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QUÝ I/2022

Nước Ấn Độ, đang có kế hoạch nước sản xuất đường lớn thứ hai thế giới, 

hạn chế xuất khẩu đường lần đầu tiên sau 6 năm nhằm ngăn đà tăng giá 

nội địa. Ấn Độ có thể đặt ra hạn ngạch xuất khẩu đường ở mức 8 triệu tấn 

trong niên vụ hiện tại và có khả năng sẽ áp thuế xuất khẩu để không 

khuyến khích xuất khẩu.

Giá đường thế giới đã tăng vọt trở lại trong tháng 3 sau hai tháng sụt giảm. 

Theo thông tin từ Tổ chức Đường Quốc tế (ISO), trong tháng 3, giá đường 

thô giao ngay đã tăng vọt lên mức cao nhất 4 tháng với trung bình 19,1 

Cents/lb. Chỉ số giá đường trắng cũng tăng mạnh lên mức cao nhất trong 

5 năm gần đây với 528,4 USD/tấn.

Thị trường đường dự kiến vẫn sẽ tích cực trong thời gian tới khi giá dầu thô 

leo cao do tác động của cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, làm tăng khả 

năng chuyển đổi sản xuất đường sang sản xuất ethanol tại Brazil. Tuy vậy, 

đà tăng giá phần nào bị hạn chế do tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại 

trước tác động của cuộc xung đột, lạm phát gia tăng tại nhiều nước khiến 

sức cầu hàng hóa giảm.

Tại trong nước, lũy kế đến cuối tháng 3 toàn ngành đường đã ép được 

xấp xỉ 6 triệu tấn mía và sản xuất được 630.095 tấn đường. So sánh 

cùng kỳ với vụ ép mía 2020-2021 sản lượng mía ép tăng 103,15% và 

sản lượng đường tăng 102%.

Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA) dự báo các nguồn cung dồi dào 

trong khi nhu cầu tiêu thụ đường chưa tăng nên sẽ không có hiện tượng 

thiếu hụt đường trong tháng 4 và các tháng kế tiếp và ưu thế thị trường vẫn 

thuộc về các loại đường và chất ngọt có nguồn gốc nhập khẩu. Giá đường 

trong nước sẽ có diễn biến gắn với giá đường thế giới, hiện đang ở mức 

cao nhất trong 5 năm gần đây.

Các doanh nghiệp ngành đường khá lạc quan về triển vọng của ngành 

trong năm 2022 với kế hoạch kinh doanh tăng trưởng hai con số về 

sản lượng.



PHẦN 1



1. Sản lượng
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                    Theo Hiệp hội mía đường Brazil (Unica), kết thúc vụ ép Brazil: 
                    2021-2022 sản lượng nghiền mía của nước này đạt 523,1 triệu tấn, 

giảm 13,6% so với niên vụ 2020-2021. 

Khu vực Trung Nam Brazil ghi nhận mức giảm 16,5% (1,4% là giảm diện tích thu 

hoạch và 15,1% là giảm năng suất cây trồng) do ảnh hưởng bởi mùa hè kéo dài tại 

các vùng sản xuất, trong khi băng giá đã ảnh hưởng đến hơn 10% diện tích thu 

hoạch và các đám cháy bùng phát vào tháng 9 năm ngoái. 

Sản lượng ethanol của Brazil cũng giảm 9,3% trong vụ ép vừa qua, đạt 27,5 tỷ lít. 

Trong đó, sản xuất từ ngô tăng 34,3% trong khi sản xuất ethanol từ mía đường 

giảm 13,4%. 

Đối với sản xuất đường, sản lượng đường thu hoạch được trong vụ 2021-2022 là 
32,1 triệu tấn, giảm mạnh 16,6% so với niên vụ trước. 

Về tiêu thụ, doanh số bán đường tại thị trường nội địa Brazil là 8,4 triệu tấn, giảm 

4,3%. Xuất khẩu đường ra thị trường nước ngoài cũng giảm 18,4%, xuống còn 23,6 

triệu tấn. Tổng cộng đã có 32,1 triệu tấn đường đã được tiêu thụ, giảm 15,1%. 

Về doanh số bán ethanol, các đơn vị sản xuất đã bán được tổng cộng 27,5 triệu lít, 

giảm 10,7%. Mặc dù vậy, doanh số bán ethanol chứa nước đang cho thấy phục hồi 

mạnh mẽ từ nửa cuối tháng 3/2022. Trong 2 tháng cuối vụ thu hoạch, các đơn vị sản 

xuất đã tăng 16,2% lượng bán ra. 

Sản lượng đường của Brazil dự kiến sẽ tăng trở lại trong vụ mùa 2022-2023 khi mới 

đây các nhà nghiên cứu của Czarnikow cho biết sản lượng mía của Brazil trong 
mùa vụ 2022-2023 sẽ tăng khoảng 11 triệu tấn lên mức 551 triệu tấn. Tương đương 
khoảng 32,7 triệu tấn đường và 25,3 lít ethanol sẽ được sản xuất. 

Sau khi sụt giảm trong 2 tháng đầu năm, giá đường thế giới đã tăng vọt trở lại trong 

tháng 3 lên mức cao nhất trong 4 tháng gần đây. Thị trường dự kiến vẫn sẽ tích cực 

trong thời gian tới khi giá dầu thô leo cao do tác động của cuộc xung đột giữa Nga 

và Ukraine, làm tăng khả năng chuyển đổi sản xuất đường sang sản xuất ethanol tại 

Brazil, nước xuất khẩu đường lớn nhất thế giới.
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                  Ấn Độ: Ấn Độ, nhà sản xuất đường lớn thứ hai thế giới có thể xuất khẩu  
                         kỷ lục 9 triệu tấn đường trong niên vụ 2021-2022 do sản lượng có khả 

năng tăng lên mức kỷ lục 35 triệu tấn, cao hơn gần 5% so với ước tính trước đó. 

Hiệp hội các nhà máy đường Ấn Độ (ISMA) cho biết, các nhà máy đã ký hợp đồng 

xuất khẩu 7,4 triệu tấn đường trong niên vụ hiện tại kết thúc vào ngày 30/9. Trong 

đó, 5,7 triệu tấn đã được vận chuyển vào cuối tháng 3. 

Sản lượng đường ở bang phía tây Maharashtra có khả năng đạt 13,4 triệu tấn, tăng 

so với ước tính trước đó là 12,6 triệu tấn. Xuất khẩu tăng mạnh có thể khiến lượng 

đường dự trữ của Ấn Độ giảm xuống còn 6,8 triệu tấn khi bắt đầu vụ mới vào ngày 

1/10, so với 8,2 triệu tấn một năm trước đó. 

