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Theo dữ liệu từ Tổ chức đường quốc tế (ISO), giá đường giao ngay và đường trắng dao 
động mạnh trong nửa đầu tháng 11. Mức giá giao ngay trung bình tháng đạt 12,79 
cent/lb, tăng nhẹ so với tháng trước.  

Tương tự, chỉ số giá đường trắng ISO (Nominal White Sugar Premium) dao động từ 
339,35 USD/tấn (15,39 cents/lb) vào đầu tháng và tăng lên 346,35 USD/tấn (15,71 
cents/lb).  

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cũng dự báo sản lượng đường toàn cầu trong năm 
2019/2020 ước tính giảm 6 triệu tấn còn 174 triệu tấn, chủ yếu do diện trồng mía và sản 
lượng tại Ấn Độ ước tính giảm 5 triệu tấn. Các nhà máy Brazil dự kiến tập trung sản xuất 
ethanol hơn đường do lợi nhuận từ ethanol khả quan hơn. 

Tại Việt Nam, giá bán buôn đường kính trắng tháng 11 trên thị trường ổn định ở 12.500 – 
13.000 đồng/kg, giá ổn định tới hết tháng nhưng tiêu thụ rất kém do đường lậu về nhiều.  

Nhu cầu đường dự báo tăng vào tháng 12 để chuẩn bị cho Tết nguyên đán Canh Tý, tồn 
kho tại các nhà máy đường (NMĐ) còn thấp. 
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PHẦN I 

 

1.1. Diễn biến gieo trồng, thời tiết, dịch bệnh 

Nhiệt độ đóng băng ở miền Bắc nước Mỹ trong tháng 11 gây thiệt hại mạnh cho các trang 
trại củ cải đường. Sương giá ở miền Nam cũng gây khó khăncho người trồng mía, theo báo 
cáo từ World Weather.  

Giá đường tăng vào giữa tháng trước lo ngại Mỹ thiếu hụt đường và nhập khẩu nhiều hơn từ 
Mexico. Trong trường hợp Mexico không đáp ứng đủ nhu cầu, nhập khẩu có thể từ Trung 
Mỹ và Brazil.  

 

 

Theo cơ quan khí tượng quốc gia Mexico (SMN), hiện tượng El Nino đang ở giai đoạn “Trung 
lập” và có thể duy trì tình trạng này đến mùa xuân năm 2020. Bên cạnh đó, dự kiến đạt dưới 
mức năm ngoái. 

 

Sản lượng, thu hoạch 

Brazil: S&P Global Platts cho biết, vụ nghiền mía ở khu vực trung tâm phía Nam 
Brazil khả năng đạt 10,58 triệu tấn trong nửa cuối tháng 11, giảm 28% so với 
năm ngoái. 

“Ước tính 194/265 nhà máy dừng hoạt động từ ngày 1/12, trong khi cùng kì năm ngoái 
khoảng 131 nhà máy”, chuyên gia của S&P Global Platts Analytics, ông Claudiu Covrig, cho 
biết. 
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Lượng đường có thể thu hồi trên mỗi tấn mía ước đạt 139,6 kg/tấn, tăng 15,6% mỗi năm. 

  

 

 

Tỉ lệ mía được sử dụng cho sản xuất đường dự kiến khoảng 25%, giảm từ 31,6% trong năm 
ngoái. Các nhà máy Brazil dự kiến tập trung sản xuất ethanol hơn đường do lợi nhuận từ 
ethanol khả quan hơn. 

Nếu giá đường không hồi phục trong năm tới, về mặt kỹ thuật, ngành công nghiệp tại Brazil 
có thể hạ thấp hỗn hợp đường và đạt mức thấp kỉ lục mới.  

Sản lượng ethanol khan trong nửa cuối tháng 11 dự kiến 202 triệu lít, giảm 5% so với năm 
trước. Nhu cầu mạnh mẽ của người tiêu dùng đã hỗ trợ giá ethanol thủy tinh, đặc biệt ở các 
bang lớn như Sao Paulo.  

Ấn Độ: Hiệp hội các nhà máy đường Ấn Độ (ISMA) cho biết, tính đến ngày 
30/11, sản lượng đường đạt 1,8 triệu tấn, giảm gần 55% so với cùng kì năm 
ngoái. 

Số nhà máy hoạt động lên tới 279. Trong đó, tại bang Uttar Pradesh có 111 nhà máy sản 
xuất hơn 10.800 tấn đường, tăng nhẹ so với cùng kì năm ngoái. 

Tại bang Maharashtra, các nhà máy đường hoạt động vào ngày 22/11. Tuy nhiên, chỉ có 43 
nhà máy nghiền mía tính đến ngày 30/11 với sản lượng đường 67.000 tấn, so với 175 nhà 
máy và gần 1,9 triệu tấn đường cùng kì năm ngoái. 

Bang Karnataka ghi nhận 61 nhà máy đường với 521.000 tấn đường, giảm 38% so với cùng 
kì. Giá đường xuất xưởng ở các bang phía Bắc dao động khoảng 3.250 – 3.300 rupee/tạ 
(tương đương 46 - 46,7 USD/tạ).  

