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TÓM TẮT THÁNG 2/2022 

          

Sản lượng đường tại các nước sản xuất lớn trên thế giới có diễn biến tích cực trong niên vụ 

2021 - 2022, sản lượng tại Brazil, Ấn Độ, Thái Lan,… đều tăng so với niên vụ trước. 

Xung đột giữa Nga và Ukraine không gây ảnh hưởng lớn đến cung – cầu đường thế giới bởi 
cả Nga và Ukraine đều tự cung tự cấp về đường, cả hai đều là những nước trồng củ cải 

đường lớn. Tuy nhiên, Nga có thể phải nhập khẩu đường do tồn kho ở mức thấp và ngành 
đường nước này cũng có nhiều rủi ro khi đang phải nhập khẩu hơn 95% hạt giống củ cải 

đường. 

Giá đường trên thị trường thế giới đang có xu hướng tăng trở lại do được hỗ trợ bởi đà 

tăng phi mã của giá dầu.  

Trong tháng 2, giá đường thế giới giảm trong phần lớn thời gian của tháng và tăng trở lại 

vào cuối tháng khi Nga tiến hành chiến lược quân sự tại Ukraine. Giá đường thô thế giới từ 
tháng 7/2021 đến nay vẫn đang đứng ở mức cao nhất trong 4 năm gần đây. 

Theo báo cáo mới đây của Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA), trong tháng 2 tất cả 
các nhà máy của ngành đường Việt Nam đã vào vụ ép mía. Lũy kế đến cuối tháng 2 toàn 
ngành đã ép được 3.845.000 tấn mía sản xuất được 365.000 tấn đường. 

VSSA dự báo các nguồn cung đường dồi dào và sẽ không có hiện tượng thiếu hụt đường 
trong tháng 3 và các tháng kế tiếp và ưu thế thị trường vẫn thuộc về các loại đường có 

nguồn gốc nhập khẩu và giá đường trong nước sẽ có diễn biến gắn với giá đường thế giới. 

Theo nhận định của Công ty Chứng khoán Rồng Việt, ngành đường Việt Nam sẽ tiếp tục 
hưởng lợi từ chính sách áp thuế với đường nhập khẩu Thái Lan và xu hướng tăng giá chung 

của đường thế giới. Các doanh nghiệp có khả năng mở rộng quy mô sẽ có triển vọng tăng 
trưởng lợi nhuận và thị phần.  
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PHẦN I: 

 
Xung đột giữa Nga và Ukraine không ảnh hưởng lớn đến cung – cầu đường thế giới bởi cả Nga và 
Ukraine đều tự cung tự cấp về đường. Tuy nhiên, giá dầu thô tăng cao do xung đột đã kéo giá 

đường đi lên từ cuối tháng 2. 

 

1. Sản lượng 

Brazil: Công ty tư vấn Kinh doanh Nông nghiệp Datagro ước tính sản lượng mía của khu 
vực Trung Nam Brazil có khả năng đạt 562 triệu tấn trong niên vụ 2022 - 2023. Vụ mùa 

đang hồi phục trong năm nay từ mức sản lượng thấp 525 triệu tấn của năm ngoái do hạn hán và 
sương giá. 

Theo Reuters, Plinio Nastari, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Datagro, cho biết dự báo hiện tại 
vẫn có một sự đi xuống do các bang như Mato Grosso do Sul, Parana và Sao Paulo đang hứng 

chịu lượng mưa bất thường. 

“Hiện tại, vụ mùa đang trong giai đoạn phát triển quan trọng và khu vực này đang phải đối mặt với 
những trận mưa lớn hoặc không có mưa trong vài tuần qua. Có một lượng nước dự trữ trong đất, 

nhưng những cơn mưa cần phải quay trở lại” ông nói thêm. 

Vụ mía mùa này của Brazil nhiều khả năng sẽ vẫn ở dưới mức 605,5 triệu tấn được ghi nhận trong 

niên vụ 2020 - 2021 mặc dù đã phục hồi từ vụ trước. 

Còn theo Hiệp hội Công nghiệp Mía đường Brazil (UNICA), Brazil đang xuất khẩu đường đến hơn 
100 quốc gia. Trong vụ mùa 2021 - 2022, từ ngày 21/4/2021 đến ngày 22/2/2022, Brazil đã xuất 

khẩu 24,5 triệu tấn đường, với các điểm đến chính là Trung Quốc, Algeria và Nigeria. 

 

Ấn Độ: Ấn Độ có thể xuất khẩu kỷ lục 7,5 triệu tấn đường trong niên vụ 2021 - 2022, 

tăng mạnh gần 25% so với ước tính trước đó, cùng với sản lượng cũng có thể đạt mức 
cao kỷ lục do thời tiết thuận lợi. 
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Hiệp hội các nhà máy đường Ấn Độ (ISMA) cho biết xuất khẩu đường nhiều hơn từ nhà sản xuất 
đường lớn thứ hai thế giới này có thể ảnh hưởng đến giá đường toàn cầu. Tính đến nay, các nhà 

máy đã ký hợp đồng xuất khẩu 6 triệu tấn đường trong niên vụ kết thúc vào ngày 30/9. Trong đó, 
4,2 triệu tấn đường đã được xuất khẩu vào cuối tháng 2. 

Cũng theo ISMA, Ấn Độ có khả năng sản xuất kỷ lục 33,3 triệu tấn đường trong niên vụ 2021 - 2022, 

tăng gần 5,9% so với ước tính trước đó nhờ sản lượng tăng vọt ở bang phía tây Maharashtra và lân 
cận Karnataka. 

ISMA cũng nâng ước tính tiêu thụ đường thêm 2,6% lên 27,2 triệu tấn do doanh số bán hàng tăng 

trong 4 tháng đầu niên vụ hiện tại. 

Bên cạnh đó, lượng đường chuyển sang sản xuất nhiên liệu sinh học ethanol tăng cùng với nhu cầu 

trong nước cao hơn và lượng xuất khẩu kỷ lục có thể sẽ làm giảm lượng đường dự trữ vào đầu vụ 
mới vào ngày 1/10 xuống còn 6,8 triệu tấn, thấp hơn so với mức 8,2 triệu tấn trong vụ trước. 

 

Thái Lan: Tính đến ngày 14/2, sản lượng mía ép của Thái Lan trong niên vụ 2021 - 2022 
đạt 63,3 triệu tấn, tăng 20,7% với cùng kỳ năm trước. Tương ứng sản lượng đường là 6,8 

triệu tấn, tăng 17,8% so với cùng kỳ; năng suất đường bình quân đạt 10,7%, thấp hơn mức 10,9% 
của cùng kỳ niên vụ trước. 

