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Trong tháng 2, năng suất sản xuất giảm đã đưa biến động giá đường thô và đường trắng 
lên mức cao nhất trong vòng 4 năm trở lại đây. 

Chỉ số giá giao dịch đường thô và đường trắng trong tháng 2 tiếp tục tăng theo xu hướng 
của các tháng gần đây. 

Tổ chức đường quốc tế (ISO) đã đánh giá lại mức độ cân đối cung - cầu đường cho vụ 

2020 - 2021 và cho rằng sẽ có mức thâm hụt 4,782 triệu tấn đường. Trong khi đó tổ chức 
Datagro của Brazil lại cho rằng dự báo thâm hụt chỉ khoảng 1,43 triệu tấn đường. 

Tại thị trường Việt Nam, lũy kế đến cuối tháng 2/2021 toàn ngành đã ép được 3,75 tấn mía, 
sản xuất được 368.557 tấn đường. 

Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA) ước tính sản lượng đường của vụ 2020 - 2021 chỉ 

còn khoảng trên dưới 550.000 tấn và hầu như chắc chắn sản lượng mía đường vụ mía này 
sẽ chiếm lấy vị trí thấp kỷ lục của vụ 2019 - 2020.  
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PHẦN I 

Trong tháng 2, một số quốc gia sản xuất và xuất khẩu đường lớn trên thế giới đều kém 

năng suất hơn cùng kỳ năm ngoái do thời tiết bất lợi và biến động giá đồng nội tệ so với 

đồng bạc xanh, đặc biệt là đồng real (Brazil). Điều này đưa biến động giá đường thô và 
đường trắng trung bình trong tháng qua ở mức cao nhất trong vòng 4 năm gần đây. 

 

1. Sản xuất và tiêu thụ 

Brazil: Ở khu vực Trung tâm phía Nam, lượng mưa trong hai tháng đầu năm 

khá ít nên sẽ làm giảm sự phát triển của cây mía. Lũy kế sản lượng đường 

của khu vực này từ ngày 1/4/2020 – 16/2/2021 đạt 38,21 triệu tấn, tăng 
44,3% so với cùng kỳ năm ngoái.  

Tính riêng nửa đầu tháng 2, các nhà máy đường đã ép 486.890 tấn mía, tăng 185% so với 
cùng kỳ năm trước và thu về 21.350 tấn đường. 

Trữ đường thu hồi (ATR) trong 6 tháng đầu năm đạt trung bình 61 kg/tấn, tăng 293% so với 

cùng kỳ. Hiện có 3 nhà máy đường, 5 nhà máy ngô và 2 nhà máy chế biến nguyên liệu thô 
đi vào hoạt động cuối tháng 2.  

Sản xuất đường được khuyến khích bởi lợi nhuận thu về tốt hơn nhiều so với sản xuất 
ethanol và đồng Real (Brazil) yếu hơn thúc đẩy nhu cầu xuất khẩu ra nước ngoài. 

Tổ chức tư vấn Datagro cho biết sản lượng đường khu vực Trung Nam Brazil giảm xuống 

36,7 triệu tấn trong niên vụ 2021 - 2022 (tháng 4/tháng 3) so với 38,5 triệu tấn trong vụ 
trước. 

Lượng mía ép được cũng giảm 3,5% so với vụ trước, còn 586 triệu tấn. Lượng ethanol sản 
xuất cũng giảm từ 30,6 tỷ lít trong mùa trước xuống còn 29,4 tỷ lít. 

 

Thái Lan: Vụ thu hoạch đang diễn ra ở Thái Lan, đạt khoảng 525.622 tấn 

mía/ngày. Tính đến hết tháng 2, ngành đường nước này đã thu hoạch được 
62,5 triệu tấn mía, so với 74 triệu tấn năm ngoái.  
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Năng suất tiếp tục được cải thiện trong suốt tháng 2 với mức trung bình 121 kg đường/tấn 

mía. Sản lượng đường thô đạt 5 triệu tấn, trong khi đường tinh luyện, đường trắng và 
đường đóng bao khác đạt tương ứng 874.000, 700.000 và 367.000 tấn. 

