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QUÝ I/2021

        Sản lượng đường sản xuất của Brazil 

đã vượt kỷ lục từng ghi nhận trong vụ thu 

hoạch 2017 - 2018

        Australia đã nổi lên là nhà xuất khẩu 

đường lớn thứ hai trên thế giới vượt qua 

Thái Lan
        Dấu hiệu của động thái lẩn tránh thuế 

CBPG và CTC tạm thời đối với sản phẩm 

đường mía có xuất xứ từ Thái Lan tiếp tục 

diễn ra.

        Tại thị trường Việt Nam, lũy kế đến 

cuối tháng 3/2021 toàn ngành đã ép được 

5,8 triệu tấn mía, sản xuất được 611.767 

tấn đường.

        Giá đường của Việt Nam vẫn tiếp tục 

nằm ở mức thấp

        Dự báo thị trường sẽ phụ thuộc nhiều 

hơn vào nguồn cung từ đường nhập khẩu 

và giá đường trong nước sẽ có diễn biến 

gắn với giá đường thế giới.

        Dự báo sản lượng mía sẽ giảm từ 

607 triệu tấn năm 2020 - 2021 xuống còn 

586 triệu tấn năm 2021 - 2022

        Chỉ số giá giao dịch hàng hóa đường 

thô và đường trắng dao động theo xu 

hướng giảm



Phần 1

THỊ TRƯỜNG MÍA ĐƯỜNG

THẾ GIỚI
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1. Sản xuất

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.

Cuộc khảo sát cũng chỉ ra rằng 169 nhà 

máy sẽ đi vào hoạt động ở Trung tâm 

Miền Nam vào ngày 15/4 năm nay, giảm 

so với 180 đơn vị đăng ký cùng kỳ năm 

ngoái.

Khảo sát sơ bộ do UNICA và các hiệp hội 

khác ở Trung - Nam thực hiện cho thấy 24 

đơn vị dự kiến   sẽ bắt đầu ép mía vào nửa 

cuối tháng 3, với tổng số nhà máy hoạt 

động tại Trung - Nam vào cuối tháng là 54. 

Con số này thấp hơn con số 87 nhà máy 

đi vào hoạt động vào ngày 31/3/2020.
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Brazil: Hiệp hội mía đường 

Brazil (UNICA) cho biết trong 

nửa đầu tháng 3, các nhà 

máy ở miền Trung - Nam đã chế biến 

được 1,67 triệu tấn mía. Trong tổng số 

này, gần 70% nguyên liệu thô được dùng 

để sản xuất etanol, đạt 199,88 triệu lít. 

Lượng đường sản xuất ra chỉ đạt 51.400 

tấn.

Lũy từ đầu niên vụ 2020 - 2021 cho đến 

ngày 16/3, sản lượng mía nghiền đạt hơn 

600 triệu tấn, trong khi sản xuất đường và 

ethanol đạt 38,28 triệu tấn và 29,99 tỷ lít.

“Chỉ còn hai tuần nữa là kết thúc vụ thu 

hoạch, lượng đường sản xuất ra đã vượt 

kỷ lục trước đó 2,4 triệu tấn, đạt 35,89 

triệu tấn, được ghi nhận trong vụ thu 

hoạch 2017 – 2018”, ông Antonio de 

Padua Rodrigues, Giám đốc kỹ thuật 

Công đoàn ngành mía đường (UNICA) 

cho biết.

Trong nửa đầu tháng 3, 14 nhà máy bắt 

đầu ép mía. Như vậy, đến ngày 16/3, miền 

Trung – Nam Brazil có 30 đơn vị đang 

hoạt động, với 21 nhà máy công nghiệp 

chế biến mía đường và 9 công ty sản xuất 

ethanol. 

Philippines:  Sản lượng 

đường của Philippines có 

khả năng giảm xuống còn 2 

Ông Enrique Rojas, Chủ tịch Liên đoàn 

những người trồng mía quốc gia (NFSP), 

cho biết: “Tính đến ngày 14/3, sản lượng 

đã đạt 1,4 triệu tấn. Chúng tôi đang kỳ 

vọng thời tiết thuận lợi và sản lượng cải 

thiện nhưng mục tiêu thực tế có thể chỉ 

khoảng 2 triệu”, ông nói.

SRA cũng đã điều chỉnh mục tiêu sản xuất 

đường cho năm hiện tại lên 2,1 triệu tấn 

từ mục tiêu trước đó là 2,19 triệu tấn. 

triệu tấn, thấp hơn mục tiêu đặt ra là 2,1 

triệu tấn do ảnh hưởng của La Nina.

Cơ quan Quản lý Đường (SRA) đã ban 

hành Đơn đặt hàng Đường 1-A cho niên 

vụ 2020-2021 tuyên bố phân bổ 100% 

sản lượng đường của cả nước để sử 

dụng trong nước.
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USDA dự báo sản lượng đường của 

Mexico ở mức 5,9 triệu tấn, giá trị thực tế 

(MT), giảm 50.000 so với tháng trước. 

Ủy ban quốc gia về phát triển bền vững 

mía đường của Mexico (CONADESUCA) 

dự báo sản lượng đường là 6,06 triệu tấn. 

Ấn Độ: Hiệp hội mía đường 

Ấn Độ (ISMA) cho biết tính 

đến ngày 15/3, các nhà máy 

Trong số 502 nhà máy của cả nước, 331 

nhà máy vẫn đang ép mía trong khi 171 

nhà máy đã ngừng ép. Trong niên vụ 

trước, 319 nhà máy đang hoạt động và 

138 nhà máy ngừng ép.

đường trong nước đã sản xuất 2 58  . 6,8

nghìn tấn đường, cao hơn gần 20% so với 

216,13 vạn tấn được sản xuất trong cùng 

kỳ vụ đường trước đó.

