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Theo ghi nhận của tổ chức ISO, trong nửa đầu tháng 1/2021 chỉ số giá giao dịch hàng hóa 

đường thô và đường trắng tiếp tục dao động theo xu hướng tăng của các tháng gần đây và 
ngày 14/1/2021 đã đạt mức cao nhất trong 3 năm rưỡi qua.  

Về nửa cuối tháng 1 thị trường đường thế giới đã ghi nhận sự tham gia của dòng đường 

xuất khẩu từ Ấn độ cùng với sự đảo chiều của giá đường nhưng nhìn chung mức giảm 
không nhiều và giá đường của cả tháng 1 vẫn ở mức cao.  

Trong dự báo mới đây của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), sản lượng đường thế giới năm 

2020 - 2021 sẽ tăng, chủ yếu do Brazil tăng tỷ lệ mía dùng sản xuất đường thay vì sản xuất 
ethanol do giá đường gần đây tăng cao.  

Cũng theo USDA, thị trường đường thế giới niên vụ 2020 - 2021 sẽ dư thừa trên 7 triệu tấn 
(quy đường thô), do sản lượng đường toàn cầu tăng khoảng 10%.  

Mặc dù vậy, lượng tồn trữ đường thế giới sẽ giảm do sự chênh lệch về thời gian xuất nhập 

khẩu, do đó tỷ lệ tồn trữ - sử dụng đường niên vụ 2020 - 2021 sẽ giảm xuống 24,5%, từ 
mức 27,1% của niên vụ trước. 

Tại thị trường Việt Nam, giá đường trong tháng 1/2021 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 nhất.  

Sau khi có quyết định điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp, khối lượng đường nhập 

khẩu vẫn tiếp tục tràn vào thị trường Việt Nam với khối lượng lớn. Đường nhập khẩu này 

cùng với đường nhập lậu tuy không thể tiếp tục ép giá đường sản xuất trong nước nhưng 

vẫn tiếp tục chiếm thị phần vượt trội khiến đường sản xuất trong nước vẫn khó khăn trong 
việc tiêu thụ.  

Về sản lượng, lũy kế đến cuối tháng toàn ngành đã ép được 2,73 triệu tấn mía sản xuất 
được 253.804 tấn đường.
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PHẦN I 

1. Sản lượng 

 

 

 

Theo dự báo của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), xuất khẩu đường toàn cầu năm 2020 - 2021 

sẽ cao kỷ lục cũng do xuất khẩu tăng từ Brazil, mặc dù xuất khẩu từ hầu hết các nước khác 

dự báo vẫn tương tự như năm trước. Tiêu thụ đường thế giới sẽ hồi phục nhẹ, sau khi giảm 
trong năm 2019 - 2020. 

Theo Tổ chức Đường Quốc tế (ISO) trong niên vụ 2020 - 2021, sản lượng đường của Brazil 

được dự báo sẽ đạt con số cao nhất trong ít nhất 12 năm, ở mức hơn 42 triệu tấn. Con số 

này sẽ tăng hơn 40% so với năm trước, khi quốc gia Nam Mỹ có sản lượng thấp thứ hai 
trong thập kỷ. 
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Brazil: Hiệp hội mía đường Brazil (UNICA) cho biết sản lượng mía nghiền lũy 

kế kể từ đầu vụ thu hoạch 2020 - 2021 đến ngày 1/1/2021 đạt 597,36 triệu 
tấn ở miền Trung – Nam, tăng 3,16% so với cùng kỳ của niên vụ trước. 

Nửa cuối tháng 12, có 7 đơn vị xay xát đóng cửa. Lũy kế kể từ đầu vụ thu hoạch cho đến 

ngày 1/1/2021, đã có 258 đơn vị kết thúc vụ thu hoạch 2020 - 2021, so với 257 đơn vị 
được ghi nhận trong năm 2020.  

Vào tháng 1/2021, 10 đơn vị sẽ tiếp tục sản xuất, 5 trong đó độc quyền ethanol, ngô, 3 cơ 
sở chế biến mía và 2 cơ sở linh hoạt sử dụng ngô và mía làm nguyên liệu. 

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. 

Dự báo đến cuối niên vụ 2020 - 202 tổng lượng đường có thể thu hồi (ATR) là 87,54 triệu 

tấn 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.  

 

Pakistan: Theo Chidi Mandi, Bộ Công nghiệp và các quan chức sản xuất 

Pakistan chia sẻ với Ủy ban Giám sát Giá Quốc gia (NPMC) rằng các nhà máy 

ở Pakistan đã hoàn thành khoảng 80% công đoạn ép mía. Điều này sẽ đảm 
bảo cung cấp đủ hàng để đáp ứng nhu cầu trong nước.  

