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Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) cho biết, chỉ số giá 

gạo FAO (2002-04 = 100) đạt trung bình 222,8 điểm vào tháng 11, giảm 1,5% so với 
tháng 10 và thấp nhất trong 6 tháng qua.  

Trên thị trường thế giới, trong tháng 11 giá xuất khẩu gạo của Ấn Độ giảm xuống mức 
thấp nhất trong gần ba năm do nguồn cung mới dồi dào từ vụ lúa hè, trong khi nhu cầu 
toàn cầu suy yếu cũng làm giảm xuất khẩu từ các đầu mối xuất khẩu gạo chủ chốt khác.  

Gạo đồ 5% tấm Ấn Độ giảm 10 USD từ 368 – 372 USD/tấn xuống 358 – 362 USD/tấn, 
sau đó tăng trở lại ở mức 365 – 370 USD/tấn.  

Gạo 5% tấm của Thái Lan từ 390 – 413 USD/tấn giảm xuống 394 - 410 USD/tấn (FOB 
Băng Cốc). 

Tại Việt Nam, giá gạo xuất khẩu bình quân 11 tháng đầu năm 2019 đạt 438 
USD/tấn, giảm 13,1% so với cùng kì năm 2018. 

Đối với lúa gạo trong nước, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) cho 
biết, giá lúa, gạo tại khu vực đồng tăng nhẹ trong tháng 11 do nguồn cung lúa hàng hóa 
đang bị thu hẹp, với phần lớn diện tích lúa Thu Đông ở khu vực Đồng bằng Sông Cửu 
Long đã được thu hoạch và tiêu thụ hết. 
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PHẦN I 

 

1. Sản xuất 

 

 

 

Thị trường 
Dự trữ 
đầu vụ 

Cung Tiêu thụ 

Dự trữ 
cuối vụ Sản lượng Nhập khẩu Nội địa Xuất khẩu 

Thế giới 3,6 56,73 11,61 56,84 11,81 3,28 

Thế giới trừ TQ 3,1 41,59 10,41 40,56 11,66 2,88 

Mỹ 0,81 11,08 0,2 10,66 0,77 0,66 

Các thị trường còn 
lại 2,8 45,65 11,4 46,18 11,04 2,63 

FAO cho biết, sản lượng sản xuất gạo 
thế giới trong tháng 11 đạt 42,9 triệu 
tấn, giảm 0,48% so với cùng kì năm 
trước. 

Theo tính toán của Bộ Nông nghiệp 
Mỹ (USDA), sản lượng sản xuất gạo 
toàn cầu tháng 11 ước khoảng 41,5 
triệu tấn, giảm 0,3% so với cùng kì. 

Trong khi đó, Hội đồng ngũ cốc quốc 
tế (IGC) ước tính sản xuất gạo toàn 
cầu tháng 11 đạt 41,7 triệu tấn, giảm 
nhẹ so với cùng kì 2018. 
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Thị trường xuất 
khẩu chủ yếu 0,97 20,86 0,41 12,53 8,76 0,95 

Argentina 0,24 8,7 0 2,69 6 0,25 

       

Brazil 0,33 8,4 0,05 7,35 1,1 0,33 

EU-27 0,4 3,02 0,35 2,46 0,95 0,37 

Thị trường nhập 
khẩu chủ yếu 0,94 17,68 7,3 24,89 0,22 0,82 

Trung Quốc 0,5 15,14 1,2 16,29 0,15 0,41 

Ấn Độ 0,13 1,44 3,5 4,95 0,01 0,12 

Bắc Phi 0,13 0,77 1,55 2,27 0,06 0,12 

 

 

 

Thái Lan: Bộ Nông nghiệp Thái Lan cho biết sản lượng lúa của Thái Lan niên vụ 
2019 - 2020 được dự báo ở 27 - 28 triệu tấn, giảm khoảng 16% so với cùng kì 
do lũ lụt và hạn hán làm sản lượng của vụ thứ hai thấp.  

Sản lượng lúa vụ thứ hai khoảng 3,5 triệu tấn, giảm khoảng 54%. Sản lượng lúa vụ chính đạt 
24 triệu tấn, giảm 5%. Giá gạo có thể tăng trong mùa này với giá cao hơn nguồn cung giảm.  

Mới đây chính phủ Thái Lan đã dành thêm 70 tỉ baht (khoảng 2,3 tỉ USD) để hỗ trợ giá lúa 
mùa. 

Theo Bộ Thương mại Thái Lan, từ tháng 1 đến tháng 10/2019, nước này xuất khẩu 6,54 triệu 
tấn gạo với giá trị 3,54 triệu USD, giảm gần 29% và 23,53% so với cùng kì năm ngoái. Riêng 
tháng 10, Thái Lan xuất khẩu 606.918 tấn, giảm 35,3% so với cùng kì năm trước. 