 

Trung Quốc: Trong tháng 2, nhiệt độ tại hầu hết các vùng mía tại Trung Quốc đều thấp 
hơn đáng kể với lượng mưa nhiều hơn, nắng ít hơn, không thuận lợi cho việc chặt, vận 

chuyển và ép mía. Tuy nhiên, điều kiện thời tiết trong tháng 3 được dự báo sẽ thuận lợi hơn.  

Các nhà máy sản xuất mía đường Trung Quốc đang bước vào vụ giai đoạn sản xuất cao điểm trong 
niên vụ 2021 - 2022. 

Theo số liệu của Hiệp hội mía đường Trung Quốc, tính đến cuối tháng 2, các nhà máy của Trung 
Quốc đã sản xuất tổng cộng 7,18 triệu tấn đường, với doanh số bán hàng là 2,7 triệu tấn, tỷ lệ bán 

là 38,04%. Giá bán bình quân của đường thành phẩm tại các doanh nghiệp là 5.735 NDT/tấn; riêng 
trong tháng 2 giá bán đường trắng thành phẩm đạt bình quân là 5.679 NDT/tấn. 

Gần đây, giá dầu thô quốc tế tăng mạnh có thể khiến tỷ lệ đường sản xuất tại Brazil giảm và tăng 

sản xuất ethanol, làm giảm nguồn cung đư toàn cầu và kích thích giá đường quốc tế tăng mạnh.  

Giá đường tại Trung Quốc biến động và tăng trở lại do tác động của thị trường quốc tế, tuy nhiên 

với việc các doanh nghiệp mía đường đang trong vụ sản xuất và lượng hàng tồn kho liên tục tăng, 
cộng với việc tiêu thụ đang ở thời điểm trái vụ nên hạn chế được việc tăng giá đường trong nước. 
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2. Tiêu thụ 

Nga: Xung đột giữa Nga và Ukraine không ảnh hưởng lớn đến cung – cầu đường thế giới 

bởi cả Nga và Ukraine đều tự cung tự cấp về đường, cả hai đều là những nước trồng củ 
cải đường lớn. 

Với Nga, nước này thường sản xuất 6 triệu tấn đường mỗi năm, do đó đã tự cung tự cấp kể từ năm 

2016 và không còn là nhà nhập khẩu đường lớn. Tuy nhiên, sản lượng hai vụ thu hoạch củ cải 
đường gần đây nhất là vụ 2020 – 2021 và 2021 - 2022 đều ở dưới mức trung bình và Nga đã cạn 

kiệt nguồn dự trữ đường. 

 

 

Theo phân tích từ Czarnikow, đến tháng 8 năm nay, dự trữ đường của Nga có thể giảm xuống dưới 
10% mức tiêu thụ hàng năm. Chính phủ Nga đã áp đặt các biện pháp kiểm soát giá và tìm cách 

nhập khẩu đường. Tuy nhiên, xung đột giữa Nga và Ukraine sẽ ảnh hưởng đến việc vận chuyển tại 
khu vực này. 

Biểu đồ 1: Sản xuất đường của Nga (Nguồn: Czarnikow). 
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Đồng thời, có một lỗ hổng khác trong kế hoạch tự cung tự cấp đường của Nga đó là nước này hiện 
nhập khẩu hơn 95% hạt giống củ cải đường. 

Czarnikow cho rằng hạt giống cho vụ gieo trồng 2022 đã được mua nhưng việc bảo đảm hạt giống 
củ cải đường cho năm 2023 trong bối cảnh hiện nay do các lệnh trừng phạt và xa hơn nữa sẽ rất 

khó khăn.  

Ngoài ra, không thể tránh khỏi chi phí sẽ tăng lên. Nông dân Nga sẽ phải trả nhiều tiền hơn cho dầu 
diesel, phân bón, máy móc và phụ tùng thay thế. Chính phủ Nga đang cung cấp các khoản vay ưu 

đãi với lãi suất 5% để hỗ trợ người dân nhưng các vấn đề gặp phải có thể lớn hơn quy mô của các 
khoản vay. Điều này có thể đe dọa khả năng tồn tại của nghề trồng củ cải đường tại Nga trong 

trung hạn. 

Với những yếu tố đó, Czarnikow cho rằng ngày càng có khả năng Nga phải nhập khẩu đường để 

đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước. Nếu Chính phủ tiếp tục ấn định giá đường ở mức thấp, tình 
trạng khan hiếm cục bộ có thể xảy ra. 

 

Iran: Tehran Times đưa tin, Iran đã nhập khẩu khoảng 819.000 tấn đường trong 11 tháng 
đầu năm tài khóa hiện tại của nước này (21/3/2021 đến 19/2/2022). 

Hojjat Baratali, Giám đốc điều hành của Tổng công ty Thương mại Chính phủ Iran (GTC), cho biết: 

“Việc lập kế hoạch hiệu quả đã giúp tăng nguồn cung đường chiến lược và hiện chúng tôi có đủ 
đường để cung cấp cho thị trường nội địa bất cứ khi nào được yêu cầu”. 

Biểu đồ 2: Dự trữ đường Nga (Nguồn: Czarnikow). 
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Ông cho biết thêm, “Cho đến nay, chúng tôi đã phân phối 483.000 tấn đường trên thị trường và 
được cung cấp thông qua sản xuất trong nước cũng như nhập khẩu”.  

 

Philippines: Các nhà sản xuất thực phẩm tại Philippines đã thúc giục Chính phủ tiếp tục 

kế hoạch nhập khẩu 200.000 tấn đường tinh luyện để cân bằng khoảng cách về cung - 
cầu. 

Trong một tuyên bố mới đây, các nhà sản xuất thực phẩm Philippines (PCFMI) cho biết sẽ ủng hộ 
đơn đặt hàng đường số 3 do Cục Quản lý Đường (SRA) ban hành, cho phép nhập khẩu 100.000 tấn 

đường tinh luyện loại tiêu chuẩn và 100.000 tấn đường tinh luyện loại đóng chai. 

PCFMI bao gồm 107 thành viên tham gia sản xuất và phân phối các mặt hàng thiết yếu như sản 
phẩm bánh mì, mì, sữa và cà phê tại Philippines. 

Trong một thông cáo, PCFMI cho biết “Chúng tôi ủng hộ SRA vì thị trường trong nước đang thiếu 
đường tinh luyện và điều này đang ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các nhà sản xuất 

thực phẩm”. 

“Dự trữ của hầu hết các thành viên sẽ cạn kiệt vào tháng 3 và rất khó để họ tiếp tục sản xuất,” 
PCFMI cho biết thêm. 

SRA đã hạ ước tính lượng đường thô của Philippines xuống còn 2,1 triệu tấn do thiệt hại bởi cơn 
bão Odette gây ra khiến nguồn cung đường giảm và đẩy giá đường tại thị trường nội địa tăng.  