 

ISMA thông báo đã kí hợp đồng xuất khẩu 1,5 triệu tấn đường, chủ yếu cho Iran, Sri 
Lanka, Afghanistan và các quốc gia châu Phi. 
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Trung Quốc: Sản lượng đường trắng của Trung Quốc trong tháng 11 đạt 
873.000 tấn, cao gấp 2 lần so với cùng kì năm ngoái, theo Hiệp hội mía đường 
Trung Quốc (CSA). 

Mỗi năm Trung Quốc tiêu thụ khoảng 16 triệu tấn đường, trong khi lượng sản xuất chỉ chiếm 
2/3 và phải nhập khẩu hơn 5 triệu tấn từ các quốc gia khác. 

Thái Lan: Đầu tháng 12, S&P Global ước tính sản lượng mía Thái Lan niên vụ 
2019/2020 giảm 17% so với năm trước, đạt 107 triệu tấn. Nguyên nhân từ 
điều kiện thời tiết khô hạn và diện tích mía sụt giảm.  

Pakistan: Tổng diện tích trồng mía niên vụ 2019/2020 trên 1 triệu ha, giảm nhẹ 
so với vụ trước. Theo đó, sản lượng mía dự kiến giảm 3,8% còn gần 65 triệu 
tấn.  

Cuối tháng 11, Bộ Thương mại quyết định tăng giá hỗ trợ cho nông dân là 190 rupee/maund 
(2,68 USD/40kg). 

Australia: Các nhà máy đường đã nghiền hơn 29 triệu tấn mía tính đến ngày 
17/11, tuy nhiên vẫn thấp hơn rất nhiều so với 31,6 triệu tấn cùng kì năm ngoái, 
theo Hiệp hội mía đường Australia (ASMC).  

Úc sản xuất khoảng 35 triệu tấn đường thô mỗi năm, và dành 80% xuất khẩu. Các khu trồng 
mía trải dài từ tiểu bang New South Wales đến phía bắc Queensland, chủ yếu ở bờ biển phía 
đông. 

Mexico: Tính đến ngày 7/12, sản lượng đường của Mexico đạt 144.934 tấn, 
sau 10 tuần đầu niên vụ 2019/2020, giảm 41% so với cùng kì niên vụ trước. 

Ủy ban Quốc gia mía đường Mexico (Conadesuca) dự báo sản lượng đường 
niên vụ 2019/2020 đạt 5,7 triệu tấn, giảm hơn 10% so với năm ngoái. Đây cũng là mức thấp 
nhất kể từ niên vụ 2011/2012.  
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Xuất khẩu 

Brazil: Tháng 11, Brazil xuất khẩu 1,95 triệu tấn đường thô, tăng 1% so với 
tháng 10 và gần 4,9% so với cùng kì năm ngoái. Lũy kế 8 tháng đầu niên vụ (từ 
tháng 4/2019 đến tháng 3/2020), xuất khẩu đường của Brazil đạt 13,45 triệu 

tấn, giảm 10% so với vụ trước, theo dữ liệu của Bộ Thương mại.  
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Ấn Độ: Tại Ấn Độ, các nhà máy lọc dầu đã mua khoảng 200.000 tấn đường từ 
các nhà máy trong nước vào năm ngoái và họ có thể mua 500.000 đến 
600.000 tấn trong năm nay, nếu chính phủ sửa đổi chính sách trợ cấp, một 

quan chức ngành công nghiệp cho biết. 

Việc sửa đổi chính sách có thể giúp ngành mía đường đạt mục tiêu xuất khẩu 6 triệu tấn 
trong giai đoạn 2019/2020. Điều quan trọng đối với Ấn Độ là xuất khẩu đường vì nước này 
hiện có lượng dự trữ cao kỉ lục 14,58 triệu tấn. – icon số xuất khẩu và tồn kho  
 

Pakistan: Đầu tháng 12, ông Abdul Razak Dawood, cố vấn cho Thủ tướng của 
Pakistan về vấn đề thương mại, công nghiệp, dệt may cho biết, đường chỉ được 
xuất khẩu trong các điều kiện đặc biệt và không phải một mặt hàng thông 

thường trong chương trình xuất khẩu. 

Đồng thời, đường chỉ được xuất khẩu sau khi kiểm tra kĩ lượng sản xuất trong năm và phải 
tiếp cận được nhu cầu mới xuất khẩu. 

Niên vụ 2018/2019, EU xuất khẩu hơn 1,6 triệu tấn đường, giảm một nửa so với niên vụ 
trước. Các điểm xuất khẩu chính là Pháp, Bỉ, Ba Lan, Đức, Hà Lan… 
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1.2. Tiêu thụ, nhập khẩu 
 

Indonesia: Bộ trưởng Nông nghiệp Andi Amran Sulaiman cho rằng Indonesia 
sẽ tự túc trong sản xuất đường sau khi hoàn thành xây dựng 10 nhà máy 
đường mới.  

Ông cho biết, họ có thể sản xuất 2,5 triệu tấn đường trắng và vẫn nhập khẩu 300.000 đến 
500.000 tấn (để đáp ứng nhu cầu). Mục tiêu sản xuất thêm một triệu tấn.  