Campuchia: Theo Phnom Penh Post, vào ngày 3/12, nhà xuất khẩu gạo 
Mekong Oryza Trading đã kí Biên bản ghi nhớ (MOU) xuất khẩu với các doanh 
nghiệp từ Hong Kong và Nam Phi. 

Bộ trưởng Nông, Lâm, Ngư nghiệp Campuchia Veng Sakhon cho hay: "MOU sẽ giúp thúc đẩy 
xuất khẩu gạo xay xát của Campuchia sang Trung Quốc và châu Âu, và hiện tại là Nam Phi, 
một thị trường mới". 
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Chủ tịch Mekong Oryza Trading, ông Hun Kak, cho biết MOU sẽ kéo dài trong ba năm, công 
ty lên kế hoạch xuất khẩu khoảng 100.000 tấn gạo xay xát sang Trung Quốc, châu Phi và 
châu Âu. 

Ông cũng cho hay công ty đã lên kế hoạch xuất khẩu lô hàng đầu tiên khoảng 3.000 - 5.000 
tấn vào cuối tháng 11. Đợt xuất khẩu thứ hai với 70.000 tấn và phần còn lại cho đợt ba. 

"Chúng tôi sẽ tìm thêm thị trường mới ngoài Trung Quốc và đa dạng hóa xuất khẩu để cạnh 
tranh", ông Lak nói. 

Xuất khẩu gạo Campuchia tăng 2% trong 9 tháng đầu năm so với năm ngoái, dẫn đầu bởi thị 
trường Trung Quốc, báo cáo từ Liên đoàn gạo Campuchia chỉ ra. Xuất khẩu gạo sang Trung 
Quốc tăng 44%, trong khi sang EU giảm gần 30%, theo báo cáo. 

Tổng xuất khẩu gạo 9 tháng đầu năm đạt 398.586 tấn, tăng 2,3% so với cùng kì năm ngoái. 

Mỹ: Trang world-grain.com đưa tin, trong tháng 11, Washington đạt được thỏa 
thuận với Hàn Quốc về việc tiếp cận thị trường đối với gạo Mỹ. 

Theo đó, Hàn Quốc sẽ cung cấp quyền truy cập cho 132.304 tấn gạo Mỹ hàng 
năm, với giá trị khoảng 110 triệu USD. 

Hàn Quốc cũng đồng ý các nguyên tắc quan trọng để đảm bảo tính minh bạch và có thể dự 
đoán được xung quanh việc đấu thầu và đấu giá gạo Mỹ. 

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Mỹ Sonny Perdue, xuất khẩu rất quan trọng đối với sức 
khỏe kinh tế của ngành gạo Mỹ, một nửa vụ mùa được xuất khẩu mỗi năm.  

Ông nhận định các thỏa thuận như thế này giúp tăng cơ hội cho nhà sản xuất gạo Mỹ tại 
những thị trường quan trọng để giới thiệu với khách hàng nước ngoài về sản phẩm của nông 
dân Mỹ. 

Thỏa thuận sẽ có hiệu lực vào ngày 1/1/2020. 

Trong khi đó, ông ông Robert Lighthizer, Đại diện Thương mại Mỹ cho biết thoả thuận sẽ 
mang lại lợi ích cho các nhà sản xuất Mỹ và khách hàng tại Hàn Quốc, những người sẽ được 
hưởng quyền tiếp cập gạo chất lượng cao và chi phí cạnh tranh của Mỹ . 

 

2. Tiêu thụ 

Theo tính toán của FAO, sản lượng tiêu thụ gạo toàn cầu tháng 11 đạt 43,1 triệu tấn, tăng 
1,2% so với cùng kì năm trước.   

Còn IGC ước tính sản lượng tiêu thụ gạo tháng 11 ở mức 41,3 triệu tấn, tăng 1,2%.  
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EU: Từ ngày 1/9/2019 đến ngày 1/12/2019, EU đã nhập khẩu 309.345 tấn 
gạo, giảm 3% so với cùng kì năm ngoái, theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp EU. 

Trong đó có 2.408 tấn lúa, 143.917 tấn gạo lứt và 163.020 tấn gạo xay xát. 
Nước Anh tiếp tục là nước nhập khẩu lớn nhất khu vực với 55.541 tấn.  

Thái Lan duy trì vị thế nguồn cung lớn nhất đối với gạo lứt và gạo xát trắng sang khu vực này 
với 39.531 tấn, giảm 5,5% so với cùng kì năm trước.  

Guyana tiếp tục là nước xuất khẩu lúa nhiều nhất sang EU với 2.367 tấn, giảm 59,4% so với 
cùng kì năm ngoái. 

Pakistan vẫn là nước cung cấp lượng gạo lứt nhiều nhất cho EU với 38.850 tấn, tăng 56,2%.  

Indonesia: Vào cuối tháng 11, Cơ quan Thu mua Lương thực Quốc gia 
Indomesia (Bulog) đặt mục tiêu sẽ thu mua 1,6 triệu tấn lúa từ nông dân trong 
năm 2020 và duy trì mức dự trữ sẽ là 1,35 triệu vào cuối năm 2020.  