 

Indonesia: Hiệp hội Doanh nhân Thực phẩm và Đồ uống Indonesia (Gapmmi) dự đoán có 

thể có sự thiếu hụt nguồn cung cấp muối và đường công nghiệp trước mùa tiêu thụ cao 
điểm của tháng Ramadan và lễ hội Eid năm nay.  

Tuy nhiên, Chủ tịch Gapmmi, ông Adhi S Lukman, đảm bảo rằng lượng nguyên liệu thô dự trữ sẽ 
đáp ứng đủ nhu cầu trong lễ hội Eid, song để đảm bảo nhu cầu cho đến cuối năm cần tiếp tục theo 

dõi diễn biến thị trường. 

Riêng đối với đường tinh luyện (GKR), hạn ngạch nhập khẩu theo thỏa thuận cho năm nay là gần 
3,5 triệu tấn và ước tính rằng nhu cầu đường công nghiệp sẽ tăng từ 200.000 tấn lên 300.000 tấn 

do nhu cầu tăng trước lễ hội Eid. 

Ngoài nhu cầu tăng cao, ngành công nghiệp hiện không còn nguồn cung từ năm ngoái, do đó hạn 

ngạch nhập khẩu dự kiến sẽ bị vượt quá. 

Nhìn chung đang có sự cân bằng các mặt hàng đường nhưng vẫn cần phải được đánh giá nếu nhu 
cầu trong thời kỳ nhịn ăn và lễ hội Eid tăng đột biến.  
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Trong khi đó, đánh giá về tác động của việc gia hạn Thực hiện Các Hạn chế Hoạt động Cộng đồng 
(PPKM), ông Adhi cho rằng không có tác động đáng kể đến nhu cầu.  

Các báo cáo doanh số bán lẻ từ các siêu thị nhỏ và chợ truyền thống vẫn cho thấy nhu cầu đang 

gia tăng. Trong khi đó, những siêu thị vẫn còn vắng vẻ do hoạt động trong các trung tâm thương 
mại, với số lượng khách tham quan và giờ hoạt động hạn chế. 

 

3. Giá cả và tồn kho 

Theo thông tin từ Tổ chức Đường Quốc tế (ISO), mặc dù giá dầu thô ở mức cao nhất trong 7 năm 

gần đây nhưng chỉ số giá giao dịch đường thô và đường trắng trên thị trường thế giới tiếp tục xu 
hướng giảm trong nửa đầu tháng 2 do triển vọng nguồn cung tăng với các tin tức thời tiết thuận lợi 

cho phát triển mía tại Bazil và Ấn Độ. 

Đến nửa cuối tháng 2, các thông tin và đánh giá khác nhau về khả năng Nga tấn công quân sự 

Ukraine đã khiến cho thị trường đường không có xu hướng rõ rệt, và chỉ chuyển sang xu hướng 
tăng vào cuối tháng sau khi Nga chính thức bắt đầu chiến dịch quân sự tại Ukraine từ ngày 24/2.  

Tính chung trong tháng, giá đường thô giao ngay (tính theo giá hàng ngày của ISA) đạt trung bình 

17,9 cents/lb, giảm so với 18,2 cents/lb của tháng trước và mức 18,8 cents/lb của tháng 12/2021. 
Chỉ số giá đường trắng ISO cũng giảm mạnh xuống mức 488,2 USD/tấn so với 494,4 USD/tấn 

tháng trước và mức  498,2 USD/tấn của tháng 12/2021.  

Diễn biến giá đường trong tháng 2/2022 theo ghi nhận của tổ chức ISO như sau: 

 

 

Biểu đồ 3: Diễn biến giá đường thô giao ngay tính theo giá hàng ngày của ISA (Nguồn: ISO. Đơn vị: cents/lb). 
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Còn theo dữ liệu của tradingeconomics.com, mặc dù giảm trong tháng 2 nhưng với mức tăng vào 
đầu tháng 3, giá đường thô thế giới từ tháng 7/2021 đến nay vẫn đang đứng ở mức cao nhất trong 

4 năm gần đây (kể từ năm 2017) như sau: 

 

 

 

Biểu đồ 4: Diễn biến giá đường trung bình trong 15 ngày (Nguồn: ISO. Đơn vị: cents/lb). 

Biểu đồ 5: Diễn biến giá đường trắng trong tháng 2/2022 (Nguồn: ISO. Đơn vị: cents/lb). 
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Theo thông tin của globalprice.info giá đường tại các siêu thị khu vực Bangkok – Thái Lan trong 

tháng 2 ổn định ở mức 22 - 23 THB.  

Trong khi đó, giá đường tại các nước châu Á khác lại có chiều hướng giảm. Theo thông tin của cơ 
quan quản lý đường Philippines (SRA), trong tháng 2 giá đường luyện bán sỉ tại khu vực Metro 

Manila đã giảm từ 3.037 Peso xuống còn 2.925 Peso, diễn biến cụ thể như sau: 

 

 

Biểu đồ 6: Diễn biến giá đường thô thế giới so với các năm trước 

(Nguồn: tradingeconomics.com/ISO. Đơn vị: USD/tấn). 

 

Biểu đồ 7: Diễn biến giá đường tại Philippines trong tháng 2/2022 

(Nguồn: globalprice.info. Đơn vị: Peso Philippines/tấn). 
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Cũng giống với Philippines, giá đường tại Indonesia cũng giảm trong tháng 2. Theo thông tin trên 
trang web của Bộ Thương Mại Indonesia SISKAPERBAPO.com giá đường bình quân (tính bằng 

Rupiah Indonesia) tại 38 thành phố/thị trấn khu vực đông Java trong tháng 2 như sau: 

 

 

Theo thông tin từ sàn giao dịch hàng hóa Zhengzhou, giá đường trắng giao dịch (tính bằng nhân 
dân tệ RMB) tăng vào nửa đầu tháng 2 nhưng sau đó được điều chỉnh giảm về cuối tháng. 

 

 

 

Biểu đồ 8: Diễn biến giá đường tại Indonesia trong tháng 2/2022 

(Nguồn: globalprice.info. Đơn vị: Rupial Indonesia/tấn). 

Biểu đồ 9: Diễn biến giá đường tại Trung Quốc trong tháng 2/2022 

(Nguồn: ISO. Đơn vị: NDT/tấn). 
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4. Dự báo 

Giá đường trên thị trường thế giới đang có xu hướng tăng trở lại do được hỗ trợ bởi đà tăng phi 

mã của giá dầu.  

Xung đột giữa Nga và Ukraine đã nhanh chóng đẩy giá dầu thô thế giới lên mức cao nhất kể từ 
năm 2008, với giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ đạt 109,2 USD/thùng vào ngày 12/3 và giá dầu thô 

Brent giao tháng 5 ở mức 112,4 USD/thùng.  