 

Ấn Độ: Các nhà máy ở Ấn Độ sản xuất 23,4 triệu tấn đường đến cuối tháng 2, 

so với 19,5 triệu tấn mùa trước. Tính riêng tháng 2, sản lượng đường đạt 5,7 
triệu tấn, tăng 0,3 triệu tấn so với cùng kỳ năm ngoái. 

 

Mexico: Tính đến ngày 27/2, các nhà máy đã ép được 28,9 triệu tấn mía, tăng 

từ 19,6 triệu tấn hồi cuối tháng 1 và 25,3 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái. Sản 

lượng đường đạt hơn 3,1 triệu tấn, so với hơn 2 triệu tấn cuối tháng 1 và 2,5 
triệu tấn cùng kỳ năm ngoái. 

 

  

EU: Tổng lượng đường các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu đạt 
hơn 14,5 triệu tấn, giảm 0,15 triệu tấn so với dự báo tháng 1. 
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Mỹ: Sản lượng củ cải đường của Mỹ niên vụ 2020 - 2021 dự báo đạt 4,2 triệu 

tấn, tăng 584.000 tấn so với vụ trước. Đối với đường mía, sản lượng dự kiến 
tăng 390.000 tấn lên 3,5 triệu tấn.  

Trong báo cáo Cung – cầu nông sản thế giới tháng 2, sản lượng củ cải đường của Mỹ niên 

vụ 2020/21 được điều chỉnh tăng 584.000 tấn so với niên vụ trước, đạt 4,2 triệu tấn; lượng 

đường mía tăng 390.000 tấn lên 3,5 triệu tấn. Sản xuất đường tăng lên có thể khiến quốc 
gia này giảm nhập khẩu. 

 

Nga: Sản xuất dự kiến phục hồi trong niên vụ 2021- 2022 khi diện tích trồng 

củ cải dự kiến tăng 14,4% lên 1,06 triệu ha. Tổng lượng đường thu được ước 
tính đạt 5,7 triệu tấn. 

Giá mật rỉ từ củ cải đường ở khối Liên minh châu Âu (EU) có xu hướng suy yếu trong 6 

tháng qua. Tháng 1/2021, giá mật rỉ đã giảm 3% xuống 131,7 EUR/tấn so với thời điểm 
cuối năm 2020.  

Nguồn cung mật mía dồi dào hơn từ Trung Mỹ và Ấn Độ là yếu tố chính gây áp lực cho giá 

trong thời gian gần đây. Theo United Molasses, Ấn Độ dự kiến xuất khẩu khoảng 1 triệu tấn 

mật rỉ từ mía trong niên vụ hiện tại. điều này có thể bù đắp cho sự thiếu hụt từ Thái Lan. 
Xuất khẩu mật rỉ của Ấn Độ sẽ được phân chia rộng rãi giữa châu Âu và châu Á. 

  

Australia: Xuất khẩu mật rỉ trong tháng 12/2020 đã phục hồi trở lại mức 
32.708 tấn từ 5.348 tấn trong tháng 11.  

Lũy kế xuất khẩu trong 6 tháng của khu vực này lên tới 187.371 tấn, tăng 36% 

so với cùng kỳ năm ngoái. Điểm đến gồm New Zealand với 97.190 tấn, Thái Lan khoảng 
78.017 tấn và Việt Nam là 12.000 tấn.  

 

2. Giá cả và tồn kho 

Theo ghi nhận của tổ chức ISO, trong tháng 02 chỉ số giá giao dịch đường thô và đường 
trắng tiếp tục dao động theo xu hướng tăng của các tháng gần đây.  
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Giá đường thô giao ngay (tính theo giá hàng ngày của ISA) trung bình đạt 16,20 USD 

cent/lb trong tháng, tăng một cent so với tháng 01 và tăng từ mức 14,08 cent/lb vào tháng 
12/2020.  