Theo các nguồn tin Chính phủ và ngành đường Ấn Độ, Ấn Độ đang có kế hoạch hạn 
chế xuất khẩu đường lần đầu tiên sau 6 năm nhằm ngăn đà tăng giá nội địa. 

Ấn Độ có thể đặt ra hạn ngạch xuất khẩu đường ở mức 8 triệu tấn trong niên vụ hiện 

tại, và có khả năng sẽ áp thuế xuất khẩu để không khuyến khích xuất khẩu. 

Nhu cầu đường thường tăng vọt trong quý cuối năm do các lễ cưới và mùa lễ hội 

như Diwali and Dussehra. Nếu xuất khẩu không được kiểm soát có thể gây ra tình 

trạng khan hiếm và tăng giá nội địa trong mùa lễ hội. 

                  Thái Lan: Sản lượng đường của Thái Lan dự kiến đạt 10 triệu tấn trong  
                         niên vụ 2021-2022, tăng 33% so với 7,5 triệu tấn của niên vụ trước. 
Thái Lan thường xuất khẩu khoảng 70% sản lượng đường và phần còn lại sẽ được 

sử dụng cho tiêu dùng nội địa. 

Sirivuthi Siamphakdee, thành viên Hội đồng quản trị của Thai Sugar Millers Corp, 

một Tập đoàn công nghiệp bao gồm 46 nhà máy đường tại Thái Lan, cho biết nước 

này sẽ ép khoảng 92 triệu tấn mía trong niên vụ hiện tại so với 66,7 triệu tấn mía của 

niên vụ trước. 

Sản lượng đường của Thái Lan sẽ tăng trở lại trong năm nay về mức gần như bình 

thường, sau khi sụt giảm trong những năm gần đây do hạn hán và giá đường thấp 

khiến nông dân chuyển sang các loại cây trồng có lãi cao hơn. 
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             Động lực gia tăng khả năng tự cung tự cấp đường của      Trung Quốc: 
                     Trung Quốc đang bị gián đoạn do sản lượng đường dự kiến giảm xuống 

mức thấp nhất 5 năm. 

Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã ảnh hưởng đến xuất khẩu ngô ở Biển Đen, 

đẩy giá ngô lên mức cao hơn so với củ cải ở các vùng sản xuất chủ chốt. Điều này 

dẫn đến việc nông dân chuyển sang trồng ngô để tìm kiếm lợi nhuận lớn hơn. 

Trong khi đó, diện tích củ cải đường của Trung Quốc cũng bị thiệt hại đáng kể bởi 

đợt lạnh tồi tệ nhất kể năm 1970, còn sản lượng đường mía cũng giảm do thời tiết 

lạnh và ẩm ướt trong vụ thu hoạch . 

Theo Czarnikow, Trung Quốc sẽ sản xuất 9,6 triệu tấn đường trong niên vụ 

2021-2022, mức thấp thứ 3 trong vòng 15 năm qua. 

 

Trung Quốc bước vào niên vụ 2021-2022 với 10 triệu tấn tồn kho từ vụ trước chuyển 

sang sau khi nước này dỡ bỏ thuế tự vệ vào tháng 5 năm ngoái và cho phép nhập 

khẩu ngoài hạn ngạch từ 1,35 triệu tấn lên 3,8 triệu tấn gần đây. 

Trong năm nay, hạn ngạch nhập khẩu khoảng 2 triệu tấn đã được phân bổ, cùng với 

3,3 triệu tấn giấy phép nhập khẩu ngoài hạn ngạch. 

Ngoài ra, các nhà máy lọc dầu của Trung Quốc đã mua lại khoảng 3 triệu tấn đường 

khi lợi nhuận nhập khẩu ở mức 20 USD/tấn, nghĩa là khoảng 70% nhu cầu của năm 

nay đã được đáp ứng. Tuy nhiên, nhập khẩu hiện không hấp dẫn với biên lợi nhuận 

nhập khẩu thấp, vì vậy các nhà máy lọc dầu không nhập khẩu thêm nữa. 

QUÝ I/2022
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Mặc dù vậy, nguồn cung đường của Trung Quốc vẫn khá dồi dào, với khoảng 6 triệu 

tấn đường trong các kho của Cục Dự trữ Trung ương. Con số này đủ để đáp ứng 

nhu cầu trong nước khoảng 18 tuần, cao hơn mức khuyến nghị 12 tuần. 

Như vậy, tổng cộng các nguồn cung đường từ sản xuất, dự trữ và nhập khẩu của 

Trung Quốc trong niên vụ 2021-2022 sẽ vào khoảng 23 triệu tấn, cao hơn mức tiêu 

thụ 16 triệu tấn của nước này. Tuy vậy, Trung Quốc vẫn còn cách khá xa so với mục 

tiêu tự cung tự cấp mặt hàng này và Trung Quốc sẽ phải nhập khẩu 5 triệu tấn 

đường trong niên vụ hiện tại. 

2. Tiêu thụ 

                  Ấn Độ: Theo Hiệp hội các nhà máy đường Ấn Độ (ISMA), tiêu thụ đường  
                         của Ấn Độ trong niên vụ 2021-2022 (kết thúc vào ngày 30 tháng 9) sẽ 
tăng gần 3% so với niên vụ trước lên mức 27,2 triệu tấn, mức cao nhất mọi thời đại . 

Sau hai năm tạm lắng, tiêu thụ đường của Ấn Độ dự kiến sẽ tăng trở lại trong mùa 

hè này do nhu cầu từ những người tiêu dùng số lượng lớn như đồ uống lạnh và máy 

làm kem tăng sau khi các hạn chế liên quan đến COVID-19 được dỡ bỏ. 

Điều này có thể làm giảm dự trữ tại Ấn Độ, đẩy giá nội địa tăng. Bên cạnh đó, giá 

trong nước cao hơn có thể khiến các nhà máy xuất khẩu ít đường hơn và thúc đẩy 

Chính phủ hạn chế xuất khẩu trong thời gian tới, qua đó hỗ trợ giá toàn cầu. 

                  Nga: Bộ Nông nghiệp Nga đã thực hiện các bước để đơn giản hóa 

                    thủ tục xin giấy phép nhập khẩu đường trắng sau khi nhu cầu trong 

nước tăng lên. 

THỊ TRƯỜNG ĐƯỜNGTHẾ GIỚI QUÝ I/2022



09

Giá đường trên thị trường nội địa Nga đã tăng sau khi người tiêu dùng đổ xô mua 

đường sau lệnh trừng phạt của các nước phương Tây nhằm vào Nga do cuộc xung 

đột với Ukraine. Chính quyền Nga đã yêu cầu người dân không được hoảng sợ và 

tích trữ đường vì có đủ lượng đường dự trữ để phục vụ nhu cầu trong nước. 