Ở Maharashtra, cho đến nay các nhà máy 

đã sản xuất 94  tấn đường. So với 146 0 

nhà máy hoạt động trong giai đoạn 2019-

2020, có 188 nhà máy ép mía trong mùa 

vụ này. Trong khi 48 máy nghiền đã hoàn 

thành, 140 máy vẫn đang nghiền, ISMA 

cho biết trong một tuyên bố.

Mexico: Theo Bộ Nông 

nghiệp Mỹ (USDA) tính đến 

ngày 6/3, tổng lượng đường 

sản xuất của Mexico là 3,371 triệu tấn, 

tăng so với mức 2,8 triệu tấn của cùng kỳ 

năm ngoái, nhưng giảm nhẹ so với cùng 

thời điểm niên vụ 2017 - 2018 và 2018 - 

2019.

Diện tích thu hoạch đến nay là 432.229 

ha, tăng so với năm ngoái 400.907 ha. 

Trong những tuần gần đây, năng suất mía 

đã bắt đầu giảm so với cùng thời điểm 

niên vụ 2017 - 2018 và 2018 – 2019. Ảnh 

hưởng kéo dài từ hạn hán nghiêm trọng 

trong năm ngoái dường như đang cản trở 

sản lượng mía ở một số khu vực.

Thái Lan: Hoạt động ép mía ở 

Thái Lan có thể sẽ kết thúc 

vào cuối tháng 3 với dự kiến   

Tính đến ngày 22/3, các nhà máy trong 

nước đã ép 66,48 triệu tấn mía, giảm 13% 

so với cùng kỳ năm ngoái. Hoạt động ép 

mía tiếp tục kéo dài đến tháng 4 - 5 nhưng 

do thiếu mía nên việc ép mía kết thúc vào 

ngày 31/3.

Theo báo cáo, tính đến thời điểm hiện tại 

chỉ có 4 nhà máy đường trong tổng số 57 

nhà máy đang hoạt động. Những nỗ lực 

của chính phủ Thái Lan để ép mía chất 

lượng bằng cách giảm đốt mía đã mang 

lại kết quả tốt khi mức thu hồi đã tăng lên 

11,34% từ 11,03% trong vụ trước.

Theo Platts Analytics, sản lượng đường 

niên vụ 2020-2021 ước tính đạt 7,55 triệu 

tấn, thấp hơn 9% so với năm ngoái.

nước này sẽ hoàn thành việc ép khoảng 

66,5 triệu tấn đường mía.

Mỹ: Báo cáo Ước tính Cung 

và Cầu Nông nghiệp Thế giới 

của Bộ Nông nghiệp Mỹ  

(USDA) cho biết tổng nguồn cung đường 

tháng 3 của Mỹ là 14.113 triệu tấn ngắn, 

giá trị thô (STRV), giảm 220.000 STRV so 

với tháng trước. 
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tấn xuống còn 26,5 triệu tấn trong niên vụ 

2021- 2022 bắt đầu từ tháng 4.

Sản lượng mía ép ước tính giảm 3,3% 

xuống còn 585 triệu tấn do thời tiết khô 

hạn trong khu vực.

Brazil có lượng mưa dưới mức trung bình 

trong hầu hết thời kỳ phát triển mía kéo 

dài từ cuối năm ngoái đến nay.

Theo số liệu do Bộ Kinh tế công bố, Brazil 

đã xuất khẩu 156,66 triệu lít ethanol trong 

tháng 2/2021, lũy kế trong hai tháng đầu 

năm 2021 xuất khẩu ethanol đạt 343,31 

triệu lít.

nước khác cao hơn ở mức 695.000 tấn. 

Tuy nhiên, xuất khẩu sang Mỹ giảm 

199.000 tấn xuống còn 797.000 tấn bản 

sửa đổi dự kiến đối với việc giảm giới hạn 

xuất khẩu của Mexico.  

2. Tiêu thụ

Sản lượng đường củ cải tăng 47.000 

STRV lên 5.093 triệu STRV, được thúc 

đẩy bởi tỷ lệ chiết xuất cao hơn, dự kiến 

  được nâng lên từ 15,166% - 15,275%.

Sản lượng mía đường niên vụ 2020-2021 

tăng 15.000 STRV lên 4,281 triệu STRV.

Theo đó, tổng sản lượng nội địa trong 

năm 2020-2021 được dự báo là 9,34 

triệu, giảm 30.000 tấn do dự báo giảm 

tương tự đối với đường mía ở Florida là 

2,17 triệu tấn. Sản lượng không đổi đối 

với Louisiana là gần 2 triệu tấn và Texas là 

132.000 tấn. 

Brazil: Xuất khẩu đường từ 

khu vực Trung - Nam của 

Brazil dự kiến s  ẽ giảm 3 triệu 

Mexico: Theo USDA, tổng 

sản lượng đường xuất khẩu 

niên vụ 2020-2021 của 

Mexico được điều chỉnh tăng nhẹ lên 

1,492 triệu tấn do xuất khẩu sang các 

Mỹ: Theo USDA tổng lượng 

nhập khẩu niên vụ 2020 -

2021 dự kiến giảm 282.000  

STRV xuống 3,122 triệu STRV chủ yếu do 

nhập khẩu giảm từ Mexico. 

Tuy nhiên các dự báo nhập khẩu khác 

không thay đổi với hạn ngạch thuế quan là 

1,72 triệu tấn, từ Mexico là 931.000 tấn và 

nhập khẩu theo chương trình khác là 

300.000 tấn.

Ấn Độ: Trong niên vụ 2020-

2021, Maharashtra dẫn đầu 

về xuất khẩu đường trong  

Việc Pakistan tiếp tục nhập khẩu đường 

sẽ mở ra một thị trường khác cho xuất 

khẩu 

nước với gần 50% tổng lượng đường 

xuất khẩu. Các nhà máy đường của nhà 

nước đã ký hợp đồng xuất khẩu 20 vạn 

tấn đường so với tổng hợp đồng 43 vạn 

tấn đường.