Chỉ số giá đường trắng ISO đã tăng lên 460,41 USD/tấn trong tháng 2 từ mức 438,74 

USD/tấn trong tháng 1 và 399,31 USD trong tháng 12. Giá trung bình tháng của cả hai loại 
đường thô và trắng đã đạt mức cao nhất trong vòng 4 năm trở lại đây. 
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3. Dự báo 

Trong tháng 2, tổ chức ISO đã đánh giá lại cân bằng cung cầu đường thế giới cho niên vụ 

2020 - 2021 và cho rằng sẽ có mức thâm hụt 4,8 triệu tấn đường. Trong khi đó, tổ chức 
Datagro của Brazil lại cho rằng dự báo thâm hụt chỉ khoảng 1,4 triệu tấn đường. 

Về mặt nguồn cung, các thông tin cập nhật từ Thái Lan và EU cũng cho thấy vụ 2020 - 
2021 có khả năng sản lượng thấp hơn niên vụ trước.  

Về mức tiêu thụ, đánh giá khác nhau về mức độ ảnh hưởng của dịch C-19 đến tiêu thụ 

đường khiến cho các nhà phân tích đã đưa ra các nhận xét đánh giá trái chiều nhau về 
triển vọng sắp tới của thị trường đường thế giới.  

Trong khi, FO Licht nhận định niên vụ 2020 - 2021 sẽ thâm hụt 3,8 triệu tấn đường, 

Rabobank dự kiến chỉ thâm hụt khoảng 0,3 triệu tấn, còn S&P Global Platts ước tính thặng 
dư khoảng 121.000 tấn. 

Hãng Dịch vụ Nghiên cứu Nhiệt đới (TRS) dự báo, thặng dư đường niên vụ 2021/22 dự báo 

đạt 5,2 triệu tấn, khi sản lượng dự báo đạt 191,5 triệu tấn và tiêu thụ khoảng 186,3 triệu 
tấn. 
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PHẦN II 

1. Tình hình sản xuất, tiêu thụ 

VSSA cho biết trong tháng 2/2021 hầu hết các nhà máy của ngành đường Việt Nam đã 

vào vụ mía 2020 - 2021, tuy nhiên cũng có một số nhà máy đã ngừng vụ sản xuất vì hết 
nguyên liệu.  

Lũy kế đến cuối tháng 2/2021 toàn ngành đã ép được 3,75 tấn mía sản xuất  được 368.557 

tấn đường. So sánh cùng kỳ với vụ ép mía 2019 - 2020 (vốn đã là vụ ép có sản lượng thấp 

kỷ lục trong 19 năm của ngành đường Việt Nam) sản lượng mía ép chỉ đạt 72,3% và sản 

lượng đường chỉ đạt 71,3%.  

VSSA ước tính sản lượng đường của vụ 2020 - 2021 chỉ còn khoảng trên dưới 550.000 tấn 

và hầu như chắc chắn sản lượng mía đường vụ mía 2020 - 2021 sẽ chiếm lấy vị trí thấp kỷ 
lục của vụ 2019 - 2020.  

“Số liệu sản xuất này đã bộc lộ thiệt hại vô cùng nghiêm trọng mà ngành đường Việt Nam 

phải gánh chịu trước sự tàn phá của nguồn đường phá giá có nguồn gốc nhập khẩu trong 

nhiều năm liên tiếp, cộng với tác động của biến đổi khí hậu những năm gần đây tại các 
vùng sản xuất mía”, VSSA nhận định. 

 

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

Giá đường 

Theo VSSA, trong tháng 2/2021 có giai đoạn nghỉ tết và giá đường vẫn giữ giá của tháng 
1/2021 vào giai đoạn trước tết.  

Tuy nhiên một sự kiện quan trọng đối với ngành mía đường Việt Nam đã xảy ra vào tuần 
thứ hai của tháng 2/2021.  