Bộ công nghiệp đã yêu cầu chính quyền các tỉnh cung cấp thông tin chi tiết về nhu cầu 
đường trong tương lai để dễ dàng lập kế hoạch phù hợp. 

Sản lượng đường có xu hướng tăng mặc dù tình hình ép mía không ổn định. Theo Cục 
Thống kê Pakistan sản lượng đường tăng 30,2% so với cùng kỳ vào tháng 12.  

Trong số 84 nhà máy đường của cả nước, 38 nhà máy được đặt tại khu vực Sindh và 32 
nhà máy khác đã bắt đầu hoạt động, trong đó một nhà máy đã ngừng hoạt động. 

 

Ấn Độ: Hiệp hội mía đường Ấn Độ (ISMA) cho biết tính đến ngày 31/1 đã có 

491 nhà máy sản xuất 176.830 tấn đường, tăng hơn 300.000 tấn so với con 
số 141.040 tấn của cùng kỳ năm ngoái. 
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Tại Maharashtra, sản lượng đường được báo cáo là 63.800 tấn, so với 34.640 tấn được 

sản xuất cùng kỳ năm ngoái. Trong vụ mùa hiện tại 182 nhà máy đường đang hoạt động, 
trong khi vào thời gian tương ứng vụ trước chỉ có 140 nhà máy hoạt động. 

Ở Uttar Pradesh, 120 nhà máy của công ty đang hoạt động và họ đã sản xuất 544.300 tấn 

đường cho đến ngày 31/1, so với 549.600 tấn được sản xuất bởi 119 nhà máy vào ngày 
tương ứng của năm ngoái. 

Tại Karnataka, tính đến cuối tháng 1/2021, 66 nhà máy của công ty đã sản xuất 343.800 
tấn, so với 279.400 tấn do 63 nhà máy đường sản xuất cùng kỳ năm ngoái. 

Gujarat đã sản xuất 555.000 tấn đường với 15 nhà máy đang hoạt động. Năm ngoái, số 

lượng nhà máy đường tương tự đã hoạt động và họ đã sản xuất 4,87 nghìn tấn đường cho 
đến ngày 31/1/2020. 

Tại Tamil Nadu, Andhra Pradesh và Telangana, 37 nhà máy đường đang hoạt động và đã 

sản xuất 3.560 tấn, so với 4.390 tấn được sản xuất bởi 39 triệu đường của thời gian năm 
năm ngoái. 

Các bang còn lại của Bihar, Uttarakhand, Punjab, Haryana và Madhya Pradesh và 

Chhattisgarh, Rajasthan, Odisha đã sản xuất tổng cộng 151.100 tấn đường tính đến ngày 
31/1/2021.  

 

Mexico: Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, sản lượng đường của Mexico ở mức 5,95 
triệu tấn, giá trị thực tế (MT), không thay đổi so với tháng trước.  

Ủy ban Quốc gia về Phát triển Bền vững của Mexico về mía đường 

(CONADESUCA) gần đây đã công bố ước tính thứ hai cho rằng sản lượng đường dự kiến 

giảm từ 6,14 triệu tấn xuống 6,06 triệu tấn. Thay đổi này chủ yếu là do sản lượng mía dự 

kiến thấp hơn khi diện tích và năng suất giảm, trong khi tỷ lệ khai thác dự kiến cũng giảm 
nhẹ.  

Tính đến ngày 6/2, tất cả 49 nhà máy mía đường Mexico đã bắt đầu sản xuất với tổng số 
đường sản xuất ước tính khoảng 2,04 triệu tấn, so với 1,617 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái.  

Tốc độ sản xuất đường hơi chậm so với những gì đã được dự đoán trước của 
CONADESUCA, nhưng gần giống với các năm 2017 - 2018 và 2018 - 2019. 
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Diện tích thu hoạch đến nay là 293.592 ha, tăng so với cùng thời điểm năm ngoái là 
258.168 ha. Sản lượng cũng tăng nhẹ so với năm ngoái, nhưng giảm so với 2 năm trước. 

Theo USDA năng suất mía có xu hướng giảm khi mùa vụ kéo dài. Tỷ lệ khai thác mía cao 

hơn so với cùng thời điểm năm 2018 - 2019 và 2019 - 2020, nhưng thấp hơn 2017 - 2018. 
Ngược lại với năng suất mía, tỷ lệ khai thác có xu hướng tăng trong suốt mùa vụ.  