Trên thực tế cho tới giữa tháng 11/2019, kho dự trữ của Bulog đã đạt 2,25 triệu tấn, như vậy, 
để có thể thực hiện việc thu mua và duy trì mức dự trữ như kế hoạch, nước này sẽ cần tiêu 
thụ khoảng 2,5 triệu tấn gạo trong năm 2020.  

Nhật Bản: Nhật Bản đã mua và bán tổng cộng 9.498 tấn gạo trong đợt thầu 
SBS (Simultaneous Buy-Sell) thứ ba của niên độ 2019-2020,diễn ra vào ngày 
22/11/2019, theo thông báo đăng tải trên trang tin của Bộ Nông Lâm Ngư 

nghiệp Nhật Bản (MAFF). 

Trong đợt thầu này, Nhật Bản tìm mua khoảng 25.000 tấn gạo. 

Theo đó, khối lượng nhập khẩu thực tế gồm 6.998 tấn gạo nonglutinous hạt nguyên/gạo lứt 
từ các nguồn cung: Mỹ, Thái Lan, Trung Quốc và Ấn Độ; và 2.500 tấn gạo tấm non-glutinous 
(gạo tấm không phải gạo nếp) từ Mỹ và Thái Lan.  

 

Chi tiết như sau: 
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                (Nguồn: Hiệp hội Lương thực Việt Nam)       

 

Theo hình thức thầu SBS, chính phủ Nhật Bản sẽ nhập khẩu gạo từ nhiều nguồn cung khác 
nhau thông qua các thương nhân với cùng một mức giá. Sau đó bán ngược lại cho chính các 
công ty đó với giá cao hơn để phân phối vào thị trường nội địa. 

 

3. Diễn biến giá 

Chỉ số giá gạo FAO (2002-04 = 100) trung bình 222,8 điểm vào tháng 11, giảm 1,5% so với 
tháng 10 và thấp nhất trong 6 tháng qua. 

Ngoại trừ gạo Nhật Bản tăng 4,6% lên 270 điểm thì các loại khác đều giảm. 
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Trong tháng 11, thị trường thế giới, giá xuất khẩu gạo của Ấn Độ giảm xuống mức thấp nhất 
trong gần ba năm do nguồn cung mới từ vụ lúa hè dồi dào, trong khi nhu cầu toàn cầu suy 
yếu cũng làm giảm xuất khẩu từ các đầu mối xuất khẩu gạo chủ chốt khác.  
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Gạo đồ 5% tấm Ấn Độ giảm 10 USD từ 368 – 372 USD/tấn giảm xuống 358 – 362 USD/tấn, 
sau đó tăng trở lại ở mức 365 – 370 USD/tấn.  

Gạo 5% tấm của Thái Lan từ 390 – 413 USD/tấn giảm xuống 394 - 410 USD/tấn (FOB Băng 
Cốc). Gạo 5% tấm của Việt Nam giữ ở 345 - 350 USD/tấn (FOB cảng Sài Gòn). 
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PHẦN II 

1. Sản xuất 

 Diện tích gieo trồng, thu hoạch 

Gieo trồng: Theo số liệu của Bộ NN&PTNT, tính đến 15/11, diện tích gieo trồng lúa thu đông 
năm 2019 tại các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long ước tính đạt 724 nghìn ha, 
giảm 7,9 nghìn ha so với vụ thu đông năm trước.  

Các địa phương phía Nam đã gieo cấy được 340,7 nghìn ha lúa đông xuân sớm, tăng 93,4% 
so với cùng kì năm trước, trong đó vùng Đồng bằng sông Cửu Long gieo cấy được 339,5 
nghìn ha, tăng 94 %.  

Tiến độ gieo trồng lúa đông xuân nhanh hơn cùng kì năm trước do các địa phương chủ động 
điều chỉnh thời điểm xuống giống cho phù hợp với diễn biến thời tiết và dự báo của các 
ngành chức năng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thu hoạch: Tính đến trung tuần tháng 11, cả nước thu hoạch được 1.457 nghìn ha lúa mùa, 
chiếm 90,5% diện tích gieo cấy và bằng 95,5% cùng kỳ năm trước, trong đó các địa phương 
phía Bắc thu hoạch 1.062 nghìn ha, chiếm 99,2% và bằng 97%; các địa phương phía Nam 
thu hoạch 395,2 nghìn ha, chiếm 73,1% và bằng 91,7%.  

Thời tiết thuận lợi cho cây lúa sinh trưởng và phát triển nên năng suất lúa mùa năm nay đạt 
khá nhưng do diện tích gieo cấy giảm ở hầu hết các địa phương làm sản lượng chung toàn 
vụ giảm.  
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Trong đó, năng suất tại các địa phương phía Bắc đạt 50,7 tạ/ha, tăng 1,3 tạ/ha so với vụ 
mùa trước; sản lượng đạt 5,43 triệu tấn, giảm 24,6 nghìn tấn, riêng vùng Đồng bằng sông 
Hồng đạt 55,5 tạ/ha, tăng 1,5 tạ/ha; sản lượng đạt 2,76 triệu tấn, giảm 28,6 nghìn tấn.  