Để đáp ứng nhu cầu về đường tinh luyện, Indonesia cần xây dựng 10 đến 15 nhà máy đường 
mới trong thời gian 5 năm. Nếu có thể hoàn tất, Indonesia sẽ tự chủ sản xuất cả đường 
trắng và đường tinh luyện. 
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Philippines: Đầu tháng 12, Thượng viện Philippines cho rằng việc nhập khẩu 
đường được trợ cấp là thảm họa đối với ngành mía đường quốc gia (vốn đóng 
góp gần 1,9 tỉ USD vào GDP) và 84.000 nông dân. 

Tự do hóa hoặc bãi bỏ quy định ngành mía đường sẽ không ảnh hưởng đến khả năng cạnh 
tranh của các sản phẩm chứa đường.  

Do chính sách của Hiệp hội mía đường Philippines (SRA) cho phép các nhà xuất khẩu thực 
phẩm nhập khẩu đường mà không phải chịu thuế giá trị gia tăng hoặc thuế hải quan, với 
điều kiện sản phẩm cuối cùng được xuất khẩu và không bán tại địa phương. 

Tuy nhiên, tự do hóa ngành đường sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến rất nhiều nông dân và 
công nhân. 

Mỹ: Ngày 25/11, Bộ Thương mại Mỹ phê duyệt kế hoạch nhập thêm 100.000 
tấn đường thô từ Mexico trong niên vụ 2019/2020. Như vậy, tổng lượng đường 
nhập khẩu từ Mexico sẽ tăng lên 882.530 tấn ngắn (giá trị thô). Đường tinh 

luyện có thể chiếm không quá 334.759 tấn trong tổng giới hạn xuất khẩu. 

Những tuần gần đây, triển vọng sản xuất đường của Mỹ giảm đáng kể do thời tiết bất lợi của 
vùng củ cải đường và mía. Vì vậy, các chuyên gia đều cho rằng việc tăng nhập khẩu là hợp lí 
khi nhu cầu tiêu thụ đường tại Mỹ khá lớn. 

Mỹ là nhà nhập khẩu đường lớn thứ ba thế giới sau Indonesia và Trung Quốc, mua 2,8 triệu 
tấn trong năm 2018/2019, theo USDA. 

EU: Tại EU, tổng lượng đường nhập khẩu niên vụ 2018/2019 đạt hơn 1,9 triệu 
tấn, tăng 46% so với niên vụ trước. 



 

11 
 

 

 

1.3. Giá cả và tồn kho 

Theo dữ liệu từ Tổ chức đường quốc tế (ISO), giá đường giao ngay và đường trắng 
dao động mạnh trong nửa đầu tháng 11. Giá giao ngay trung bình tháng đạt 12,79 
cent/lb, tăng nhẹ so với tháng trước.  
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Tương tự, chỉ số giá đường trắng ISO (Nominal White Sugar Premium) dao động từ 339,35 
USD/tấn (15,39 cents/lb) vào đầu tháng và tăng lên 346,35 USD/tấn (15,71 cents/lb). 

 

 

1.4. Thị trường Ethanol 
 

Chênh lệch giữa Chỉ số giá đường trắng ISO (Nominal White Sugar Premium ) và giá 
đường thô hàng ngày chịu áp lực giảm giá, đạt trung bình tháng còn 57,72 USD/tấn, 
trung bình dài hạn (3 năm) là 68 USD/tấn. 
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Giá bán buôn ethanol cao nhất trong tháng 11 của Brazil tăng mạnh so với tháng 10, đạt 
4,074 BRL/l (0,99 USD/l). 

 

Các nhà máy Brazil tăng sản lượng ethanol, giảm đường 

Các nhà máy lớn của Brazil đã sản xuất 786.000 tấn chất làm ngọt vào đầu tháng 11, giảm 
11% so với cùng kì năm trước, trong khi sản lượng ethanol tăng 19% lên 1,29 tỉ lít.  

Hiệp hội Công nghiệp Mía đường Brazil (Unica) cho biết 120 nhà máy đã hoàn thành việc 
chế biến mía tính đến ngày 16/11, vượt trội so với 86 nhà máy cùng thời điểm năm ngoái. 

Các nhà máy chỉ dành 28% mía trong nửa đầu tháng 11 cho sản xuất đường, giảm đáng kể 
so với 34% cùng kì. Điều này cho thấy các công ty đang tập trung mạnh vào nhiên liệu sinh 
học trong vụ mùa này. 

Ethanol mang lại lợi nhuận tốt hơn cho các doanh nghiệp vì giá đường toàn cầu vẫn ở mức 
thấp và các nhà phân tích cho rằng nó hầu như chưa bao gồm chi phí sản xuất. 
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Cùng diễn biến, Tập đoàn ngũ cốc của Trung Quốc COFCO International đang đầu tư vào 
các nhà máy chế biến mía của họ ở Brazil để mở rộng sản xuất ethanol khi không nhận thấy 
sự cải thiện đáng kể nào về giá đường trong ngắn hạn.  

