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TÓM TẮT THÁNG 10/2021 

 

 

Tháng 10, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) ước tính sản lượng sản 

xuất gạo thế giới 43,18 triệu tấn, giảm 0,3% so với tháng trước và tăng 0,87% so với cùng kỳ 
năm 2021. 

Chỉ số giá gạo FAO trung bình đạt 99,9 điểm trong tháng 10, tăng 1,2% so với tháng trước 
nhưng vẫn giảm 7,9% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Luỹ kế xuất khẩu gạo Việt Nam từ đầu năm đến ngày 15/10 đạt 4,866 triệu tấn với trị giá 2,57 
tỷ USD, giảm 5,88% về lượng và 1,08% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Hiệp hội 

Lương thực Việt Nam (VFA), cùng với việc tăng xuất khẩu trở lại, tín hiệu đáng mừng là những 
ngày gần đây, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục được cải thiện.  

Dự báo 3 tháng còn lại của năm 2021, hoạt động xuất khẩu gạo tiếp tục được đẩy mạnh do 

nhiều thị trường nhập khẩu lớn tại châu Á tăng nhập khẩu cho nhu cầu tiêu dùng cuối năm, 

đồng thời, hoạt động xuất khẩu sẽ được khơi thông mạnh mẽ hơn do các địa phương đã bắt 
đầu nới lỏng giãn cách từ đầu tháng 10 và chủ trương nối lại sản xuất an toàn vừa phòng 

chống dịch. 

USDA dự báo điều chỉnh giảm tiêu thụ gạo ở Ấn Độ, nhưng tiêu thụ trên toàn cầu vẫn cao kỷ 
lục. Tiêu thụ gạo thế giới năm 2021-2022 dự kiến đạt kỷ lục 514 triệu tấn, tăng 0,3 triệu tấn 

so với dự báo tháng liền trước và cũng tăng hơn 7,6 triệu tấn so với năm trước.  

Trong tháng 10, các doanh nghiệp ngành gạo đã lần lượt công bố báo cáo tài chính quý 

III/2021 với kết quả kinh doanh trái chiều. Nhiều doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận giảm do 
ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19, chi phí logistic tăng mạnh trên toàn cầu nhưng cũng có 

những doanh nghiệp tận dụng được lợi thế để tăng thị phần. 
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PHẦN I: 

 

 

 

1. Sản xuất – Tiêu thụ 

Trong tháng 10, FAO ước tính sản lượng sản xuất gạo thế giới 43,18 triệu tấn, giảm 0,3% so với tháng 
trước và tăng 0,87% so với cùng kỳ năm 2020. 

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), sản lượng sản xuất gạo toàn cầu tháng 10 ước khoảng 42,56 triệu 
tấn, tăng 0,36% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, Hội đồng Ngũ cốc Quốc tế (IGC) ước tính 

sản xuất gạo toàn cầu tháng 10 đạt 42,73 triệu tấn, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm 2020. 

 

Theo tính toán của FAO, sản lượng tiêu thụ gạo toàn cầu tháng 10 đạt 43,23 triệu tấn, tăng 1,6% so 
với cùng kỳ 2020. Còn theo IGC ước tính sản lượng tiêu thụ gạo tháng 10/2021 ở mức 42,41 triệu 

tấn, tăng 0,55%. 
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2. Tình hình xuất nhập khẩu 

a. Xuất khẩu 

Ấn Độ: Bộ Nông nghiệp Mỹ dự báo xuất khẩu gạo toàn cầu niên vụ 2021- 2022 sẽ đạt 48,5 
triệu tấn. Ông Nitin Gupta, Phó Chủ tịch phụ trách kinh doanh gạo của Olam Ấn Độ, cho 

biết nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới này có thể xuất khẩu tới 22 triệu tấn gạo trong năm nay, 
chiếm 45% tổng xuất khẩu gạo toàn cầu trong năm 2021 do năng lực bốc xếp tại cảng biển được mở 

rộng, giá kể từ tháng 3/2020 luôn rẻ hơn so với gạo cùng loại của các đối thủ khác và nguồn cung 
trong nước dồi dào, trong khi nhu cầu gạo trên toàn cầu tăng cao kỷ lục.  

Ấn Độ đã xuất khẩu 12,84 triệu tấn gạo trong 7 tháng đầu năm 2021, tăng 65% so với cùng kỳ năm 
trước, theo số liệu sơ bộ của Bộ Thương mại nước này. 

 

Thái Lan: Theo quan chức thương mại Thái Lan, xuất khẩu gạo của nước này bắt đầu cải 
thiện kể từ tháng 6 nhờ lượng mua cao hơn từ Trung Quốc, Philippines, Cameroon, 

Malaysia, Mozambique và Singapore. 

Xuất khẩu gạo của Thái Lan dự kiến sẽ tăng trong quý cuối cùng của năm nay do đồng baht yếu hơn, 
khiến gạo Thái Lan trở nên cạnh tranh hơn và thúc đẩy nhu cầu toàn cầu cao hơn. 