Sau 5 tháng điều tra theo đúng quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới, Luật Quản lý 

ngoại thương và các quy định liên quan, Bộ Công Thương đã xem xét và đánh giá kỹ lưỡng 

thiệt hại của ngành sản xuất trong nước, mức độ bán phá giá và mức độ được trợ  cấp của 

các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu sản phẩm đường mía của Thái Lan cũng như tính 
toán tác động đối với các ngành sản xuất hạ nguồn và người tiêu dùng.  
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Kết quả điều tra cho thấy ngành sản xuất đường mía Việt Nam đã chịu thiệt hại nặng nề 

trong thời gian vừa qua; ngày 9/2/2021, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 

477/QĐ BCT về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá (CBPG) và chống trợ cấp (CTC) 
tạm thời đối với sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Thái Lan.  

Theo đó, các công ty sản xuất, xuất khẩu Thái Lan sẽ bị áp thuế tạm thời 48,88% đối với 
đường tinh luyện và 33,88% đối với đường thô gồm thuế CBPG và thuế CTC.  

“Đối với ngành mía đường Việt Nam, quyết định số 477/QĐ-BCT của Bộ Công Thương 

chẳng khác nào chiếc phao cứu sinh xuất hiện kịp thời trong hoàn cảnh thập tử nhất sinh”, 
VSSA nhận định.  

Theo đó, ngay sau kỳ nghỉ tết, các nhà máy đã ngay lập tức điều chỉnh tăng giá bán đường 

đồng thời tăng giá mua mía cho nông dân nhằm thể hiện sự chia sẻ đồng thời áp dụng các 
biện pháp khuyến khích để hy vọng người nông dân quay lại với cây mía. 

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: 
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Như vậy giá đường đến cuối tháng 2/2021 đã thiết lập mặt bằng giá mới, 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 hơn.  

 

 

 

Nhập khẩu đường 

Cũng theo VSSA Quyết định số 2466/QĐ-BCT đã được Bộ Công Thương ban hành 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.  

Trong tháng 1/2021, số liệu của tổng cục Hải Quan Việt Nam cho thấy tiếp tục nhập khẩu 

đường vào thị trường Việt Nam với khối lượng khá lớn sau khi có quyết định điều tra chống 
bán phá giá và chống trợ cấp.  

Tổng lượng đường nhập khẩu trong tháng 1/2021 là 120.510 tấn, là khối lượng rất đáng kể 

trong bối cảnh khủng hoảng vận chuyển container trên thế giới (nếu không khối lượng hẳn 
đã lớn hơn nhiều).  
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Tháng 1/2020 còn tiếp tục ghi nhận hiện tượng đặc biệt khác khi số liệu của tổng cục Hải 

Quan Việt Nam đã cho thấy tình trạng gia tăng trong nhập khẩu đường vào thị trường Việt 

Nam từ một số quốc gia ASEAN (Campuchia, Lào, Malaysia, Myanmar, Indonesia) so với 
thời gian trước khi có quyết định điều tra như sau: 

 

Số liệu của Tổng cục Hải Quan cũng cho thấy mức giá nhập khẩu từ 5 quốc gia này đều chỉ 
tương đương hoặc thấp hơn giá đường Thái Lan trong cùng kỳ.  
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Như vậy tác hại của các loại đường này đối với ngành sản xuất trong nước cũng gây thiệt 
hại nghiêm trọng tương tự như đường nhập khẩu từ Thái Lan.  

Theo Hiệp hội mía đường Việt Nam trong tháng 2/2021 chưa có số liệu của Tổng cục Hải 

quan, nhưng thông tin từ các nhà buôn đường quốc tế cho thấy các yêu cầu đặt hàng từ 

Việt Nam đối với các loại đường có xuất xứ từ 5 quốc gia nêu trên vẫn rất cao bất chấp giá 
tăng trên thị trường quốc tế.  

Cả 5 quốc gia này đều là những quốc gia sản xuất không đủ đường cho thị trường nội địa 
và phải nhập khẩu đường khối lượng lớn với xuất xứ từ Thái Lan.  

“Như vậy, trong tháng 2/2021 đã tiếp tục xuất hiện dấu hiệu của lẩn tránh phòng vệ thương 

mại ngay từ giai đoạn điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với sản phẩm 

đường, nhằm đối phó với khả năng có thể bị áp dụng thuế chống bán phá giá, chống trợ 
cấp tạm thời có hiệu lực trở về trước trong quyết định 2466/QĐ-BCT”, VSSA nhận định. 

