1,66
triệu tấn, tăng 357.000 tấn so với tháng
11 và tăng 48.000 tấn trong giai đoạn
2019 - 2020.
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2. Tiêu thụ
Brazil: Theo ISO, xuất khẩu
đường của Brazil kể từ
tháng 4 đạt 26,9 triệu tấn,
với khoảng 3 triệu tấn được vận chuyển
trong tháng 11 và tháng 12.
Cơ quan cung cấp lương thực Brazil
(Conab) đã nâng dự báo sản lượng
đường trong niên vụ lên 41,8 triệu tấn,
từ mức dự báo 39,3 triệu tấn trong báo
cáo tháng 8.
Đây là lần thứ hai Conab nâng dự báo
sản lượng đường. Con số tháng 8 cao
hơn dự báo ban đầu của cơ quan này là
35,3 triệu tấn. Brazil sản xuất 29,8 triệu
tấn đường trong niên vụ 2019 - 2020.
Hầu hết nhà máy đường của Brazil có
thể chuyển đổi giữa sản xuất đường
hoặc ethanol tùy thuộc vào loại nào có
lợi hơn. Đất nước này có đội xe lớn nhất
thế giới có thể chạy bằng xăng hoặc
nhiên liệu thay thế và các tài xế thường
chọn loại này hay loại khác dựa trên giá
tại các máy bơm.
Với sự bắt đầu của đại dịch vào tháng 3,
nhu cầu đối với ethanol và các loại nhiên
liệu khác giảm mạnh, thúc đẩy nhiều
nhà máy tăng cường sản lượng đường
thay thế.
Việc sử dụng ethanol hầu hết đã phục
hồi khi các biện pháp tránh xa xã hội
được nới lỏng và hoạt động kinh tế tăng
lên, nhưng thời tiết xấu ở các nước sản
xuất đường khác đã giúp hỗ trợ giá cho
chất tạo ngọt và khuyến khích các nhà
máy tăng sản lượng.
Conab đã tăng dự báo cho vụ mía
đường, lên 665,1 triệu tấn so với dự báo
642,1 triệu tấn trong báo cáo tháng 8. Cả
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nước đã trồng được 642,7 triệu tấn mía
trong năm 2019 - 2020.
Conab cũng nâng dự báo về tổng sản
lượng ethanol trong niên vụ 2020 - 2021.
Brazil sản xuất ethanol chủ yếu từ mía,
nhưng sản lượng sử dụng ngô làm cơ
sở cũng đang tăng lên.
Conab cho biết Brazil có thể sản xuất
32,9 tỷ lít ethanol trong mùa này. Vào
tháng 8, cơ quan này dự báo sản lượng
ethanol là 30,6 tỷ lít và trong năm 2019 2020 Brazil sản xuất 35,7 tỷ lít.
Mexico: Theo USDA, nhập
khẩu đường từ Mexico cao
hơn đáng kể, cùng với sự
gia tăng khiêm tốn trong hạn ngạch thuế
quan và nhập khẩu cấp cao nhiều hơn
bù đắp cho sản lượng đường củ cải
trong nước và dự trữ đầu kỳ thấp hơn,
nâng tỷ lệ tồn kho cuối kỳ 2020 - 2021.
Hầu hết thay đổi so với WASDE tháng
11 của USDA dự kiến là tháng 12 là
tháng mà hạn mức xuất khẩu của
Mexico được điều chỉnh để đưa tỷ lệ sử
dụng hàng tồn kho xuống mức tối thiểu
13,5% như được nêu trong các hiệp
định đình chỉ thuế chống trợ cấp và
điều tra chống bán phá giá đối với
đường từ Mexico.
Tỷ lệ sử dụng cuối kỳ 13,5% đã được
nâng lên từ 10,6% như dự báo của
tháng 11 và so với 13% là tỷ lệ cuối
cùng có thể có cho 2019 - 2020, không
thay đổi so với tháng 11. Tỷ lệ 2018 2019 là 14,5%.
Tổng lượng nhập khẩu cho giai đoạn
2020 - 2021, bắt đầu từ ngày 1/10,
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được dự báo là 3,428 triệu tấn, tăng
403.706 tấn so với tháng 11 nhưng
giảm 726.000 tấn so với niên vụ 2019 2020. Nhập khẩu theo hạn ngạch
(TRQ) được dự báo là 1,808 triệu, tăng
97.000 tấn so với tháng 11 nhưng giảm
263.000 tấn so với năm ngoái.
Cùng với mức tăng hồi tháng 4 là
350.000 STR đã đưa tổng TRQ lên
1,681 triệu STRV. “Đường thô TRQ
2019 - 2020 nhập khẩu vào tháng
10/2020 đã được điều chỉnh tăng
96,956 tấn với tổng số 248,854 tấn”,
USDA cho biết.
Do đó, niên vụ 2020 - 2021 nhập khẩu
đường thô TRQ cũng tăng tương ứng
lên 1,381 triệu STRV và lượng đường
thô TRQ thiếu hụt trong giai đoạn 2019
- 2020 ước tính là 84.180 tấn.
Mặc dù giới hạn xuất khẩu đối với các
lô hàng sang Mỹ đã được nâng lên
mạnh mẽ từ tháng 11, nhưng tổng
lượng xuất khẩu đã thay đổi rất ít do
Mexico chuyển các chuyến hàng từ các
nước khác sang Mỹ.
”Xuất khẩu sang Mỹ được tăng lên
992.683 tấn theo tính toán nhu cầu của
Mỹ được quy định trong các thỏa thuận
tạm ngừng điều tra chống bán phá
giá/chống trợ cấp (AD/CVD). Xuất khẩu
sang các nước thứ ba còn tồn tại giảm
xuống còn 496.824 tấn”, USDA cho biết.
Nhập khẩu được dự báo là 105.000
tấn, tăng 19.000 tấn so với tháng 11 và
tăng 28.000 tấn so với năm ngoái.
Mỹ: Theo USDA, tổng
lượng nhập khẩu cho giai
đoạn 2020 - 2021, bắt đầu
vietnambiz.vn
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từ ngày 1/10, được dự báo là 3,43 triệu
tấn, tăng 403.706 tấn so với tháng 11
nhưng giảm 726.000 tấn so với niên vụ
2019 - 2020.
Nhập khẩu TRQ được dự báo là 1,808
triệu tấn, tăng 97.000 tấn so với tháng
11 nhưng giảm 263.000 tấn so với
năm ngoái.
Nhập khẩu cấp cao được nâng lên
110.000 tấn, tăng 35.000 tấn so với
tháng trước nhưng giảm 165.000 tấn so
với mức kỷ lục 275.000 tấn trong năm
2019 - 2020.
Nhập khẩu từ Mexico được dự báo là
1,16 triệu tấn, tăng 271.750 tấn so với
tháng 11 nhưng giảm 216.000 tấn từ
năm 2019 - 2020.
Báo cáo USDA cũng cho biết đã giảm
87.000 tấn nhập khẩu theo hạn ngạch
thuế quan xuống còn 1,72 triệu tấn.
Ấn Độ: Hiệp hội các nhà
máy đường Ấn Độ (ISMA)
cho biết các nhà xuất khẩu
đã bắt đầu ký hợp đồng xuất khẩu
đường và đường đã bắt đầu được
chuyển đi. Các nhà xuất khẩu được cho
là đã ký hợp đồng xuất khẩu khoảng
100.000 tấn đường cho đến nay.
Ấn Độ đang xem xét mục tiêu xuất khẩu
6 triệu tấn đường trong mùa này.
ISMA cho biết Ấn Độ có cơ hội tốt để ký
hợp đồng và xuất khẩu đường cho đến
khoảng tháng 3 - 4 năm 2021, khi
đường Brazil gia nhập thị trường.
Có tới 481 nhà máy đường đã sản xuất
110,22 vạn tấn đường trong vụ đường
hiện tại bắt đầu vào tháng 10/2020.
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Ấn Độ đang hướng tới việc tăng xuất
khẩu đường sang Indonesia, nước
nhập khẩu đường lớn thứ hai trên thế
giới. Indonesia cần 30 vạn tấn đường
thô và Ấn Độ sẽ sớm ký thỏa thuận với
nước này để cung cấp đường.
Ông Prakash Naiknavare, Giám đốc
điều hành Hiệp hội các nhà máy đường
Ấn Độ, cho biết: “Nhu cầu đường thô
trên toàn cầu đang tăng lên và nếu các
nhà máy tăng sản lượng đường thô,
chúng tôi có thể đạt mục tiêu xuất khẩu
60 vạn tấn đường. Điều này sẽ có lợi
cho ngành đường ở Ấn Độ”.
Còn theo ông Vijay Autade, chuyên gia
về mía đường: “Sản lượng đường sụt
giảm của Brazil và Thái Lan sẽ có lợi
cho Ấn Độ, nơi sản lượng đường đang
dư thừa. Ấn Độ nên nắm bắt cơ hội
xuất khẩu đường”.
Philippines: Theo Cục
Quản lí đường (SRA),
Philippines, vốn là nhà xuất
khẩu đường nhất quán và đáng tin cậy,
là một trong những quốc gia được lựa
chọn phân bổ 7% sản lượng dự kiến
2,19 triệu tấn (MMT) của niên vụ tới để
xuất khẩu sang Mỹ nhằm giảm thiểu
lượng hàng tồn kho cao, vì đại dịch
đóng cửa làm giảm nhu cầu nội địa và
giúp ổn định giá cả.
Trong báo cáo gửi Bộ trưởng Nông
nghiệp William Dar, ông Hermenegildo
Serafica, Giám đốc SRA, cho biết cơ
quan này đang nghiên cứu khả năng
xuất khẩu đường dư thừa sang Mỹ để
tận dụng mức ưu đãi của Washington.
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“Chúng tôi dự báo rằng chúng tôi sẽ dư
thừa đường trong niên vụ 2020/2021 sẽ
cần được xuất khẩu, và chúng tôi dự
kiến sản xuất 2,19 triệu tấn (MMT)
đường cho niên vụ 2020 - 2021, cao
hơn sản lượng 2,14 MMT của năm
trước”, Serafica cho biết.
Niên vụ đường ở Philippines bắt đầu từ
tháng 9 và kết thúc vào tháng 8 năm
sau. Trước đó, các nhà sản xuất đường
địa phương đã thúc giục SRA loại bỏ ý
định xuất khẩu đường ra thị trường thế
giới để đảm bảo rằng nước này sẽ có
đủ đường trong thời gian xảy ra đại
dịch COVID-19.
Tuy nhiên, Serafica cho biết việc duy trì
lượng hàng tồn kho cao sẽ chỉ khiến giá
nội địa giảm xuống, đặc biệt là hiện nay
việc tiêu thụ đường và lượng đường rút
ra khỏi kho đã chậm lại.
Ông chỉ ra rằng nhu cầu về đường đã
giảm đáng kể do các nhà sản xuất sản
phẩm chứa đường đã hạn chế hoạt
động của họ. Ngoài ra, hầu hết các
nhà hàng đều hạn chế hoặc ngừng
hoạt động.
Giám đốc SRA cho biết thêm: “Xuất
khẩu đường trong nước sẽ giảm bớt và
giúp ổn định giá ở mức có lợi cho
người sản xuất và công bằng cho
người tiêu dùng. Trong nhiều năm,
Philippines đã không phân bổ đường
cho các thị trường ngoài Mỹ, trong khi
Mỹ vẫn là điểm đến hàng đầu của
đường nội địa do giá tốt hơn so với thị
trường thế giới.
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Indonesia: Theo Chini
Mandi, Indonesia có thể bù
đắp cho sự sụt giảm xuất
khẩu đường của Ấn Độ sang Iran bằng
cách trở thành nhà nhập khẩu đường
lớn nhất trong mùa vụ này.
Ông Rahil Shaikh, Giám đốc Quản lý
Hàng hóa Ấn Độ của MEIR, cho biết:
"Indonesia sẽ bù đắp cho việc giảm
nhập khẩu đường của Iran vì Jakarta sẽ
nhập khẩu hơn 10 vạn tấn đường từ Ấn
Độ so với 3 vạn tấn trong mùa trước."
Trong khi đó, ông Abinash Varma, Tổng
giám đốc, Hiệp hội các nhà máy đường
Ấn Độ (ISMA), cho biết “Indonesia có
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thể nhập khẩu 200.000 tấn đường từ
Ấn Độ, nhiều hơn 140.000 tấn nhập
khẩu của Iran trong mùa trước”.
Theo lệnh trừng phạt của Washington
đối với Iran, nước này không thể sử
dụng USD để bán dầu thô. Các hạn chế
đã được áp đặt do chương trình hạt
nhân của Tehran.
“Ngoài những vấn đề này, Ấn Độ có cơ
hội sáng sủa để tăng xuất khẩu sang
Indonesia do Thái Lan, nước xuất khẩu
đường lớn nhất sang Indonesia, có sản
lượng thấp”, ông Varma cho biết Thái
Lan chiếm 80 - 85% tổng lượng đường
nhập khẩu của Jakarta.