Vụ trưởng Vụ Ngoại thương thuộc Bộ Thương mại Thái Lan Keerati Rushchano cho biết, xuất khẩu 
gạo bắt đầu cải thiện kể từ tháng Sáu, nhờ lượng mua cao hơn từ Trung Quốc, Philippines, 

Cameroon, Malaysia, Mozambique và Singapore. 

Theo ông Keerati, xuất khẩu gạo của Thái Lan dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong quý IV/2021, với hơn 
700.000 tấn mỗi tháng. 

Trong giai đoạn từ tháng 1-8/2021, xuất khẩu gạo của Thái Lan đạt 3,18 triệu tấn, giảm 14% so với 

cùng kỳ năm 2020, với giá trị xuất khẩu đạt 58,68 tỷ baht (1,75 tỷ USD), giảm 23,3% so với cùng kỳ 

năm 2020. Tuy nhiên, xuất khẩu gạo trong tháng 9/2021 tăng 124,87% lên 877,555 tấn, trong khi 
lượng gạo xuất khẩu từ ngày 1-18/10 tăng 47,11% lên 380,234 tấn so với cùng kỳ năm ngoái. 

Ông Keerati tỏ ý tin tưởng rằng Thái Lan đang trên đà xuất khẩu 6 triệu tấn gạo trong năm nay như 

mục tiêu đã đề ra, nhờ những lực đẩy như đồng baht yếu hơn, số lượng các ca nhiễm COVID-19 toàn 
cầu giảm và việc nới lỏng các biện pháp phong tỏa trên khắp thế giới. 

Theo Chủ tịch danh dự Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan (TREA) Chookiat Ophaswongse, 

việc giá đồng baht giảm 13% so với đồng USD trong năm nay đã dẫn đến giá gạo xuất khẩu của Thái 

Lan giảm, giúp gạo Thái Lan trở nên cạnh tranh hơn với các nhà xuất khẩu đối thủ. 
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Giá gạo 5% tấm của Thái Lan được báo ở mức 400 USD/tấn hôm 22/10, thấp hơn so với giá của Việt 
Nam (hiện ở mức 451 USD/tấn). Vào đầu năm nay, giá gạo trắng của Thái Lan đã chạm ngưỡng 520 

USD/tấn. 

Ông Chookiat nói rằng sản lượng gạo của Thái Lan dự kiến sẽ tăng trong niên vụ 2021/2022, với sản 
lượng gạo xay xát ước tính đạt 20 triệu tấn so với 17 triệu tấn trong niên vụ 2020/2021. 

 

Indonesia: Reuters trích dẫn báo cáo từ Cục thống kê Indonesia cho biết, Chính phủ nước 
này đưa ra dự báo sản lượng lúa gạo năm 2021 ở mức 55,27 triệu tấn (khoảng 31,69 triệu 

tấn gạo xay xát). Sản lượng dự báo kể trên thấp hơn với mục tiêu mà chính phủ đề ra trước đó là 58,5 
triệu tấn. Sản lượng lúa vụ Chính (tháng 1 - 9) ước đạt 45,61 triệu tấn và vụ Phụ (tháng 10-12) ước 

đạt 9,66 triệu tấn. 

 

Nigeria: USDA mới công bố bảng cân đối gạo mới nhất trong niên vụ 2021-2022 (tháng 

10/2021 - 9/2022) của Nigeria. Theo đó, bên cạnh việc giữ nguyên dự báo về diện tích thu 
hoạch, USDA đã nâng dự báo sản lượng gạo thô, mức tiêu thụ và sản lượng nhập khẩu so với dự báo 

trước đó. Dự báo về dự trữ gạo trong năm thị trường 2021-2022 bị hạ xuống so với ước tính trước đó.  
Diện tích thu hoạch lúa trong niên vụ 2021-2022 dự báo sẽ tăng khoảng 50.000 ha lên 3,65 triệu ha 

từ 3,6 triệu ha trong năm trước. Sự gia tăng phản ánh sự gia tăng sản xuất ở khu vực phía Nam của 
đất nước trong năm ngoái. Nông dân đang áp dụng tốt các quy trình thực hành nông nghiệp nhằm 

nâng cao năng suất trên mỗi ha. 

Sản lượng gạo thô trong niên vụ 2021-2022 của Nigeria được USDA dự báo ở mức 8 triệu tấn 
(khoảng 5 triệu tấn, xay xát cơ bản), tăng so với mức ước tính 7,762 triệu tấn của năm thị trường 

trước đó. Sự gia tăng được cho là do việc đưa vào trồng 2 vụ mỗi mùa. Nông dân đã lựa chọn tăng 

cường canh tác mùa khô cùng với canh tác mùa mưa. 

Về tiêu thụ, USDA dự báo ở mức 7,1 triệu tấn, tăng từ mức ước tính 6,9 triệu tấn trong niên vụ trước 
đó. Sự gia tăng này được cho là do những thay đổi trong cách tiêu dùng của người dân Nigeria đối 

với gạo nước ngoài - đặc biệt là gạo basmati và gạo ofada sản xuất trong nước. Cơ quan này cho 
rằng sự gia tăng tiêu thụ kể trên phần lớn được đáp ứng bởi sự gia tăng sản xuất trong nước.  