Trong khi đó, sản lượng đường ở Ấn Độ vẫn dư thừa. Giám đốc điều hành COFCO cho biết, 
các nhà máy Brazil có thể ủng hộ sản xuất đường hơn ethanol chỉ khi giá đường khoảng 15 
cent/pound và có lẽ mất một năm nữa để đạt được mức đó.  

Ông tiết lộ công ty vẫn đang tìm kiếm mục tiêu mua lại doanh nghiệp trong ngành công 
nghiệp đường Brazil, nhưng chưa có cơ hội phù hợp. 

Công ty dự kiến nghiền hơn 15 triệu tấn mía trong mùa này và tăng lên 17 triệu tấn trong 
mùa tới. 

Thái Lan có thể hưởng lợi từ nhập khẩu ethanol 

Báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho rằng, Thái Lan phụ thuộc vào sản 
xuất ethanol trong nước. Trong khi nước này cho phép nhập khẩu ethanol để sử dụng trong 
công nghiệp nhưng không sử dụng làm nhiên liệu vận tải.  

Những người buôn bán ethanol ở Thái Lan được yêu cầu phải nhận giấy phép từ Bộ Năng 
lượng (MOE), tuy nhiên, đến nay, MOE chưa phê duyệt bất kì hoạt động nhập khẩu ethanol 
nhiên liệu nào do có đủ nguồn cung sản xuất tại địa phương. 

 

1.5. Dự báo 
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Sản xuất đường tại Philippines cho niên vụ 2019/2020 dự kiến đạt 2,1 triệu tấn do nhu cầu 
tăng lên và giá nội địa cao hơn toàn cầu, giảm 4% so với dự báo trước đó, tổ chức Fitch 
Solutions Macro Research cho biết trong báo cáo phân tích xu hướng ngành. 

Thời tiết không thuận lợi trong những tháng gần đây làm giảm năng suất và sản xuất chung 
trong ngắn hạn. Trong khi đó, diện tích đường giảm dần do tình trạng thiếu lao động kéo dài 
và cạnh tranh gia tăng từ đường nhập khẩu rẻ hơn sẽ ảnh hưởng trong dài hạn.  

Fitch Solutions cũng dự báo tiêu thụ tiếp tục tăng khi thị trường công nghiệp trong nước, 
hoặc các nhà sản xuất thực phẩm tiếp tục thúc đẩy nhu cầu, chuyển từ xi-rô ngô hàm lượng 
cao fructose (HFCS) sang đường do thuế áp dụng để uống chất ngọt, cao hơn đối với đường 
thay thế. 

Phần lớn Philippines vẫn tự cung cấp đường, với hầu hết sản lượng trong nước được tiêu thụ 
tại địa phương. Theo Cơ quan quản lí đường (SRA), khoảng 95% tổng sản lượng được tiêu 
thụ bởi các ngành công nghiệp trong nước, đặc biệt là những người sử dụng công nghiệp 
như các nhà sản xuất đồ uống. 

Như vậy, xuất khẩu đường của Philippines sang Mỹ chiếm khoảng 5% sản lượng đường 
(tương đương 140.000 tấn) dù giá nội địa cao hơn thị trường toàn cầu.   

Dự báo giá đường thế giới tăng nhẹ vào năm 2020, đạt 13,5 USD/pound. Tuy nhiên, giá 
đường địa phương không bị cạnh tranh bởi điều này. 

SRA báo cáo vào tuần cuối tháng 11, giá đường của Millgate tăng 1,8% lên 1.516 peso (30 
USD)/bao 50 kg. 
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Trong báo cáo tháng 11, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cũng dự báo sản lượng đường toàn 
cầu trong năm 2019/2020 ước tính giảm 6 triệu tấn còn 174 triệu tấn, chủ yếu do diện trồng 
mía và sản lượng tại Ấn Độ ước tính giảm 5 triệu tấn. 

Tổng lượng đường tồn kho cuối niên vụ 2018/2019 của Mỹ đạt gần 1,8 triệu tấn, giảm 11,4% 
so với vụ trước. Trong đó, đường thô chiếm trên 38%. 
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1.6. Hoạt động của doanh nghiệp mía đường lớn trên thế giới 
 

Nordzucker: Ngày 27/11, Giám đốc điều hành nhà máy 
đường lớn thứ hai của Đức, Nordzuker dự kiến công ty sẽ có 
lãi trong năm 2020/2021 sau khi cắt giảm chi phí và có kể 
hoạch mở rộng ngoài châu Âu, trước đó đã đầu tư vào 
Australia. 

 Suedzucker: Nhà máy lọc đường lớn nhất châu Âu cho biết 
sẽ đóng cửa một chi nhánh xuất khẩu tại Antwerp (Bỉ) từ 
tháng 12 để tập trung vào thị trường châu Âu. Các nhà sản 
xuất đường như Suedzucker chịu ảnh hưởng bởi giá đường 
xuống thấp và việc tự do hóa thị trường EU. 
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 Tereos: Tập đoàn Tereos (Pháp) ghi nhận khoản lỗ hơn 21 
triệu EUR (23 triệu USD) trong 6 tháng tính đến ngày 30/9. 
Doanh thu nửa đầu năm ổn định trên 2,1 tỉ EUR. 