3. Giá cả và tồn kho
Theo ghi nhận của tổ chức ISO, nửa
đầu tháng 12/2020 chỉ số giá giao dịch
hàng hóa đường thô và đường trắng
dao động theo xu hướng giảm, tuy
nhiên nửa cuối tháng 12 đã ghi nhận sự
đảo chiều khiến cho cả tháng 12 có xu
hướng tăng cho cả đường thô lẫn
đường trắng.
Tháng 12/2020, thị trường giao dịch
đường thế giới ghi nhận hiện tượng lạ
khi các thông tin cho thấy tình trạng
thừa cung và giảm cầu nhưng giá vẫn
tiếp tục tăng.
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Giá giao dịch đường thô trên thị trường
quốc tế ngày 30/12 đã đạt mức 15,28
cent/pound, mức cao nhất kể từ tháng
4/2020.
Nguyên nhân của việc tăng giá đường
được cho là do đồng USD suy yếu vì
gói cứu trợ mới của chính phủ Mỹ; thời
tiết đang thuận lợi tại các vùng trồng
mía đường của Brazil; sản lượng đường
tăng tại Ấn Độ cũng như thông báo
ngày 16/12 của chính phủ Ấn Độ tiếp
tục trợ giá đường xuất khẩu với lý do
bảo vệ nông dân để đẩy thêm 6 triệu tấn
ra thị trường trong niên vụ 2020 - 2021.