Maharashtra cho đến nay đã sản xuất 

979,51 vạn tạ đường bằng cách nghiền 

939,28 vạn tấn mía. Tổng số 187 nhà máy 

đường đã tham gia vào hoạt động ép mía 

và trong số 61 nhà máy này đã đóng cửa 

hoạt động. 

Bên cạnh đó, Pakistan đã phát đi tín hiệu 

xanh để nối lại thương mại song phương 

với Ấn Độ sau khi cấm nhập khẩu từ Ấn 

Độ trong gần hai năm. 

THỊ TRƯỜNG MÍA ĐƯỜNG THẾ GIỚI QUÝ I/2021



Pakistan: Ông Hammad 

Azhar, Bộ trưởng Tài chính 

Pakistan, phát biểu trong một 

"Chúng tôi đã cho phép nhập khẩu đường 

nhưng các nước còn lại trên thế giới cũng 

vậy, giá đường cao do đó không thể nhập 

khẩu được. Nhưng ở quốc gia láng giềng 

của chúng tôi - Ấn Độ - giá đường thấp 

hơn nhiều so với Pakistan nên chúng tôi 

đã quyết định mở lại thương mại đường 

với Ấn Độ với giá trị lên tới 0,5 triệu tấn 

cho khu vực tư nhân"

Ông cho biết chính phủ ước tính chênh 

lệch giá đường ở Ấn Độ khoảng 15-20% 

so với Pakistan. 

cuộc họp báo tại Islamabad thông báo 

rằng thương mại đường sẽ được mở lại 

với Ấn Độ trong năm nay do sự chênh 

lệch giá ở quốc gia láng giềng.
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Theo báo cáo của các phương tiện truyền 

thông, SRA đã ban hành đơn đặt hàng 

đường mới, có hiệu lực từ ngày 4/4, sẽ 

phân bổ toàn bộ sản lượng đường của 

đất nước cho thị trường nội địa.

khẩu đường sang Mỹ do nhu cầu đường 

trong nước đang tăng lên. 

Theo đơn đặt hàng, sản lượng đường 

ước tính là 2,19 triệu tấn và 7% được dự 

trữ để xuất khẩu sang Mỹ.

đường từ Ấn Độ và sẽ giúp đảm bảo đạt 

được mục tiêu xuất khẩu 60 vạn tấn 

đường vào tháng 9/2021. 

Philiipines: Cơ quan Quản 

lý đường (SRA) cho biết 

Philippines đã ngừng xuất 

Australia:  Australia đã nổi 

lên là nhà xuất khẩu đường 

lớn thứ hai trên thế giới vượt 

qua Thái Lan. Ông Paul Schembri, Chủ 

tịch Canegrowers, cho biết: “Điều này gây 

ngạc nhiên cho chính phủ và nông dân 

trồng mía khi chúng tôi hiện là một người 

chơi quan trọng trong thị trường này sau 

Brazil.”

Những người trồng mía đang kỳ vọng 

rằng các nhà máy đường sẽ thu hoạch 

khoảng 29,5 triệu tấn mía, khi họ bắt đầu 

hoạt động vào tháng 6. Quá trình nghiền 

sẽ tạo ra 4 tấn đường thô và 85% trong số 

đó sẽ được xuất khẩu.

Ukraine: Chính phủ Ukraine 

đang xem xét nhập khẩu 

thêm 50.000 tấn đường thô

Theo Bộ Kinh tế, việc nhập khẩu thêm 

đường thô sẽ cung cấp đủ lượng nguyên 

liệu thô cho các ngành công nghiệp chế 

biến, giúp giảm giá bán lẻ.

và Bộ Phát triển Kinh tế, Thương mại và 

Nông nghiệp sẽ cấp giấy phép cho quyết 

định này.

Thứ trưởng Bộ Kinh tế Taras Vysotsky cho 

rằng: “Việc nhập khẩu đường thô sẽ làm 

cho giá đường có giá cả phải chăng tại 

các thị trường trong nước. Giá đường sản 

xuất từ nguyên liệu thô nhập khẩu khoảng   

20 UAH/kg. Trong khi đó, Quốc hội đang 

xem xét khả năng tạm thời không áp thuế 

đối với đường trắng nhập khẩu vào 

Ukraine, điều này cũng sẽ góp phần khiến 

thị trường nội địa bị bão hòa với đường ”.

THỊ TRƯỜNG MÍA ĐƯỜNG THẾ GIỚI QUÝ I/2021
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3. Giá cả và tồn kho

Theo ghi nhận của tổ chức ISO, trong 

tháng 3/2021 chỉ số giá giao dịch hàng hóa 

đường thô và đường trắng dao động theo 

xu hướng giảm bắt đầu từ cuối tháng 

2/2021. 

Giá đường thô giao ngay (tính theo giá 

hàng ngày của ISA) trung bình đạt 15,54 

USD cent/lb so với 16,20 USD cent/lb 

trong tháng 2. Chỉ số giá đường trắng ISO 

đã giảm còn 445,32 USD/tấn so với mức 

460,41 USD/tấn của tháng 2. 

Diễn biến thị trường cho thấy sự sụt giảm 

giá dầu và hiện tượng bùng phát dịch bệnh 

Xu hướng giảm giá vẫn là chủ đạo cho thị 

trường hàng hóa nói chung và cả thị 

trường đường ngay cả khi có các yếu tố 

tăng giá xuất hiện như thông tin về khí hậu 

khô hạn tại vùng mía chính của Bazil hoặc 

sự tắc nghẽn trong một tuần tại kênh đào 

Suez. 