Tuy nhiên, nhập khẩu gạo vẫn được dự báo sẽ tăng ở mức 2,1 triệu tấn, tăng so với ước tính 1,9 triệu 

tấn trong trong niên vụ trước đó. Nguyên nhân được cho là do người tiêu dùng tiếp tục ưa chuộng 

gạo hạt dài từ Thái Lan và Ấn Độ. 

Trong khi, Chính phủ tập trung vào mục tiêu đạt được khả năng tự cung tự cấp trong sản xuất lúa 
gạo. Các loại gạo kể trên tiếp tục được nhập khẩu vào thị trường Nigeria thông qua các con đường 

không chính thức và được bán tự do tại các chợ ngoài trời truyền thống và các cửa hàng trên phố.  
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Do đó, chính phủ đã áp đặt lệnh cấm phát hành ngoại hối đối với nhập khẩu gạo, đồng thời đóng cửa 
biên giới với các nước láng giềng để đối phó với các vấn đề buôn lậu gạo. 

Về lượng gạo tồn kho cuối năm thị trường 2021-2022 của Nigeria, USDA dự báo ở mức 652.000 tấn, 

giảm so với ước tính 752.000 tấn trong niên vụ trước đó. Vào tháng 6/2021, chính phủ đã xuất kho 
khoảng 27.000 tấn thóc cho các nhà xay xát gạo để đối phó với giá gạo thị trường ngày càng tăng. 

Tuy nhiên, giá vẫn ở mức cao. 

 

EU: Theo số liệu xuất nhập khẩu mới nhất của Liên minh Châu Âu (EU),  tính từ 1/9/2020 

đến ngày 24/10/2021 của niên vụ 2021 - 2022 (1/9/2021 - 31/08/2022), EU và Anh đã xuất 
khẩu tổng cộng 41.832 tấn gạo xay xát, tăng gấp 2,23 lần so với 18.690 tấn của cùng kỳ của niên vụ 

trước. Trong đó, xuất khẩu gạo Japonica đạt 28.924 tấn và xuất khẩu gạo Indica đạt tổng cộng 
12.908 tấn. 

 

Venezuela: Cuối tháng 10, USDA công bố bảng cân đối gạo mới nhất trong niên vụ 2021-
2022 (tháng 4/2021 - 3/2022) của Venezuela. Theo bảng cân đối, cơ quan này đã nâng dự 

báo về sản lượng gạo xay xát, đồng thời giữ nguyên dự báo về sản lượng gạo nhập khẩu và tiêu thụ 
so với dự báo chính thức trước đó. Dự báo về dự trữ gạo trong niên vụ 2021 - 2022 bị hạ xuống so với 

ước tính trước đó. 

Sản lượng gạo xay xát của quốc gia này trong năm thị trường 2021-2022 được USDA dự báo ở mức 
152.000 tấn, tăng so với 149.000 tấn của dự báo năm trước và cao hơn dự báo chính thức trước đó 

là 140.000 tấn. Nguyên nhân của mức tăng này được cho là do điều kiện thời tiết thuận lợi, khả năng 
tiếp cận đầu vào tốt hơn và chính phủ ưu tiên sản xuất trong nước thay vì nhập khẩu. 

Về nhập khẩu khẩu gạo, USDA dự báo Venezuela sẽ nhập khoảng 500.000 tấn gạo trong niên vụ 
2021-2022, giảm 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự sụt giảm được cho là do sản lượng trong nước 

tăng và tồn kho chính phủ cao. 

 

b. Nhập khẩu 

Philippines: Tờ BusinessWorld trích dẫn nguồn tin từ Bộ Tài chính Philippines cho biết, 
tính đến này 8/10/2021, quốc gia này đã nhập khẩu 2,18 triệu tấn gạo, tăng khoảng 3,2% 

so với cùng kỳ. Đồng thời, Cục Hải quan (BoC) đã thu được khoản thuế quan trị giá 40,81 tỷ peso 
(khoảng 802,5 triệu USD) từ việc nhập khẩu gạo kể trên. 

Trong khi đó, Bloomberg dẫn nguồn tin từ Bộ Nông nghiệp Philippines cho biết, chính phủ nước này 
đưa ra mục tiêu sản xuất 20,6 triệu tấn gạo trong năm 2022, tăng so với mục tiêu 20,3 triệu tấn của 
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năm 2021. Theo chính phủ, nửa đầu năm 2021, sản lượng gạo cả nước đạt 8,799 triệu tấn và họ ước 
tính sản lượng lúa trong nửa cuối năm 2021 sẽ đạt 11,23 triệu tấn. 

 

Nhật Bản: Theo một thông báo trên trang Web của Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Nhật Bản 

(MAFF), nước này đã đấu thầu thành công tổng cộng 61.200 tấn gạo non-glutinous trong 
cuộc đấu thầu quốc tế lần thứ tư của năm tài chính 2021- 22 (tháng 4 - tháng 3). Cụ thể, Nhật Bản đã 

mua 26.000 tấn gạo lau bóng hạt trung non-glutinous từ Mỹ và 35.200 tấn gạo xay xát hạt dài từ 
Thái Lan. 