 

Thái Lan: Nước này đã chứng kiến sản lượng đường thấp hơn cùng với sản 

lượng cao su, xăng dầu và các mặt hàng khác cũng thấp hơn do làn sóng 

nhiễm trùng COVID-19 mới đã tấn công các hoạt động kinh doanh ở Thái Lan 
dẫn đến sự sụt giảm sản lượng đường.  

Tính đến ngày 31/12/2020, sản lượng mía ép 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. 

Văn phòng Ủy ban Mía đường (OSCB) đang có kế hoạch khuyến khích nông dân trồng mía 

địa phương ở Thái Lan cắt mía tươi thay vì đốt. OSCB cũng đang vận động chính sách hỗ 
trợ người nông dân thu nhập ổn định, kỳ vọng không dưới 1.000 Baht/tấn sản phẩm.  

Ông Ekapat Wangsuwan, Tổng giám đốc OSCB, tiết lộ rằng trong năm sản xuất hiện tại 

không dưới 80% lượng mía tươi để chiết xuất sẽ được gửi đến các nhà máy đường, tương 
đương 67,04 triệu tấn.  

Số lượng này ít hơn năm trước khi có đến 75 triệu tấn mía được đưa đến các nhà máy 

đường. Bên cạnh đó, OSCB vẫn đang vận động tăng giá mía tươi đối với mía bị cháy, cho 

nông dân mượn máy chải lá miễn phí và cung cấp viện trợ công cộng độc quyền cho 
những nông dân chỉ chọn cắt mía. 

 

Mỹ: Báo cáo Ước tính Cung và Cầu Nông nghiệp Thế giới của USDA cho biết 

sản lượng đường từ mía và củ cải đường ước tính sẽ tăng trong năm 2020 - 
2021 từ 13,5% lên 14,4%. 

Tổng sản lượng đường ước tính tăng lên gần 9,2 triệu tấn, cao hơn 1 triệu tấn so với năm 

2019 - 2020 và tăng 195.632 tấn so với dự báo trong tháng 12. Trong đó, sản lượng đường 
từ củ cải đường ước đạt gần 5 triệu tấn, tăng 641.000 tấn so với năm ngoái.  
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USDA tuyên bố rằng dữ liệu từ các khu vực sản xuất củ cải đường cho thấy sự gia tăng thu 
hồi đường sucrose lên 14,955%, dẫn đến ước tính sản lượng đường tăng. 

Cụ thể, tổng nguồn cung đường đạt 14,333 triệu tấn giá trị thô (STRV), tăng 216.000 STRV 
từ tháng trước dựa trên các điều chỉnh tăng đối với sản xuất đường mía và củ cải đường. 

Sản lượng đường dự kiến tăng 102.000 STRV lên mức kỷ lục 4.265 triệu. Sản lượng dự kiến 

tăng tại Florida và Louisiana, dự kiến hai bang này sẽ sản xuất số lượng đường mía kỷ lục. 

Trong đó, sản xuất đường ở Florida tăng 65.000 STRV lên 2,2 triệu tấn. Tương tự, sản xuất 

đường mía ở Louisiana được điều chỉnh cao hơn, được dự báo ở mức kỷ lục 1,957 triệu 
STRV. Trong khi sản lượng đường mía của Texas giảm 8.000 STRV xuống 134.000 tấn. 

 

 

 

2. Tiêu thụ 

Brazil: Theo ISO, Brazil là quốc gia sản xuất đường hàng đầu trên thế giới và 

kết quả dự báo niên vụ 2020 - 2021 sẽ mở rộng đáng kể biên so với á quân 
Ấn Độ.  
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Tuy nhiên, về tiêu thụ đường trong nước, Brazil chỉ đứng thứ năm. Trên thực tế, tiêu thụ 

của nước này chỉ chiếm 1/3 sản lượng trong niên vụ 2019 - 2020, trong khi tỷ trọng sản 
lượng cao nhất là xuất khẩu.  

Với sự biến động trong xuất khẩu đường của Brazil theo xu hướng tương tự như sản xuất 

trong những năm gần đây, xuất khẩu niên vụ 2020 – 2021 dự kiến sẽ đạt mức cao trong 
một thập kỷ. 

 

Mexico: Theo USDA, tổng xuất khẩu niên vụ 2020 - 2021 không đổi ở mức 

1,5 triệu tấn. Trong đó, xuất khẩu sang Mỹ vẫn ở mức 995.065 tấn dựa trên 

tính toán nhu cầu của Mỹ do Bộ Thương mại thực hiện hồi tháng 12/2020, 
trong khi xuất khẩu sang các nước khác ở mức 494.442 tấn.  