TRANG 13

thị trường mía đường thế giới

NĂM 2020

Biểu đồ 2: Diễn biến giá đường hàng ngày trong tháng 12/2020 (Đơn vị: cents/pound. Nguồn: ISO).

Biểu đồ 3: Diễn biến giá đường trung bình 15 ngày trong tháng 12/2020
(Đơn vị: cents/pound. Nguồn: ISO).

Biểu đồ 4: Diễn biến giá đường trắng trong tháng 12/2020 (Đơn vị: cents/pound. Nguồn: ISO).
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Tại Thái Lan, theo thông tin của
globalprice.info giá đường tại các siêu
thị khu vực Bangkok ổn định mức 22 23 THB.
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Tại Philippines, theo thông tin của cơ
quan quản lí đường Philippine SRA,
trong tháng 12/2020 giá đường luyện
bán sỉ tại khu vực Metro Manila tính
bằng peso cho bao 50 kg như sau:
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Biểu đồ 5: Diễn biến giá đường luyện bán sỉ tại khu vực Metro Manila trong tháng 12/2020
(Đơn vị: peso/bao 50kg. Nguồn: SRA).

Tại Indonesia, theo thông tin trên trang
web của Bộ Thương Mại Indonesia
SISKAPERBAPO.com giá đường bình

quân (rupiah Indonesia) tại 38 thành
phố/thị trấn khu vực đông Java trong
tháng 12/2020 như sau:

12.280

12.277

12.260
12.240

12.236

12.237
12.231

12.220
12.200

12.241

1/12/2020

8/12/2020

15/12/2020

22/12/2020

29/12/2020

Biểu đồ 6: Diễn biến giá đường bình quân tại khu vực đông Java, Indonesia trong tháng 12/2020
(Đơn vị: rupiah/bao 50kg. Nguồn: Bộ Thương mại Indonesia).

vietnambiz.vn

TRANG 15

thị trường mía đường thế giới

NĂM 2020

5.062
5.073
5.066
5.116

5.043
5.052
5.009
5.033
5.046

5.099
5.088
5.046
5.039

5.191
5.210
5.243
5.208

1/12
2/12
3/12
4/12
5/12
6/12
7/12
8/12
9/12
10/12
11/12
12/12
13/12
14/12
15/12
16/12
17/12
18/12
19/12
20/12
21/12
22/12
23/12
24/12
25/12
26/12
27/12
28/12
29/12
30/12
31/12

5.162
5.191
5.190
5.194
5.165

nhân dân tệ) thời điểm trong tháng
12/2020 diễn biến như sau:

5.180

Tại thị trường Trung Quốc, theo thông
tin từ sàn giao dịch hàng hóa
Zhengzhou, giá đường trắng (tính bằng

Biểu đồ 7: Diễn biến giá đường Trung Quốc trong tháng 12/2020 (Nguồn: ISO, Đơn vị: NDT/bao 50kg).

4. Dự báo
Theo Chini Mandi, sản lượng đường
toàn cầu ước tính sẽ thấp hơn trong
năm nay và Ấn Độ sẽ được hưởng lợi
từ điều này do sản lượng đường trong
nước dư thừa.
Trong số 4 nhà sản xuất đường lớn trên
thế giới, sản lượng đường của Thái Lan
bị ảnh hưởng do thời tiết xấu và nước
này dự kiến sẽ sản xuất lượng đường
thấp hơn và sẽ không thể đạt mục tiêu
xuất khẩu đường sang các nước khác.
Tại Brazil, diện tích trồng mía đang bị
thu hẹp và nhiều nơi đã chuyển hướng
sang sản xuất ethanol thay vì sản xuất
đường, điều này sẽ dẫn đến sản lượng
đường thấp hơn ở Brazil. Khí hậu

vietnambiz.vn

không thuận lợi đã khiến sản lượng
đường ở các nước châu Âu thấp hơn.
Trong khi ở Ấn Độ, sản lượng đường
cao kỷ lục và Ấn Độ có thể đáp ứng nhu
cầu đường toàn cầu. Việc chính phủ
trung ương trợ cấp xuất khẩu 6000
rupee/tấn sẽ thúc đẩy xuất khẩu đường
và các nhà máy có thể nhận được mức
trợ cấp xuất khẩu là 3300 rupee/tấn sau
khi được hưởng trợ cấp xuất khẩu.
Điều này sẽ giúp các nhà máy đường
tồn đọng lượng đường dự trữ và tạo
quỹ để họ có thể thanh toán tiền mía
cho nông dân trồng mía.
Còn theo Tổ chức Đường Quốc tế
(ISO) triển vọng giá trong những tháng
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tới cũng sẽ được thúc đẩy bởi tác động
của La Nina đối với nông nghiệp.
Hiện tượng La Nina đã được xác nhận
trong tháng 10 bởi Tổ chức Khí tượng
Thế giới và dự kiến sẽ kéo dài đến nửa
đầu năm 2021. Lượng mưa thấp hơn ở
các khu vực như Nam Phi và Brazil
cũng được dự đoán trước.
Quý IV/2020 là thời gian bắt đầu hiện
tượng La Nina trùng với giai đoạn phát
triển của cây mía ở những vùng này, có
thể tác động đến triển vọng sản xuất ở
miền nam các nước bán cầu từ khoảng
giữa năm 2021 trở đi.
Cũng theo ISO, sản lượng đường toàn
cầu ước tính đạt 171,1 tấn so với nhu
cầu 174,6 tấn. Brazil đáp ứng 1/5 nhu
cầu đường toàn cầu hàng năm. Nước
này có thể sẽ chứng kiến sản lượng
đường giảm do thời tiết khô hạn và nhu
cầu dầu thô tăng.

vietnambiz.vn
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Thái Lan sản xuất 9% sản lượng đường
toàn cầu và nước này đang phải đối
mặt với sản lượng đường ít hơn do thời
tiết xấu. Trong năm thứ ba liên tiếp Liên
minh châu Âu sẽ chứng kiến sự sụt
giảm sản lượng đường do bệnh virus
gia tăng và giảm diện tích sản xuất.
Trong khi đó, Bộ Nông Nghiệp Mỹ
(USDA) dự báo tiêu thụ đường toàn
cầu trong vụ 2020 - 2021 tăng 6,2 triệu
tấn so với vụ trước lên gần 177 triệu
tấn. Tiêu thụ được dự báo sẽ phục hồi
chậm, do tác động của đại dịch
COVID-19 đối với nền kinh tế của các
quốc gia khác nhau
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1. Tình hình sản xuất, tiêu thụ
Hiệp hội mía đường Việt Nam (VSSA)
cho biết do diễn biến thời tiết không
thuận lợi, mưa đến muộn trong vụ trồng
và chăm sóc mía 2019 - 2020 tại hầu
hết các vùng nguyên liệu của ngành
đường Việt Nam nên cây mía phát triển
chậm hơn mọi năm, dẫn đến việc thu
hoạch cho chế biến bị chậm lại, ngoài
ra một số vùng còn mưa trong tháng 12
khiến cho việc thu hoạch gặp khó khăn.