Nga đã cấm xuất khẩu đường cho đến ngày 31/8 và đưa ra hạn ngạch nhập khẩu 

miễn thuế 300.000 tấn để giảm lạm phát lương thực trong nước. 

Bộ Nông nghiệp Nga cho biết, khoảng 44.000 tấn đường thô miễn thuế đã đến Nga. 

Trong khi đó, sản lượng đường tại Nga cũng dự kiến sẽ tăng do diện tích trồng củ 

cải đường tăng lên. 

                  Philippines: Cục Quản lý Đường Philippines (SRA) có kế hoạch nhập 

                    khẩu 350.000 tấn đường để giải quyết tình trạng thiếu hụt nguồn cung 

trong nước và ngăn chặn đà tăng giá chóng mặt của mặt hàng này. 

Kế hoạch nhập khẩu này sẽ bao gồm 250.000 tấn đường tinh luyện và 100.000 tấn 

đường thô. Đại diện của SRA, ông Hermenegildo R Serafica, cho biết nhu cầu về 

đường tại thị trường nội địa tăng cao do mở cửa nền kinh tế trong sản lượng trong 

nước giảm, để đáp ứng nhu cầu SRA sẽ phải nhập khẩu đường. 

Thiên tai và trồng trọt bị gián đoạn là những nguyên nhân khiến sản lượng đường 

của Philippines giảm, đẩy giá đường nội địa tăng cao. 

Nông dân nước này đang đổ xô đi xay mía sớm để ép nhằm thu lợi từ việc tăng 

tỷ lệ đường nhưng điều này dẫn đến sản lượng mía và hàm lượng đường thấp hơn. 

Do đó khiến sản lượng đường năm nay giảm so với niên vụ trước, xuống chỉ còn 

gần 2 triệu tấn. 

                  Indonesia: Nhập khẩu đường của Indonesia có sự cải thiện tích cực 

                    trong tháng 3, sau khi các quy định về giá đường tham chiếu cho tiêu 

dùng được nâng lên mức 13.500 Rupiah/kg. 

Giám đốc điều hành của SugarCo (một doanh nghiệp thuộc nhà nước), 

ông Aris Toharisman, cho biết các nhà nhập khẩu đã hoàn tất việc mua khoảng 

300.000 tấn đường từ các nước sản xuất cho đến tháng 3 và nhập khẩu dự kiến 

sẽ tiếp tục tăng lên khoảng 772.912 tấn cho đến tháng 5. 

THỊ TRƯỜNG ĐƯỜNGTHẾ GIỚI QUÝ I/2022
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Chi phí nhập khẩu có xu hướng tăng, nhưng Chính phủ đã nâng giá đường tham 

chiếu cho tiêu dùng để bù đắp bởi sự gia tăng chi phí và giá hàng hóa, do đó nhập 

khẩu sẽ cải thiện trong thời gian tới. 

Giá đường thô nhập khẩu hiện đã lên tới 10.436 Rupiah/kg, tăng hơn 10% và đưa 

giá tiêu dùng trung bình tại Indonesia lên 14.600 Rupiah/kg. 

3. Giá cả và tồn kho 

Giá đường thế giới chịu áp lực giảm trong 2 tháng đầu năm do triển vọng tích cực từ 

nguồn cung và nhu cầu tiêu thụ yếu do dịch COVID-19. 

Tuy nhiên, giá đã phục hồi mạnh trở lại vào tháng 3 sau khi cuộc xung đột giữa Nga 

và Ukraine diễn ra đẩy giá dầu thô quốc tế tăng cao. 

Theo thông tin từ Tổ chức Đường Quốc tế (ISO), trong tháng 3, giá đường thô giao 
ngay đã tăng vọt lên mức cao nhất 4 tháng với trung bình 19,1 Cents/lb, tăng 6,7% 

so với 17,9 Cents/lb của tháng 2 và tăng so với mức 18,2 Cents/lb của tháng 1. Chỉ 

số giá đường trắng cũng tăng mạnh lên mức cao nhất trong 5 năm gần đây với 

528,4 USD/tấn so với 488,2 USD/tấn của tháng trước đó. 

Giá đường trắng tăng mạnh hơn đường thô thể hiện qua chỉ số chênh lệch đường 

trắng - đường thô trong tháng 3 là 108,4 USD/tấn so với 94,5 USD/tấn, và chỉ số này 

cũng là cao nhất trong khoảng 5 năm gần đây (tính từ tháng 7/2016). 

Cuộc xung đột Nga - Ukraine đã đẩy giá các loại hàng hóa trên thị trường thế giới 

tăng vọt trong tháng 3, đặc biệt đối với dầu thô và hầu hết các loại nông sản, trong 

đó đường cũng không phải là ngoại lệ. 

Bên cạnh đó, thị trường cũng có nhiều thông tin hỗ trợ cho giá đường khi giá dầu 

tiếp tục ở mức cao, trong khi tại Brazil giá ethanol đã tăng vọt lên trên mức giá 

đường dẫn đến khả năng chuyển đổi 8 triệu tấn đường sang sản xuất ethanol. 

Còn tại Ấn Độ, các chỉ báo cho thấy Chính phủ Ấn độ có thể giới hạn xuất khẩu 

đường của nước này ở mức 8 triệu tấn để đối phó với giá đường tăng cao tại thị 

trường nội địa. Điều này cũng đã dẫn đến quan ngại thiếu hụt nguồn cung đường 

cho thị trường quốc tế và hỗ trợ đà tăng giá của  đường thô và đường trằng.
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Theo dữ liệu của tradingeconomics.com về theo dõi giá đường qua các năm, với 

mức tăng vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4, mức giá đường thô thế giới đã đạt mức 

cao nhất kể từ năm 2017 như sau:

25.0
22.5
20
17.5
15
12.5
10
0

THỊ TRƯỜNG ĐƯỜNGTHẾ GIỚI QUÝ I/2022



12

Theo thông tin của globalprice.info giá đường tại các siêu thị khu vực Bangkok – 

Thái Lan trong tháng 3 vẫn giữ ổn định ở mức 22 - 23 THB/kg. 

Còn tại Philippines, theo thông tin của cơ quan quản lý đường Philippines (SRA), 

trong tháng 3 giá đường tinh luyện bán sỉ tại khu vực Metro Manila bật tăng trở lại 

sau khi giảm vào tháng trước, với mức tăng từ 2.937 Peso/bao 50kg lên mức 3.084 

Peso/bao, diễn biến cụ thể như sau:

Cùng chung xu hướng tăng trên thị trường quốc tế, giá đường trắng trên sàn giao 

dịch hàng hóa Trịnh Châu Trung Quốc đã tăng từ 5.694 RMB/tấn vào đầu tháng 3 

lên mức 5.877 RMB/tấn vào cuối tháng, diễn biến như sau:
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4. Dự báo 

Theo các nhà phân tích quốc tế, cuộc xung đột giữa Nga vào Ukraine đã làm chao 

đảo thị trường hàng hóa nhưng tác động lên thị trường đường chủ yếu là gián tiếp 

qua giá dầu thô. 