Tại các tỉnh phía Nam, năng suất lúa mùa ước tính đạt 48,9 tạ/ha, tăng 0,4 tạ/ha; sản lượng 
đạt 2,64 triệu tấn, giảm 163,6 nghìn tấn. 

 

 Tình hình sâu, dịch bệnh, thời tiết 

Theo Cục Bảo vệ thực vật tình hình sinh vật gây hại trên cây lúa tính đến ngày 15/11/2019 
như sau:  

Rầy hại lúa: Diện tích nhiễm 804 ha, nhiễm nặng 08 ha, diện tích phòng trừ 13.948 ha. Bệnh 
này phân bố chủ yếu tại các tỉnh Yên Bái, Hà Nội, Phú Thọ, Kiên Giang, An Giang, Vĩnh Long, 
Tiền Giang...  

Bệnh đạo ôn hại lá: Diện tích nhiễm 7.939 ha, phân bố chủ yếu tại các tỉnh đồng bằng sông 
Cửu Long và các tỉnh Duyên Hải nam Trung bộ.  

Bệnh đạo ôn cổ bông: Diện tích nhiễm 1.460 ha, tập trung các tỉnh phía Nam.  

Bệnh khô vằn: Diện tích nhiễm 24.897 ha, phân bố chủ yếu tại các tỉnh phía Bắc. 

Bệnh đen lép hạt: Diện tích nhiễm 5.053 ha, nhiễm nặng 18 ha, phòng trừ 529 ha va phân bố 
chủ yếu tại các tỉnh phía Nam. 

Bệnh bạc lá: Diện tích nhiễm 9.291 ha, phân bố ở các tỉnh Thái Bình, Hải Dương, Nam Định, 
An Giang, Kiên Giang... 

Sâu cuốn lá nhỏ: Diện tích 3.285 ha, tập trung tại tỉnh Kiên Giang, An Giang, Vĩnh Long... 

Sâu đục thân: Diện tích nhiễm nặng 712 ha, phòng trừ 328 ha, phân bố tập trung tại các tỉnh 
Ninh Bình, Thái Bình, Bắc Giang, Yên Bái…  

Chuột: Diện tích hại 6.911 ha, nhiễm nặng 585 ha, mất trắng 76 ha va phân bố ở các tỉnh 
Thái Bình, Hải Phòng, Hải Dương... 

Ngành nông nghiệp khuyến cáo nông dân thăm đồng thường xuyên, kiểm tra kĩ bệnh trên lá 
lúa; khi bệnh mới xuất hiện, hướng dẫn nông dân bơm rút nước, sử dụng thuốc đặc trị vi 
khuẩn để giảm khả năng lây lan của bệnh, bảo vệ diện tích lúa thu đông chưa thu hoạch. 

Thời tiết: Nhận định về xu thế khí tượng, thủy văn, hải văn từ tháng 11/2019 đến tháng 
4/2020, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, nhiệt độ trung bình trên 
phạm vi cả nước có khả năng cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 0,5 - 1,0 
độ C.  
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Riêng tháng 12, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ cao hơn từ 1-1,5 độ C. Dự báo đợt rét đậm đầu 
tiên có khả năng xuất hiện vào khoảng đầu tháng 1/2020. Rét đậm tập trung nhiều trong 
tháng 1 và tháng 2/2020.  

Đề phòng các đợt rét đậm kéo dài 5 - 10 ngày trong thời gian này và khả năng xuất hiện 
băng giá, sương muối, đặc biệt khu vực vùng núi phía bắc. 

Khu vực Bắc Bộ có tổng lượng mưa từ tháng 11/2019 đến 3/2020 từ 20 - 40 mm/tháng (cao 
hơn trung bình nhiều năm).  

Những tháng mùa đông có thể xuất hiện một số đợt mưa rào và dông khi có gió mùa Đông 
Bắc. Tháng 4/2020, tổng lượng mưa tại khu vực phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm từ 
10 - 25%. 

Khu vực Bắc Trung Bộ từ tháng 11/2019 đến 3/2020, tổng lượng mưa phổ biến xấp xỉ so với 
trung bình nhiều năm; riêng tháng 12/2019 tổng lượng mưa từ 20 - 40 mm/tháng (cao hơn 
trung bình nhiều năm).  

Tháng 11/2019, tổng lượng mưa tại khu vực Trung Trung Bộ phổ biến cao hơn so với trung 
bình nhiều năm từ 10 - 25%; khu vực Nam Trung Bộ tổng lượng mưa thấp hơn từ 15 - 30%. 

Tại khu vực Tây Nguyên, tổng lượng mưa từ tháng 11/2019 tháng 3/2020 phổ biến xấp xỉ so 
với trung bình nhiều năm.  