 

 Sao Martinho SA: Đầu tháng 11, một trong những nhà sản 
xuất đường và ethanol lớn nhất của Brazil tiết lộ kế hoạch xây 
dựng nhà máy ở thành phố Quirinópolis, một khu vực sản xuất 
ngũ cốc quan trọng ở Goiás, ở vành đai trung tâm phía tây 
Brazil. 

Cơ sở sẽ xây dựng cùng với nhà máy Sao Martinho, Boa Vista. Công ty cho biết họ sẽ có khả 
năng sản xuất 200 triệu lít ethanol thủy tinh và 140.000 tấn DDGS (Ngũ cốc khô chưng cất 
với Solubles) mỗi năm. 

 

 

 

 

 

7 công ty chiếm phần lớn sản lượng đường ở Liên minh châu Âu gồm Suedzucker, 
Tereos, Nordzucker, British Sugar, Pfeifer và Langen, Cristal Union và Royal Cosun. 
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PHẦN II 

2.1. Sản xuất, tiêu thụ 
 

Diễn biến gieo trồng 

Cuối tháng 11/2019 và đầu tháng 12/2019 có một số nhà máy đường (NMĐ) miền Bắc và 
Bắc Trung bộ vào vụ như Cao Bằng, Hòa Bình, Việt Đài, Nghệ An, Sông Lam, Sông Con. Lam 
Sơn vào vụ ngày 6/12/2019 và Nông Cống vào vụ từ ngày 2/12. 

Theo TTXVN, niên vụ mía 2019/2020, tại vùng mía nguyên liệu huyện Trà Cú nông dân chỉ 
trồng khoảng 2.400 ha, chiếm hơn 40% diện tích trồng mía của huyện cánh đây 4 năm. 

Diện tích của huyện Trà Cú liên tục giảm thấp nguyên chính là do giá mía liên tục giảm từ 
hơn 1.000 đồng/kg ở niên vụ mía 2016/2017 xuống còn 820 đồng/kg ở niên vụ mía 
2018/2019, và hiện tại giá là 800 đồng/kg. 

Giá mía liên tục giảm nhiều năm, nông dân thua lỗ, nản lòng không đầu tư phân bón, chăm 
sóc, phần nhiều diện tích là lưu gốc nên năng suất chỉ đạt bình quân khoảng 80 – 90 tấn/ha. 

 

Sản lượng, thu hoạch 

Ngày 26/11, Bộ Công thương tổ chức đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập 
khẩu đường năm 2019.  

Có 8 doanh nghiệp tham gia, trong đó 6 doanh nghiệp đấu giá đường tinh luyện, 2 doanh 
nghiệp đấu giá đường thô. Kết quả, 2 doanh nghiệp tham gia đấu giá hạn ngạch thuế quan 
đường thô trúng đấu giá là Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa và Công ty TNHH MTV 
TTC - Biên Hòa Đồng Nai. Tổng cộng có 15 lô được đấu giá với tổng số 15.000 tấn, mức giá 
2.450.000 đồng/tấn. 

6 doanh nghiệp tham gia đấu giá hạn ngạch thuế quan đường tinh luyện trúng đấu giá gồm 
Công ty TNHH Nestlé Việt Nam, Công ty CP Thực phẩm quốc tế; Công ty TNHH Xuất nhập 
khẩu Hiệp Tâm Phát, Công ty CP Đường Quảng Ngãi, Công ty TNHH Perpetti Van Melle (Việt 
Nam), Công ty TNHH Fes (Việt Nam), với tổng số lượng 11.000 tấn đường tinh luyện. 

Niên vụ 2019/2020 bắt đầu từ tháng 10/2019. Theo đó, NMĐ Phụng Hiệp hoạt động sớm 
nhất từ ngày 10/10, sau đó là nhà máy đường Sóc Trăng ngày 11/11 và nhà máy đường 
Long Mỹ Phát mới hoạt động trong tháng 12. 
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Niên vụ 2018/2019 kết thúc vào tháng 6/2019. Kết quả sản xuất ép được hơn 12 triệu tấn 
mía, sản xuất gần 1,18 triệu tấn đường. 

Tại Đồng bằng sông Cửu Long, nhà máy đường Phụng Hiệp và Sóc Trăng điều chỉnh giá mía 
tăng từ 720.000 đồng/tấn ở ruộng lên 760.000 đồng/tấn. Chi phí vận chuyển khoảng 
80.000đồng đến 100.000 đồng/tấn tùy khoảng cách. 

Tại Thanh Hóa, giá đầu vụ 820.000 đồng/tấn ở ruộng, nếu có hỗ trợ thì tăng không nhiều, chi 
phí vận chuyển cũng khá cao, có thể lên đến 100.000 đồng/tấn tùy nơi. 

 

2.2. Giá cả và Tồn kho 

Theo Hiệp hội mía đường Việt Nam (VSSA), giá bán buôn đường kính trắng tháng 11 trên thị 
trường ổn định ở mức 12.500 – 13.000 đồng/kg, giá ổn định tới hết tháng nhưng tiêu thụ rất 
kém do đường lậu về nhiều.  