 

Nạn nhập lậu 

Trong tháng 2/2021, tình hình gian lận thương mại đường nhập lậu gia tăng tần suất hoạt 

động khi giá đường bắt đầu phục hồi dưới tác dụng của hàng rào thuế chống bán phá giá 

và chống trợ cấp, bất chấp việc gia tăng kiểm soát biên giới để phòng ngừa dịch bệnh 
COVID-19.  

Việc giao dịch đường nhập lậu được điều chỉnh quy trình để trở nên kín kẽ và thận trọng 
hơn hẳn trước đây.  

Số liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy một lượng đường lớn vẫn nhập khẩu vào Việt Nam 

trong tháng 1/2021 cộng với đường nhập lậu tiếp tục xuất hiện bất chấp khủng hoảng 

logistic toàn cầu và mức độ kiểm soát đường biên giới gia tăng để phòng chống dịch bệnh 
COVID-19.  

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 cùng với các thương nhân vẫn tiếp tục nhập khẩu 
đường về và cạnh tranh quyết liệt để giành thị phần của các nhà máy mía.  

Với ưu thế giá rẻ hơn, các loại đường có nguồn gốc nhập khẩu vẫn thống lĩnh thị trường và 
sản lượng bán của các nhà máy vẫn bị giới hạn. 

Trở ngại duy nhất của hoạt động gian lận thương mại đường nhập lậu hiện nay là nguồn 

cung đường (xuất xứ từ Thái Lan) không dồi dào và rẻ như các năm trước đây vì vụ ép 
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2020 - 2021 của Thái Lan dự kiến cũng sẽ kết thúc trong tháng 3/2021 với sản lượng dự 
báo tương đương hoặc thấp hơn vụ 2019 - 2020.  

 

3. Dự báo 

Nhận định tháng 2  

Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam vụ ép mía đã ở giữa vụ, 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. Thực tế không có thay đổi 

giá đường vào giai đoạn tết. Sau tết, với quyết định áp thuế chống bán phá giá và chống trợ 

cấp bắt đầu có hiệu lực từ ngày 16/2/2021, thị trường đường nội địa đã bắt đầu thiết lập 
mặt bằng giá đường tương ứng với giá mía mới điều chỉnh tăng.  

Các nhà máy đang gặp khó khăn vì đã nâng giá mía lên cho nông dân nhưng tiêu thụ 

đường với mặt bằng giá mới không thể thực hiện trước sự cạnh tranh của các loại đường 
có nguồn gốc nhập khẩu. 

 

Dự báo tháng 3/2021  

VSSA dự kiến vụ ép 2020 - 2021 của ngành đường Việt Nam sẽ cơ bản kết thúc trong 

tháng 3. Các loại đường có nguồn gốc nhập khẩu tiếp tục nhập bất chấp khủng hoảng 
logistic đối với đường chính ngạch và việc kiểm soát biên giới đối với đường nhập lậu.  

Như vậy các nguồn cung vẫn sẵn có, do đó không có hiện tượng thiếu hụt đường trong 

tháng 3/2021 và tháng 4/2021 và ưu thế thị trường vẫn thuộc về các loại đường có nguồn 
gốc nhập khẩu.  

“Do sản lượng đường sản xuất trong nước thấp, những tháng tiếp theo thị trường sẽ phụ 

thuộc nhiều hơn đến nguồn cung từ đường nhập khẩu và giá đường trong nước sẽ có diễn 
biến gắn với giá đường thế giới vốn có nhiều biến động khó lường”, VSSA dự báo. 
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PHẦN III 

 

1. Trong nước 

Ngày 24/2, Cục Phòng vệ Thương mại (Bộ Công Thương) thông báo tiếp nhập hồ sơ miễn 

trừ áp dụng biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp tạm thời đối với một số sản 
phẩm đường mía. Thời hạn gửi hồ sơ là trước 17h ngày 26/3. 

Trước đó, ngày 9/2, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng thuế chống bán phá giá và 
chống trợ cấp tạm thời đối với một số sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Thái Lan. 