Ukraine và Nga đều đã đình chỉ xuất khẩu đường cùng với một số mặt hàng khác 

sau khi cuộc xung đột diễn ra, nhưng 2 nước này không phải là những nhà kinh 

doanh đường lớn trên thế giới. 

Trong bản cập nhật hàng quý mới nhất của Tổ chức Đường Quốc tế (ISO), cơ quan 

này ước tính sản lượng đường của Ukraine trong niên vụ 2021-2022 là 1,45 triệu 

tấn, tiêu thụ 1,15 triệu tấn, nhập khẩu là 40.000 tấn, xuất khẩu là 3.000 tấn và tồn 

kho cuối kỳ là 1,34 triệu tấn. 

Sản lượng của Nga được dự báo là 5,7 triệu tấn, tiêu thụ 5,78 triệu tấn, xuất nhập 

khẩu vào khoảng 100.000 tấn và tồn kho cuối kỳ là gần 2 triệu tấn. 

Tuy nhiên, giá dầu thô tăng cao được cho là một trong những tác động gián tiếp đến 

giá đường. Khi giá năng lượng tăng, nhu cầu đối với ethanol làm từ đường (chủ yếu 

ở Brazil) sẽ tăng lên và lượng đường xuất khẩu sẽ ít hơn. 

Brazil, nhà sản xuất và xuất khẩu đường lớn nhất thế giới, sử dụng khoảng 55% 

sản lượng mía để sản xuất ethanol và khoảng 45% cho đường, phần lớn được 

xuất khẩu. 

Bên cạnh đó, các biện pháp hạn chế xuất khẩu từ Ấn Độ - nước xuất khẩu đường 

lớn thứ 2 thế giới, có thể thúc đẩy giá đường tăng. 

Những yếu tố này được cho là sẽ tiếp tục hỗ trợ giá đường trong thời gian tới. 

Mặc dù vậy, đà tăng giá phần nào bị hạn chế do cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine 

khiến tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại, lạm phát gia tăng tại nhiều nước ảnh và 

làm giảm sức cầu hàng hóa. 

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 

2022 có thể giảm hơn 1 điểm phần trăm trong năm 2022 từ mức dự báo 4,5% đưa 

ra vào tháng 12/2021 do tác động của cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. 
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Trong khi đó, Fitch Ratings dự báo tăng trưởng GDP thế giới năm 2022 chỉ đạt 

3,5%, điều chỉnh giảm 0,7 điểm phần trăm so với dự báo hồi tháng 12/2021. 

Mới đây, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cũng đã hạ dự báo tăng trưởng 

thương mại toàn cầu năm 2022 xuống 3% so với dự báo trước đó là 4,7% do xung 

đột Nga và Ukraine. 

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã hạ tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2022 và 

năm 2023 xuống còn 3,6%, giảm lần lượt 0,8 và 0,2 điểm % so với mức dự báo 

được đưa ra hồi tháng 1/2022.
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Giá đường trong nước đã tăng nhẹ trở lại trong tháng 3 theo xu hướng chung của 

thị trường quốc tế. Tuy nhiên tính chung quý I, giá mặt hàng này vẫn giảm 200 – 600 

đồng/kg do nhu cầu giảm trước tác động của dịch COVID-19 tại khu vực phía Bắc 

và nguồn cung tương đối dồi dào do cả nước bước vào vụ ép 2021-2022, trong khi 

đường nhập lậu từ Lào và Campuchia vẫn tiếp tục tràn vào.

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

a. Sản xuất: 

Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA), trong tháng 3, đa số các nhà máy của 

ngành đường trong nước đã hoàn thành vụ ép mía 2021-2022, chỉ còn một vài nhà 

máy tiếp tục sản xuất trong tháng 4. 

Lũy kế đến cuối tháng 3 toàn ngành đã ép được 5.990.198 tấn mía và sản xuất 

được 630.095 tấn đường. So sánh cùng kỳ với vụ ép mía 2020-2021 sản lượng mía 

ép tăng 103,15% và sản lượng đường tăng 102%. 

b. Giá đường: 

Tại trong nước, giá đường biến động cùng chiều với giá đường thế giới khi giảm 
trong 2 tháng đầu năm và tăng trở lại trong tháng 3. 

Tuy nhiên, mức tăng giá trong nước khá chậm so với trên thị trường quốc tế khi chỉ 

tăng 200 đồng/kg so với tháng trước, lên mức 17.800 – 18.200 đồng/kg vào cuối 

tháng 3. 

Mức giá này so với đầu năm nay vẫn thấp hơn 200 – 600 đồng/kg. Đồng thời, giá 

đường trong nước vẫn tiếp tục chịu sức ép lớn từ đường nhập lậu giá thấp chỉ từ 

16.600 – 17.300 đồng/kg. 

Theo VSSA, nửa đầu tháng 3 thị trường sau tết mức cầu vẫn thấp kết hợp dịch 

COVID-19 bùng phát phía Bắc khiến mức cầu đường giảm trong khi các nguồn 

cung dồi dào. Đường nhập lậu từ các tỉnh biên giới với Campuchia và Lào tiếp tục 

tràn về với số lượng lớn đã hoàn toàn chiếm lĩnh thị trường. 

QUÝ I/2022
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Nhìn chung giá đường tại thị trường nội địa Việt nam trong tháng 3 vẫn thấp hơn 

đáng kể so với các nước trong khu vực như ASEAN và Trung Quốc.

Nửa cuối tháng 3, dịch COVID-19 đã qua đỉnh dịch và các hoạt động thương mại đã 

dần trở lại bình thường nhưng mức cầu đường chưa tăng. Đường nhập lậu và 

đường nhập khẩu từ các nước ASEAN và cả đường lỏng siro ngô nhập khẩu đang 

tiếp tục chiếm lĩnh thị trường với ưu thế giá rẻ hơn giá thành đường từ mía, khiến 

cho đường sản xuất từ mía rất khó tiêu thụ. 

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, đ/kg) dao động ở mức 

như sau:
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a. Nhập khẩu đường 

Nhập khẩu từ Thái Lan: Theo số liệu của Cơ quan Hải quan Thái Lan, xuất khẩu 

đường của Thái Lan trong 2 tháng đầu năm tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái 

lên mức 1,3 triệu tấn. 

Trong đó xuất khẩu đường của Thái Lan sang hầu hết thị trường đều tăng, nhưng 
riêng xuất khẩu sang Việt Nam giảm mạnh 14 lần xuống chỉ còn 11.347 tấn so với 
con số 168.890 tấn của cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là mức thấp nhất kể từ năm 
2019 đến nay. 