So với trước, giá có tăng lên nhờ các đợt kiểm tra đường lậu của các cơ quan chức năng, 
nhưng đầu tháng 12, đường lậu về nhiều trở lại nên giá có xu hướng giảm. Giới buôn lậu nắm 
thông tin rất chắc các đợt kiểm tra của cơ quan chức năng nên họ đối phó dễ dàng và giá cả 
lên xuống tùy thuộc phần lớn từ giá đường lậu. 
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Giá đường lậu Thái Lan trong tháng 11 tại một số tỉnh thành gồm TP HCM dao động khoảng 
11.600 – 12.400 đồng/kg, các thành phố, thị xã Miền Trung khoảng 11.600 – 11.800 
đồng/kg, Hà Nội và các thành phố xung quanh khoảng 11.600 – 11.900 đồng/kg.  

Cuối tháng 11, giá đường lậu có xu hướng giảm do lượng về nhiều. Tại TP HCM ngày 30/11 
có giá 12.000 - 12.200 đồng/kg. Các điểm biên giới ghi nhận giá đường lậu thấp hơn như 
Biên giới Tây Nam, Đồng Hới, Lao Bảo... 

Đầu tháng 12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) của Bộ Công an đã triệt phá đường dây tội 
phạm có tổ chức thực hiện việc buôn lậu đường cát trắng từ Campuchia về Việt Nam.  

Cơ quan điều tra đã khám xét khẩn cấp văn phòng, nhà kho của Công ty Kim Hưng Lợi và 
Công ty Di Thạnh, thu giữ gần 1.000 tấn đường cát trắng, trị giá hàng tỉ đồng. 

 

2.3. Dự báo 

Nhu cầu đường dự báo tăng vào tháng 12 để chuẩn bị cho Tết nguyên đán Canh Tý, tồn 
kho tại các nhà máy đường còn thấp. Các nhà máy đườngsản xuất tháng 12/2019 sẽ bắt 
đầu cung ứng khá cho thị trường, dù nguồn dự trữ vẫn ổn.  

Ngoài ra, nguồn đường nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2019 sẽ bổ sung nếu nhu 
cầu tăng, và đường lậu vẫn hoạt động mạnh. 
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PHẦN III 

 

 TTC Sugar: Sự trở lại của nhà sáng lập Huỳnh Bích Ngọc ở ghế Chủ tịch 
HĐQT CTCP Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC Sugar - Mã: 
SBT) có ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn doanh nghiệp mía đường số một 
Việt Nam sắp phải đối mặt với hiệp định ATIGA có hiệu lực (1/1/2020).  

“Hai cánh tay” đắc lực của bà Ngọc tại TTC Sugar sẽ là ông Phạm Hồng Dương với thế mạnh 
về xây dựng, định hướng chiến lược và con gái ruột Đặng Huỳnh Ức My sở hữu kỹ năng quản 
trị tài chính.  

TTC Sugar đã và đang trong quá trình mở rộng vùng nguyên liệu trên ba nước Đông Dương 
(Việt Nam - Lào - Campuchia), một trong những mục tiêu là phát triển diện tích mía organic 
theo chuẩn quốc tế.  

Hiện vùng mía nguyên liệu của TTC Sugar tại (Hoàng Anh Attapeu) có diện tích 7.500 ha, 
định hướng mở rộng lên 20.000 ha trong vòng 5 năm.  

Theo thông tin từ công ty, diện tích mía organic hiện chiếm 34% vùng nguyên liệu tại 
Attapeu, và sau khi chuyển đổi xong, dự kiến vụ thu hoạch 2019 - 2020 sẽ chiếm đến 50%.  

Chiến lược 3 năm tới, toàn bộ vùng nguyên liệu mía tại đây sẽ được chuyển đổi hoàn toàn 
sang organic.  

Theo thống kê của Market Research Future & Absolute Market Insights, nhu cầu sử dụng 
đường organic toàn cầu đã tăng 31% từ năm 2010 - 2014. Năm 2017, quy mô ngành đường 
hữu cơ đạt hơn 784 triệu USD và dự báo tới năm 2022 sẽ đạt gần 1,4 tỉ USD với tốc độ tăng 
trưởng kép giai đoạn 2017 - 2022 lên tới 16%. 

Được biết, TTC Sugar cũng đã chuẩn bị cho chiến lược đường hữu cơ từ hai năm nay. 

Ngoài đường organic, công ty cũng đa dạng hóa các sản phẩm của mình bao gồm đường 
tinh luyện, đường vàng, đường đen, nước màu và các sản phẩm đường organic… 

Bên cạnh đó, các sản phẩm cạnh đường và sau đường của TTC Sugar cũng được chú trọng 
như điện thương phẩm, phân bón, rỉ mật, phân hữu cơ vi sinh (nhà máy công suất 50.000 
tấn/năm). 