COVID- 19 dẫn đến tái phong tỏa tại nhiều 

quốc gia có vẻ đã khiến các quỹ đầu cơ 

giảm trạng thái mua khống đường trong 

tháng 3 và làm cho giá đường sụt giảm. 
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Giá đường hàng ngày

Chỉ số giá đường trắng
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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 

Thái bath (THB).

Tại Philippines, theo thông tin của cơ 

quan quản lý đường Philippine SRA, trong  
tháng 3/2021 giá đường luyện bán sỉ tại 

khu vực Metro Manila tính bằng peso cho 

bao 50kg như sau 

vietnambiz.vn

02/03/2021 09/03/2021 16/03/2021 23/03/2021 30/03/2021

2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 Manila, Philippine

02/03/2021 09/03/2021 16/03/2021 23/03/2021 30/03/2021

12.099 12.083 12.076 12.102 12.105Java, Indonesia

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 3/2021 như sau:

Theo thông tin từ sàn giao dịch hàng hóa 

Zhengzhou, giá đường trắng (tính bằng 

nhân dân tệ RMB) thời điểm trong tháng - 

3/2021 diễn biến như sau:
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4. Dự báo

Công ty tư vấn Datagro cho biết sản lượng 

đường của khu vực Trung- Nam của Brazil 

có thể sẽ giảm xuống 36,7 triệu tấn trong 

vụ mùa mới bắt đầu vào tháng 4 so với 

38,5 triệu tấn trong vụ trước.

Theo Datagro, thời tiết không thuận lợi sẽ 

tác động đến sản lượng đường trong khu 

vực. Sản lượng mía sẽ giảm từ 607 triệu 

tấn năm 2020 - 2021 xuống còn 586 triệu 

tấn năm 2021 - 2022. Datagro cũng dự 

kiến giảm sản lượng ethanol xuống 30,6 tỷ   

lít so với năm trước là 29,4 tỷ lít.

Trong khi đó, theo số liệu từ cuộc điều tra 

hàng năm lần thứ ba do Công ty Cung ứng 

Quốc gia (Conab) thực hiện, vụ thu hoạch 

mía năm 2020-2021 sẽ cao hơn 3,5% so 

với vụ trước, đạt 665,105 triệu tấn

Tổng khối lượng gần đạt mức kỷ lục lịch 

sử là 665,6 triệu tấn, mức đạt được trong 

vụ thu hoạch 2015-2016.

Dữ liệu của Conab cũng cho thấy sự gia 

tăng đáng kể trong xuất khẩu đường, với 

23,7 triệu đường được vận chuyển từ 

tháng 4 đến tháng 11, cao hơn 79,2% so 

với cùng kỳ năm ngoái và nhiều hơn 25% 

so lượng xuất khẩu trong vụ thu hoạch 

trước đó (tháng 4/2019 tới tháng 3/2020)

THỊ TRƯỜNG MÍA ĐƯỜNG THẾ GIỚI QUÝ I/2021
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1.  Tình hình sản xuất, tiêu thụ
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Ước tính sản lượng đường của vụ 2020-

2021 sẽ đạt khoảng trên dưới 700.000 

tấn, thấp hơn vụ trước 2019-2020. 

Lũy kế đến cuối tháng 3/2021 toàn ngành 

đã ép được 5,8 triệu tấn mía sản xuất 

được 611.767 tấn đường. So sánh cùng 

kỳ với vụ ép mía 2019-2020 sản lượng 

mía ép đạt 76,6% và sản lượng đường 

đạt 84,6%. 

Theo VSSA số liệu sản xuất này cho thấy 

sự thiệt hại 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.

Hiệp hội mía đường Việt Nam (VSSA) cho 

biết trong tháng 3/2021 đa số các nhà 

máy của ngành đường Việt Nam đã hoàn 

thành vụ mía 2020-2021, còn lại một vài 

nhà máy tiếp tục sản xuất sang tháng 

4/2021. 

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

Giá đường

Một lượng đường lớn đã được các nhà 

nhập khẩu tìm mọi cách đưa về trước thời 

điểm 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 có hiệu lực, cộng với khối 

lượng đường nhập khẩu gia tăng đột biến 

từ một số một số quốc gia ASEAN khác 

(bao gồm 5 quốc gia là Campuchia, Lào, 

Malaysia, Myanmar, Indonesia) đã hoàn 

toàn làm chủ thị trường nhờ ưu thế giá rẻ 

(thuế chỉ có 5%). 

“Về cuối tháng 3/2021 các nhà máy đã có 

động thái giảm giá để có tiền thanh toán 

mía cho nông dân nhưng thị trường đã 

hầu như bị các loại đường có nguồn gốc 

nhập khẩu phong tỏa hoàn toàn”, VSSA 

cho biết.

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

Theo VSSA t, rong tháng 3/2021 đường có 

nguồn gốc nhập khẩu bao gồm nhập 

chính ngạch và nhập lậu tiếp tục làm chủ 

thị trường. 

Đường sản xuất từ mía của các nhà máy 

đang gặp khó khăn vì đã nâng giá mía lên 

cho nông dân khiến giá thành tăng nên 

không thể tiêu thụ được trước sự cạnh 

tranh của các loại đường có nguồn gốc 

nhập khẩu. 
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Bảng 1: Giá đường tại Việt Nam trong tháng 3/2021. (Nguồn: VSSA/ 

Đơn vị: đồng/kg đã bao gồm VAT).

Như vậy, giá đường đến cuối tháng 

3/2021 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. 

2/03/21

Java, Indonesia

Bangkok, Thái Lan

Manila, Philippines

Trịnh Châu, TQ

Việt Nam

19.346

17212.5

20.782

19.394

17.333

19.321

17212.5

20.782

19.258

17.333

9/03/21 16/03/21 23/03/21 30/03/21

19.310

17212.5

20.782

19.233

17.333

19.351

17212.5

20.782

19.051

17.208

19.356

17212.5

20.782

18.987

17.113

Bảng 2: So sánh giá đường trên thị trường nội địa các nước lân cận. 