 

Bangladesh: Vào cuối tháng 9, Theo Jago News Desk, tại cuộc họp trực tuyến của Đơn vị 
Ủy ban Kế hoạch và Giám sát Thực phẩm (FPMCU) dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Lương 

thực Sadhan Chandra Majumder hôm Chủ nhật, chính phủ Bangladesh đã quyết định sẽ thu mua 3 
vạn tấn thóc và 5 vạn tấn gạo từ thị trường trong nước trong khi mùa Aman đang diễn ra. Bên cạnh 

đó, trong cuộc họp, họ đã quyết định thu mua 1,5 vạn tấn lúa mì. 

Đợt thu mua ngũ cốc lương thực sẽ bắt đầu vào ngày 7/11. Giá thóc sẽ được thu mua ở mức 27 

Taka/kg, trong khi giá gạo được cố định ở mức 40 Taka/kg. Trong vụ mùa Aman trước, chính phủ đã 
ấn định giá lúa ở mức 26 Taka/kg, trong khi giá lúa ở mức 36 Tak/kg. 

Theo Bộ trưởng Lương thực, ngoài việc tăng dự trữ lương thực để đảm bảo an ninh lương thực của 

đất nước, chính phủ còn muốn đảm bảo giá cả hợp lý cho cây trồng của nông dân. Đồng thời, ông 
cũng lưu ý rằng chính phủ đã hoàn thành thành công việc mua sắm vụ Boro, ông hy vọng rằng nó 

cũng có thể hoàn thành việc mua sắm Aman. 

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp cũng cho biết mặc dù diện tích đất canh tác bị thu hẹp do 

đô thị hóa nhanh chóng và mức tiêu thụ cho thức ăn chăn nuôi và mục đích khác ngày càng tăng, an 
ninh lương thực của đất nước đang được đảm bảo bằng cách tăng sản lượng mùa vụ. 

 

EU: Theo số liệu xuất nhập khẩu mới nhất của Liên minh Châu Âu (EU), tính từ ngày 1/9/2020 
đến ngày 24/10/2021 của niên vụ 2021–2022, EU và Anh đã nhập khẩu tổng cộng 133.010 

tấn gạo xay xát (trong đó, nhập khẩu gạo Japonica tổng cộng là 28.210 tấn và nhập khẩu gạo Indica 
đạt tổng cộng 104.800 tấn), giảm khoảng 18% so với 162.210 tấn của cùng kỳ niên vụ 2020-2021. 
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3. Diễn biến giá 

Chỉ số giá gạo FAO trung bình đạt 99,9 điểm trong tháng 10, tăng 1,2% so với tháng trước nhưng 

vẫn giảm 7,9% so với cùng kỳ năm ngoái.  

 

 

Giá gạo Châu Á tiếp tục được cải thiện khi một số khách hàng truyền thống quay trở lại thị trường. 

Thương mại gạo thế giới tháng 10 tiếp tục xu hướng hồi phục sau khi tình hình đại dịch COVID-19 ở 
hầu hết các thị trường bớt căng thẳng. Tuy nhiên, bên cạnh yếu tố cung - cầu, thị trường gạo còn 

chịu tác động lớn từ một số yếu tố quan trọng khác. 

Theo Reuters, vào tuần cuối của tháng 10, tại Ấn Độ, thị trường gạo non-basmati kết thúc tuần yên 
ắng trước thềm lễ Diwali – lễ hội ánh sáng truyền thống của Hindu giáo, diễn ra vào ngày 4 và 

5/11/2021. Ấn Độ sẽ bước vào thu hoạch vụ Kharif ngay sau khi kết thúc lễ hội này. 

Nguồn cung gạo tấm trắng vẫn hạn chế và hầu hết người mua đang chờ đến thời điểm thu hoạch và 

sớm nhất phải đến giữa tháng 12/2021 mới bắt đầu giao được các đơn hàng gạo tấm vụ mới. Bên 
cạnh đó, giá cước tàu rời đi châu Phi tuần qua cũng tiếp tục giảm nhẹ. 

Tại Pakistan, phân khúc gạo basmati kết thúc một tuần ổn định khác nhờ nhu cầu trong nước hỗ trợ 

dù tiến độ thu hoạch đang tăng dần. Giá chào gạo trắng 5% tấm hiện đang ở mức thấp nhất kể từ 
tháng 12/2016. Sau khi SFD công bố thông tin, các thương nhân xuất khẩu gạo Pakistan cũng nâng 

giá chào lên vào lúc cuối tuần. Nguồn cung này tiếp tục đón nhận nhu cầu nhập khẩu gạo trắng 5% 
tấm và gạo tấm trắng từ Trung Quốc. Tuy nhiên, thị trường không ghi nhận nhiều giao dịch mới do 

giá cước hiện vẫn duy trì ở mức cao. 

Tương tự, diễn biến của đồng rupee theo sau nguồn tin từ SFD vẫn sẽ là nhân tố chính chi phối thị 

trường gạo basmati trong thời gian tới. 