Thời gian gần đây, TTC Sugar có thêm một sự thay đổi trong bộ máy nhân sự cấp cao: ông 
Nguyễn Bá Chủ sẽ thôi chức vụ Phó Tổng giám đốc từ ngày 11/12/2019. 
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 Lasuco: Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn (Lasuco - Mã: LSS) bất ngờ 
công bố kế hoạch kinh doanh niên vụ mía 2019 - 2020 với doanh thu thuần 
2.362 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế 106 tỉ đồng; kế hoạch này tăng trưởng 
lần lượt 71% và 272% so với thực hiện niên vụ trước.  

Kế hoạch cổ tức dự kiến 10% được đại hội đồng cổ đông thường niên công ty thông qua. 
Nếu như vượt kế hoạch này, ban lãnh đạo và cán bộ Lasuco sẽ được thưởng 10% mức lợi 
nhuận vượt.  

Những con số phần nào thể hiện sự tự tin của Lasuco khi bước vào niên vụ mới, tuy nhiên 
cũng cần lưu ý đến việc công ty này đang muốn thoái vốn tại CTCP Mía đường Nông Cống, 
việc thoái vốn có thể đem về khoản lợi nhuận tài chính. Định hướng của Lasuco là tiếp tục 
thoái vốn tại các doanh nghiệp khác có hiệu quả thấp.  

Trả lời các cổ đông tại đại hội thường niên, Chủ tịch HĐQT Lê Văn Tam tiết lộ kế hoạch phát 
triển các sản phẩm mới của Lasuco bao gồm dự án nước dinh dưỡng tế bào chiết xuất từ 
mía, dự án sữa gạo đóng hộp với qui mô công nghiệp.  

Với việc sản xuất điện tái tạo, công ty cho biết đã có chương trình và đăng ký với Nhà nước. 
Tuy nhiên, quá trình triển khai đang gặp nhiều khó khăn, chủ yếu về qui trình thủ tục đăng ký, 
ông Tam cho biết.  

Về công tác bán hàng, 50% khách hàng của Lasuco là nhóm công nghiệp. Tuy nhiên công ty 
đang phát triển mạng lưới bán lẻ, xây dựng hệ thống phân phối đạt 2.000 điểm đến hết năm 
2020.  

Dự án đầu tư ngoài ngành Công viên sinh thái tre trúc Thanh Tam đang được triển khai và 
khai thác từng phần, Lasuco dự kiến đưa vào vận hành từ Tết Nguyên Đán 2020.  

Về công tác nhân sự, đầu tháng 12 Lasuco bổ nhiệm ông Phạm Ngọc Quý vào vị trí Phó 
Tổng giám đốc phụ trách kế hoạch, đầu tư dự án.  

 

 Mía đường Sơn La thực hiện chi trả cổ tức niên vụ 2018 - 2019 vào ngày 
18/11/2019, tỉ lệ lên tới 50%, tương đương số tiền chi ra gần 49 tỉ đồng. Năm 
vừa rồi lợi nhuận sau thuế của Mía đường Sơn La giảm gần một nửa, chỉ còn 
hơn 63 tỉ đồng. 

 

Mía đường Kon Tum tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thống nhất 
việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT với ông Lê Hồng Thái và ông Lê 
Minh Thông. Đồng thời cổ đông công ty cũng phê chuẩn số lượng thành 
viên nhiệm kỳ 2018 - 2023 từ 5 xuống còn 3 người. 
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PHẦN IV 

Theo ông Nguyễn Văn Lộc, Tổng thư ký Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA), cuộc cạnh 
tranh trực tiếp với các nhà sản xuất đường Thái Lan khi ATIGA có hiệu lực sẽ rất khó khăn. 

10 nhà máy đường của Việt Nam đã đóng cửa từ năm 2015, với 36 nhà máy còn lại dang 
hoạt động. VSSA dự kiến chưa tới 30 doanh nghiệp sẽ duy trì sản xuất vào cuối năm 2020. 

Đầu tháng 12, Hiệp hội Mía đường Việt Nam có văn bản đề nghị Bộ Nông nghiệp cân nhắc 
áp dụng các biện pháp tương đương như Thái Lan, Indonesia, Philippines trước thời điểm 
ngành đường Việt Nam hội nhập ATIGA ngày 1/1/2020. Cụ thể: 

-  Đề xuất Chính phủ thống nhất chủ trương quản lí hoạt động thương mại mía đường một 
cách minh bạch, khách quan, phát huy sự năng động của các doanh nghiệp, người trồng mía 
trong môi trường cạnh tranh bình đẳng với mục tiêu tối thượng là đảm bảo sản lượng đường 
cho tiêu thụ nội địa đầy đủ, ổn định, đảm bảo lợi nhuận hợp lí cho các nhà sản xuất (nông 
dân sản xuất mía, nhà máy chế biến đường) và công bằng đối với người tiêu dùng, cũng như 
lợi ích cho nguồn thu ngân sách và sự ổn định vĩ mô của nhà nước. 

-  Đề xuất thiết lập cơ quan quản lí đường độc lập đặt dưới sự giám sát của Bộ Công Thương 
và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, để đưa ra các khuyến nghị về giá mía và giá 
đường trong nước, nhu cầu đường nhập khẩu. 