Xuất khẩu đường của Thái Lan vào Việt Nam từ năm ngoái đến nay liên tục giảm sút 

sau khi Việt Nam thực hiện các biện pháp phòng vệ thương mại đối với đường nhập 

khẩu từ Thái Lan. 

Năm 2020 lượng đường nhập khẩu của Việt Nam tăng đột biến sau khi Việt Nam 

mở cửa ngành đường và xoá bỏ hạn ngạch nhập khẩu và giảm thuế về 5% đối với 

các mặt hàng đường có xuất xứ từ các nước tham gia Hiệp định Thương mại và 

Hàng hóa ASEAN – ATIGA. 

Trong đó, đường nhập khẩu được trợ cấp và bán phá giá từ Thái Lan trong năm 

2020 lên tới gần 1,3 triệu tấn, tăng 330,4% so với năm 2019 gây thiệt hại nặng nề 

đến ngành mía đường trong nước. 
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Sau quá trình điều tra, ngày 16/6/2021, Bộ Công thương Việt Nam chính thức áp 

thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với đường mía có xuất xứ từ Thái Lan 

ở mức 47,64% trong vòng 5 năm. 

Trước đó, biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp tạm thời với đường Thái Lan 

đã được áp dụng từ 9/2/2021, với mức thuế 33,88%. 

Trong khi đó, xuất khẩu đường của Thái Lan sang một số nước ASEAN khác trong 2 

tháng đầu năm nay lại tăng rất mạnh như: Indonesia tăng 278,7%, đạt 659.820 tấn 

và là thị trường xuất khẩu đường số một của Thái Lan; xuất khẩu sang Campuchia 

cũng tăng 20,6%, đạt 92.042 tấn; Lào tăng 126,9%, đạt 70.470 tấn; Myanmar tăng 

150,2%, đạt 21.792 tấn… 
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Nhập khẩu đường Việt Nam từ Indonesia: Nhập khẩu đường của Việt Nam từ 

Thái Lan giảm nhưng nhập khẩu từ một số nước ASEAN khác vẫn tiếp tục tăng lên. 

Theo số liệu của Cục Thống kê Trung ương Indonesia (BPS), trong 2 tháng đầu năm 

2022, xuất khẩu đường của nước này đạt 53.987 tấn, tăng mạnh 165,4% so với 

cùng kỳ năm ngoái. 

Đáng chú ý, gần như toàn bộ lượng đường xuất khẩu này của Indonesia là được 

xuất khẩu sang Việt Nam (chiếm 99%), với 53.425 tấn đường đã tinh luyện, tăng 

2,7 lần so với cùng kỳ. Giá đường Indonesia xuất sang Việt Nam đạt bình quân 

617,2 USD/tấn. 

Kể từ năm 2019 trở về trước Indonesia xuất khẩu rất ít đường và gần như không 

xuất khẩu sang Việt Nam. Tuy nhiên, kể từ năm 2020 khi Việt Nam mở cửa ngành 

đường với các nước ASEAN, lượng đường xuất khẩu của Indonesia sang Việt Nam 

đã tăng theo cấp số nhân. 

Trong khi đó Indonesia lại đang là một trong những nước nhập khẩu lớn đường trên 

thế giới để đáp ứng nhu cầu trong nước. 2 tháng đầu năm nay nước này nhập khẩu 

1,3 triệu tấn đường từ các nước, phần lớn là từ Thái Lan, Ấn Độ. 
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b. Nạn nhập lậu 

Trong tháng 3, các hoạt động gian lận thương mại đường tiếp tục hoạt động mạnh, 
tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép đường cát do nước ngoài sản xuất vào Việt 

Nam không chỉ tại các khu vực biên giới như Long An, Đồng Tháp, An Giang, Quảng 

trị, Hà Tĩnh… nhưng tại các địa phương khác cũng hoạt động tích cực và bị các lực 

lượng chức năng liên tục phát hiện, bắt giữ nhiều vụ gian lận thương mại đường 

nhập lậu. 

Ngày 1/3/2022, tại Đồng Tháp, Đội Kiểm soát Hải quan Đồng Tháp 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. Ngày 8/3/2022, tại tỉnh Đồng Nai, Công an thành phố Long Khánh 

phát hiện xe ôtô tải 37C-328.54 do Trần Ngọc Tạo (sinh năm 1989, ngụ xã Tân Sơn, 

huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) điều khiển, đang dừng đỗ tại khu vực Trạm 

xăng dầu Tín Nghĩa thuộc phường Xuân Bình, thành phố Long Khánh, có dấu hiệu 

nghi vấn. 

Lực lượng công an tiến hành kiểm tra thì phát hiện trên xe có 203 bao đường cát, 

loại 50kg/bao, trên bao bì có các dòng chữ bằng tiếng nước ngoài, nhưng không có 

nhãn phụ bằng tiếng Việt, tài xế chưa xuất trình được các hóa đơn, chứng từ liên 

quan đến số hàng hóa trên. 

Tiếp đó, vào lúc 11 giờ cùng ngày, Công an thành phố Long Khánh phát hiện hộ kinh 

doanh do bà Bùi Thị Thanh Vân (sinh năm 1964, địa chỉ số 04, đường Nguyễn Du, 

khu phố 1, phường Xuân An, thành phố Long Khánh) làm chủ, đang cất giấu 286 

bao đường cát, loại 50kg/bao, trên bao bì có các dòng chữ bằng tiếng nước ngoài, 

nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt. Tại thời điểm kiểm tra, bà Vân chưa xuất 

trình được các hóa đơn, chứng từ liên quan đến số hàng hóa trên. 

Ngày 22/3/2022, tại Phú Yên, Đội QLTT số 1 - Cục QLTT Phú Yên phối hợp với Công 

an Phú Yên tiến hành dừng và khám phương tiện ô tô tải biển kiểm soát 73H-003.89 

lưu hành hướng Bắc - Nam do ông Hoàng Ngọc Trà, sinh năm 1984, nơi ở hiện nay: 

xã Phú Thủy, huyện Lệ thủy, tỉnh Quảng Bình trực tiếp điều khiển đang giao nhận 

đường kính trắng do Thái Lan sản xuất, tại địa chỉ: thị trấn Chí Thanh, huyện Tuy An 

tỉnh Phú Yên. 
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Kết quả khám phương tiện, Đoàn kiểm tra phát hiện trên xe ô tô tải vận chuyển 

14.950 kg đường kính trắng do Thái Lan sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ 

chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa, không có nhãn phụ bằng tiếng 

Việt Nam theo quy định. Đội QLTT số 1 tiến hành tạm giữ toàn bộ hàng hóa trên để 

tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. 