Các kho dự trữ cuối niên vụ 2020 - 2021 của Mexico sẽ ở mức 935.000 tấn dựa trên tính 

toán mức nguồn dự trữ cần thiết để đạt được mức tiêu thụ 2,5 tháng, mục tiêu mà các nhà 
chức trách trong nước sử dụng để theo dõi và quản lý chương trình trong nước. 

 

Mỹ: Số liệu của  USDA cho biết dự kiến tổng lượng đường nhập khẩu niên vụ 
2020 - 2021 tăng 60.000 STRV lên 3,404 triệu STRV. 

Nhập khẩu đường đã giảm 84.539 tấn xuống còn 3,3 triệu tấn cho giai đoạn 

2020 - 2021, thấp hơn 891.000 tấn trong giai đoạn 2019-2020. Báo cáo của CONADESUCA 

cho biết đã giảm 87.000 tấn nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan xuống còn 1,7 triệu tấn, 
USDA cho biết. 

 

Ấn Độ: Theo bản tin đăng trên Bloomberquint.com, ông Ravi Gupta, chủ tịch 

Shree Renuka Sugars Ltd, cho biết Ấn Độ đã xuất khẩu 70.000 tấn đường 
trắng trong tháng này, trong khi tháng 1 năm ngoái xuất khẩu 370.000 tấn.  

“Tình trạng khan hiếm container đang ảnh hưởng đến việc xuất khẩu đường trắng trên diện 

rộng. Nhu cầu đường tiếp tục tăng từ Afghanistan, Sri Lanka và Đông Phi nhưng việc thiếu 

container đang dẫn đến việc vận chuyển đường từ Ấn Độ chậm lại. Các nhà máy dự kiến 

sẽ xuất khẩu 200.000 tấn đường bao gồm cả đường thô trong tháng này”, ông Ravi Gupta 
nói thêm.  
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Cước phí vận chuyển container từ Ấn Độ đã tăng mạnh trong thời gian qua và việc vận 

chuyển rất khó khăn. Theo quy định ở cảng biển hiện tại, các tàu chở hàng rời như thép, gỗ 
tròn… được ưu tiên, trong khi đường là hàng đóng bao nên không được ưu tiên. 

Chính sách hỗ trợ xuất khẩu đường của Ấn Độ trong niên vụ này đã bị trì hoãn 3 tháng, do 

đó ngành đường chỉ có thể tận dụng 9 tháng còn lại để hưởng chính sách này, tức là rất 

cần thiết phải tăng tốc xuất khẩu từ lúc này trở đi, trong bối cảnh sản lượng trong nước 
tăng cao. 

 

Philiipines: Theo Chini Mandi, một quan chức cấp cao cho biết Philippines 

đang đối mặt với tình trạng thiếu đường từ vài năm trở lại đây và không nên 
xuất khẩu mặt hàng này vì nhu cầu trong nước. 

Ông Steven Chan, Chủ tịch Central Azucarera de Bais, cho rằng đây là lý do duy nhất khiến 
Philippines tạm dừng xuất khẩu đường. 

Vào đầu mỗi năm đường, Cơ quan Quản lý Đường (SRA) quyết định lượng đường cần thiết 
để sử dụng trong nước và ấn định lượng đường được xuất khẩu  

Ông Chan cho biết trong 10 năm qua, chúng tôi là nhà nhập khẩu ròng đường vì sản lượng 

trong nước không đủ đáp ứng nhu cầu trong nước. “Tổng lượng đường tiêu thụ của chúng 

tôi trong 4 năm qua là khoảng 2,5 triệu tấn, cao hơn sản lượng đường sản xuất của chúng 
tôi”, ông nói 

Theo SRA, sản lượng đường trong niên vụ này ước tính là 2,19 triệu tấn, cao hơn 2% so với 
sản lượng của niên vụ trước (2,145 triệu tấn).  

 

Pakistan: Theo Chini Mandi, Chính phủ Pakistan đã quyết định nhập khẩu 

ngay 850.000 tấn đường miễn thuế và các loại thuế khác để hạ giá đường 
trong nước đang tăng. 

Điều này bao gồm miễn thuế 500.000 tấn đường tinh luyện thông qua khu vực nhà nước, 

bên cạnh việc đề nghị các nhà máy đường trong nước nhập khẩu thêm 350.000 tấn đường 
thô. 

Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông, quyết định này được đưa ra tại cuộc họp 

do Văn phòng Thủ tướng Chính phủ chủ trì trong khi rà soát giá các mặt hàng thiết yếu để 
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giải quyết lạm phát, dựa trên khuyến nghị nhập khẩu đường của Ban tư vấn mía đường do 
giá đang tăng. 

Giá đường trên thị trường nội địa dưới 80 Ruppe/kg vào tháng trước và Thủ tướng Imran 

Khan đã chúc mừng các cơ quan chính phủ kiểm soát giá cả. Tuy nhiên, giá hiện đang 
chạm mức 100 Ruppe/kg tại Lahore và Karachi. 

Các quan chức chính phủ cho biết khoảng 500.000 tấn đường sẽ được nhập khẩu thông 

qua Tổng công ty Thương mại Pakistan (TCP) và 350.000 tấn thông qua các nhà máy 
đường địa phương.  

 

3. Giá cả và tồn kho 

Theo ghi nhận của tổ chức ISO, trong nửa đầu tháng 1/2021 chỉ số giá giao dịch hàng hóa 

đường thô và đường trắng tiếp tục dao động theo xu hướng tăng của các tháng gần đây và 
ngày 14/1/2021 đã đạt mức cao nhất trong 3 năm rưỡi qua.  

Về nửa cuối tháng 1 thị trường đường thế giới đã ghi nhận sự tham gia của dòng đường 

xuất khẩu từ Ấn độ cùng với sự đảo chiều của giá đường nhưng nhìn chung mức giảm 
không nhiều và giá đường của cả tháng 1 vẫn ở mức cao.  

Mặt hàng đường vẫn là hàng hóa được ưa thích bởi các nhà đầu tư trong bối cảnh đồng 
USD suy yếu.  

Mặc dù thời tiết đang thuận lợi tại các vùng trồng mía đường của Brazil, sản lượng đường 

tăng tại Ấn Độ nhưng sản lượng thấp của Thái Lan và EU cũng như các phản ứng khác 

nhau của các quốc gia trong bối cảnh bùng phát dịch COVID-19 đã có vắc-xin khiến cho 

các nhà phân tích đã đưa ra các nhận xét đánh giá trái chiều nhau về thị trường đường thế 
giới.  

Trong khi FO Licht nhận định 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 lại cho rằng sẽ thặng dư 
khoảng 121.000 tấn. 
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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 baht/kg (THB). 

Tại Philippines, theo thông tin của cơ quan quản lý đường Philippine SRA, trong tháng 
1/2021 giá đường luyện bán sỉ tại khu vực Metro Manila như sau: 
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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 1/2021 như sau: 

 

 

Theo thông tin từ sàn giao dịch hàng hóa Zhengzhou, giá đường trắng thời điểm trong 
tháng 1/2021 diễn biến như sau: 
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4. Dự báo  

Theo S&P Global Platts Analytics, năm 2021, giá đường cao do đồng real Brazil tăng và 

nhu cầu ethanol nhiên liệu không chắc chắn sẽ khuyến khích các nhà sản xuất Brazil tiếp 
tục tối đa hóa sản lượng đường để cung ứng cho thị trường toàn cầu đang thâm hụt. 

Ước tính của S&P Global Platts Analytics cho niên vụ 2020 - 2021 cho thấy thâm hụt 
đường toàn cầu là 579.000 triệu tấn.  

Còn theo ISO ước tính sản lượng đường toàn cầu ở mức 171,1 tấn so với mức tiêu thụ 

174,6 tấn trong năm nay. Dự báo thâm hụt đường gia tăng là do ước tính sản lượng thấp 
hơn (so với dự báo) ở EU, Brazil và Thái Lan. 

Với thời tiết không thuận lợi ở Brazil và Thái Lan, cùng với sự sụt giảm sản lượng của châu 

Âu, trọng tâm là Ấn Độ, nơi có khả năng mang lại sản lượng bội thu trong niên vụ đường 
2020 - 2021.  

Trong bối cảnh thâm hụt sản lượng toàn cầu, giá đường ở Ấn Độ dự kiến sẽ vẫn ổn định 
đến mức mạnh, nhưng lượng dự trữ lớn có thể hạn chế mức tăng giá. 

Trong khi đó, Brazil đang đóng góp gần 1/5 tổng sản lượng đường của thế giới - có thể sẽ 

giảm sản lượng vào năm 2020 - 2021 do điều kiện thời tiết khô hạn hơn và triển vọng dầu 
thô tương đối vững chắc hơn. 