Một số sản phẩm đường mía bị áp dụng thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp tạm thời 

thuộc các mã HS: 1701.13.00; 1701.14.00 và 1701.99.10, 1701.99.90; 1701.91.00 và 
1702.90.91. 

Mức thuế chống bán phá giá tạm thời 44,88% đối với đường tinh luyện Thái Lan và 33,88% 
đối với đường thô. Dự kiến, mức thuế cuối cùng sẽ được đưa ra vào quý II/2021. 

Trải qua gần 5 tháng điều tra theo, Bộ Công Thương kết luận ngành sản xuất đường mía 
trong nước đã chịu thiệt hại nặng nề trong thời gian vừa qua. 

Một loạt các nhà máy đường đã phải đóng cửa, gây tác động nghiêm trọng đến việc làm 
của người lao động. 

Theo tính toán, đã có 3.300 người lao động bị mất việc làm và 93.225 hộ nông dân bị ảnh 
hưởng do khó khăn của ngành sản xuất trong nước. 

Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên là do đường nhập khẩu được trợ cấp và bán 

phá giá từ Thái Lan tăng mạnh trong năm 2020, lên tới gần 1,3 triệu tấn, tăng 330,4% so với 
năm 2019. 

Kết quả điều tra cho thấy các sản phẩm đường mía nhập khẩu từ Thái Lan, bao gồm 

đường tinh luyện và đường thô, đã được trợ cấp, bán phá giá ở mức 48,88%. Do đó, mức 
thuế CBPG, CTC tạm thời với các sản phẩm đường mía nhập khẩu từ Thái Lan là 48,88%. 
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2. Quốc tế 

Theo Chini Mandi, Chính phủ Ai Cập đã quyết định gia hạn ngừng nhập khẩu đường trong 
ba tháng tới.  

Nghị định do Bộ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp Nivene Gamea ban hành nhằm gia 

hạn lệnh cấm nhập khẩu đường thô và đường trắng mà không có sự chấp thuận trước của 
các bộ trưởng công thương và cung ứng và nội thương. 

Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, ông Abu Al-Yazid, Chủ tịch Công ty Đường 
Delta nói rằng sản lượng đường hiện tại ở Ai Cập là khoảng 2,7 triệu tấn. 

“Sản lượng đường của Ai Cập đủ để đáp ứng 90% nhu cầu của đất nước và chúng tôi đang 

kỳ vọng tăng sản lượng đường để có thể tự cung tự cấp trong ba năm tới”, Abu Al-Yazid 
cho biết. 

Ali al-Moselhy, Bộ trưởng Bộ Cung ứng và Nội thương đã gặp gỡ những người đứng đầu 

các công ty sản xuất đường vào tháng Giêng và đã thảo luận về kế hoạch tăng sản lượng 
đường để nước này tự cung tự cấp.
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PHẦN IV 

 

1. Hoạt động nổi bật của các doanh nghiệp trong ngành 

Cơ cấu cổ đông CTCP Đường Kon Tum (Mã: KTS) đầu tháng 3 vừa qua đã 

có sự thay đổi. Theo đó, cổ đông America LLC đã hạ tỷ lệ sở hữu tại Đường 

Kon Tum từ 5,14% còn 4,8% vốn điều lệ và chính thức không còn là cổ đông 
lớn của doanh nghiệp từ ngày 22/2. 

 

Với CTCP Mía đường Lam Sơn (Lasuco), doanh nghiệp công bố muốn bán 

hơn 3 triệu cổ phiếu quỹ nhằm bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh 

doanh. Thời gian giao dịch diễn ra từ ngày 10/3 đến 8/4 theo phương thức 
khớp lệnh và thỏa thuận. 

 

Ngày 11/3, CTCP Đường Quảng Ngãi (Mã: QNS) đã thanh toán cổ tức 5% 

bằng tiền, tương ứng với mỗi cổ phần thì nhà đầu tư được nhận 500 đồng. 

Đây là lần tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020 của doanh nghiệp. Tổng số tiền 
Đường Quảng Ngãi chi ra trong lần thanh toán này là 178,5 tỷ đồng. 