Trong tháng 3, lực lượng QLTT Phú Yên đã kiểm tra và tạm giữ tổng cộng 29.950 kg 

đường cát trắng do Thái Lan sản xuất có nhiều dấu hiệu vi phạm để tiếp tục xác 

minh, lãm rõ. 

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 và đường Campuchia 

(thực chất cũng là đường Thái Lan đóng bao Campuchia) xuất hiện tràn ngập trên 

thị trường với giá rẻ hoặc dưới hình thức đường đóng cây 12 Kg và đường đóng túi 

1 kg của các cơ sở sang chiết đóng gói. 

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

lận thương mại. Tuy nhiên hoạt động gian lận thương mại đường nhập lậu bùng phát 

cuối từ tháng 12/2021 cho đến nay vẫn chưa giảm nhiệt, 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. 

3. Dự báo 

Nhìn chung thị trường đường nội địa trong quý I tương đối trầm lắng, nguồn cung 

đường dồi dào từ nhập khẩu trực tiếp chính ngạch đường 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 cả trước Tết và sau Tết do sự bùng phát của dịch bệnh 

COVID-19 tại các tỉnh phía bắc khiến cho thị trường rơi vào tình trạng thừa cung và 

đẩy giá đường thị trường xuống dưới mức giá thành sản xuất của đường từ mía, 

khiến đường các nhà máy không bán được phải tồn kho. Đường nhập lậu với ưu thế 

giá rẻ tiếp tục làm chủ thị trường. 

VSSA dự kiến 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 
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giới Tây Nam, cộng với đường từ vụ ép 2021-2022 và cả đường lỏng siro ngô tiếp 

tục được nhập khẩu. 

Như vậy, các nguồn cung dồi dào trong khi nhu cầu tiêu thụ đường chưa tăng nên 
sẽ không có hiện tượng thiếu hụt đường trong tháng 4 và các tháng kế tiếp, ưu thế 
thị trường vẫn thuộc về các loại đường và chất ngọt có nguồn gốc nhập khẩu. Giá 
đường trong nước sẽ có diễn biến gắn với giá đường thế giới, hiện đang ở mức cao 
nhất trong 5 năm gần đây. 

Giá đường trong thời gian tới cũng 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), VSSA nhận định. 

Báo cáo mới đây của Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam nhận định khi Việt Nam 

chính thức mở cửa lại du lịch quốc tế từ 15/3 và không còn hạn chế nào cho tất cả 

các loại hình kinh doanh, hoạt động tiêu thụ thực phẩm, đồ uống nội địa được kỳ 

vọng sẽ phục hồi trở lại mức trước COVID-19 trong năm 2022. 

Tuy nhiên đà phục hồi của thị trường thực phẩm, đồ uống sẽ bị cản trở bởi hệ quả 

chiến tranh Nga – Ukraina dẫn đến giá cả leo thang, tỷ lệ lạm phát cao ảnh hưởng 

đến túi tiền của người dân. 

Mirae Asset dự báo năm nay, giá đường sẽ tăng khi nhận định giá thu mía tăng 

song sản lượng của các doanh nghiệp sẽ giảm.
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Ngày 30/3, UBND tỉnh Cao Bằng, Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến về 

hợp tác liên kết sản xuất và thu mua cây mía nguyên liệu với tỉnh Quảng Tây, 

Trung Quốc. 

Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Ngoại vụ, Hải quan, Biên phòng tỉnh; các huyện Quảng Hòa, 

Trùng Khánh, Hạ Lang, Thạch An và một số doanh nghiệp trong tỉnh, theo 

caobangtv.vn.

 Vùng nguyên liệu mía tỉnh Cao Bằng được đầu tư tập trung tại các huyện Hạ 

Lang, Quảng Hòa, Trùng Khánh và Thạch An với tổng diện tích hơn 2.600 ha, 

sản lượng năm 2021 đạt trên 184.000 tấn. 

Năm 2022, diện tích dự kiến tăng lên trên 2.900 ha, sản lượng ước đạt gần 

200.000 tấn. Tỉnh đã quy hoạch nâng diện tích toàn vùng thời gian tới lên 

4.600 ha, sản lượng ước đạt khoảng 335.000 tấn/vụ. 

Trong đó, 170.000 tấn phục vụ nguyên liệu cho sản xuất của Nhà máy mía 

đường Cao Bằng. Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng đã liên kết trồng và 

tiêu thụ sản phẩm cho người dân phát triển sản xuất. Công ty TNHH Thương 

mại Vũ Thành tham gia liên kết sản xuất, bao tiêu mía nguyên liệu trên địa bàn 

huyện Hạ Lang xuất khẩu sang Trung Quốc. 

Nhằm nâng cao giá trị đối với cây mía, Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng 

đã làm thủ tục hồ sơ xuất khẩu mía nguyên liệu cho một số nhà máy mía 

đường phía nước bạn Trung Quốc. Từ năm 2017 - 2019, đã xuất khẩu được 

12.600 tấn. Tuy nhiên, từ vụ sản xuất năm 2019 đến nay, do ảnh hưởng của 

dịch bệnh COVID-19, việc xuất khẩu mía bị chững lại và trong quá trình hợp 

tác xuất khẩu đối với sản phẩm này còn gặp một số bất cập và khó khăn. 

Để tiếp tục tăng cường hợp tác liên kết phát triển sản xuất nông nghiệp, nhất 

là đối với cây mía nguyên liệu theo hướng ổn định, bền vững, tại hội nghị, 

các sở, ngành, đơn vị, địa phương hai bên đã trao đổi thông tin. Theo đó, 

Tập đoàn mía đường Đông Á Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc là đơn vị là 

đầu mối chính trong việc liên kết tiêu thụ mía nguyên liệu của tỉnh Cao Bằng. 
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Về phía tỉnh Cao Bằng, tiếp tục quy hoạch vùng trồng mía nguyên liệu; hỗ trợ 

nông dân tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi đầu tư về phân bón, thuốc bảo vệ 

thực vật, đưa các loại giống mới vào sản xuất; đầu tư cơ giới hóa trong các 

khâu sản xuất đem lại năng suất, chất lượng cao; tạo môi trường cạnh tranh 

lành mạnh và có chế tài xử lý, ngăn chặn đối với các trường hợp tư thương 

tranh mua mía nguyên liệu; bố trí nguồn ngân sách để tu sửa, mở mới các 

tuyến đường nội đồng phục vụ cho khâu vận chuyển, đồng thời có nguồn 

kinh phí xây dựng các tuyến mương thủy nông phục vụ tưới tiêu. 