Theo kết quả khảo sát của Reuters, giá đường thô thế giới năm 2021 được dự báo sẽ sụt 

giảm 8% so với mức giá hiện tại. Kết thúc năm 2021, giá đường thô trên sàn New York kỳ 

hạn tương lai sẽ ở mức 14,5 US cent/lb, trong khi giá đường trắng trên sàn London sẽ ở 
mức 407,3 USD/tấn.  

Niên vụ 2020 - 2021, thị trường đường thế giới sẽ dư khoảng 0,5 triệu tấn đường và tiếp tục 

tăng lên 2,8 triệu tấn dư trong vụ 2021/22. Điều này là do năm 2020, giá đường thô tăng 
15% đẩy sản lượng đường thế giới lên mức cao kỷ lục, trong đó Brazil ước đạt 38 triệu tấn.  

Đại dịch COVID-19 lan rộng khiến nhu cầu nhiên liệu sinh học sụt giảm, do đó, các nhà máy 
chế biến mía đã có xu hướng tăng tỷ lệ mía sản xuất đường và giảm mía sản xuất ethanol. 
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PHẦN II 

1. Tình hình sản xuất, tiêu thụ 

Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA) cho biết trong tháng 1/2021 đa số các nhà máy của 

ngành đường Việt Nam đã vào vụ mía. Lũy kế đến cuối tháng toàn ngành đã ép được hơn 

2,73 triệu tấn mía sản xuất được 253.804 tấn đường.  
 

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

Giá đường 

Theo VSSA, trong nửa đầu tháng 1/2021 lần đầu tiên trong nhiều những năm gần đây 

đường có nguồn gốc nhập khẩu bao gồm nhập chính ngạch và nhập lậu đã bị hụt nguồn 
cung và không còn khả năng làm chủ thị trường.  

Nguồn cung thiếu hụt do khủng hoảng logistic toàn cầu và mức độ kiểm soát đường biên 

giới gia tăng để phòng chống dịch bệnh COVID-19 khiến chuỗi cung ứng đường nhập khẩu 
bị gián đoạn tạm thời.  

Giá thị trường vào đầu tháng tiếp tục đà tăng của tháng 12/2020 do không còn bị áp lực ép 

giá của của các loại đường có nguồn gốc nhập khẩu. Về cuối tháng, các nhà máy tiếp tục 
tăng giá đường đồng thời tăng giá mua mía cho nông dân.  

Tuy nhiên 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.  

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

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 trong tháng 1/2021 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 nhất.  
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Nhập khẩu đường 

Cũng theo VSSA trong tháng 12/2020, số liệu của tổng cục Hải Quan cho thấy có khối 

lượng nhập khẩu đường lớn vào thị trường Việt Nam sau khi có quyết định số 2466/QĐ-

BCT 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. 

Tổng lượng đường nhập khẩu trong tháng 12 là 92.858 tấn, VSSA cho rẳng đây là khối 
lượng rất đáng kể trong bối cảnh khủng hoảng vận chuyển container trên thế giới. 

 

 

 

Tháng 12/2020 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: 
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Trong 9 tháng đầu năm 2020, trước khi có quyết định điều tra, lượng đường nhập khẩu từ 

Thái Lan là 952,812 tấn chiếm 91% còn năm quốc gia ASEAN nêu trên là 80.861 tấn chiếm 
7,7%.  

Tuy nhiên trong 3 tháng cuối năm 2020 sau khi có quyết định điều tra, hiện tượng bùng nổ 

đã xảy ra khi lượng đường nhập khẩu từ Thái Lan là 378.760 tấn chỉ còn chiếm 70% trong 
khi năm quốc gia ASEAN nêu trên là 134.678 tấn chiếm 25%. 

“Trong tháng 12/2020 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. 

Trong tháng 1/2021 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 các yêu cầu đặt hàng từ Việt 
Nam vẫn rất cao bất chấp giá tăng trên thị trường quốc tế. 

Như vậy, sau khi có quyết định điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp, khối lượng 
đường nhập khẩu vẫn tiếp tục tràn vào thị trường Việt Nam với khối lượng lớn. 

Khối lượng đường nhập khẩu này cùng với lượng đường nhập lậu tuy không thể tiếp tục ép 

giá đường sản xuất trong nước nhưng vẫn tiếp tục chiếm thị phần vượt trội khiến đường 
sản xuất trong nước vẫn khó khăn trong việc tiêu thụ.  

Theo đó, 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 dễ dàng trước sự cạnh tranh của các loại đường có 
nguồn gốc nhập khẩu.  