(Quy đổi sang VND. Nguồn: VSSA).
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Nhập khẩu đường

Tổng lượng đường nhập khẩu trong tháng 

2/2021 là 163.881 tấn lớn hơn tháng 

1/2021 là 120.510 tấn, là khối lượng rất 

đáng kể trong bối cảnh khủng hoảng vận 

chuyển container trên thế giới.

Cũng theo VSSA, trong tháng 2/2021, 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. 
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Biểu đồ 3: Nhập khẩu đường trước và sau khi có Quyết định điều tra. (Nguồn: VSSA)

Trước khi có quyết định điều tra, bình 

quân mỗi tháng nhập khẩu 116.353 tấn, 

trong khi sau quyết định, bình quân mỗi 

tháng nhập khẩu 165.250 tấn. Mức độ 

nhập khẩu là 142% so với trước khi có 

quyết định điều tra.

Các số liệu trên đây cho thấy đã có hiện 

tượng tăng đột biến lượng đường nhập 

khẩu vào Việt Nam trong giai đoạn từ khi 

tiến hành điều tra đến khi áp dụng thuế 

CBPG và CTC tạm thời đối với sản phẩm 

đường mía có xuất xứ từ Thái Lan. 

Lượng đường nhập khẩu này với ưu thế 

giá rẻ đã hoàn toàn bịt đầu ra của đường 

sản xuất từ mía trong nước khiến đường 

sản xuất buộc phải tồn kho hoặc giảm giá 

khiến nhà máy không có tiền trả tiền mía 

cho nông dân, ảnh hưởng đến chuỗi liên 

kết nông dân - nhà máy gây ra thiệt hại 

lớn cho ngành mía đường Việt nam. 
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Cũng theo VSSA tháng 2/2021 còn tiếp 

tục ghi nhận dấu hiệu của động thái lẩn 

tránh thuế chống bán phá giá (CBPG) và 

chống trợ cấp (CTC) tạm thời đối với sản 

phẩm đường mía có xuất xứ từ Thái Lan 

khi số liệu của tổng cục Hải Quan Việt 

Nam đã cho thấy tình trạng gia tăng mức 

độ bùng nổ trong nhập khẩu đường vào 

thị trường Việt Nam từ một số quốc gia 

ASEAN (Campuchia, Laos, Malaysia, 

Myanmar, Indonesia) so với thời gian 

trước khi có quyết định điều tra.

vietnambiz.vn
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Biểu đồ 4: Lượng đường nhập khẩu từ 5 quốc gia trước và sau khi có quyết định điều tra.

“Tuy nhiên, 5 quốc gia có động thái bùng 

nổ xuất khẩu đường vào Việt Nam lại 

không phải là quốc gia xuất khẩu đường 

đúng nghĩa, mà bản chất là các quốc gia 

nhập khẩu đường và đặc biệt là nhập 

khẩu đường từ Thái Lan với tỷ lệ lớn”, 

VSSA thông tin. 

Theo số liệu của tổ chức đường thế giới 

ISO, với số liệu bình quân từ năm 2013 

đến 2019 cả 5 quốc gia nêu trên đều có 

lượng đường nhập khẩu từ Thái Lan lớn 

hơn lượng đường sản xuất trong nước.
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“Trong tháng 3/2021 chúng tôi 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, nhất là khi giá đang giảm 

trên thị trường quốc tế”, Hiệp hội mía 

đường Việt Nam cho hay. 

VSSA cho rằng thực chất loại hành động 

lẩn tránh này đang vô hiệu hóa Quyết định 

số 477/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp 

CBPG và CTC tạm thời đối với sản phẩm 

đường mía có xuất xứ từ Thái Lan.

Số liệu cho thấy lượng đường sản xuất 

trong nước của cả 5 quốc gia này đều thấp 

hơn lượng đường nhập khẩu từ Thái Lan.

Như vậy, trong tháng 3/2021 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. 
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Campuchia

Lào

Malaysia

Myanmar

Indonesia

109.346

122.750

6.250

310.00

2.363.881

683.812

138.737

1.965.522

967.909

4.195.467
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469.900

2.484.488

16%
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QUỐC GIA ĐƯỜNG SX
TỔNG LƯỢNG ĐƯỜNG 

NHẬP KHẨU

LƯỢNG ĐƯỜNG NHẬP 

KHẨU KHẨU TỪ THÁI LAN

TỶ LỆ SX/

THÁI LAN

Nạn nhập lậu

“Chỉ cần tem phụ (không thể truy xuất thông 

tin) dán lên bao đường nước ngoài đi kèm 

hóa đơn (có thể quay vòng) là có thể thoải 

mái lưu thông mà các cơ quan chức năng 

không thể làm gì được. Một dấu hiệu bất 

thường khác là cần khối lượng bao nhiêu 

các đầu nậu cũng có thể đáp ứng”, VSSA 

cho hay. 

Số liệu Hải quan tháng 2 cho thấy hoạt động 

nhập khẩu đường qua các cửa khẩu biên 

giới Tây Nam với Campuchia và Lào 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 và thấp hơn cả đường nhập 

khẩu trực tiếp từ Thái Lan.

Trong tháng 3/2021, tình hình gian lận 

thương mại đường nhập lậu gia tăng tần 

suất hoạt động khi giá đường đã 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.
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3.  Dự báo

Các loại đường có nguồn gốc như nhập 

khẩu chính ngạch hoặc nhập lậu qua biên 

giới hoàn tòan làm chủ thị trường bất 

chấp khủng hoảng logistic đối với đường 

chính ngạch và việc kiểm soát biên giới 

đối với đường nhập lậu. 