Tại Myanmar, giá chào gạo trắng các loại tiếp tục một tuần ổn định ở mức thấp. Tuy nhiên, không có 
nhiều giao dịch mới được ghi nhận do các thương nhân đang lo ngại trước những diễn biến bất ổn 

của đồng nội tệ cũng như các vấn đề liên quan đến hoạt động vận tải hàng hóa.

Bảng 1: Chỉ số giá gạo theo FAO tháng 10/2021 (Nguồn: FAO). 
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PHẦN I: 

1. Sản xuất 

a. Diện tích gieo trồng, thu hoạch 

Theo số liệu của Tổng Cục Thống kê, sản xuất nông nghiệp trong tháng 10 tập trung vào chăm sóc, 

thu hoạch lúa mùa, lúa thu đông trên cả nước và gieo trồng cây màu vụ đông ở phía Bắc. 

Vụ lúa mùa năm 2021, cả nước gieo cấy được 1.558,8 nghìn ha, bằng 98,3% vụ mùa năm trước.  

Tính đến trung tuần tháng 10, cả nước thu hoạch được 995,5 nghìn ha lúa mùa, chiếm 64,1% diện 

tích gieo cấy và bằng 96,4% cùng kỳ năm trước. Ước tính năng suất lúa mùa năm nay đạt 51,5 tạ/ha, 
tăng 0,4 tạ/ha so với năm trước; sản lượng lúa mùa đạt 8,03 triệu tấn, giảm 73,5 nghìn tấn so với vụ 

mùa trước. 

Cùng với chăm sóc và thu hoạch lúa mùa, các địa phương trên cả nước hoàn thành sản xuất lúa hè 
thu với diện tích gieo trồng đạt 1.954 nghìn ha, tăng 8,9 nghìn ha so với vụ hè thu năm 2020. Thời tiết 

vụ hè thu năm nay cơ bản thuận lợi cho cây lúa sinh trưởng và phát triển nên năng suất đã tăng trở 
lại với 56,5 tạ/ha, tăng 1,2 tạ/ha so với vụ hè thu trước; sản lượng đạt 11,04 triệu tấn, tăng 282,8 

nghìn tấn. 

Đến giữa tháng 10, vùng Đồng bằng sông Cửu Long gieo cấy được 672 nghìn ha lúa thu đông, bằng 

cùng kỳ năm trước. Đến nay, toàn vùng đã thu hoạch 272,7 nghìn ha, chiếm 40,6% diện tích gieo cấy 
và bằng 91,4% cùng kỳ năm trước. Diện tích lúa còn lại hiện nay chủ yếu ở giai đoạn chắc xanh đến 

chín, sinh trưởng và phát triển khá tốt. 

 

b. Tình hình sâu, dịch bệnh, thời tiết  

Theo báo cáo của Cục Bảo vệ thực vật (BVTV), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) 

vào tuần cuối tháng 10. 

 Rầy hại lúa: Diện tích nhiễm 542 ha (giảm 352 ha so với kỳ trước, giảm 530 ha so với cùng kỳ 

năm trước), phòng trừ 104 ha. 
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 Sâu cuốn lá nhỏ: Diện tích nhiễm 542 ha (giảm 352 ha so với kỳ trước, giảm 530 ha so với 
cùng kỳ năm trước), phòng trừ 104 ha. 

 Sâu đục thân 2 chấm: Diện tích nhiễm 1.773 ha (tăng 128 ha so với kỳ trước, tăng 728 ha so 
với cùng kỳ năm trước); diện tích phòng trừ trong kỳ 1.071 ha. 

 Bệnh đen lép hạt: Diện tích nhiễm 5.513 ha (tăng 1.130 ha so với kỳ trước, tăng 1.344 ha so 
với cùng kỳ năm trước), diện tích phòng trừ trong kỳ 2.379 ha. 

 

2. Tiêu thụ 

Theo báo cáo của Hiệp hội lương thực Việt Nam (VFA) cho thấy, trong nửa đầu tháng 10/2021, xuất 

khẩu gạo Việt Nam đạt trên 294.000 tấn với trị giá trên 154 triệu USD, tăng 61,68% về lượng và 
57,71% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này, giúp đưa luỹ kế xuất khẩu gạo Việt Nam từ đầu 

năm đến ngày 15/10 đạt 4,866 triệu tấn với trị giá 2,57 tỷ USD, giảm 5,88% về lượng và 1,08% về giá 
trị so với cùng kỳ năm ngoái. 

 

Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, tháng 10/2021, xuất khẩu gạo đạt 618.162 
tấn, trị giá 321,941 triệu USD, tăng 4,1% lượng và tăng 9,8% về giá trị. Cộng dồn 10 tháng đạt trên 

5,183 triệu tấn, trị giá 2,738 tỷ USD, giảm 3,1% về lượng nhưng tăng 3,7% về giá trị. 