VSSA cho hay nếu đường từ mía tiếp tục bị tồn kho dù đang vào chính vụ, dẫn đến không 

thể thanh toán tiền mía cho nông dân, sẽ là tổn thất nghiêm trọng cho ngành đường Việt 

Nam.  
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Nạn nhập lậu 

Trong tháng 1/2021, 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 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. 

Hồ sơ Hải quan tháng 12 cho thấy hoạt động nhập khẩu đường qua các cửa khẩu biên giới 

Tây Nam tiếp tục 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.  

Các cửa khẩu xảy ra hiện tượng này gồm có: 
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3. Dự báo 

Nhận định tháng 1  

Theo Hiệp hội mía đường Việt Nam mặc dù vụ ép mía đã bắt đầu, nhưng nhập khẩu đường 

chính ngạch tiếp tục đưa về cộng với hoạt động tích cực của gian lận thương mại đường 
nhập lậu đưa một lượng đường lớn vào thị trường Việt Nam.  

Do đó, nguồn cung đường đang thừa cung ứng cho nhu cầu thị trường.  

Bên cạnh đó, thị trường đường nội địa đã thiết lập mặt bằng giá đường mới có thể hỗ trợ 

tốt cho giá mua mía, tuy nhiên việc tiêu thụ đường sản xuất từ mía trong nước bắt đầu gặp 
khó khăn về tiêu thụ trước sự cạnh tranh của các loại đường nguồn gốc nhập khẩu.  

 

Dự báo tháng 1/2021  

VSSA cho rằng 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, cộng với đường sản xuất từ mía trong nước do vụ ép vào chính vụ.  

Như vậy các nguồn cung vẫn sẵn có, do đó không có hiện tượng thiếu hụt đường trong 
tháng 2/2021 và các tháng tới tại thị trường trong nước.  

“Ngành đường đang hy vọng biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với một số 

sản phẩm đường mía xuất xứ từ Thái Lan sẽ được triển khai trong tháng 2/2021 tạo điều 
kiện công bằng cho hoạt động sản xuất mía đường tại Việt Nam”, VSSA cho hay.  
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PHẦN III 

 

1. Trong nước 

Mới đây, Bộ Công Thương 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. 

Kết quả điều tra của Bộ Công Thương cho thấy 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%. 

Tuy nhiên, sau khi cân nhắc tác động kinh tế - xã hội theo quy định của Luật Quản lý ngoại 

thương, nhằm đảm bảo hài hòa giữa lợi ích của người nông dân, ngành sản xuất, chế biến 

đường trong nước, người tiêu dùng, Bộ Công Thương quyết định tạm thời thu thuế CBPG, 
CTC đối với đường thô có xuất xứ Thái Lan ở mức 33,88%.  

Mức thuế này sẽ được rà soát thường xuyên để bảo đảm môi trường cạnh tranh công bằng 

nếu có biểu hiện chuyển mạnh từ nhập khẩu đường tinh luyện, đường trắng sang nhập 
khẩu đường thô để lẩn tránh thuế CBPG, CTC ở mức cao hơn. 

Trong thời gian tới, để đưa ra kết luận cuối cùng về vụ việc, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục 

làm việc với các bên liên quan, thẩm tra xác minh số liệu và tổ chức phiên tham vấn công 

khai để tất cả các bên có cơ hội bày tỏ ý kiến của mình, đồng thời đánh giá tác động toàn 
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diện của vụ việc đến các bên liên quan. Vụ việc dự kiến sẽ kết thúc điều tra vào quý 
II/2021.  

 

2. Quốc tế 

Indonesia đã phân bổ 3,1 triệu tấn đường tinh luyện vào năm 2021 để phục vụ nhu cầu của 

các ngành công nghiệp thực phẩm, đồ uống và dược phẩm, Bộ Công nghiệp cho biết dựa 
trên cuộc họp điều phối ở cấp công nghiệp được tổ chức vào ngày 14/12/ 2020. 

Ông Abdul Rochim, Tổng giám đốc ngành nông nghiệp, kêu gọi các nhà sản xuất thực 

phẩm và đồ uống không lo lắng về việc thiếu hụt nguồn cung đường tinh luyện vào năm 
2021. 

Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông, ông Abdul Rochim cho biết: “Dựa trên kết 

quả của cuộc họp điều phối hạn chế vào ngày 26/1/2021, nhu cầu đường tinh luyện cho 

ngành thực phẩm, đồ uống và dược phẩm trong quý đầu tiên của năm 2021, ở mức 1,3 
triệu tấn, sẽ sớm được cung cấp trong một quyết định mới”. 
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PHẦN IV 

 

1. Hoạt động nổi bật của doanh nghiệp trong ngành 

Ngày 26/1 vừa qua, CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa (TTC Sugar) đã 

phát hành thành công 7 triệu trái phiếu mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu có 

kỳ hạn 3 năm. Trong 4 kì tính lãi đầu tiên, lãi suất trái phiếu cố định 

10%/năm. Đối với các kì tính lãi còn lại, lãi suất thả nổi và bằng tổng của 
3,875% cộng với lãi suất tham chiếu. 