Do đó, đường sản xuất từ mía đang tồn 

kho không tiêu thụ được. Nguồn cung 

đường đang đủ cung ứng cho nhu cầu thị 

trường.

Theo Hiệp hội mía đường Việt Nam vụ ép 

mía đã vào giai đoạn cuối vụ, nhập khẩu 

đường chính ngạch tiếp tục đưa về cộng 

với hoạt động gian lận thương mại đường 

và nhập lậu tiếp tục đưa một lượng 

đường lớn vào thị trường Việt Nam. 

Nhận định tháng 3

Dự báo tháng 4/2021

VSSA dự kiến vụ ép 2020-2021 của 

ngành đường Việt Nam sẽ kết thúc trong 

tháng 4. 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 đang tồn kho không bán được, sẽ 

không có hiện tượng thiếu hụt đường 

trong tháng 4/2021 và tháng 5/2021 và ưu 

thế thị trường vẫn thuộc về các loại 

đường có nguồn gốc nhập khẩu. 

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 
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QUÝ I/2021

Vẫn khó khăn trong kiểm soát đường nhập khẩu?

Phát biểu tại tọa đàm trực tuyến với chủ đề: 

Cơ hội và thách thức cho ngành mía đường 

diễn ra ngày 23/3, ông Lê Văn Tam, Chủ tịch 

HĐQT Công ty cổ phần Mía đường Lam 

Sơn cho rằng, ở thời điểm hiện tại khó khăn 

lớn nhất vẫn là việc kiểm soát đường nhập 

lậu. Nếu không quyết liệt, không kiểm soát 

chặt chẽ, đường nhập lậu sẽ gây lũng đoạn 

giá đường trong nước. Đường các nhà máy 

sản xuất trong nước sẽ không tiêu thụ 

được, doanh nghiệp mía đường sẽ tiếp tục 

gặp khó khăn như những năm trước đây.

Một số dấu hiệu tích cực từ khi Quyết định 

số 477 có hiệu lực như giá bán đường sản 

xuất trong nước đã tăng trung bình từ 

1.500-2.000 đồng/kg so với thời điểm cuối 

năm 2020. 

Thực tế vụ 2020-2021, nhiều nhà máy đã 

tăng giá thu mua mía cho bà con nông dân, 

đối với Lam Sơn đã thông báo giá mua mía 

trước vụ là 1.000.000 đồng/tấn, cao hơn 

giá trong vùng 200.000 đồng/tấn và cao 

hơn so với vụ trước 2019-2020 là 150.000 

đồng/tấn.

Giá thu mua mía nguyên liệu của người 

trồng mía cũng tăng so với vụ ép năm ngoái, 

tăng từ 50.000-100.000 đồng/tấn (giá mua 

trung bình hiện tại dao động khoảng  

950.000-1 triệu đồng/tấn).

Tuy nhiên, đường nhập khẩu vẫn tiếp tục 

đạt mức cao trong những tháng qua.  

“Tình trạng tranh mua nguyên liệu mía vẫn 

xảy ra trong những năm gần đây. Tuy nhiên, 

năm nay tình trạng càng trầm trọng vì sản 

lượng mía quá thấp, thiệt hại mà ngành 

đường Việt Nam phải gánh chịu là nguồn 

đường phá giá có nguồn gốc nhập khẩu 

trong nhiều năm liên tiếp,  tác động của biến 

đổi khí hậu những năm gần đây tại các vùng 

sản xuất mía.

Theo ghi nhận của chúng tôi, nếu quan hệ 

giữa nông dân trồng mía và một số nhà máy 

vững chắc thì tình trạng này ít hơn và ngược 

lại”, ông Lộc nhấn mạnh.

Ông Đinh Duy Vượt,  Phó trưởng Đoàn đại 

biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai  phân tích để ,

ngành mía đường phát triển bền vững, 

không bị Thái Lan “thôn tính” và từng bước 

cạnh tranh sòng phẳng với Thái Lan, đồng 

thời phải thực hiện đúng cam kết ATIGA và 

hội nhập thì phải có nhiều giải pháp đồng 

bộ, đặc biệt là sự hỗ trợ của Nhà nước đối 

Ông Nguyễn Văn Lộc, Quyền Tổng Thư ký 

Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA)  nhìn ,

nhận ở khía cạnh liên kết giữa nông dân và 

doanh nghiệp ngành mía vẫn chưa thực sự 

bền vững. 

"Việc nhập khẩu đường từ Thái Lan qua 

nước khác rồi nhập về Việt Nam cũng khó 

được kiểm soát sẽ xảy ra tình trạng cạnh 

tranh không lành mạnh, gian lận thương 

mại", ông Tam nói.

Quyết định số 477/QĐ-BCT về việc áp 

dụng các biện pháp chống bán phá giá, 

chống trợ cấp tạm thời đối với sản phẩm 

đường mía có xuất xứ từ Thái Lan có hiệu 

lực ngày 16/2 vừa qua đã có tác động tích 

cực đến ngành mía đường.
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QUÝ I/2021

Muốn vậy, nhà nước cần sớm xây dựng 

ban hành các cơ chế chính sách hỗ trợ, ưu 

đãi, bảo hộ, vay vốn, thuế và các điều kiện 

thiết yếu cho nhà máy đường và người 

trồng mía…; tiếp tục kiểm soát nhập khẩu, 

đấu tranh quyết liệt, ngăn chặn một cách 

hiệu quả, triệt phá, xử lý nghiêm buôn lậu, 

gian lận thương mại, nhất là mặt hàng 

đường từ Thái Lan và các nước tuồn vào 

Việt Nam, kiểm soát thị trường nội địa…

với nông dân, với nhà máy.