Giá xăng dầu tăng đồng nghĩa với việc giá ethanol cũng tăng, thúc đẩy giá cao hơn đối với mía 

trong vụ thu hoạch của khu vực Trung Nam Brazil bắt đầu vào tháng 4.  

Các nhà phân tích cho rằng giá nhiên liệu tăng có thể khiến lượng đường xuất khẩu của Brazil, 
nhà cung cấp lớn nhất thế giới ra nước ngoài giảm đáng kể trong mùa vụ sắp tới khi các nhà sản 

xuất ưu tiên sản xuất ethanol so với sản xuất đường. 

Về tình hình cung - cầu, mới đây Tổ chức Đường Quốc tế (ISO) đã cắt giảm dự báo thâm hụt 

đường toàn cầu trong niên vụ 2021 - 2022 (tháng 10/2021 đến tháng 9/2022) xuống 1,9 triệu tấn 
so với dự báo bạn đầu là 2,6 triệu tấn. 

Việc cắt giảm này chủ yếu là do dự báo tiêu thụ giảm xuống 172,4 triệu tấn, so với dự báo trước đó 

là 173 triệu tấn. Trong khi đó, sản lượng đường toàn cầu niên vụ 2021 - 2022 tăng nhẹ tăng từ 
170,4 triệu lên 170,5 triệu tấn.
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PHẦN II: 

 

Giá đường trong nước giữ ổn định trong tháng 2 khi nhu cầu tiêu thụ giảm do dịch COVID – 19, 
trong khi nguồn cung dồi dào từ đường nhập khẩu chính ngạch và đường gian lận thương mại qua 

biên giới Tây Nam, cộng với đường từ vụ ép 2021 – 2022. 

 

1. Tình hình sản xuất, tiêu thụ và giá đường 

a. Sản xuất 

Theo báo cáo mới đây của Hiệp hội Mía Đường Việt Nam (VSSA), trong tháng 2 tất cả các nhà máy 

của ngành đường Việt Nam đã vào vụ ép mía. Lũy kế đến cuối tháng 2 toàn ngành đã ép được 
3.845.000 tấn mía sản xuất được 365.000 tấn đường.  

Còn theo VOV đưa tin, mặc dù vụ mía vừa qua, sau khi trừ chi phí, nông dân tỉnh Hậu Giang có thu 

nhập từ 20 - 22 triệu đồng/ha. Tuy nhiên, ở vụ mía mới này diện tích trồng trong tỉnh lại tiếp tục sụt 
giảm do người dân lo ngại gặp khó khăn trong tiêu thụ.  

Tại huyện Phụng Hiệp, vùng mía nguyên liệu lớn nhất ĐBSCL diện tích mía tiếp tục giảm sâu. Theo 

kế hoạch niên vụ mía 2022 này, huyện Phụng Hiệp xuống giống 3.000 ha, giảm 1.700 ha so với vụ 

mía trước. Tuy nhiên đến nay bà con trong huyện mới xuống giống được 2.400 ha, đạt 80% kế 
hoạch.  

Mía được trồng nhiều tại các xã Tân Long, Phụng Hiệp, Hiệp Hưng, Tân Phước Hưng và thị trấn 

Búng Tàu. Bà con chủ yếu trồng các giống mía chín sớm và chín trung bình như Roc 16, Roc13, 
Roc11, QĐ 11, Su phèn. 

Ông Trần Văn Tuấn, Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Phụng Hiệp cho biết, nhiều khả năng năm nay 

diện tích mía sẽ không đạt kế hoạch đề ra, do hiện nay trên địa bàn tỉnh chỉ còn duy nhất 1 nhà 

máy đường của Công ty CP Mía đường Cần Thơ (Casuco) hoạt động.  

Trên thực tế, nhà máy đường này giới hạn trong việc bao tiêu diện tích mía trên địa bàn tỉnh nên 
người dân lo ngại sẽ gặp khó khăn trong việc tiêu thụ mía.  

“Diện tích mía sụt giảm có nguyên do sau công văn của Casuco, trong năm 2022 này, nhà máy 

đường chỉ bao tiêu khoảng 2.000 ha toàn tỉnh Hậu Giang, trong đó diện tích của huyện Phụng Hiệp 
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là khoảng 1.800 ha. Với nội dung công văn này, bà con nông dân cũng đang cân nhắc kỹ, nếu như 
xuống giống nhiều quá, công ty không mua, không bao tiêu sẽ khiến người trồng mía gặp khó khăn, 

do vậy mà bà con rất hạn chế xuống giống”, ông Tuấn cho biết. 

 

b. Giá đường 

Theo VSSA, nửa đầu tháng 2 thị trường trong kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán. Nguồn cung đường từ nhập 

khẩu tiếp tục đưa vào thị trường thông qua nhập khẩu trực tiếp chính ngạch và đường gian lận 
thương mại qua biên giới Tây Nam, cộng với đường từ vụ ép 2021 - 2022. Do đó, nguồn cung 

đường tương đối dồi dào và các loại đường có nguồn gốc nhập khẩu tiếp tục chiếm lĩnh thị 
trường, đường sản xuất từ mía đang tồn kho không bán được. 

Nửa cuối tháng 2, thị trường sau tết chậm kết hợp dịch COVID 19 bùng phát tại phía bắc khiến sức 

cầu của đường giảm hẳn trong khi các nguồn cung dồi dào.  

Đường nhập lậu từ các tỉnh biên giới với Campuchia và Lào tràn về với số lượng lớn và giá thấp hơn 

cả giá đường nhập khẩu có dấu hiệu lẩn tránh thuế chống bán phá giá chống trợ sản xuất từ các 
nước ASEAN cũng đang được ồ ạt nhập về đã hoàn toàn chiếm lĩnh thị trường khiến cho giá đường 

thị trường giảm thấp hơn so với tháng 1. 

Các nhà máy đường đã tăng giá mua mía đến mức cao nhất trong 5 năm gần đây và tăng chi phí 
qua các biện pháp hỗ trợ nông dân nhằm khôi phục trồng mới vùng nguyên liệu khiến giá thành 

đường tăng so với vụ trước hầu như không thể cạnh tranh với đường nhập lậu và đường nhập khẩu, 
đành phải chấp nhận tồn kho không bán được hàng.  

Giá đường sản xuất từ mía trong nước tùy phẩm cấp đường (chất lượng và cỡ hạt) và đường nhập 
khẩu từ các nước ASEAN (giá có VAT, đồng/kg) dao động ở mức như sau: 
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Giá đường tại thị trường nội địa Việt Nam trong tháng 2 so với các nước trong khu vực như ASEAN 
và Trung Quốc đã thấp hơn đáng kể. 