Về phương án sử dụng vốn chi tiết, 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). 

Trước đó, ngày 19/1, Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE) đã chấp thuận cho TTC 

Sugar thay đổi niêm yết số lượng chứng khoán từ 586,7 triệu cổ phiếu tăng lên 617,2 triệu 
cổ phiếu. Đồng thời, giá trị niêm yết của doanh nghiệp cũng tăng lên 6.172 tỷ đồng. 

 

Đầu tháng 1, HĐQT CTPP Mía đường Lam Sơn (Lasuco) ra nghị quyết thống 

nhất vốn điều lệ của Công ty TNHH Thực phẩm Công nghệ cao Tâm Phú 

Hưng là 62 tỷ đồng và 100% do Lasuco đầu tư, trong đó giá trị đầu tư bằng 
tài sản cố định 50,6 tỷ đồng. 

 

Ngày 22/1, Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi đã có quyết định xử phạt vi phạm hành 

chính đối với CTCP Đường Quảng Ngãi (QNS) so thực hiện không đúng quy 

định kê khai thuế đối với việc bàn giao số thuế giá trị gia tăng còn được khấu 

trừ của dự án đầu tư mới nhà máy điện sinh khối An Khê (Gia Lai). Tuy nhiên, 
hành vi này không dẫn đến thiếu số thuế phải nộp, do đó mức xử phạt chỉ 2,1 triệu đồng. 
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2. Tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành 

Nửa đầu niên độ 2020 – 2021, TTC Sugar ghi nhận doanh thu 7.515 tỷ đồng, 

tăng 22% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 243 tỷ đồng, cao 
gấp 4 lần cùng kỳ.  

Theo giải trình của TTC Sugar, trong nửa đầu niên độ, sản lượng và doanh thu công ty tăng 

qua qua các kênh. Cùng với đó, doanh nghiệp triển khai các giải pháp về nông nghiệp, sản 

xuất nhằm tối ưu hóa chi phí giá thành sản phẩm và kiểm soát các chi phí tại tất cả các 
khâu.  

Tương tự, CTCP Đường Kon Tum và CTCP Mía đường Sơn La đều báo lãi tăng trưởng 
trong nửa đầu niên độ 2020 – 2021. 

Trong đó, Đường Kon Tum ghi nhận lãi sau thuế hai quý đạt 1,7 tỷ đồng, cao gấp 3,4 lần so 

với kết quả đạt được trong cùng kỳ niên độ trước đó. Bên cạnh yếu tố doanh thu bán hàng 

trong kỳ tăng mạnh, việc tiết giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng 
góp phần kéo lợi nhuận doanh nghiệp tăng trưởng. 

Với Mía đường Sơn La, doanh nghiệp cũng ghi nhận lợi nhuận sau thuế nửa đầu niên độ 

tăng 16% lên 35,4 tỷ đồng, chủ yếu nhờ chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp 
giảm.  

Bên cạnh những doanh nghiệp đường báo cáo kết quả kinh doanh khởi sắc, 

Lasuco lại ghi nhận doanh thu nửa đầu niên độ 2020 – 2021 giảm 33% còn 
504 tỷ đồng, lãi sau thuế cũng giảm 41% còn chưa đến 4,1 tỷ đồng. 

Ngoài ra, Đường Quảng Ngãi công bố BCTC hợp nhất quý IV/2020 với doanh 

thu 1.406 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ năm trước đó; lãi sau thuế cũng 

giảm 22% còn 380 tỷ đồng. Lũy kế cả năm 2020, công ty đạt doanh thu 6.521 

tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.050 tỷ đồng, lần lượt giảm 16% và 19% so với 
năm 2019. 

 

3. Kế hoạch kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành 

Trong niên độ 2020 - 2021, Lasuco 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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Ngày 11/3 tới đây, Đường Quảng Ngãi sẽ thực hiện 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 dự kiến chi ra trong lần thanh toán này là 178,5 tỷ đồng. 
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Báo cáo “Thị trường đường tháng 1/2021” 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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Trịnh Huyền Trang 

Hotline: 0995222999 

Email: info@vietnambiz.vn 

 

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. 



 

 

 

 