Khu vực Nam Bộ tổng lượng mưa tháng 11, tháng 12/2019 thấp hơn từ 10 - 30% so với 
trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, tháng 1đến 3/2020 phổ biến xấp xỉ so với trung bình 
nhiều năm cùng thời kì 

2. Tiêu thụ 

Theo thống kê sơ bộ của Bộ 
NN&PTNT, trong tháng 11, khối 
lượng gạo xuất khẩu ước đạt 
400.000 tấn với giá trị đạt 186 triệu 
USD. 

Lũy kế 11 tháng, khối lượng xuất khẩu ước đạt 5,91 triệu tấn và 2,6 tỉ USD, tăng 4,8% về khối 
lượng nhưng giảm 9,4% về giá trị so với cùng kì năm 2018.   

Tính trong 10 tháng đầu năm, Philippines đứng vị trí thứ nhất về thị trường xuất khẩu gạo 
của Việt Nam với 33,2% thị phần. 

10 tháng đầu năm 2019, các thị trường có giá trị xuất khẩu gạo tăng mạnh là Xenegal (gấp 
442,5 lần), Bờ Biển Ngà (+83%), Tanzanta (+39,8%), Hong Kong (+28,7%) và Đài Loan 
(+34,1%). 
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3.  Diễn biến giá 

 

Theo Tổng cục Hải quan cho biết, giá gạo 
xuất khẩu bình quân 11 tháng đầu năm 
2019 đạt 438 USD/tấn, giảm 13,1% so với 
cùng kì năm 2018. 

Đối với lúa gạo trong nước, Bộ NN&PTNT 
cho biết, giá lúa, gạo tại khu vực đồng tăng 
nhẹ trong tháng qua do nguồn cung lúa 
hàng hóa đang bị thu hẹp, với phần lớn 
diện tích lúa Thu Đông ở khu vực Đồng 
bằng Sông Cửu Long đã được thu hoạch 
và tiêu thụ hết.  

Trong khi gần đây hoạt động thu mua lúa 
cũng được nhiều tiểu thương và doanh 
nghiệp đẩy mạnh để đảm bảo nguồn hàng 
phục vụ các đơn hàng xuất khẩu, cũng 
như phục vụ nhu cầu tại thị trường nội địa 
trong các tháng cuối năm.  

 Theo hệ thống cung cấp giá tại địa 
phương, tại An Giang, lúa IR50404 tăng 
400 đồng/kg lên 5.000 đồng/kg; lúa OM 
5451 tăng 100 đồng/kg lên 5.400 đồng/kg; 
gạo IR50404 ở 10.000 đồng/kg; gạo chất 
lượng cao đạt 13.000 đồng/kg; gạo thơm 
đặc sản jasmine ở 14.000 đồng/kg. 

Tại Vĩnh Long, lúa Thu Đông tại huyện 
Vũng Liêm tăng 400 đồng/kg lên 4.800 
đồng/kg; gạo IR50404 là 12.000 đồng/kg; 
gạo jasmine đạt 14.000 đồng/kg. 

Tại Kiên Giang, lúa IR50404 tăng 100 
đồng/kg lên mức 5.400 đ/kg; lúa OM 4218 
ổn định 5.500 – 5.700 đồng/kg; lúa OM 
6976 ổn định ở 5.600 – 5.800 đồng/kg.  
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PHẦN III 

Trong báo cáo nhanh tháng 12/2019 về nhu cầu và cung cấp Ngũ cốc, FAO dự báo sản 
lượng gạo xay xát toàn cầu ở mức 515 triệu tấn, tăng khoảng 0,3% so với dự báo tháng trước 
là 513,4 triệu tấn.  

Sản lượng dự báo giảm tại Thái Lan và Việt Nam do điều kiện thời tiết thay đổi và nguồn 
cung nước dành cho tưới tiêu hạn chế.  

Tuy nhiên, sự sụt giảm này được bù đắp bởi Pakistan và các quốc gia châu Phi là Ai Cập và 
Nigeria cùng với Madagascar – hứa hẹn sự lạc quan trở lại trong mùa vụ này. 

FAO ước tính con số tiêu thụ gạo toàn cầu năm 2019 - 2020 vào khoảng 516,8 triệu tấn, 
tăng khoảng 0,2% so với mức 515,9 triệu tấn ước tính vào tháng 11/2019. Tiêu thụ tăng do 
dân số gia tăng.  

FAO cũng đưa ra dự báo đối với thương mại gạo toàn cầu, 46,6 triệu tấn, giảm so với mức 
47,7 triệu tấn dự báo của tháng 11/2019, do nỗ lực tự túc lương thực tại các quốc gia Nam 
Phi. 

 Tồn kho gạo toàn cầu dự báo ở mức 181,6 triệu tấn, tăng so với 180,9 triệu tấn dự báo trong 
tháng 11/2019. 