Đồng thời, cân nhắc các yếu tố về giá thành trong nước, giá đường nội địa các nước thành 
viên ATIGA và giá thế giới, làm căn cứ để giám sát quy trình đấu giá đường nhập khẩu cho 
tiêu dùng nội địa, tương tự như mô hình đấu giá nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan mà 
Nhà nước đang áp dụng trong khuôn khổ WTO.  

Cơ chế quản lí theo đấu thầu giúp giảm thiểu chi phí ngầm, minh bạch, có lợi cho nguồn thu 
của Nhà nước và đặc biệt là để cân đối giá thành đường sản xuất trong nước và nhập khẩu.  

Về giá mía, người nông dân trồng mía Việt Nam chỉ cần nhận được giá mía tương đương 
hoặc thấp hơn một chút so với giá mía của nông dân hai nước Indonesia và Philippine đã và 
đang nhận được. – nổi bật 

-  Nhằm bảo đảm người nông dân thu được tiền mía đã bán cho nhà máy, đường nhập khẩu 
được tự do nhập theo ATIGA và các hiệp định tự do thương mại khác, nhưng phải đưa vào 
kho ngoại quan hoặc kho dự trữ đã đăng kí và chỉ được đưa ra tiêu thụ khi đã kết thúc vụ ép 
mía và đường sản xuất từ mía trong nước đã tiêu thụ hết. 

-  Nhằm bảo đảm người nông dân được hưởng giá mua mía theo đúng khuyến cáo giá mía 
của cơ quan quản lí độc lập, nhập khẩu đường là ngành kinh doanh có điều kiện chỉ dành 
cho các nhà máy đường, với điều kiện phải đảm bảo giá mua mía cho nông dân theo đúng 
khuyến cáo.  
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Số lượng đường nhập khẩu cho mỗi nhà máy đường tương ứng theo tỉ lệ nhất định với số 
lượng mía mua của nông dân. 

-  Đề xuất gói tín dụng để hỗ trợ nông dân trồng mía nhằm bảo đảm người nông dân tiếp cận 
với nguồn vốn tín dụng từ ngân hàng, bằng cách không dựa trên nguyên tắc thế chấp, mà 
dựa trên điều kiện vay và đặc điểm của chuỗi liên kết chặt chẽ giữa nông dân trồng mía và 
nhà máy đường, lãi suất vay ưu đãi đề xuất từ 20 – 50% lãi suất vay thương mại. 

-  Thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn đối với sản phẩm đường và đường khác nhập 
khẩu (theo văn bản đề xuất số 179/CV-HHMĐ ngày 25/11/2019 của Hiệp hội).  

Trong thời gian hoàn chỉnh hành lang pháp lí, nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người 
tiêu dùng, đề xuất tạm thời đưa các sản phẩm đường và đường khác nhập khẩu sau thời 
điểm 1/1/2020 vào kho ngoại quan.  

Ngoài ra các quy định về ghi nhãn bao bì và truy xuất nguồn gốc cũng cần phải áp dụng cho 
các sản phẩm đường nhập khẩu. 

Hiệp Hội Mía Đường Việt Nam cho rằng việc áp dụng các đề xuất nêu trên là hoàn toàn khả 
thi, phù hợp với quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), ATIGA. 

Đặc biệt, điều này hoàn toàn tương đồng với các quy định và thông lệ mà các nước đang 
sản xuất mía đường của ASEAN đã và đang áp dụng từ nhiều năm. 
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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. 

Báo cáo “Thị trường mía đường tháng 11/2019” 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 “Thị trường mía 
đường tháng 11/ 2019” 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 kỳ 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. 

Hiệp hội Mía đường Việt Nam 

Bộ Công thương 

Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn 

Tổ chức Đường Quốc tế 

Bộ Nông nghiệp Mỹ 

Bộ Thương mại Mỹ 

Ủy ban nhà máy đường Australia 

Ủy ban Quốc gia Mía đường Mexico 

Trung tâm Khí tượng Thủy văn Ấn Độ 

Hiệp hội các nhà máy đường Ấn Độ 

Hiệp hội Mía đường tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) 

Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung 
Quốc 

Hiệp hội Mía đường Trung Quốc 

Cơ quan Khí tượng Brazil 

Hiệp hội đường Brazil 

The Indonesia Refined Sugar Association 

Cơ quan Quản lý đường Philippines 

Đơn vị giám sát cây trồng EU 

UNICA 

Asocaña 

Business Standard 

Globe Newswire 

Indianexpress 

Earthnworld 

Reuters 

Sài Gòn Giải Phóng 

VNDirect 

chartsbin.com 

Khaosod 
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Báo cáo thị trường mía đường tháng 8/2019  

Báo cáo thị trường mía đường quí III/2019 

Báo cáo thị trường mía đường tháng 10/2019 

Mục “Báo cáo ngành hàng” của VietnamBiz 

Trần Thị Hạnh – Chủ mục Hàng hóa – trang TTĐTTH VietnamBiz 

Email: hanhtt@vietnambiz.vn 

SĐT: 0373246888 

 

Hoặc liên hệ tới đường dây nóng: 

Hotline: 0995222999 

Email: info@vietnambiz.vn  



 

 
 

 