 

 

2. Nhập khẩu đường và nạn nhập lậu 

a. Nhập khẩu đường 

Nhập khẩu từ Thái Lan: Theo số liệu của Cơ quan Hải quan Thái Lan, trong tháng 1, xuất khẩu 
đường của Thái Lan tăng mạnh gấp đôi so với tháng 12 năm ngoái lên mức 556.902 tấn.  

Nhìn chung xuất khẩu đường của Thái Lan sang nhiều thị trường tăng mạnh so với tháng trước, 
nhưng riêng xuất khẩu sang Việt Nam giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3/2019 với chỉ 

4.350 tấn, giảm 52,4% so với tháng 12 năm ngoái và giảm 24 lần so với con số 105.794 tấn của 
cùng kỳ năm ngoái. 

Kể từ khi bị áp thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp tạm thời từ tháng 2/2021 và chính thức bị 

áp thuế 5 năm kể từ giữa tháng 6/2021, xuất khẩu đường của Thái Lan vào Việt Nam đã liên tiếp 
giảm. 

Mặc dù đường chống bán phá giá và chống trợ cấp từ Thái Lan đã được ngăn chặn nhưng trong 
thời gian qua lượng đường chính ngạch nghi ngờ gian lận xuất xứ từ các nước ASEAN cũng như 

đường nhập lậu vẫn tràn vào Việt Nam khiến ngành đường vẫn chưa thể phục hồi mạnh như mong 
đợi. 

Bảng 1: Giá đường tại Việt Nam trong tháng 1/2022 (Nguồn: VSSA. Đơn vị: đồng/kg đã bao gồm VAT). 

Bảng 2: So sánh giá đường trên thị trường nội địa các nước lân cận (Nguồn: VSSA. Đơn vị: đồng/kg.) 
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Hiện nay ASEAN đang là khu vực tiêu thụ đường lớn nhất của Thái Lan. Trong tháng 1, Thái Lan đã 
xuất 266.890 tấn đường sang Indonesia, tăng gấp 3 lần so với tháng 12/2021 và đây cũng là thị 

trường xuất khẩu đường lớn nhất của Thái Lan. Ngoài ra, đường Thái Lan xuất sang Lào cũng tăng 

mạnh 166,5%, đạt 38.164 tấn. 

Trong khi đó, lượng đường xuất khẩu của Thái Lan sang Campuchia giảm nhẹ 6,1%, Malaysia giảm 
1,3%... 

 

Biểu đồ 10: Nhập khẩu đường (HS: 1701) của Việt Nam từ Thái Lan năm 2020 – 2022 

(Nguồn: Cơ quan Hải quan Thái Lan. Đơn vị: tấn.) 

Biểu đồ 11: Xuất khẩu đường (HS: 1701) của Thái Lan sang Việt Nam và một số nước ASEAN 

trong tháng 1/2022 (Nguồn: Cơ quan Hải quan Thái Lan. Đơn vị: tấn.) 
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Nhập khẩu đường từ Indonesia: Theo số liệu của Cục Thống kê Trung ương Indonesia (BPS), xuất 
khẩu đường của nước này hiện nay chủ yếu là được đưa đến Việt Nam với khối lượng đạt 23.125 

tấn trong tháng đầu năm 2022, giảm 15,4% so với tháng trước đó nhưng tăng 2,7 lần so với cùng kỳ 
năm ngoái. Toàn bộ đường Việt Nam nhập từ Indonesia là đường tinh luyện với giá bình quân 611 

USD/tấn. 

Trước đó trong năm 2021, Indonesia đã xuất khẩu 356.567 tấn đường tinh luyện vào Việt Nam với 
giá bình quân 553 USD/tấn. 

Ở chiều ngược lại, Indonesia nhập khẩu 152.162 tấn đường tinh luyện từ thế giới trong năm 2021 

với giá 512 USD/tấn. Trong đó, 75.738 tấn được nhập khẩu từ Ấn Độ và 69.000 tấn từ Thái Lan. 

 

b. Nạn nhập lậu 

Theo VSSA, trong tháng 2 các hoạt động gian lận thương mại đường tiếp tục hoạt động mạnh. Thời 
điểm trước và  sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép 

đường cát do nước ngoài sản xuất vào Việt Nam qua biên giới Long An, Đồng Tháp, An Giang, 
Quảng Trị, Hà Tĩnh… có chiều hướng gia tăng.  

Theo thông tin báo chí, các lực lượng chức năng liên tục phát hiện, bắt giữ nhiều vụ buôn lậu 

đường cát.  

Tại Long An, ngày 16/2/2022, tại khu vực đường KT3 thuộc địa bàn xã Hưng Thạnh, huyện Tân 

Hưng, trong lúc tuần tra Đội QLTT số 2 đã phát hiện, bắt giữ xe ô tô tải do đối tượng tên Trần 
Hoàng Tài, ngụ tại khu phố 3, thị trấn Vĩnh Hưng, Long An điều khiển, có hành vi vận chuyển 49 bao 

(2,45 tấn) đường cát do nước ngoài sản xuất nhưng không có hóa đơn chứng từ, chứng minh 
nguồn gốc, xuất xứ.  

Ngày 22/2, cũng tại tuyến đường KT3, thuộc địa bàn xã Hưng Thạnh, huyện Tân Hưng, Long An, 

Đoàn công tác Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 6, Cục QLTT tỉnh Long An đã bắt giữ 2 ô tô tải vận 
chuyển 200 bao đường cát với tổng trọng lượng 10 tấn do nước ngoài sản xuất. 

Tại thời điểm kiểm tra, 2 đối tượng điều khiển phương tiện không xuất trình được hóa đơn, chứng 
từ chứng minh nguồn gốc toàn bộ số đường cát trên. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Long 

An, đến tháng 2/2022, các lực lượng chức năng Long An đã phát hiện, bắt giữ gần 46 tấn đường 
cát nhập lậu các loại.  

Tại Đồng Tháp, trong những ngày đầu năm mới 2022, tại khu vực khóm thượng 1, thị trấn Thường 

Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, Đội kiểm soát Hải quan, Cục Hải quan Đồng Tháp đã phối hợp với 
Công an thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp phát hiện bắt giữ gần nửa tấn 

đường cát kết tinh và 1.000 bao thuốc lá ngoại đang tập kết tại khu vực gần bến đò Mương Miễu.  
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Cũng trong khoảng thời gian đó, tại Đồn Biên phòng Thông Bình, Tổ công tác của Đồn Biên phòng 
Thông Bình, Đội nghiệp vụ Hải quan Thông Bình và Công an xã Thông Bình (huyện Tân Hồng) đã 

phối hợp tiến hành kiểm tra phát hiện có nhiều bao chứa đường cát không rõ nguồn gốc được tập 
kết tại khu vực ấp Thị, xã Thông Bình.  