Thái Lan: Về tình hình xuất khẩu gạo, USDA hạ dự báo khối lượng xuất khẩu 
gạo của Thái Lan năm mùa vụ 2019 - 2020 xuống 8,6 triệu tấn. Con số này 
giảm 22% so với năm 2018 - 2019 vì khối lượng gạo xuất khẩu thấp hơn dự báo 

trong 9 tháng đầu năm 2019. 
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Philippines:  

 

 

 

Cuba:  FAO dự báo sản lượng lúa gạo của Cuba năm 2019 vào khoảng 
500.000 tấn, tăng khoảng 8,5% so với con số 461.000 tấn của năm 2018.  

Vụ hai của năm 2019 (tháng 3/2019 đến 11/2019) diễn ra trong điều kiện thời 
tiết thuận lợi. Vụ chính (giữa tháng 11/2018 đến 6/2019) đã hoàn tất vào tháng 7 vừa qua.  

Do chịu lệnh trừng phạt quốc tế, nguồn cung đầu vào hàng hóa nông sản của nước này 
cũng sẽ bị ảnh hưởng.  

FAO ước tính trong năm 2018 - 2019 (tháng 7/2018 đến 6/2019), nhập khẩu ngũ cốc của 
nước này sụt giảm mạnh cho thấy lệnh trừng phạt quốc tế đang ảnh hưởng nặng nề lên 
quốc gia này. 

Việt Nam:  Bộ NN&PTNT nhận định giá lúa, gạo có thể tăng nhẹ trong tháng 
cuối cùng của năm do nhu cầu tiêu thụ cải thiện và nguồn cung bị thắt chặt.
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PHẦN IV 

 

 

Tổng Công Ty Lương Thực Miền Nam (Vinafood 2 - Mã: VSF): ngày 21/12/2019 tổ chức đại 
hội đồng cổ đông 2019 với mục tiêu doanh thu hợp nhất 21.286 tỉ đồng, tăng 119,2% so với 
năm 2018. Công ty cũng kì vọng thoát lỗ và chuyển sang lãi với con số dự kiến 53 tỉ đồng 
trước thuế. 

Tuy nhiên, kết quả kinh doanh của công ty vẫn chưa cải thiện khi mức lỗ lũy kế tính đến 
30/9/2019 là gần 2.043 tỉ đồng, đưa vốn chủ sở hữu của Vinafood 2 xuống 3.274 tỉ đồng. 

Tại ngày 30/9/2019, tổng tài sản của công ty ở mức 8.322 tỉ đồng, giảm 6% so với đầu năm, 
chủ yếu do tiền và các khoản tương đương tiền giảm 25%, còn gần 299 tỉ đồng; hàng tồn 
kho giảm 18% còn 2.318 tỉ đồng. 

Nợ xấu của Vinafood 2 tính đến thời điểm 30/9/2019 là 1.303 tỉ đồng, chủ yếu là các khoản 
phải thu, cho vay quá hạn thanh toán và khó có khả năng thu hồi tại 17 công ty. 

Trong số này có khoản cho vay khó có khả năng thu hồi trị giá hàng trăm tỉ đồng tại một số 
doanh nghiệp có sai phạm lớn, đã bị điều tra, truy tố như CTCP Lương thực Hậu Giang (phải 
trích lập dự phòng 155 tỈ đồng cho khoản vay 165 tỈ đồng), Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu 
Thương mại Dịch vụ Võ Thị Thu Hà (phải trích lập dự phòng 139,5 tỉ đồng cho khoản vay 
146,7 tỉ đồng)… 

Ngoài ra, còn khoản tài sản thiếu chờ xử lý gần 662 tỉ đồng, bao gồm hàng tồn kho 83,313,9 
tấn gạo và lượng hàng hóa thiếu hụt của các hợp đồng xuất khẩu sang Philippines thuộc Xí 
nghiệp Vĩnh Thắng – CTCP Xuất Nhập khẩu Kiên Giang. 

CTCP Tập đoàn Lộc Trời (Mã: LTG), Trong tháng 11, CTCP Tập đoàn Lộc Trời tổ chức sự 
kiện phun thuốc Bảo vệ Thực vật trên lúa bằng thiết bị bay không người lái (drone) tại xã 
Hưng Thịnh, huyện Tân Hưng (Long An). 

Đây là hoạt động nằm trong dự án triển khai ứng dụng công nghệ cao vào canh tác nông 
nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất cho nông dân. 

 

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, ngày 22/11 Tập đoàn Lộc Trời thông báo chốt danh sách 
cổ đông trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỉ lệ 16%. 

Ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức là 21/11 và thời gian thanh toán dự kiến 
18/12/2019. Với 80,6 triệu cp đang lưu hành, Lộc Trời sẽ chi khoảng 129 tỉ đồng trả cổ tức 
cho cổ đông. 
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CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (Mã: NSC), vào cuối tháng 11, HĐQT công ty đã 
thông qua việc chi trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền tỉ lệ 15% (1 cổ phiếu nhận được 1.500 
đồng). 