Philippines vẫn duy trì là thị trường xuất khẩu gạo hàng đầu của Việt Nam, tháng 10 xuất khẩu gạo 
thị trường này đạt 275.386 tấn, trị giá 137,133 triệu USD. Cộng dồn 10 tháng đạt 2.093.859 tấn, trị giá 
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1,069 tỷ USD, so với cùng kỳ năm trước tăng 12,51% về lượng và tăng 23,14% về kim ngạch. Đứng 
thứ hai là thị trường Trung Quốc, tháng 10 xuất khẩu gạo sang thị trường này đạt 78.959 tấn, trị giá 

36,165 triệu USD. Cộng dồn 10 tháng đạt 924.030 tấn, trị giá 459,851 triệu USD, so với cùng kỳ năm 
trước tăng 40,51% về lượng và tăng 21,15% về giá trị. 

 

 

 

3. Diễn biến giá 

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), giá xuất khẩu gạo 10 tháng năm 2021 đã 

đạt 528,5 USD/tấn, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước. 

Trong khi đó VFA cho biết, trong tháng 10 giá gạo xuất khẩu 5% và 25% tấm của Việt Nam đã tăng 
thêm 5 USD tấn, bán ra ở mức 438-442 USD/tấn (gạo 5% tấm), 413-417 USD/tấn (gạo 25% tấm). 

Riêng gạo 100% tấm và gạo Jasmine vẫn ổn định ở mức tương ứng 338-342 USD/tấn và 583-587 

USD/tấn. 

Như vậy, với mức giá này, giá gạo Việt Nam đã vượt xa gạo Thái Lan tới 60 USD/tấn (gạo 5% tấm), 43 
USD/tấn (gạo 25% tấm); vượt xa giá gạo Ấn Độ tới  80 USD/tấn đối với gạo 5% tấm và 85 USD/tấn 

đối với gạo 25% tấm; vượt xa giá gạo Pakistan 75 USD/tấn (đối với cả gạo 5% tấm và 25% tấm); cao 
hơn giá gạo của Myanmar 80 USD/tấn (5% tấm)… 

Mặc dù giá gạo xuất khẩu tăng, nhưng giá lúa tươi và lúa khô tại thị trường nội địa vẫn ổn định. Tại 

An Giang, giá lúa IR 50404 tươi ở mức 5.000 - 5.200 đồng/kg; lúa Đài thơm 8 (tươi) 5.800 - 6.000 

Biểu đồ 1: Các thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam trong 10 tháng năm 2021 (Nguồn: Bộ NN&PTNT). 
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đồng/kg; lúa OM 5451 ở mức 5.600 - 5.800 đồng/kg; lúa OM 380 giá 5.300 - 5.400 đồng/kg; OM 18 
giá 5.700 đồng/kg; lúa Nàng Hoa 9 giá 6.000 - 6.100 đồng/kg; lúa Nhật giá 7.500 - 7.600 đồng/kg… 

Tại Hậu Giang, giá lúa cũng ổn định, phổ biến từ 5.200-6.000 đồng/kg. 
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PHẦN III: 

Trong báo cáo tháng 9/2021, USDA dự báo điều chỉnh giảm tiêu thụ gạo ở Ấn Độ, nhưng trên toàn 

cầu vẫn cao kỷ lục. 

Theo đó, tiêu thụ gạo thế giới năm 2021-2022 dự kiến đạt kỷ lục 514 triệu tấn, tăng 0,3 triệu tấn so 

với dự báo tháng liền trước và cũng tăng hơn 7,6 triệu tấn so với năm trước. 

Cụ thể, dự báo về tiêu thụ được điều chỉnh tăng (so với báo cáo tháng 8) ở Bangladesh, Myanmar, 
Iraq, Sri Lanka và Đài Loan, nhưng giảm ở Brazil, Trung Quốc, Cuba, EU và Mỹ. 

So với niên vụ trước, Trung Quốc sẽ chiếm phần lớn mức tăng trong tiêu thụ gạo dự kiến ở toàn cầu 

trong năm 2021-2022, với tổng tiêu thụ của nước này sẽ tăng 5,4 triệu tấn lên kỷ lục 155,7 triệu tấn. 
Việc sử dụng gạo làm thức ăn chăn nuôi và trong công nghiệp chiếm gần như tất cả mức tiêu thụ 

tăng đó. 

Bangladesh, Myanmar, Campuchia, Colombia, Ethiopia, Ghana, Guinea, Ấn Độ, Nepal, Nigeria, 

Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Tanzania, Thái Lan và Việt Nam dự kiến cũng sẽ tăng tiêu thụ gạo 
trong năm 2021-2022. Ngược lại, tiêu thụ ở Nhật Bản và Hàn Quốc dự báo giảm, chủ yếu do xu 

hướng đa dạng hóa chế độ ăn uống trong thời gian dài, và dân số tăng không đáng kể, hoặc thậm chí 
giảm. 
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PHẦN IV: 

Trong tháng 10 này, các doanh nghiệp ngành gạo đã lần lượt công bố báo cáo tài chính quý III/2021 
với kết quả kinh doanh trái chiều. 