Trong tháng 12, số lượng nhà máy vào
vụ chưa nhiều, lũy kế đến cuối tháng
toàn ngành mới ép được 246.016 tấn
mía, sản xuất được 19.454 tấn đường.
Vụ ép mía 2020 - 2021 đã bắt đầu trong
tháng 12.

2. Giá cả, nhập khẩu đường
và nạn nhập lậu
Giá đường

Theo VSSA, trong tháng 12/2020 mặc
dù đã bắt đầu vụ ép mới nhưng đường
có nguồn gốc nhập khẩu bao gồm nhập
chính ngạch và nhập lậu tiếp tục làm
chủ thị trường.

Ngay lập tức, một lượng đường nhập
lậu từ các khu vực Lao Bảo Quảng trị,
Bình Phước, Long An, An Giang, Đồng
Tháp đã tràn về khu vực TP HCM và
tiếp tục ép giá, kìm giá đường nội địa.

Giá thị trường vào trong tháng bắt đầu
xu hướng nhích lên do lượng đường
nhập khẩu chính ngạch giảm vì tình
trạng khủng hoảng container trong
ngành logistic toàn cầu đã tác động đến
việc nhập khẩu đường.

Theo thông tin từ các thương nhân
quốc tế, các đơn hàng nhập khẩu từ
Việt Nam vẫn rất nhiều, bất chấp khả
năng có thể bị áp thuế hồi tố khi thuế
chống bán phá giá và chống trợ cấp đối
với đường xuất xứ từ Thái Lan có thể
được áp dụng vào đầu năm 2021.

Dưới ảnh hưởng của dịch COVID-19,
thời gian quay vòng trung bình của một
container đã vọt lên 100 ngày, so với
mức 60 ngày trước đây, dẫn tới việc
thiếu container rỗng đóng hàng xuất
khẩu ở trên toàn cầu, gây gián đoạn
chuỗi cung ứng hàng hóa.
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Giá đường sản xuất từ mía trong nước
tùy phẩm cấp đường (chất lượng và cỡ
hạt) giá (có VAT, đồng/kg) dao động ở
mức như sau:

TRANG 19

thị trường mía đường việt nam

NGÀY

ĐƯỜNG
KÍNH TRẮNG

ĐƯỜNG
TINH LUYỆN

ĐƯỜNG
VÀNG

ĐƯỜNG
NHẬP KHẨU

1/12/2020

13.000 - 13.200

13.800

13.400

13.300

8/12/2020

13.000 - 13.100

13.700

13.400

13.100

15/12/2020

13.000 - 13.100

13.800

13.400

13.200

22/12/2020

13.000 - 13.400

13.900 - 14.100

13.500

13.100

29/12/2020

13.000 - 13.500

13.900 - 14.100

13.500

13.100

1/12/2020

12.900 - 13.000

13.600

13.300

8/12/2020

12.800 - 13.000

13.600

13.100

15/12/2020

12.900 - 13.000

13.600

13.200

22/12/2020

13.000 - 13.200

13.800

29/12/2020

13.000 - 13.400

14.000

1/12/2020

13.400 - 13.800

13.800 - 14.200

13.200

13.400

8/12/2020

13.400 - 13.600

13.800 - 14.000

13.000

13.300

15/12/2020

13.400 - 13.500

13.600 - 14.000

13.000

13.200

22/12/2020

13.400 - 13.600

13.800 - 14.000

13.200

13.400

29/12/2020

13.200 - 13.800

13.800 - 14.100

13.200

13.400

KHU VỰC

Hà Nội

Miền Trung

TP HCM
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Bảng 1: Giá đường tại Việt Nam trong tháng 12/2020
(Đơn vị: đồng/kg đã bao gồm VAT. Nguồn: VSSA).

1/12/2020

8/12/2020

15/12/2020

22/12/2020

29/12/2020

Java, Indonesia

20.043

20.044

20.034

20.110

20.051

Bangkok, Thái Lan

17.235

17.235

17.235

17.235

17.235

Manila, Philippines

20.591

20.639

20.832

20.832

20.832

Trịnh Châu, TQ

17.925

17.798

17.872

17.288

17.355

Việt Nam

13.558

12.475

12.467

12.608

12.646

Bảng 2: Bảng so sánh giá đường trên thị trường nội địa các nước lân cận
(Đơn vị: đồng/kg, qui đổi: rupiah = 1,638; bath = 766; peso = 482; NDT = 3.523. Nguồn: VSSA).
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Như vậy giá đường trong tháng 12 có
cải thiện một chút so với tháng 11, tuy
nhiên so với giá đường thị trường nội
địa trong khu vực bao gồm các nước

ASEAN và Trung Quốc, giá đường của
Việt Nam vẫn tiếp tục nằm ở mức thấp
nhất, VSSA đánh giá.

Nhập khẩu đường
Tổng lượng đường nhập khẩu trong
tháng 11 là 171.369 tấn, lớn hơn lượng
đường nhập khẩu bình quân hàng
tháng trong 9 tháng trước khi có quyết
định điều tra là 116.353 tấn.

Th7
2020

Th8
2020

171.369

Th6
2020

76.992

Th5
2020

126.860

Th4
2020

137.977

170.189

86.005
Th3
2020

160.407

Th2
2020

163.280

Th1
2020

67.597

57.867

277.632

Cũng theo VSSA trong tháng 11/2020,
Tổng cục Hải Quan Việt Nam đã xác
nhận thông tin từ các nhà buôn đường
quốc tế rằng tình trạng bùng nổ trong
nhập khẩu đường vào thị trường Việt
Nam tiếp tục diễn ra với khối lượng lớn
sau khi có quyết định điều tra chống
bán phá giá và chống trợ cấp.

Th9
2020

Th10
2020

Th11
2020

Biểu đồ 8: Nhập khẩu đường 11 tháng đầu năm 2020 (Nguồn: VSSA. Đơn vị: tấn).

Tháng 11/2020 còn tiếp tục ghi nhận
hiện tượng đặc biệt khác khi khối lượng
đường nhập khẩu từ Thái Lan vẫn rất
lớn và các quốc gia Campuchia,

vietnambiz.vn

Malaysia và Indonesia vào Việt Nam
đều đạt mức lớn hơn bình thường hoặc
phá kỷ lục.
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Th8
2020

Th9
2020

Th10
2020

105.905,00

Th7
2020

232.483,68

Th6
2020

68.202,52

Th5
2020

100.545,48

Th4
2020

121.872,01

152.734,93

Th3
2020

146.940,00

Th2
2020
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158.141.08

66.542,40

Th1
2020

82.632,00

55.202,10
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Th11
2020

Th6
2020

Th7
2020

0

Th5
2020

0

Th4
2020

700

Th3
2020

800

Th2
2020

1.600

0

Th1
2020

2.900

300

1.500

Th8
2020

Th9
2020

Th10
2020

19.450

14.550

Biểu đồ 9: Nhập khẩu đường từ Thái Lan 11 tháng đầu năm 2020 (Nguồn: VSSA. Đơn vị: tấn).