Phía Tập đoàn mía đường Đông Á Nam Ninh, Trung Quốc đã đưa ra những 

thỏa thuận như: Đầu tư cung cấp mía giống; ứng trước phân bón cho người 

dân sản xuất đúng thời vụ; đẩy nhanh quá trình mở rộng phát triển vùng 

nguyên liệu đạt năng suất, chất lượng; thực hiện thu mua mía nguyên liệu 

đúng thời vụ, đảm bảo lợi ích hài hòa giữa nhà đầu tư và người nông dân. 

Các lực lượng quản lý vận hành cửa khẩu hai bên phối hợp hỗ trợ, tạo điều 

kiện thuận lợi để xe vận chuyển hàng hóa đảm bảo thủ tục thông quan theo 

quy định.
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                  Việt Nam: Gia hạn điều tra chống lẩn tránh phòng vệ thương mại 
                         đường mía 

Ngày 18/3, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 348/QĐ-BCT gia hạn thời 

hạn điều tra áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối 

với một số sản phẩm đường mía thêm 2 tháng. Theo đó thời hạn kết thúc điều tra vụ 

việc là ngày 21/5/2022. 

Trước đó, ngày 21/9/2021, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2171/QĐ-

BCT về việc tiến hành điều tra áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng 

vệ thương mại đối với một số sản phẩm đường mía từ các nước Campuchia, 

Indonesia, Lào, Malaysia và Myanmar (mã số vụ việc: AC02.AD13-AS01). 

Số liệu nhập khẩu của cơ quan Hải quan cho thấy, lượng nhập khẩu đường được 

khai báo là có xuất xứ từ 5 nước ASEAN nói trên trong giai đoạn sau khi Việt Nam 

khởi xướng điều tra chống bán phá giá, chống trợ cấp với đường mía từ Thái Lan 

(từ tháng 10/2020 đến tháng 6/2021) đã tăng mạnh so với giai đoạn 9 tháng 

trước đó. 

Cụ thể, lượng nhập khẩu tăng từ 107.600 tấn lên 527.200 tấn. Trong khi đó, lượng 

nhập khẩu đường có xuất xứ từ Thái Lan vào Việt Nam đã giảm gần 38%, từ 

955.500 tấn xuống còn 595.000 tấn. 

Để đảm bảo việc điều tra được tiến hành một cách toàn diện, khách quan, cân nhắc 

đầy đủ thông tin mà các bên liên quan đã cung cấp, căn cứ Điều 82 Nghị định 

10/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các 

biện pháp phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 

348/QĐ-BCT nêu trên. 

                  Brazil: Cắt giảm thuế nhập khẩu Ethanol và đường 

Ngày 22/3, Chính phủ Brazil thông báo cắt giảm thuế nhập khẩu đối với một số mặt 

hàng thực phẩm, ethanol, và sản phẩm liên quan đến công nghệ thông tin, với mục 

đích tăng nguồn cung và giảm bớt áp lực lạm phát trên thị trường nội địa. 

Chính sách này sẽ áp dụng cho đến cuối năm 2022 đối với hàng hóa từ tất cả các 

quốc gia ngoài khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) bao gồm Brazil, 

Argentina, Paraguay, Uruguay. 
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Trong đó, thuế nhập khẩu sẽ giảm xuống còn 0% đối với sản phẩm ethanol và sáu 

mặt hàng thực phẩm cơ bản, bao gồm đường, cà phê rang xay, bơ thực vật, pho 

mát, mì ống và dầu đậu nành. 

Tuy nhiên, theo các nhà phân tích thị trường động thái này sẽ có rất ít tác động đối 

với nền kinh tế. Bởi với ethanol ngay cả khi không phải chịu thuế thì giá ethanol nhập 

khẩu vẫn sẽ cao hơn giá trong nước từ 8% đến 10%. 

Brazil hiện là nhà sản xuất ethanol từ mía số một thế giới, trong khi giá mía tại quốc 

gia Nam Mỹ này dự kiến sẽ giảm mạnh kể từ tháng 4, thời điểm thu hoạch mía hàng 

năm tại Brazil. 

Cùng với đó, việc cắt giảm thuế nhập khẩu đường sẽ không có tác dụng thiết thực 

vào thời điểm hiện nay, khi mà giá đường tại Brazil đang ở mức thấp nhất thế giới.
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Nhiều doanh nghiệp ngành đường đã tổ chức đại hội cổ đông hoặc công bố kế 

hoạch kinh doanh năm 2022 với tâm lý lạc quan. Đường Quảng Ngãi dự kiến tăng 

20% sản lượng sản xuất đường RS trong khi TTC Sugar hướng đến mục tiêu tổng 

sản lượng đạt 2 triệu tấn, doanh thu đạt 1,5 tỷ USD vào niên độ 2024-2025. 

Hiện đã kết thúc quý I/2022 nhưng các doanh nghiệp chưa công bố kết quả kinh 

doanh do chưa tới hạn công bố. 

Lãnh đạo Đường Quảng Ngãi lạc quan về mảng đường, dự kiến tăng 20% sản lượng 
sản xuất đường RS 

                    Ngày 2/4, đã tổ chức họp CTCP Đường Quảng Ngãi (Mã: QNS): 
                    Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 tại Quảng Ngãi. 

Chứng khoán Bản Việt (VCSC) cho biết cuộc họp tập trung vào kết quả hoạt động 

quý I/2022, cho thấy doanh thu bán sữa đậu nành và triển vọng kinh doanh cho năm 

2022 tốt hơn dự kiến. 

Theo báo cáo của VCSC, doanh thu từ sữa đậu nành của Đường Quảng Ngãi tăng 

21% trong quý I nhờ gia tăng tiêu thụ sữa đậu nành, các sản phẩm mới và giá bán 

tăng. Mặc dù giá bán tăng 5% vào tháng 2, sản lượng bán sữa đậu nành của QNS 

đã tăng 14% trong quý I so với mức tăng trưởng 8% vào năm 2021, cho thấy nhu 

cầu tiêu thụ sữa đậu nành trong nước cải thiện tốt.

Trong khi đó, các SKU mới ra mắt vào năm 2020 và 2021 lần lượt đóng góp 10% 

và 5% vào doanh số bán hàng trong quý I. Trong thời gian tới, QNS sẽ tung ra nhiều 

sản phẩm sữa đậu nành cao cấp hơn (12 SKU vào năm 2022) và sữa chua uống 

từ thực vật mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về đồ uống dinh dưỡng. 

QNS cũng đang hướng đến thịt làm từ thực vật để mở rộng danh mục sản phẩm 

của công ty khi sẽ hợp tác với một công ty thịt thay thế của Mỹ vào cuối năm 2022. 

Chi phí đậu nành đầu vào cao hơn ảnh hưởng đến biên lợi nhuận của sữa đậu 

nành, một phần được bù đắp do giá bán tăng và sự cải thiện về cơ cấu sản phẩm. 