 

2. Tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong ngành 

CTCP Thành Thành Công Biên Hòa (TTC Sugar, mã: SBT) đã tiêu thụ gần 

650.000 tấn đường 6 tháng đầu niên độ 2020-2021, tăng gần 37% so với 
cùng kỳ.  

Doanh thu thuần đạt 7.507 tỷ đồng, tăng 22% và hoàn thành hơn 52% kế hoạch năm. Lợi 
nhuận sau thuế đạt hơn 243 tỷ, tăng 372% so với cùng kỳ. 

 

Theo báo cáo tài chính soát xét niên độ 2020 – 2021 của Mía Đường Lam 

Sơn, có sự chênh lệch tăng nhẹ ở khoản mục doanh thu thuần trong khi lãi 
sau thuế giảm 17% so với báo cáo tự lập.  
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Như vậy doanh thu công ty sau kiểm toán là 505 tỷ đồng và lãi sau thuế 3,4 tỷ đồng. 

Nguyên nhân là trích lập dự phòng đầu tư vào công ty con thêm 400 triệu đồng, cùng chi 
phí tiền lương bán hàng tăng lên 511 triệu đồng. 

 

Đường Kon Tum ghi nhận doanh thu bán niên năm tài chính 2020 – 2021 đạt 

58 tỷ đồng, tăng đột biến hơn 200% so với cùng kỳ năm trước đó. Trong khi 

đó, chi phí quản lý và chi phí bán hàng trong kỳ thấp hơn, cùng với đó là 

doanh thu tài chính cải thiện kéo lợi nhuận nửa đầu năm chênh lệch lớn so 

với cùng kỳ. Cụ thể, Đường Kon Tum báo lãi sau thuế 1,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ lãi 
490 triệu đồng. 

 

Một doanh nghiệp khác cũng có sự khởi sắc trong hoạt động kinh doanh 

nửa đầu niên độ tài chính 2020 – 2021 là CTCP Mía đường Sơn La (Mã: 

SLS). Theo đó, lợi nhuận sau thuế SLS nửa đầu năm đạt 41,1 tỷ đồng, tăng 

16% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân chính theo giải trình của công 
ty là chi phí tài chính và chi phí quản lý giảm so với cùng kỳ. 

 

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong ngành 

Ngày 3/4 tới đây, CTCP Đường Quảng Ngãi sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 

2021. Trong lần họp này, Hội đồng quản trị công ty dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua kế 

hoạch chia cổ tức năm 2020 tỷ lệ 25%, tương ứng 2.500 đồng/cp.Trong đó, 10% đã được 

công ty chi trả trong hai đợt vào tháng 9/2020 và tháng 3/2021; 15% còn lại sẽ được thanh 
toán vào ngày 29/4. 

Ngoài ra, công ty đặt kế hoạch kinh doanh năm 2021 với doanh thu 8.000 tỷ đồng và lãi 

sau thuế 913 tỷ đồng. Vốn điều lệ dự kiến đến ngày 31/12 là 3.569 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức 
năm 2021 dự kiến thấp nhất là 15%.  

Trong niên độ 2020 - 2021, Mía đường Lam Sơn đặt mục tiêu doanh thu 3.000 tỷ đồng, lãi 
trước thuế dự kiến 119,3 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty sẽ chi trả cổ tức tỷ lệ 8% trong năm tới. 
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Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA) 

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 

Chini Mandi 

Business Standard 

Globe Newswire 

Indianexpress 

Earthnworld 

Reuters 

 

Thông tin và tài liệu trong báo cáo được nỗ lực tổng hợp dưới dạng sẵn có một cách chính xác nhất có 
thể. Tuy nhiên, tác giả không đảm bảo tính chính xác, sự thích hợp hay đầy đủ của các thông tin và số 
liệu, đồng thời tuyên bố miễn trừ hoàn toàn trách nhiệm đối với các lỗi hoặc thiếu sót trong các thông tin 
và số liệu này. 

  

Báo cáo “Thị trường đường tháng 2/2021” 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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