 

Cụ thể, CTCP Tập đoàn Lộc Trời (Mã: LTG) ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 1.992 tỷ 
đồng, tăng 12% so cùng kỳ. Tuy nhiên, do các chi phí như giá vốn, chi phí quản lý, chi 

phí bán hàng đều tăng mạnh dẫn đến  lãi ròng của công ty giảm 65% xuống 32 tỷ đồng. 

 

Tương tự , CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (Vinaseed - Mã: NSC) 
mặc dù có doanh thu quý III/2021 tăng 36%, song giá vốn tăng cao nên 

công ty ghi nhận lãi trước thuế 35,8 tỷ đồng, chỉ tăng nhẹ 0,8% so với cùng kỳ năm ngoái. So với quý 

2/2021, doanh thu quý 3/2021 của Vinaseed giảm 24% còn lợi nhuận trước thuế giảm gần 51%. 

Mới đây, HĐQT Vinaseed đã thông qua kế hoạch kinh doanh quý IV/2021 và cả năm 2021. Theo đó, 
công ty đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất quý IV/2021 là 517 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế gần 99 tỷ 

đồng, hồi phục mạnh trở lại so với quý III/2021. Mặc dù vậy, kế hoạch doanh thu và lợi nhuận cả năm 
chỉ đạt lần lượt 1.700 tỷ đồng và 246 tỷ đồng, lần lượt tăng 4% và 15% so với năm 2020. Kế hoạch 

điều chỉnh này giảm đáng kể so với mục tiêu mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của công ty đã 

thông qua: doanh thu 1.800 tỷ đồng doanh thu và lãi trước thuế 266 tỷ đồng. 

 

Cũng trong quý III, doanh thu thuần của CTCP Xuất nhập khẩu An Giang (Mã: AGM) 
đạt 1.297 tỷ đồng, tăng 149% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, do ảnh hưởng dịch 

COVID-19 và chi phí vận chuyển, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp này chỉ đạt gần 
4 tỷ đồng giảm 53% so với cùng kỳ năm 2020. 
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Tuy nhiên bức tranh kinh doanh của ngành gạo cũng xuất hiện điểm sáng khi CTCP Nông 
nghiệp Công nghệ cao Trung An (Mã: TAR), mặc dù cũng gặp khó khăn trong đợt dịch 

COVID-19 lần thứ tư, nhưng công ty vẫn đẩy mạnh xuất khẩu gạo khi trúng các gói thầu 
xuất khẩu sang Hàn Quốc.  

Trong quý III, TAR ghi nhận doanh thu thuần tăng 35% lên 726 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận 

sau thuế công ty mẹ đạt 34 tỷ đồng, tăng 68% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là mức lợi nhuận 
theo quý cao nhất của Gạo Trung An.
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PHẦN V: 

Bangladesh: Vào cuối tháng 10, theo Jago News Desk, tại cuộc họp trực tuyến của Đơn vị 

Ủy ban Kế hoạch và Giám sát Thực phẩm (FPMCU) dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Lương 
thực Sadhan Chandra Majumder hôm Chủ nhật, chính phủ Bangladesh đã quyết định sẽ thu mua 30 

nghìn tấn thóc và 50 nghìn tấn gạo từ thị trường trong nước trong khi mùa Aman đang diễn ra. Bên 
cạnh đó, trong cuộc họp, họ đã quyết định thu mua 15 nghìn tấn lúa mì. 

Đợt thu mua ngũ cốc lương thực sẽ bắt đầu vào ngày 07/11. Giá thóc sẽ được thu mua ở mức 27 
Taka/kg, trong khi giá gạo được cố định ở mức 40 Taka/kg. 

Trong vụ mùa Aman trước, chính phủ đã ấn định giá lúa ở mức 26 Taka/kg, trong khi giá lúa ở mức 

36 Tak/kg. Theo Bộ trưởng Lương thực, ngoài việc tăng dự trữ lương thực để đảm bảo an ninh lương 
thực của đất nước, chính phủ còn muốn đảm bảo giá cả hợp lý cho cây trồng của nông dân. Đồng 

thời, ông cũng lưu ý rằng chính phủ đã hoàn thành thành công việc mua sắm vụ Boro, ông hy vọng 
rằng nó cũng có thể hoàn thành việc mua sắm Aman. 

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp cũng cho biết mặc dù diện tích đất canh tác bị thu hẹp do 
đô thị hóa nhanh chóng và mức tiêu thụ cho thức ăn chăn nuôi và mục đích khác ngày càng tăng, an 

ninh lương thực của đất nước đang được đảm bảo bằng cách tăng sản lượng mùa vụ. 

 

Trung Quốc: Theo một báo cáo của USDA, chính phủ Trung Quốc đã công bố Kế hoạch 

Phát triển Nông nghiệp Xanh Quốc gia 5 năm lần thứ 14 (gọi là “Kế hoạch”). Nội dung chính 
của kế hoạch là đặt ra các mục tiêu phát triển và định lượng các mục tiêu ngành nông nghiệp đạt 

được vào cuối năm 2025.  