Theo ban lãnh đạo, chi phí đậu nành đã được chốt ở mức giá có lợi trong 6 tháng 

đầu năm 2022 nhưng có thể tăng cao trong 6 tháng cuối do giá đậu nành tăng trong 

thời gian qua giữa bối cảnh xung đột Ukraine - Nga. QNS dự đoán biên lợi nhuận 

gộp của sữa đậu nành sẽ giảm 3-4 điểm % nếu tổng chi phí đầu vào tăng 7%-9% 



32

trong năm 2022. Theo đó, công ty cho rằng việc mở rộng đóng góp từ các sản phẩm 

cao cấp và giá bán tăng sẽ giúp cải thiện biên lợi nhuận sữa đậu nành. 

Ban lãnh đạo vẫn đánh giá lạc quan đối với hoạt động kinh doanh mía đường. QNS 

có kế hoạch sản xuất lần lượt 126.000 tấn đường tinh luyện tiêu chuẩn (RS) (tăng 

25%) và 20.000 tấn đường tinh luyện cao cấp (RE) (giảm 20% so với 2021) trong 

năm 2022. 

Trong khi đó, ban lãnh đạo dự kiến giá đường sẽ tiếp tục tăng vào năm 2022 nhờ 

nhu cầu tốt và các mức thuế chống lẩn tránh tiềm năng mới của Chính phủ đối với 

đường nhập khẩu từ các nước ASEAN. Trong quý I, sản lượng tiêu thụ đường giảm 

so với cùng kỳ năm ngoái trong khi giá bán tăng so với cùng kỳ năm ngoái. 

QNS cũng đang xem xét đầu tư 1.000 tỷ đồng vào một nhà máy sản xuất ethanol 

mới trong giai đoạn 2022-2023 sử dụng bã mía đường - một phụ phẩm từ đường - 

làm nguyên liệu đầu vào. 

Ngày 22/4 tới đây, CTCP Đường Quảng Ngãi (Mã: QNS) sẽ chốt danh sách cổ đông 

chi trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền. Tỷ lệ chi trả 20%, tương ứng cổ đông sở 

hữu 1 cổ phiếu được nhận về 2.000 đồng. Thời gian thanh toán 6/5. 

Như vậy với gần 357 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Đường Quảng Ngãi 

sẽ chi khoảng 715 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông. 

Tính cả số tiền này, tổng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt sẽ là 3.000 đồng/cổ phiếu 

(lợi suất cổ tức 5,8%). 

TTC Sugar hướng đến mục tiêu 1,5 tỷ USD doanh thu niên độ 2024 - 2025 

Trong một bài chia sẻ gần đây với truyền thông về định hướng phát triển nông 

nghiệp bền vững, bà Đặng Huỳnh Ức My, Phó Chủ tịch HĐQT SBT, cho biết: "Bên 

cạnh duy trì vùng nguyên liệu nội địa, SBT đang tập trung đẩy mạnh mở rộng quy 

mô, tham gia vào các thủ phủ mía đường khu vực châu Á-Thái Bình Dương (APAC), 

hướng đến mục tiêu tổng sản lượng đạt 2 triệu tấn, doanh thu đạt 1,5 tỷ USD vào 

niên độ 2024-2025". 

Trong chiến lược phát triển nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, SBT đặt mục tiêu sẽ 

mở rộng diện tích vùng nguyên liệu tại Australia lên 20.000 ha, nâng tổng diện tích 
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vùng nguyên liệu toàn cầu đạt gần 90.000 ha, nhằm đảm bảo đủ nguồn cung ứng 

cho nhu cầu sản xuất kinh doanh, tiếp cận hơn trăm triệu người dùng tại các thị 

trường sôi động trong nước và quốc tế. 

Tính đến nay, vùng nguyên liệu của SBT có mặt ở ba quốc gia (Việt Nam, Lào, 

Campuchia) với tổng diện tích 65.978 ha, bao gồm 32.422 ha vùng nguyên liệu đầu 

tư và 33.556 ha vùng nguyên liệu nông trường. Doanh nghiệp đang nắm giữ 46% thị 

phần đường nội địa và xuất khẩu đi hơn 24 thị trường quốc tế. 

Chủ tịch TTC Sugar muốn thoái sạch vốn tại SBT 

                    Ngày 6/4/2022, ông Đặng Văn Thành, Chủ tịch Tập đoàn TTC, người có 

                    liên quan của người nội bộ CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa 
                         (TTC Sugar - Mã: SBT): đã đăng ký bán hết gần 10 triệu cổ phiếu SBT, 

tương đương tỷ lệ sở hữu 1,54% vốn điều lệ. 

Cụ thể, số lượng cổ phiếu mà Ông Đặng Văn Thành đăng ký bán là 9.997.000 triệu 

cổ phiếu với mục đích thực hiện giao dịch nhằm cơ cấu danh mục đầu tư. Giá trị 

giao dịch dự kiến (tính theo mệnh giá) ước tính là gần 100 tỷ đồng. Phương thức 

giao dịch là thỏa thuận. 

Bên mua dự kiến là CTCP Khai thác và Quản lý Khu Công nghiệp Đặng Huỳnh (TTC 

Đặng Huỳnh, một thành viên của Tập đoàn TTC). Thời gian dự kiến thực hiện giao 

dịch từ ngày 12/4/2022 đến ngày 11/5/2022. 

TTC Đặng Huỳnh và TTC Sugar là công ty thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn TTC nơi 

Ông Đặng Văn Thành là Chủ tịch. Đây là Tập đoàn đầu tư đa ngành, hoạt động 

trong các lĩnh vực trọng tâm, gồm: Nông nghiệp - Năng lượng - Bất động sản - Bất 

động sản Công nghiệp - Du lịch, với quy mô gồm 4 Tổng Công ty ngành, 1 Ủy ban 

ngành và hơn 120 Đơn vị trực thuộc tại các tỉnh thành trên cả nước và khu vực (Lào, 

Campuchia, Singapore,…). 
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Mía đường Cao Bằng bổ nhiệm Phó TGĐ 26 tuổi 

                    Ngày 5/4, Hội đồng quản trị của CTCP Mía đường Cao Bằng (Mã: CBS): 
                    đã công bố nghị quyết thông qua việc bổ nhiệm ông Nông Văn Sơn

                    (1996), thành viên HĐQT làm Phó Tổng Giám đốc công ty. 

Hiện ông Sơn đang sở hữu 31.300 cổ phiếu CBS, tương đương tỷ lệ sở hữu 0,89% 

tại Mía đường Cao Bằng. 

Ông Sơn là con trai của ông Nông Văn Lạc, thành viên HĐQT của Mía đường Cao 

Bằng cũng là cổ đông lớn nhất, nắm 45,11% vốn tại đây.
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BẢN QUYỀN

Báo cáo “Thị trường đường quý I/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.

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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