Cụ thể, ngành mía đường phải khẩn trương 

tái cơ cấu đổi mới toàn diện nâng cao năng 

lực cạnh tranh, mở rộng thị trường, sớm 

hiện đại hóa các nhà máy, đa dạng các sản 

phẩm, phụ phẩm từ bã mía như điện, phân 

bón…
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QUÝ I/2021

1. Trong nước

2. Quốc tế

“Chính phủ đang cố gắng bằng mọi cách 

để giải quyết tình trạng thiếu đường trong 

nước và hạ giá”, ông nói.

Theo thông tin trên báo chí, Bộ trưởng 

cho biết: “Thủ tướng Chính phủ đã ký sắc 

lệnh cấm xuất khẩu đường và dầu thực 

vật trong nước. Tôi nghĩ điều này sẽ có 

tác động tích cực đến thị trường nội địa và 

an ninh lương thực của đất nước. Đến 

nay, trong nước không thiếu bột, đường, 

dầu thực vật” 

Ông Askarbek Dzhanybekov, Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp, Nguồn nước và Phát 

triển Khu vực của nước cộng hòa 

Kyrgyzstan, cho biết giá đường tăng cao 

tại thị trường nội địa đã khiến chính phủ ra 

lệnh cấm xuất khẩu đường. 

Ngoài ra, Chính phủ Ai Cập cũng đã quyết 

định gia hạn ngừng nhập khẩu đường 

trong 3 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

Phân tích cụ thể, SSI cho biết, với mức 

thuế tự vệ tạm thời này thì lượng tồn kho 

giá thấp nhập khẩu từ Thái Lan từ cuối 

2020 sẽ được bán ra mạnh ra thị trường 

trong quý I/2021 và cạnh tranh về giá bán 

với đường nội địa trong ngắn hạn. 

Theo các chuyên gia phân tích của CTCP 

Chứng khoán SSI, quyết định áp tạm thời 

thuế tự vệ và thuế chống bán phá giá ở 

mức 48,88% với đường tinh luyện và 

33,88% với đường thô nhập khẩu từ Thái 

Lan đã chính thức có hiệu lực trong vòng 

120 ngày kể từ ngày 17/2/2021. 

Như vậy, cùng với kỳ vọng đường lậu 

được kiểm soát, nguồn cung đường trong 

nước thiếu hụt sẽ hỗ trợ giá đường nội địa 

tiếp tục tăng mạnh, hỗ trợ các nhà sản 

xuất đường gia tăng biên lợi nhuận gộp 

trong năm nay.

Tuy vậy, giá đường nội địa vẫn còn dư địa 

để tăng trưởng từ mức giá hiện tại do giá 

đường nội địa của Việt Nam đang thấp 

hơn so với các nước trong khu vực từ 30-

40% và chi phí nhập khẩu chính ngạch sẽ 

tăng khoảng 4.000-4.500 đồng/kg đối với 

đường RS/RE khi mức thuế 48,88% được 

áp dụng. 

Ngoài ra, hiện tại đang là thời điểm chính 

vụ nên nguồn cung chưa bị thiếu hụt rõ 

rệt. Giá mua mía tại ruộng của các nhà 

máy cũng đã tăng khoảng 15-20% so với 

giá mua mía niên vụ trước.

Đáng chú ý, theo đại diện của Cục Xuất 

nhập khẩu (Bộ Công Thương), tới nay đã 

có một số dấu hiệu tích cực từ khi Quyết 

định số 477 về áp dụng thuế chống bán 

phá giá và thuế chống trợ cấp tạm thời đối 

với sản phẩm đường mía có xuất xứ Thái 

Lan do Bộ Công Thương ban hành có 

hiệu lực. 

Cụ thể, giá bán đường sản xuất trong 

nước đã tăng trung bình từ 1.500 - 2.000 

đồng/kg so với thời điểm cuối năm 2020; 

Giá thu mua mía nguyên liệu của người 

trồng mía cũng tăng so với vụ ép năm 

ngoái, tăng từ 50.000 - 100.000 đồng/tấn 

(giá mua trung bình hiện tại dao động 

khoảng 950.000 - 1 triệu đồng/tấn).
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Mới đây, HĐQT CTCP Mía 

đường Sơn La đã ra nghị 

quyết bổ nhiệm bà Trần
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Một số doanh nghiệp ngành đường 

đang huy động thêm vốn hoặc bán cổ 

phiếu quỹ nhằm tăng nguồn vốn phục vụ 

hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 

trong thời gian đầu năm.

Bên cạnh đó, yếu tố thời tiết thuận lợi 

cũng là yếu tố giúp các doanh nghiệp 

ngành đường kỳ vọng tình hình kinh 

doanh phục hồi so với năm ngoái.

Với mức thuế 33,88% thì giá đường 

nhập từ Thái Lan ước tính sẽ ngang 

hoặc cao hơn giá đường Việt Nam, giúp 

giá đường trong nước cải thiện.

Ngày 9/2/2021, 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. Bộ Công Thương quyết 

định tạm thời thu thuế CBPG, CTC đối 

với đường thô có xuất xứ Thái Lan ở 

mức 33,88%.

1. Hoạt động nổi bật 

 Thị Liên, Phó Giám đốc Xí nghiệp 

Nguyên liệu của công ty làm người 

phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty 

thay cho bà Phan Thị Hồng Duyên kể 

từ ngày 3/4.

Cổ đông ngoại America LLC cuối 

tháng 2 vừa qua đã bán ra 17.300 cổ 

phiếu CTCP Đường Kon Tum, giảm tỷ 

lệ sở hữu từ 5,14% còn 4,8% vốn điều 

ệ. America LLC chính thức không còn 

là cổ đông lớn của Đường Kon Tum.

Ngày 30/3, CTCP Đường Quảng Ngãi 

công bố nghị quyết về việc chuyển đổi 

Trung tâm Giống mía Quảng Ngãi thành 

Trung tâm nghiên cứu và phát triển đậu 

nành Vinasoy.