Các mục tiêu bao gồm các biện pháp liên quan đến khí hậu và tính bền vững cũng như sự phát triển 
của các vùng nông thôn Trung Quốc. Kế hoạch bao gồm các khía cạnh liên quan đến hệ thống sản 

xuất và hiệu quả thu được đối với việc sử dụng các đầu vào nông nghiệp, phát triển hoặc sửa đổi luật 
và quy định, cũng như các lĩnh vực hỗ trợ cho việc tiếp thị nông sản Trung Quốc. Có một số ví dụ về 

“các dự án” mà chính phủ dự định thực hiện hoặc hỗ trợ theo đuổi phát triển nông nghiệp “xanh” của 
Trung Quốc. 
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Trong một chiều hướng khác, theo Reuters, trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát trở lại, chính 
phủ nước này khuyến cáo người dân dự trữ hàng hóa cơ bản trong trường hợp khẩn cấp. Người tiêu 

dùng Trung Quốc đã tích trữ gạo và các hàng hóa cơ bản khác như bắp cải, bột các loại. Sau khi một 
số vụ mua hoảng loạn, chính phủ nước này lại ra thông báo đảm bảo với người dân về nguồn cung 

cấp lương thực của quốc gia vẫn đủ đáp ứng cho nhu cầu người dân nước này. Một người mua hàng 
cho biết gạo tại các cửa hàng đều bị mua sạch để tích trữ.
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PHẦN VI: 

Ngành lúa gạo đang chuyển đổi mạnh mẽ từ lượng sang chất 

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT), mặc dù gặp nhiều khó khăn do đứt gãy 

nguồn cung nhân lực và chế biến do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng gạo vẫn là một 
trong nhiều mặt hàng xuất khẩu có mức giá tăng lạc quan trong 10 tháng năm 2021 của ngành 

NNPTNT.   

Theo Thứ trưởng Bộ NNPTNT Trần Thanh Nam, để đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và mạnh của 

ngành, chuyển đổi nhanh tư duy sản xuất nông nghiệp thuần túy sang tư duy làm kinh tế nông 
nghiệp, Bộ NNPTNT đang tập trung đẩy mạnh vùng sản xuất nguyên liệu lớn, đáp ứng các tiêu chuẩn 

của thế giới, có mã số vùng trồng, vùng nuôi để quản lý, truy xuất nguồn gốc và chế biến chuyên sâu, 
nâng cao giá trị…  

Trong đó, vùng nguyên liệu lớn sản xuất lúa, dự kiến sẽ hình thành khoảng 100.000 ha, trước mắt 

triển khai tại tỉnh Kiên Giang khoảng 20.000 ha, ở vùng Tứ giác Long Xuyên và tỉnh An Giang 30.000 
ha. 

Cụ thể, tại Kiên Giang, sẽ xây dựng vùng nguyên liệu lúa gạo trên địa bàn 3 huyện Giang Thành, Hòn 
Đất, Kiên Lương, với diện tích 20.000 ha. Bộ NNPTNT sẽ đầu tư một số công trình hạ tầng, đường 

giao thông, cầu, thủy lợi… với tổng kinh phí khoảng 45 tỷ đồng. 

Tỉnh Kiên Giang tham gia nạo vét thủy lợi nội đồng, củng cố đê bao để củng cố vùng nguyên liệu. Hỗ 
trợ mua sắm thiết bị, máy móc cơ giới sản xuất, khoảng 9 tỷ đồng. 

Vùng nguyên liệu sẽ tập trung nâng cao các tiêu chuẩn, quy chuẩn sản xuất, tích hợp các giá trị trong 

chuỗi sản xuất để nâng cao hiệu quả, đáp ứng các điều kiện: Nằm trong vùng quy hoạch, sản xuất 

theo quy chuẩn, tiêu chuẩn an toàn, hiện đại hóa sản xuất, áp dụng cơ giới hóa, tạo được mối liên kết 
sản xuất và huy động được các nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững. 
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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. 

Bộ Công Thương 

Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) 

Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn 

Cục Bảo vệ thực vật 

Tổng cục Hải quan 

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) 

Bộ Tài nguyên và Môi trường 

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) 

Hội đồng ngũ cốc quốc tế (IGC) 

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc 
(FAO) 

Reuteus 

SSI Research 

Riotimeonline 

 

Báo cáo “Thị trường gạo tháng 10/2021” được biên tập viên mục Hàng hóa của VietnamBiz tổng hợp và trình bày. Các 

số liệu, thông tin và những phân tích được tổng hợp trong báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không 
được sử dụng như lời khuyên cho việc tư vấn kinh doanh, tài chính và những lĩnh vực chuyên nghiệp khác. 

VietnamBiz sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường đối với bất kì chi phí, tổn thất hoặc thiệt hại nào cho dù trực tiếp hay 
gián tiếp, có liên quan tới hoặc là hậu quả của việc sử dụng báo cáo, hoặc liên quan tới những thiếu sót, sai sót. 
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Thư ký toà soạn phụ trách mục Hàng hóa – trang TTĐTTH VietnamBiz 

Hotline: 099 522 2999 

Email: info@vietnambiz.vn 
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