Với hơn 17,6 triệu cp lưu hành, công ty dự chi 26,4 tỉ đồng để trả cổ tức. Ngày giao dịch 
không hưởng quyền là 13/12, tương ứng ngày đăng kí cuối cùng là 16/12. Ngày thực hiện 
chi trả là 10/1/2020. 

CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (Mã: TAR): hợp tác với chuỗi siêu thị bán lẻ 
Vinmart và VinComerce để đưa tiêu thụ sản phẩm gạo cao cấp, gạo Organic và các sản 
phẩm sau gạo đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 30% mỗi năm. 

Tính đến 31/10/2019, tốc độ tăng trưởng thị phần nội địa của công ty tăng 20% so với thời 
điểm 31/10/2018.  

Sắp tới, Trung An dự kiến mở rộng thị phần ra các thành phố lớn miền Bắc, miền Trung và 
kênh bán hàng online để đáp ứng nhu cầu lớn của các thị trường này.  

Ngoài việc, đẩy mạnh phát triển hệ thống bán lẻ, hợp tác với các đối tác uy tín, Trung An dự 
định cung cấp đầu vào cho Công ty sản xuất bột, bún, bánh phở, bánh gạo có thị phần lớn ở 
Việt Nam.  

Cuối cùng, vào cuối tháng 11, HĐQT CTCP Xuất nhập khẩu An Giang (Agimex) đã miễn 
nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với bà Vũ Thu Mười và bầu bổ nhiệm ông Trần Hoàng 
An thay thế. 
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PHẦN V 

 

1. Chính sách các nước trên thế giới 

Campuchia: Trong một tuyên bố, Liên đoàn gạo Campuchia (CRF) gửi lời cảm 
ơn tới chính phủ thông qua Bộ Kinh tế và Tài chính vì đã phân bổ thêm 50 triệu 
USD cho Ngân hàng Phát triển Nông thôn (RDB) để tăng tín dụng sẵn có cho 

các các nhà xay xát và xuất khẩu gạo. 

Theo CRF, điều này sẽ giúp bình ổn giá lúa và cho phép dự trữ, xay xát, chế biến và xuất 
khẩu thêm gạo. 

Liên đoàn hi vọng quĩ bổ sung sẽ giúp các nhà xay xát và thành viên tiếp tục thu mua gạo từ 
nông dân, đặc biệt là những giống Phka Rumdoul và Phka Malis (gạo thơm cao cấp), cũng 
như Sen Kro Ob và Sen Pidor. 

Vụ thu hoạch những giống gạo trên bắt đầu từ tuần này, và kéo dài cho tới đầu năm 2020. 

"Chúng tôi đã đề nghị những nhà xay xát gạo và hợp tác xã nông nghiệp có thể trữ thêm lúa 
trao đổi với RDB để hỏi vay, sử dụng hàng tồn kho hiện tại của họ làm tài sản bảo đảm", CRF 
cho biết. 

Ông Chan Pich, Tổng giám đốc của Signatures of Asia - một trong những nhà xuất khẩu gạo 
hàng đầu của Campuchia, chia sẻ ông đã rất vui khi biết thông tin chính phủ bơm thêm 50 
triệu USD khác vào quĩ. 

Theo ông Pich, rất nhiều nhà xay xát đã đầu tư toàn bộ vốn để thu mua lúa trong giai đoạn 
tháng 8 đến 11, vì vậy họ đang thiếu tiền. 

"Khoản tiền 50 triệu USD bổ sung sẽ giúp các nhà xay xát gạo mua thêm thóc để dự trữ tại 
kho chứa. Chúng tôi vẫn chưa đăng kí vay nhưng sẽ sớm làm vậy để thu mua thêm lúa tại 
tỉnh Banteay Meanchey", ông Pich nói. 

Trao đổi với Khmer Times, ông cũng cho biết đã rất vui khi Trung quốc cho phép thêm các 
nhà xay xát gạo Campuchia bắt đầu xuất khẩu sang thị trường châu Á. Ông Pich nhận định 
đây là thông tin tuyệt vời đối với cả người nông dân và các nhà xuất khẩu. 

Thái Lan: Năm thứ hai liên tiếp, nhà xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới để mất vị 
trí đầu bảng trong cuộc thi gạo ngon nhất thế giới. Phát biểu mới đây vào cuối 
tháng 11, ông Charoen Laothamatas, chủ tịch Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo 

Thái Lan cho biết thiếu các giống lúa Thái Hom Mali mới với chất lượng tốt nhưng giá rẻ hơn 
là nguyên nhân dẫn tới sự thụt lùi của Thái Lan trong bảng xếp hạng thế giới. 
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Ông đổ lỗi việc thiếu phát triển của giống lúa Thái Lan cho các chính trị gia, những người 
cạnh tranh giành sự ủng hộ của nông dân chỉ bằng bảo đảm giá cả hoặc những biện pháp 
can thiệp giá khác. 

"Những chính sách này đã không thể khuyến khích nghiên cứu và phát triển các giống mới. 