Sau đó, lực lượng làm nhiệm vụ tiến hành lập biên bản tạm giữ 22 bao đường cát ngoại nhập lậu 

với tổng trọng lượng 1,1 tấn. ngày 1/3/2022, Đội Kiểm soát Hải quan đã phối hợp Công an phường 
An Lạc, thành phố Hồng Ngự tổ chức kiểm soát tuyến đường đal thuộc khu vực khóm Cây Da 

thuộc phường An Lạc thì phát hiện và tạm giữ 28 bao đường kết tinh (1,4 tấn), do Thái Lan sản 
xuất, không có giấy tờ chứng minh tính hợp pháp. 

Tại Quảng Trị, đến 16/02/2022 Đội QLTT số 2 đã triển khai phối hợp với Đội Trinh sát đặc nhiệm 
Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phát hiện và xử lý 4 vụ vận chuyển, kinh doanh đường cát nhập 

lậu do Thái Lan sản xuất. Tổng số lượng 3.000 kg. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm là 28.000.000 
đồng, xử phạt vi phạm hành chính 18.000.000 đồng.  

Tại Hà Tĩnh, ngày 16/02/2022, Đội Quản lý thị trường số 6 phối hợp với Phòng CSGT - Công an tỉnh 

Hà Tĩnh tiến hành dừng, khám xe ô tô tải mang biển kiểm soát xe 74C-063.05 do ông Nguyễn Viết 
Tuấn (Địa chỉ: Phường 3, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) điều khiển. Qua kiểm tra, phát hiện 

2.000 kg đường tinh luyện do Thái Lan sản xuất không có bất cứ hóa đơn, chứng từ gì chứng minh 
tính hợp pháp của hàng hóa.  

Cũng theo VSSA, các vụ việc được phát hiện trên đây chỉ là phần rất nhỏ của các hoạt động thương 
mại đường nhập lậu, vì đường Thái Lan xuất hiện tràn ngập trên thị trường với giá rẻ (đây là điều 

không thể được đối với đường Thái Lan nhập chính ngạch có đóng thuế chống phá giá chống trợ 
cấp lên đến 47,64%). 

Mặt khác, sự xuất hiện sản phẩm đường đóng cây 12 kg và đường đóng túi 1 kg của các cơ sở 

sang chiết đóng gói (của các trùm buôn lậu từ các tỉnh nêu trên và các tỉnh khác như Kiên Giang, 
An Giang, Bình Phước, Tây Ninh và một số tỉnh phía bắc) với các nhãn hàng mới phân phối trực tiếp 

đến người dùng qua các cửa hàng lẻ và bán trực tuyến không đòi hỏi hóa đơn.  

Các cơ quan chức năng đã triển khai nhiều hoạt động để ngăn chặn hoạt động gian lận thương mại 

vào trước và Tết Nhâm Dần 2022. Tuy nhiên hoạt động gian lận thương mại đường nhập lậu bùng 
phát cuối từ tháng 12/2021 cho đến nay cho thấy công tác đấu tranh chống gian lận thương mại 

đương nhập lậu vẫn còn nhiều kẽ hở, và đang bị các đối tương kinh doanh phi pháp lợi dụng. 
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3. Dự báo 

Đánh giá về thị trường đường trong tháng 2, theo VSSA, nguồn cung đường dồi dào từ nhập khẩu 

trực tiếp chính ngạch từ các nước ASEAN, và đường gian lận thương mại qua biên giới Tây Nam 
cộng với đường từ vụ ép 2021 – 2022. 

Trong khi đó, sức cầu kém vì thị trường sau Tết và sự bùng phát của dịch bệnh COVID 19 tại các 

tỉnh phía bắc khiến cho thị trường tiếp tục rơi vào trạng thái dư thừa cung và đẩy giá đường tại thị 
trường trong nước xuống dưới mức giá thành sản xuất của đường từ mía. 

Điều này khiến đường của các nhà máy không bán được phải tồn kho, trong khi đường nhập lậu với 
ưu thế giá rẻ tiếp tục làm chủ thị trường. 

VSSA dự báo các nguồn cung đường dồi dào và sẽ không có hiện tượng thiếu hụt đường trong 

tháng 3 và các tháng kế tiếp và ưu thế thị trường vẫn thuộc về các loại đường có nguồn gốc nhập 
khẩu và giá đường trong nước sẽ có diễn biến gắn với giá đường thế giới.  

Nguồn cung đường từ nhập khẩu tiếp tục đưa đường vào thị trường thông qua nhập khẩu trực tiếp 
chính ngạch và đường gian lận thương mại qua biên giới Tây Nam, cộng với đường từ vụ ép 2021 - 

2022.  

Tuy vậy cuộc chiến Nga - Ukraine và các động thái liên quan đến các hoạt động trừng phạt kinh tế 
có thể gây ra những tác động khó lường đến nguồn cung trên thị trường năng lượng và ngũ cốc thế 

giới có thể khiến cho thị trường hàng hóa (trong đó có mặt hàng đường) có xu hướng tăng.  

Giá đường trong thời gian sắp đến cũng phụ thuộc phụ thuộc vào hiệu quả của các nỗ lực chống 

gian lận thương mại đường nhập lậu. Nếu việc kiểm soát đường nhập lậu có hiệu quả giá đường sẽ 
ở mức tiệm cận với giá đường các nước trong khu vực (nhưng vẫn thấp hơn). 
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PHẦN III: 

 

Vụ sản xuất 2021 - 2022 Công ty CP Mía đường Sóc Trăng (SOSUCO) đã ký Hợp đồng đầu tư trực 

tiếp với bà con trồng mía trên địa bàn huyện Cù Lao Dung và huyện Long Phú (thuộc tỉnh Sóc 
Trăng), toàn bộ diện tích này SOSUCO đã đầu tư giống, phân bón, chi phí nhân công … cho bà con.  

Theo Hợp đồng đã ký, người dân nhận đầu tư, cam kết bán toàn bộ sản lượng mía cho SOSUCO và 
công ty cam kết thu mua hết sản lượng này. Hiện nay, SOSUCO đang chuẩn bị vào vụ sản xuất 

2021 - 2022.  

Để chuẩn bị cho công tác thu mua mía theo hợp đồng đầu tư đã ký với các hộ dân, SOSUCO đã 
thông báo và triển khai chính sách thu mua mía vụ 2021 - 2022 đến tất cả các địa bàn trong vùng 

nguyên liệu.  

Tuy nhiên, từ tháng 12/2021 đến nay xuất hiện một số thương lái tổ chức thu mua mía trong vùng 

nguyên liệu của SOSUCO để bán cho Nhà máy đường Tây Ninh, thuộc công ty CP Mía đường 
Thành Thành Công Biên Hòa.  

Thậm chí gần đây các thương lái này lập điểm tập kết thu mua mía và đã lắp đặt cẩu mía ngay 

giữa vùng nguyên liệu của SOSUCO.  