Th11
2020

Biểu đồ 10: Nhập khẩu đường từ Campuchia 11 tháng đầu năm 2020 (Nguồn: VSSA. Đơn vị: tấn).
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75

0

0

25

Th1
2020

Th2
2020

Th3
2020

Th4
2020

Th5
2020

Th6
2020

Th7
2020

15.925
5.575

8.075

5.650

9.675,05

22.825

24.375,5

thị trường mía đường việt nam

Th8
2020

Th9
2020

Th10
2020

Th11
2020

Th3
2020

Th10
2020

Th11
2020

325

600

2.600

0

Th2
2020

2.625

0

Th1
2020

0

0

250

600

2.025

Biểu đồ 11: Nhập khẩu đường từ Malaysia 11 tháng đầu năm 2020 (Nguồn: VSSA. Đơn vị: tấn).

Th4
2020

Th5
2020

Th6
2020

Th7
2020

Th8
2020

Th9
2020

Biểu đồ 12: Nhập khẩu đường từ Indonesia 11 tháng đầu năm 2020 (Nguồn: VSSA. Đơn vị: tấn).

“Điều đáng lưu ý là Malaysia là quốc gia
không trồng mía còn Indonesia và
Campuchia là các quốc gia sản xuất
không đủ và phải nhập khẩu đường.
Như vậy trong tháng 11/2020 đã tiếp
tục xuất hiện dấu hiệu của lẩn tránh
phòng vệ thương mại dù mới chỉ trong
giai đoạn điều tra chống bán phá giá và
chống trợ cấp đối với sản phẩm
đường”, VSSA nhận định.
vietnambiz.vn

Trong tháng 12/2020, Hiệp hội mía
đường Việt Nam chưa có số liệu của
Tổng cục Hải quan, nhưng thông tin từ
các nhà buôn đường quốc tế cho thấy
một khối lượng đường lớn vẫn rất cao
bất chấp giá tăng trên thị trường quốc
tế và họ không đáp ứng được chỉ vì khó
khăn trong khâu vận chuyển.
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Nạn nhập lậu
Sau khi có quyết định điều tra chống
bán phá giá và chống trợ cấp, khối
lượng đường nhập khẩu đã ghi nhận là
tăng nhanh đột biến. Khối lượng đường
nhập khẩu này cùng với lượng đường
nhập lậu đã tiếp tục kìm giá ép giá khiến
giá đường nội địa không thể cải thiện
được dẫn đến giá mía không thể nâng
lên đến mức kỳ vọng của nông dân.
Thời điểm tháng 11 và tháng 12 cũng là
thời điểm triển khai mía trồng mới, tuy
nhiên thông tin từ các khu vực trồng mía
cho thấy diện tích trồng mới rất thấp.
Theo VSSA, tác động ép giá của đường
nhập khẩu đã khiến giá mía của các nhà
máy đưa ra không khuyến khích được
nông dân quay lại với cây mía để phục
hồi vùng nguyên liệu cho các nhà máy.
“Trong tháng 12, tỉnh Hậu Giang đã đưa
cây mía ra khỏi danh sách cây trồng
chủ lực. Không phục hồi được vùng
nguyên liệu sẽ là cái chết chắc chắn
cho các nhà máy đường còn hoạt động
của ngành đường Việt Nam.
Rõ ràng, thiệt hại do khối lượng đường
nhập khẩu tăng nhanh đột biến sau khi
có quyết định điều tra chống bán phá
giá và chống trợ cấp là khó có khả năng
khắc phục cho ngành đường Việt
Nam”, Hiệp hội mía đường Việt Nam
nhận định.
Bên cạnh đó, trong tháng 12 cũng như
trong tháng 11, tình hình gian lận
thương mại đường nhập lậu gia tăng
tần suất hoạt động khi giá đường bắt
đầu phục hồi. Tuy nhiên, việc gia tăng
kiểm soát biên giới để phòng ngừa dịch
vietnambiz.vn

bệnh COVID-19 đã khiến các hoạt động
nhập lậu qua biên giới gặp khó khăn.
Các đối tượng buôn lậu đã lập tức tìm
các phương cách khác để di chuyển
khối đường đã mua vào thị trường
trong nước.
VSSA thông tin hồ sơ Hải quan cho
thấy hoạt động nhập khẩu đường qua
các cửa khẩu biên giới Tây Nam đều
tăng đột biến về lượng với những dấu
hiệu bất thường khi giá khai báo nhập
khẩu thấp hơn giá nhập khẩu bình quân
tại các cửa khẩu khác, thậm chí thấp
hơn giá bán xuất khẩu tại Thái Lan, do
văn phòng hội đồng đường Thái Lan
(OCSB) công bố, điều chưa bao giờ
xảy ra.
Các cửa khẩu xảy ra hiện tượng này
gồm có:
TT

TÊN CỬA KHẨU

1

LỘC THỊNH (BÌNH PHƯỚC)

2

TỊNH BIÊN (AN GIANG)

3

KHÁNH BÌNH (AN GIANG)

4

VĨNH XƯƠNG (AN GIANG)

5

HÀ TIÊN (KIÊN GIANG)

6

GIANG THANH (KIÊN GIANG)

7

BÌNH HIỆP (LONG AN)

Diễn biến trên thị trường đường khu
vực phía nam cho thấy đường nhập
khẩu qua các cửa khẩu biên giới tây
nam cùng với đường nhập lậu đang giữ
vai trò chủ đạo trên thị trường.
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Theo ghi nhận của lực lượng chống
buôn lậu các tỉnh khu vực biên giới Tây
Nam, số lượng đường cát nhập lậu đã
thu giữ được từ đầu năm đến nay so
với lượng đường cát tuồn trái phép từ
Campuchia qua là rất thấp.
Dự báo từ nay đến Tết âm lịch, hoạt
động buôn lậu đường cát sẽ gia tăng
do nhu cầu sử dụng mặt hàng này làm
nguyên liệu để sản xuất hàng hoá phục
vụ nhu cầu Tết tăng mạnh.

Các đối tượng buôn lậu còn lợi dụng kẽ
hở chính sách thuế khoán và trong các
biện pháp quản lý hóa đơn, chứng từ
có liên quan đến hồ sơ bán đấu giá
hàng hóa tịch thu, trong đó có mặt hàng
đường nhằm quay vòng, hợp thức hóa
đường cát nhập lậu.
VSSA cho rằng ngành đường Việt Nam
đang rất cần một hệ thống truy xuất
nguồn gốc chống gian lận thương mại
trong lãnh vực đường để hỗ trợ các cơ
quan chức năng trong cuộc đấu tranh
chống lại các hành vi gian lận này.

3. Thực thi cam kết ATIGA
Theo số liệu xuất khẩu đường công bố
chính thức của văn phòng hội đồng
đường Thái Lan OCSB lượng đường
Đường xuất khẩu
tháng 1 - 11/2020

xuất khẩu của Thái Lan đến Việt Nam,
Lào, Campuchia trong 11 tháng đầu
năm 2020 như sau:
Giá trị (USD)

Khối lượng (tấn)

Loại đường

thô

trắng

tinh luyện

thô

trắng

tinh luyện

Campuchia

60

124.368

270.912

28.620

44.986.713

99.874.963

2.134

54.525

42.860

852.589

20.726.266

16.648.649

509.255

41.311

683.854

145.260.302

14.612.380

254.399.079

Lào
Việt Nam

Bảng 3: Lượng đường xuất khẩu của Thái Lan đến Việt Nam, Lào, Campuchia trong
11 tháng đầu năm 2020 (Nguồn: văn phòng hội đồng đường Thái Lan OCSB).