Hồi đâu năm, Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi 

đã có quyết định xử phạt vi phạm hành 

chính đối với Đường Quảng Ngãi 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.

liên quan đến việc bán cổ phiếu quỹ. Cụ 

thể, doanh nghiệp đã bán 670.200 cổ 

phiếu quỹ với giá bình quân 13.507 

đồng/cp. Giao dịch diễn ra trong thời gian 

từ ngày 10/3 đến ngày 8/4 theo phương 

thức khớp lệnh.

Bên cạnh đó, đầu tháng 4 vừa qua, HĐQT 

Lasuco nhất trí thông qua cho công ty tạm 

thời chuyển giao dịch cổ phiếu LSS từ sàn 

HOSE sang sàn HNX trong bối cảnh sàn 

HOSE liên tục bị “nghẽn” lệnh vì quá tải.

Hoạt động đáng chú ý của 

CTCP Mía đường Lam Sơn 

(Lasuco) trong quý đầu năm 

Cuối tháng 1, 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. 

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).
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2.  Tình hình sản xuất kinh doanh

tăng đột biến hơn 200% so với cùng kỳ 

năm trước đó. Lãi sau thuế 1,7 tỷ đồng, 

trong khi cùng kỳ chỉ lãi 490 triệu đồng. 

Riêng lãi sau thuế tăng 15% sau soát xét 

do công ty được giảm 30% thuế TNDN 

theo Nghị định số 144/2020NĐ-CP ngày 

25/9/2020.  

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 (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

Ngày 3/4, CTCP Đường Quảng Ngãi tổ 

chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 

2021 thông qua kế hoạch doanh thu 8.000 

tỷ đồng và lãi sau thuế 913 tỷ đồng. 

Ngoài ra, công ty dự kiến 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. Tỷ lệ cổ tức năm 2021 dự 

kiến thấp nhất là 15%. 

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.

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 gộp đạt gần 959 tỷ đồng, 

tăng gần 162% và 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 trong doanh thu thuần (tăng 

0,34%) và lãi sau thuế (giảm 17%) so với 

báo cáo tự lập. Như vậy doanh thju 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.

CTCP Đường Kon Tum 

công bố báo cáo tài chính bán 

niên (1/7/2020 - 21/12/2020) 

sau soát xét ghi nhận doanh thu bán niên 

năm tài chính 2020 – 2021 đạt 58 tỷ đồng,  



9,5%/năm, hai năm tiếp theo áp dụng lãi 

suất thả nổi bằng lãi suất tham chiếu cộng 

3,3%.

Phía Techcombank sẽ đứng ra tư vấn hồ 

sơ chào bán, bảo lãnh phát hành cho đợt 

phát hành trái phiếu này của TTC Sugar.
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CTCP Thành Thành Công - 

Biên Hòa (TTC Sugar) đang 

có kế hoạch phát hành tối đa 

12 triệu trái phiếu riêng lẻ có đảm bảo 

trong quý II năm nay. Tổng số vốn huy 

động dự kiến 1.200 tỷ đồng. Trái phiếu có 

kỳ hạn 3 năm với lãi suất năm đầu tiên 



phụ lục
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NGUỒN THAM KHẢO

Tổ chức Đường Quốc tế (ISO)

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA)

Bộ Thương mại Mỹ

Ủy ban nhà máy đường Australia

Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA)

Ủy ban Quốc gia Mía đường Mexico

Trung tâm Khí tượng Thủy văn Ấn Độ

Hiệp hội các nhà máy đường Ấn Độ

Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung 

Quốc

Hiệp hội Mía đường Trung Quốc

Hiệp hội Mía đường tỉnh Vân Nam (Trung Quốc)

Cơ quan Khí tượng Brazil

Globe Newswire

Chini Mandi

Reuters

UNICA

The Indonesia Refined Sugar Association

Indianexpress

Hiệp hội mía đường Brazil

Đơn vị giám sát cây trồng EU

Earthnworld

Business Standard

Cơ quan Quản lý đường Philippines

BẢN QUYỀN

Báo cáo “Thị trường đường quý 1/2021 ” được ban biên tập của VietnamBiz tổng hợp và trình bày. Sử dụng 

thông tin và số liệu Các số liệu, thông tin và những phân tích được tổng hợp trong báo cáo “Thị trường đường 

quý 1/2021” chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không được sử dụng như lời khuyên cho việc tư vấn 

kinh doanh, tài chính và những lĩnh vực chuyên nghiệp khác.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

VietnamBiz sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường đối với bất kì chi phí, tổn thất hoặc thiệt hại nào cho dù trực 

tiếp hay gián tiếp, có liên quan tới hoặc là hậu quả của việc sử dụng báo cáo, hoặc liên quan tới những thiếu 

sót, sai sót.

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.
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ĐỂ THEO DÕI CÁC BÁO CÁO GẦN NHẤT CỦA CHÚNG TÔI,                                                        

XIN TRUY CẬP ĐỊA CHỈ:

MỌI Ý KIẾN ĐÓNG GÓP VỀ BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG đường, 

XIN LIÊN HỆ TỚI ĐỊA CHỈ:

Trịnh Huyền Trang
Thư kí toàn soạn - trang TTĐTTH VietnamBiz

Hotline: 0995222999

Email:  info@vietnambiz.vn
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Báo cáo thị trường đường
năm 2021

Báo cáo thị trường đường
tháng 1/2021

Báo cáo thị trường đường
tháng 2/2021

Mục “ Báo cáo ngành hàng”
-VietnamBiz 



Địa chỉ:  Lầu 3 Tòa nhà COMPA Building, 293 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh,  TP. Hồ Chí Minh

Chi nhánh:  Số 5, ngõ 38A, phố Trần Phú, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Hotline:  0938.189.222      Email:  info@vietnambiz.vn

Vận hành bởi