"Việc làm này đã gây mất ổn định ở địa phương, nhiễu loạn vùng nguyên liệu, phá vỡ chuỗi liên kết 

sản xuất mía đường mà SOSUCO đã dày công xây dựng tại địa bàn tỉnh Sóc Trăng, làm ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến kế hoạch sản xuất của SOSUCO (do thiếu mía) và SOSUCO có nguy cơ mất vốn 

đầu tư do không thu hồi được từ việc thu mua mía", ông Trần Ngọc Hiếu, Tổng Giám đóc SOSUCO 
cho biết.  

Vị này nói thêm việc thương lái tranh mua mía tại vùng nguyên liệu mà SOSUCO đã đầu tư sẽ tạo ra 

nhiều bất lợi cho chính sách phòng vệ thương mại mà Bộ Công Thương đã và đang thực hiện.  

SOSUCO gửi công văn đề nghị công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Biên Hòa không thu 

mua, tiếp nhận mía có nguồn gốc từ địa bàn tỉnh Sóc Trăng dưới bất cứ hình thức nào.  

Bên cạnh đó, SOSUCO đề nghị Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA) kiến nghị đến chính quyền địa 
phương các cấp của tỉnh Sóc Trăng có giải pháp bảo vệ hoạt động sản xuất chế biến của doanh 
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nghiệp trên địa bàn, có hợp đồng đầu tư và bao tiêu mía cho bà con nông dân, góp phần phát triển 
chuỗi liên kết sản xuất mía đường. 

Đồng thời kiến nghị đến Bộ Công Thương về thực trạng tranh mua mía nguyên liệu tại vùng mía 

của SOSUCO đưa đi Tây Ninh vì sẽ tạo bất lợi cho các chính sách phòng vệ của Việt Nam, đặc biệt 
là việc điều tra chống lẩn tránh mà Bộ đang thực hiện.
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PHẦN IV: 

 

 

Thái Lan: Tập đoàn xay xát đường Thái Lan (TSMC) dự kiến sẽ thảo luận với Chính phủ 

nước này về kế hoạch hỗ trợ giá đường trong nước bằng cách mua mía từ người dân với 
giá cao hơn để khuyến khích nông dân đẩy mạnh trồng mía, theo Bangkokpost. 

Siriwut Siempakdi, Chủ tịch TSMC, cho biết kế hoạch này sẽ hỗ trợ giá bán mía tươi trong niên vụ 

2022 - 2023 và 2023 – 2024 bằng cách thu mua mía từ nông dân với giá 1.200 Baht/tấn, nhưng 
mía phải có độ ngọt đường thương mại là 12,6 CCS. Các nhà máy đường thường mua mía với giá 

1.000 Baht/tấn, với độ ngọt CCS từ 10 đến 11. 

Kế hoạch này sẽ không chỉ hỗ trợ canh tác mía mà còn khuyến khích nông dân thu hoạch mía tươi 

để bán vì thu hoạch thông qua phương thức đốt được cho là gây ô nhiễm không khí, mặc dù 
phương pháp này dễ dàng hơn, đòi hỏi ít lao động. 

TSMC kỳ vọng giá thu mua cao hơn sẽ thuyết phục nông dân địa phương chuyển từ trồng các loại 

cây khác sang trồng nhiều mía hơn, dẫn đến nhiều diện tích và sản lượng mía hơn ở Thái Lan. 

TSMC dự kiến sản lượng mía trong niên vụ 2022-2023 sẽ đạt 90 triệu tấn. Đã có khoảng 57 nhà 

máy đường đang trong quá trình ép mía và họ dự kiến sẽ kết thúc việc sản xuất trong vài tháng tới. 
Kể từ tháng 12/2021, các nhà máy đã tiếp nhận 50,55 triệu tấn mía từ nông dân, với độ ngọt CCS là 

12,31. 

Sản lượng mía của Thái Lan ở mức 134,9 triệu tấn trong niên vụ 2017 - 2018, trước khi giảm xuống 
74,8 triệu tấn trong niên vụ 2019 - 2020 và 66,6 triệu tấn trong niên vụ 2020 - 2021. 

 

Bangladesh: Chính phủ Bangladesh đã quyết định gia hạn thêm thời gian được hưởng 
mức thuế ưu đãi đối với nhập khẩu đường thô theo một sắc lệnh do Bộ Tài chính nước 

này đưa ra. Hiện tại, thuế nhập khẩu đường sẽ được hưởng là 20% và sẽ được gia hạn cho đến 
ngày 15/5 để duy trì giá ổn định trên thị trường nội địa trước tháng lễ Ramadan. Theo đó, việc giảm 

thuế sẽ có hiệu lực từ ngày 1/3.  

Trước đó, Chính phủ Bangladesh đã giảm thuế nhập khẩu từ 30% xuống 20%, kết thúc vào ngày 
28/2.
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PHẦN V: 

 

 

Ngành đường Việt Nam được Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) nhận định sẽ mở rộng diện tích mía 
nội địa trong năm 2022, dẫn dắt bởi thuế quan đối với đường có xuất xứ từ Thái Lan và thời tiết 

thuận lợi hơn giúp cải thiện năng suất mía.  

Các công ty có khả năng mở rộng diện tích mía trong vụ thu hoạch 2021-2022 sẽ duy trì tăng 
trưởng lợi nhuận và chiếm thị phần cao hơn trong bối cảnh giá bán giảm. 

 

1.  Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của các doanh nghiệp 

Đường Quảng Ngãi lên kế hoạch lợi nhuận đi lùi năm nay 

CTCP Đường Quảng Ngãi (Mã: QNS) vừa công bố tài liệu Đại hội cổ đông thường 

niên năm 2022, dự kiến họp ngày 2/4 tại Quảng Ngãi. 

Năm 2022, công ty đặt mục tiêu 8.000 tỷ đồng doanh thu, 1.008 tỷ đồng lợi nhuận 
sau thuế; tăng gần 6% về doanh thu nhưng giảm gần 20% về lợi nhuận so với năm 2021. Tỷ lệ cổ 

tức dự kiến tối thiểu 15%. 

Tại buổi họp tới đây, Đường Quảng Ngãi cũng xin ý kiến cổ đông thông qua phương án phát hành 

cổ phiếu ESOP dựa theo kết quả kinh doanh năm 2022.  

Tỷ lệ phát hành là 1% lượng cổ phiếu đang lưu hành nếu tốc độ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế và 
khấu hao cơ bản năm nay tăng từ 10% đến 20%. 

Tỷ lệ phát hành là 2% lượng cổ phiếu đang lưu hành nếu tốc độ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế và 

khấu hao cơ bản năm nay tăng từ 20% đến 30%. 