Như vậy chỉ trong 11 tháng đầu năm
2020, Việt Nam đã nhập khẩu từ Thái
Lan tổng cộng 1,23 triệu tấn đường trị
giá hơn 414,2 triệu USD.
Trong khi đó, một tỷ lệ lớn trong lượng
đường xuất khẩu từ Thái Lan sang
Campuchia và Lào chính là lượng
vietnambiz.vn

đường cung cấp cho hoạt động buôn
lậu đường qua biên giới phía Tây và
Tây nam của Việt Nam vẫn có khối
lượng đến 494.859 tấn và như vậy hoạt
động buôn lậu đường qua biên giới vẫn
đang có nguồn cung ứng.
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Ngoài ra, theo VSSA một kẽ hở và mặt
trái khác của thực thi ATIGA trong
ngành đường cũng đã bộc lộ từ tháng
10/2020 khi một đất nước không sản
xuất mía đường trong khối ASEAN là
Malaysia cũng có thể xuất khẩu đường
vào Việt Nam, hay những nước trong
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khối ASEAN có trình độ sản xuất
đường lạc hậu hơn như Indonesia,
Campuchia, Myanmar cũng có thể xuất
khẩu đường vào Việt Nam với giá
đường còn thấp hơn giá mua mía tại
nước họ.

4. Dự báo
Nhận định tháng 12
Theo Hiệp hội mía đường Việt Nam
nhập khẩu đường chính ngạch tiếp tục
đưa về cộng với hoạt động tích cực của
gian lận thương mại đường nhập lậu
tiếp tục đưa một lượng đường lớn vào

thị trường Việt Nam. Nguồn cung
đường đang thừa cung ứng cho nhu
cầu thị trường, kèm theo là hiện tượng
ép giá kìm giá đường sản xuất từ mía
trong nước.

Dự báo tháng 1/2021
VSSA cho rằng các loại đường có
nguồn gốc nhập khẩu sẽ tiếp tục nhập
về dù khối lượng giảm vì khủng hoảng
logistic đối với đường chính ngạch và
việc kiểm soát biên giới đối với đường
nhập lậu, cộng với đường sản xuất từ
mía trong nước bắt đầu xuất hiện do vụ
ép đã bắt đầu.
Như vậy các nguồn cung vẫn sẵn có,
do đó không có hiện tượng thiếu hụt
đường trong tháng 1/2021 và các tháng
tới tại thị trường trong nước.
Bên cạnh đó, mặc dù Quyết định số
2466/QĐ-BCT ngày 21/09/2020 về việc
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điều tra áp dụng biện pháp chống bán
phá giá và chống trợ cấp đối với một số
sản phẩm đường mía xuất xứ từ Thái
Lan đã được triển khai, nhưng lại có tác
động kích hoạt gia tăng nhập khẩu
đường và các hoạt động lẩn tránh
phòng vệ thương mại khiến giá đường
vẫn đang tiếp tục bị kìm giá ép giá và
vẫn chưa đạt đến mức kỳ vọng của nhà
máy và nông dân.
Do đó, khó khăn vẫn bộn bề và đang
chờ đón phía trước đối với nông dân
trồng mía cũng như các nhà máy cho
vụ ép 2020 - 2021
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1. Chính sách của Việt Nam
Ngày 1/8/2020, Hiệp định EVFTA
chính thức có hiệu lực, đây được xem
là cơ hội để đẩy mạnh xuất khẩu nông
sản và thực phẩm của Việt Nam vào
thị trường EU.
Theo cam kết, EU dành ưu đãi thuế
quan cho đường trắng và sản phẩm
chứa đường. Cụ thể, áp dụng hạn
ngạch thuế quan với mức là 10.000 tấn
đường trắng và 10.000 tấn sản phẩm
chứa trên 80% đường.
Hàng hóa có xuất xứ được phân loại
theo các dòng thuế gồm 1701.13.10;
1701.13.90; 1701.14.10; 1701.91.00;
1701.99.10; 1701.99.90; 1702.30.50;
1702.90.50; 1702.90.71; 1702.90.75;
1702.90.79; 1702.90.95; 1806.10.30
và 1806.10.90 trong Biểu thuế của EU
sẽ được miễn thuế trong phạm vi 20
000 tấn/năm dưới dạng đường thô
tương ứng.
Các qui định về đường và kẹo đường
được nêu tại Chương 17 của EVFTA.
Hàng có xuất xứ được phân loại theo
dòng thuế 1701.14.90 trong Biểu thuế
của EU sẽ được miễn thuế trong phạm
vi 400 tấn/năm.
Ngày 21/9, Bộ trưởng Bộ Công Thương
ban hành Quyết định số 2466/QĐ-BCT
về việc điều tra áp dụng biện pháp
chống bán phá giá (CBPG) và chống
trợ cấp (CTC) đối với một số sản phẩm
đường mía có xuất xứ từ Thái Lan (mã
vụ việc: AD13-AS01).
Sản phẩm bị điều tra thuộc các mã HS
1701.12.00, 1701.13.00 và 1701.99.01
có xuất xứ từ Thái Lan.
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Bộ Công Thương cho biết sẽ điều tra
vấn đề này để thiết lập môi trường cạnh
tranh công bằng trong bối cảnh hội
nhập kinh tế, bảo vệ lợi ích của ngành
sản xuất trong nước trước các hành vi
phản cạnh tranh.
Bộ có thể áp dụng thế chống bán phá
giá, chống trợ cấp có hiệu lực trở về
nước đối với hàng hóa bị áp thuế trong
thời hạn 90 ngày trước khi áp dụng thuế
chống bán phá, chống trợ cấp tạm thời.
Do đó, khuyến cáo các tổ chức, cá
nhân, trong quá trình ký hợp đồng nhập
khẩu, phân phối, kinh doanh, sử dụng
hàng hóa bị điều tra cần lưu ý về khả
năng có thể bị áp thuế chống bán phá
giá, chống trợ cấp tạm thời và thuế
chống bán phá giá, chống trợ cấp có
hiệu lực trở về trước.
Mới đây, theo báo Hậu Giang, ông
Đặng Ngọc Giao, Phó Giám đốc Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
tỉnh Hậu Giang, cho biết trước viễn
cảnh ít lạc quan của cây mía, tỉnh đã
quyết định đưa cây mía ra khỏi danh
sách cây trồng chủ lực.
Theo ông Giao, cây mía từng là cây
trồng chủ lực của tỉnh, có thời điểm giá
mía bán được hơn 1.000 đồng/kg nên
người trồng thu lợi nhuận khá. Tuy
nhiên, những năm gần đây, giá mía
xuống thấp nên cuộc sống của người
dân gặp nhiều khó khăn.
Nhận thấy việc phát triển cây mía rất
khó và không có khả năng cạnh tranh
trên thị trường nên Hậu Giang quyết
định đưa cây mía ra khỏi danh sách cây
trồng chủ lực của tỉnh.
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Cũng theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn, hiện ngoài diện
tích mía phục vụ cho việc sản xuất
đường thì trên địa bàn tỉnh còn có diện
tích khá lớn trồng mía ép làm nước giải
khát để cung cấp cho các tỉnh bạn.
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Do đó, sắp tới đây, tỉnh Hậu Giang sẽ
chú trọng phát triển cây mía để ép lấy
nước cũng như đầu tư phát triển cây
mía ở những khu vực có khả năng
chuyển đổi phương thức canh tác,
ứng dụng khoa học - kỹ thuật để tăng
giá trị sản xuất, nâng cao thu nhập cho
người dân.