Tỷ lệ phát hành là 3% lượng cổ phiếu đang lưu hành nếu tốc độ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế và 

khấu hao cơ bản năm nay tăng từ 30% trở lên. 
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Bên cạnh đó Đường Quảng Ngãi cũng trình cổ đông phương án bổ sung ngành nghề kinh doanh 
gồm sản xuất và kinh doanh các sản phẩm nấm men sấy khô; sản xuất món ăn, thức ăn chế biến 

sẵn và sản xuất dầu, mỡ động thực vật. 

Năm 2021, Đường Quảng Ngãi đạt 7.570 tỷ đồng doanh thu thuần, lãi sau thuế gần 1.254 tỷ đồng, 
tăng lần lượt 13% và 19% so với năm trước đó. So với kế hoạch đề ra, công ty đã thực hiện được 

95% mục tiêu doanh thu và vượt 37% chỉ tiêu lợi nhuận năm.  

Với kết quả trên, doanh nghiệp sẽ trình cổ đông phương án trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 30% năm 2021 
(3.000 đồng/cp), tương ứng với khoảng 1.070 tỷ đồng. Trước đó, tháng 9/2021 và tháng 1/2022, 

công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức cho mỗi đợt trên với tỷ lệ 5%. 20% cổ tức còn lại sẽ được 

thanh toán theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng là 22/4. Thời gian thanh toán 
dự kiến vào ngày 6/5. 

 

2. Dự báo kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp 

Mirae Asset dự báo lợi nhuận của TTC Sugar có thể tăng 18,4% niên độ 
2021 - 2022 

CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC Sugar - Mã: SBT) là nhà sản xuất đường 
và các sản phẩm đường với 46% thị phần đường nội địa.  

Hiện tại, TTC Sugar đang mở rộng chuỗi giá trị của sản phẩm đường với việc cung cấp ra thị trường 
73 dòng sản phẩm đường, trong đó có 7 dòng sản phẩm đường Organic đạt chuẩn EU và USDA, 11 

dòng sản phẩm cạnh đường, sau đường, 6 sản phẩm nước uống và khoảng 108 triệu KWH điện 
thương phẩm hàng năm.  

Chứng khoán Mirae Asset đánh giá TTC Sugar có nhiều điều kiện để tiếp tục tăng tốc trong năm 

2022 nhờ: (1) giá đường thế giới trung bình năm 2022 dự phóng tăng 10-15% so với cùng kỳ nhờ 
ảnh hưởng từ giá dầu thế giới; (2) sản lượng đường tiêu thụ của công ty dự phóng tăng 5% nhờ sự 

phục hồi của thị trường nội địa cũng như xuất khẩu hậu COVID-19.   

Đơn vị phân tích này cũng đánh giá tích cực về tiềm năng phát triển của TTC Sugar trong dài hạn vì 

nguồn cung đường nội địa hiện tại chỉ đáp ứng được 40% nhu cầu nội địa. Thứ hai là Việt Nam áp 
thuế chống bán phá giá đường đối với một số sản phẩm từ Thái Lan thời hạn 5 năm tính từ 2021. 

Bên cạnh đó, đường trắng Việt Nam chính thức được giao dịch trên sàn giao dịch hàng hóa liên lục 
địa ICE từ 23/4/2021 giúp tăng cơ hội tiêu thụ các sản phẩm chất lượng cao tại thị trường thế giới.   

Mirae Asset dự báo lợi nhuận sau thuế năm 2022 của TTC Sugar dự phóng tăng 18,4% so với niên 

độ trước lên mức 947 tỷ đồng nhờ doanh thu 2022 được kỳ vọng tăng 15% lên mức 19.158 tỷ đồng 
và biên lợi nhuận gộp dự báo tăng 5 điểm phần trăm lên 14,8% nhờ giá bán tốt hơn. 
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SSI Research dự phóng lợi nhuận của Đường Quảng Ngãi có thể tăng 
trưởng gần 17% năm nay 

Theo báo cáo của SSI Research cho biết Đường Quảng Ngãi sẽ mở rộng hoạt động 

kinh doanh đậu nành sang các thực phẩm và đồ uống làm từ đậu nành khác, vì 
công ty cho rằng thị trường đồ uống dinh dưỡng từ đậu nành vẫn còn nhiều tiềm năng.  

Theo đó, công ty có kế hoạch ra mắt sữa chua uống làm từ đậu nành trong năm 2022, và một sản 

phẩm thay thế thịt làm từ đậu nành trong thời gian tới. SSI Research cũng cho rằng thực phẩm có 
nguồn gốc thực vật có thể sẽ là một xu hướng trong thời gian tới.  

Báo cáo cũng thông tin sản lượng tiêu thụ sữa đậu nành của Đường Quảng Ngãi tăng 20% so với 
cùng kỳ trong hai tháng đầu năm 2022. Trong khi đó, công ty đã tăng giá bán bình quân khoảng 

5%.  

Mặc dù giá đậu nành nhập khẩu vẫn ở mức cao trong năm nay, nhưng ban lãnh đạo dự kiến biên 
lợi nhuận của sữa đậu nành sẽ cao hơn khoảng 100-200 điểm cơ bản so với năm 2021, được hỗ trợ 

một phần bởi giá bán trung bình cao hơn. 

SSI Research dự báo công ty có thể đạt 8.800 tỷ đồng doanh thu thuần (tăng 20,5%) và 1.450 tỷ 

đồng lợi nhuận sau thuế (tăng 16,7%) trong năm 2022. Tăng trưởng doanh thu sẽ được thúc đẩy 
bởi ba yếu tố sau: (1) sản lượng đường cao hơn (sản lượng đường RS tăng 20% so với cùng kỳ và 

50.000 tấn đường RE); (2) doanh thu sữa đậu nành tăng 11% so với cùng kỳ; và (3) doanh thu từ 
các mảng khác tăng 10% so với cùng kỳ từ mức thấp năm 2021.
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Thông tin và tài liệu trong báo cáo được nỗ lực tổng hợp dưới dạng sẵn có một cách chính xác nhất có thể. Tuy 
nhiên, tác giả không đảm bảo tính chính xác, sự thích hợp hay đầy đủ của các thông tin và số liệu, đồng thời tuyên bố 
miễn trừ hoàn toàn trách nhiệm đối với các lỗi hoặc thiếu sót trong các thông tin và số liệu này. 

Bộ Công Thương 

Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA) 
Hiệp hội Công nghiệp Mía đường Brazil (UNICA) 

Hiệp hội các nhà máy đường Ấn Độ (ISMA) 
Hiệp hội Thương mại Đường toàn Ấn Độ (AISTA) 

 
 

Hiệp hội Đường Trung Quốc (CSA) 
Hải quan Thái Lan 

Reuters 
Chứng khoán SSI, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), 

Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam. 

Báo cáo “Thị trường đường tháng 2/2022” 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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Hotline: 099 522 2999 

Email: info@vietnambiz.vn 
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