2. Chính sách của thế giới
Trung tâm Khoa học và Môi trường của
Ấn Độ (CSE) đã tuyên bố rằng các
thương hiệu lớn của Ấn Độ bao gồm
Dabur, Patanjali và Zandu đang sử
dụng đường biến tính từ Trung Quốc để
sản xuất mật ong có thể vượt qua các
thử nghiệm cơ bản được sử dụng để
phát hiện mật ong bị pha tạp chất.
Người phát ngôn từ Dabur, Patanjali và
Zandu đã phủ nhận những cáo buộc
này khi nói rằng mật ong của họ đáp
ứng các yêu cầu quy định do Cơ quan
Tiêu chuẩn và An toàn Thực phẩm Ấn
Độ (FSSAI) đưa ra.

Bà Sunita Narain, Giám đốc CSE đã
đưa ra một tuyên bố nói rằng: “Gian lận
thực phẩm nguy hiểm và có hệ thống
hơn những gì chúng tôi phát hiện trong
các cuộc điều tra năm 2003 và 2006 về
nước giải khát”.
Điều tra của CSE cho thấy hầu hết tất
cả các thương hiệu đều bán mật ong bị
pha trộn với thêm sirô đường trong đó.
Giám đốc CSE nói: “Ăn nhiều đường sẽ
liên quan trực tiếp đến béo phì và
những người béo phì dễ bị nhiễm trùng
đe dọa tính mạng như COVID-19”

CSE đã mở một cuộc điều tra sau khi
họ nhận thấy rằng trong thời gian đóng
cửa do đại dịch COVID-19, lợi nhuận
của những người nuôi ong ở Bắc Ấn
Độ đã bị giảm xuống trong khi việc bán
mật ong lại tăng lên.
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Kể từ khi bỏ hạn ngạch thuế quan đối
với đường nhập khẩu từ các nước
ASEAN, tổng lượng đường mía nhập
khẩu vào Việt Nam đã tăng nhanh, đạt
xấp xỉ 1,3 triệu tấn trong 10 tháng đầu
năm 2020. Ngoài ra giá đường nhập
khẩu cũng rất thấp, gây nhiều khó khăn
đối với các doanh nghiệp sản xuất
đường cũng như các hộ nông dân trồng
mía trên cả nước.

Trung Quốc, cụ thể là: Tmall, Taobao,
JD, Yunji, PinDuoduo. Lô hàng sữa đậu
nành được xuất khẩu trong đợt này
được thiết kế lại thương hiệu, bao bì và
sản xuất riêng dành cho thị trường
Trung Quốc.

Nếu như trước đây, cả nước có 40 nhà
máy mía đường hoạt động thì trong
niên vụ 2019 - 2020 chỉ còn 29 nhà máy
mía hoạt động. Niên vụ 2020 - 2021, dự
báo sẽ là một năm tiếp tục nhiều khó
khăn với ngành mía đường Việt Nam.

Là doanh nghiệp đầu
ngành mía đường,
CTCP Thành Thành
Công - Biên Hòa (TTC
Sugar, mã: SBT) đã có
những động thái nhằm tăng vốn hoạt
động cho công ty.

So với niên vụ 2019 - 2020, dự kiến có
thêm 4 nhà máy đường gồm Sơn
Dương, Nông Cống, Vạn Phát và Phổ
Phong tiếp tục đóng cửa do không đảm
bảo nguồn nguyên liệu, hoạt động
không có hiệu quả.

1. Hoạt động nổi bật
Đối với CTCP Đường
Quảng Ngãi (Mã:
QNS), sự kiện nổi bật
trong năm 2020 là việc
chấm dứt hoạt động
sản xuất kinh doanh đối với Nhà máy
Phổ Phong – Chi nhánh CTCP Đường
Quảng Ngãi. Theo đó, công ty đã chính
thức chấm dứt mọi hoạt động kinh
doanh đối với Nhà máy Đường Phổ
Phong từ tháng 12/2020.
Thông tin tích cực cho QNS, vào tháng
6/2020, sản phẩm sữa đậu nành Fami
của Vinasoy đã lần lượt hiện diện trên
các sàn thương mại điện tử lớn nhất
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Doanh nghiệp tăng vốn củng cố
năng lực tài chính

Gần nhất, TTC Sugar vừa phát hành
thành công hơn 30,4 triệu cổ phiếu
ESOP cho 268 người lao động với giá
phát hành 10.000 đồng/cp. Số cổ phiếu
ESOP này sẽ bị hạn chế chuyển
nhượng 50% trong vòng 6 tháng kể từ
ngày hoàn tất đợt phát hành và được
quyền chuyển nhượng toàn bộ số
lượng cổ phiếu này sau 12 tháng kể từ
ngày hoàn tất đợt phát hành.
Đối tượng được xét chọn tham gia
chương trình ESOP là các Thành viên
HĐQT, các nhân viên có cấp bậc chức
vụ từ 12 trở lên, các nhân sự chủ chốt
có nhiều đóng góp hoặc có cơ cấu
chức vụ quản lý trong tương lai và
được HĐQT thông qua.
Trước đó, vào cuối tháng 7/2020, công
ty công bố đã chào bán riêng lẻ 70 tỷ
đồng trái phiếu cho tổ chức Asam
Vietnam Bond Hedge Fund 1. Trái phiếu
có kỳ hạn 2 năm, không chuyển đổi,
không kèm chứng quyền và được bảo
đảm bằng tài sản là 10 triệu cổ phiếu
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SBT. Lãi suất danh nghĩa vào mức
11,25%/năm.
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.
Về hoạt động kinh doanh, đứng trước
những khó khăn vì dịch COVID-19, TTC
Sugar và KPMG kí kết hợp tác chiến
lược tư vấn chương trình chuyển đổi và
triển khai Oracle Cloud ERP. Chương
trình chuyển đổi được thực hiện cho
toàn bộ 20 đơn vị của TTC Sugar tại 4
nước Việt Nam, Singapore, Lào và
Campuchia. Thông qua việc ứng dụng
nghiệp vụ ngành lên nền tảng giải pháp
Oracle Cloud ERP, TTC Sugar sẽ sở
hữu một hệ thống tổng thể và đã được
chuẩn hóa toàn bộ quy trình cho tất cả
hoạt động của toàn công ty.
Tương tự, một doanh
nghiệp đường khác là
CTCP Mía đường Sơn
La (Mã: SLS) cũng huy
động thêm vốn cho hoạt
động kinh doanh. HĐQT SLS trong năm
đã phê duyệt kế hoạch vay vốn với số
tiền tối đa gần 502 tỷ đồng. Trong đó,
khoản vay ngắn hạn tối đa 300 tỷ đồng
để phục vụ hoạt động sản xuất kinh
doanh, riêng doanh số giải ngân cho
vay ứng vốn vùng nguyên liệu tối đa
100 tỷ đồng; khoản vay trung và dài hạn
gần 202 tỷ đồng.
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Đến tháng 11/2020, Mía đường Sơn La
đã thanh toán cổ tức tiền mặt niên độ
2019 – 2020 tỷ lệ 70% cho cổ đông. Với
mỗi cổ phần SLS, cổ đông được nhận
7.000 đồng.

2. Thực trạng sản xuất kinh doanh
Doanh nghiệp nhỏ gặp khó
CTCP Đường Kon Tum
(Mã: KTS) vừa ra báo
cáo tài chính quý II niên
độ 2020 – 2021 ghi
nhận doanh thu trong kỳ
không biến động đáng kể so với cùng
kỳ năm ngoái, đạt 17,5 tỷ đồng. Tuy
nhiên lợi nhuận sau thuế lại giảm mạnh
từ 2,2 tỷ đồng còn 363 triệu đồng do
giá vốn hàng bán tăng cao.
Về vùng nguyên liệu,
tháng 11/2020, Đường
Quảng Ngãi đã nhận
chuyển giao tài liệu và
bản đồ thực trạng dinh
dưỡng đất trên vùng nguyên liệu mía
thuộc 4 huyện, thị phía Đông tỉnh Gia
Lai từ Công ty phân bón Việt Nhật
(JVF). Bản đồ này sẽ được đưa vào sử
dụng nhằm phục vụ cho việc phát triển
vùng nguyên liệu mía trên địa bàn tỉnh
Gia Lai.
Về kết quả kinh doanh, ban lãnh đạo
công ty cho hay dịch COVID-19 tác
động đến sản lượng tiêu thụ sữa đậu
nành Vinasoy quí III/2020, tỷ lệ giảm là
10% so với cùng kì, bánh kẹo Biscafun
giảm 12%... kéo lợi nhuận công ty đi
xuống. Bên cạnh đó, yếu tố thời tiết ảnh
hưởng đến năng suất và chất lượng
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vùng nguyên liệu mía, giảm hiệu quả
sản xuất đường RS của công ty.
Kết quả, trong quý III/2020, tổng doanh
thu Đường Quảng Ngãi 1.851 tỉ đồng,
giảm 7% so với cùng kì; lãi sau thuế
233 tỉ đồng, giảm 19% so với cùng kì
năm ngoái. Sau 9 tháng đầu năm, công
ty mang về 5.116 tỉ đồng doanh thu,
giảm 16% so với cùng kì. Với mục tiêu
8.400 tỉ đồng doanh thu cả năm 2020, tỉ
lệ thực hiện kế hoạch của Đường
Quảng Ngãi sau 9 tháng là 61%.
TTC Sugar đón nhận
thông tin tích cực sau
khi 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
hồi tháng 7. Như vậy, 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).
Kết thúc quí I niên độ 2020 - 2021 (quí
III/2020), TTC Sugar ghi nhận tỉ lệ tăng
trưởng doanh thu 15% lên 3.660 tỉ
đồng và LNST gần gấp ba lần cùng kì,
đạt 104 tỉ đồng. Lãi sau thuế cổ đông
công ty mẹ gần 99 tỉ đồng và EPS đạt
711 đồng.
Trái với TTC Sugar và
QNS, CTCP Mía
đường Sông Con gặp
khó khăn trong việc
đảm bảo vùng nguyên
liệu. Ông Nguyễn Bá Quý, Chủ tịch
HĐQT công ty cho biết dù chưa có số
vietnambiz.vn
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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.

3. Kế hoạch kinh doanh
Trong quý II/2021, CTCP
Mía đường Lam Sơn
(Lasuco, mã: LSS) dự
kiến phát hành hơn 3
triệu cổ phiếu LSS để
chi trả cổ tức niên độ 2019/2020 cho cổ
đông hiện hữu. Vốn điều lệ công ty theo
đó sẽ tăng lên 730 tỷ đồng sau khi hoàn
tất đợt phát hành.

Bất chấp nhiều khó khăn, doanh
nghiệp lớn đầu ngành vẫn đặt kế
hoạch kinh doanh tăng trưởng
Về kế hoạch kinh doanh năm
2020/2021, Lasuco đặt mục tiêu tổng
doanh thu 4.003 tỷ đồng, tăng 125% so
với thực hiện NĐTC 2019 - 2020; lợi
nhuận trước thuế ước tính gấp 8,7 lần
năm ngoái, đạt 220 tỷ đồng. Công ty
cũng chốt tỷ lệ chi trả cổ tức năm
2019/2020 là 4,5% và năm 2020/2021
là 10%.
Cùng với đó, từ quý IV/2020 đến quý
II/2022, Lasuco sẽ phát hành 500.000
trái phiếu mệnh giá 1 triệu đồng/tp với
lãi suất 10%/năm. Tổng vốn huy động
được nếu phát hành thành công là 500
tỷ đồng. Toàn bộ trái phiếu trên sẽ được
chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông
tại thời điểm đáo hạn theo quyết định
của HĐQT.
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Công ty cho biết, để hoàn thành kế
hoạch năm, công ty cần bổ sung 500 tỉ
đồng vốn cho các dự án đầu tư hệ
thống chế luyện đường, nhà kho, các
dòng sản phẩm chế biến sâu như nhà
máy nước dinh dưỡng tế bào mía và
các sản phẩm từ mía để xuất khẩu.

TTC Sugar dự kiến đặt mục tiêu doanh
thu 14.358 tỉ đồng trong niên độ 2020
– 2021, tăng trưởng 11% so với niên
độ 2019 – 2020. Lợi nhuận trước thuế
ước tính tăng 29% từ 512 tỉ đồng lên
662 tỉ đồng.

Cuối tháng 11, TTC
Sugar công bố kế
hoạch chào bán tối đa
700 tỉ đồng trái phiếu ra
công chúng kì hạn 3
năm. Mệnh giá trái phiếu 100.000
đồng/trái phiếu, giá chào bán bằng
mệnh giá. Trong quí I/2021, TTC Sugar
dự định dùng số vốn huy động được để
thanh toán hợp đồng mua đường các
loại với các công ty gồm Công ty TNHH
MTV Thành Thành Công Gia Lai (288,4
tỉ đồng); Công ty TNHH MTV Đường
Biên Hòa - Ninh Hòa (205,8 tỉ đồng) và
Công ty TNHH MTV Đường TTC Biên
Hòa - Đồng Nai (205,8 tỉ đồng).

CTCP Mía Đường Cần
Thơ (Casuco) thông tin
về kế hoạch kinh doanh
niên độ 2020 – 2021
trong cuộc họp ĐHĐCĐ
diễn ra ngày 31/12/2020 vừa qua. Tổng
sản lượng mía thô trong năm tới ước
đạt 120.000 tấn, dự kiến mang lại tổng
doanh thu 166,3 tỷ đồng và lợi nhuận
trước thuế 638 triệu đồng
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bản quyền
Báo cáo “Thị trường đường năm 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.

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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