Khi người nông dân hài lòng với các chính sách can thiệp về giá này, họ không còn quan tâm 
đến việc cải thiện chất lượng hay năng suất. 

Ưu tiên ở đây là tăng tốc phát triển giống lúa Hom Mali với năng suất ít nhất 800 kg/rai, điều 
này sẽ giúp giảm chi phí sản xuất", ông Charoen nói. 

Ông nhận định vấn đề là các trung tâm nghiên cứu lúa gạo của Thái Lan đang sử dụng các 
công cụ lỗi thời và đầy các nhà nghiên cứu cũ. Vì vậy, theo ông, để đối phó với vấn đề này, 
chính phủ nên biến nghiên cứu lúa gạo thành một chương trình nghị sự quốc gia. 

Philippines: Cơ quan Lương thực Quốc gia Philippines (NFA) cho hay từ tháng 
1 đến ngày 20/11, cơ quan đã phân phối 13,17 triệu bao gạo, với mức trung 
bình hàng ngày là 32.733 bao tại 20.196 cửa hàng trên cả nước. Giá gạo ghi 

nhận ở 27 peso/kg. 

Theo giám đốc NFA, ông Atty Judy Carol Dansal, NFA tiếp tục thực hiện kế hoạch phân phối 
gạo thường ngay cả khi chuẩn bị triển khai chương trình hỗ trợ gạo cho những người hưởng 
lợi của dự án Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps). 

Ngoài việc bán gạo thông qua các cửa hàng sẵn có, NFA đang bán thông qua thiết bị thông 
minh cho các thị trường khác dù có được chính thức công nhận hay không. 

Cơ quan nhà nước cũng hình thành những gian hàng tại các khu phức hợp của NFA để cung 
cấp thêm gạo cho người tiêu dùng. 

Đồng thời cũng bán gạo cho các tổ chức chính phủ như Cục quản lí nhà tù, nhà tù ở thành 
phố Caloocan (Bureau of Jail Management and Penology), Cơ quan Phúc lợi xã hội và Phát 
triển cùng những tổ chức khác. 

Được triển khai vào tháng 3, Đạo luật thuế gạo (hay Đạo luật Cộng hòa 11203) đã xóa bỏ 
chức năng quan trọng của NFA và hủy bỏ quyền quản lí ngành gạo để cơ quan có thể tập 
trung vào dự trữ gạo cho trường hợp thiên tai và khẩn cấp. 

Như một phần của nhiệm vụ mới, NFA đang tăng cường thu mua gạo từ người dân địa 
phương, với tổng khối lượng lên tới 11,52 triệu bao tính tới ngày 20/11, tương đương 80% 
mục tiêu 14,46 triệu bao trong năm 2019. 
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2. Chính sách của Việt Nam 

Tại Hội thảo khoa học về “Điều kiện cần và đủ để đầu tư phát triển kinh tế nông nghiệp mà 
trọng điểm là cây lúa, hạt gạo Việt Nam” vào đầu tháng 12, các đại biểu cho rằng nguyên 
nhân sản lượng gạo xuất khẩu tăng nhưng giá trị giảm là do chất lượng gạo Việt Nam chưa 
cao và không đồng nhất. 

Thị phần xuất khẩu gạo Việt Nam chưa thâm nhập được sâu vào thị trường châu Âu, châu 
Mỹ và Nhật Bản do hạn chế năng lực cạnh tranh. 

Theo Tiến sỹ Nguyễn Quốc Toản, Cục trưởng cục chế biến và phát triển thị trường nông sản, 
Bộ NN&PTNT, nhu cầu của người dân là chất lượng cao hơn, đặc biệt là nhóm gạo hữu cơ, 
gạo đặc sản. Đối với khung khổ pháp lí Chính phủ ban hành Nghị định về nông nghiệp hữu 
cơ, Bộ NN&PTNT ban hành về nông nghiệp hữu cơ. 

"Về khung khổ pháp lí, chúng ta đã có đầy đủ. Doanh nghiệp cần phải tập trung sâu và các 
phân khúc phải liên kết về mặt tiêu thụ. Vì chỉ có doanh nghiệp liên kết với các hộ nông dân 
bền vững, mới cung cấp được sản phẩm gạo thích ứng với được thị trường”, ông Toản cho 
hay. 

Nhiều đại biểu cũng cho rằng nguyên nhân chất lượng gạo Việt Nam kém hơn gạo các nước 
trong khu vực là do thiết bị, công nghệ chế biến chưa hiện đại, nhận thức của nông dân theo 
kiểu nhỏ lẻ manh mún vẫn còn tồn tại. 

Việc liên kết giữa nông dân và các doanh nghiệp chưa được chặt chẽ, tình trạng phá vỡ hợp 
đồng mua bán vẫn còn xảy ra. Nếu khắc phục được tình trạng này, sẽ nâng cao được chất 
lượng hạt gạo Việt Nam trong thời gian tới. 

 

3. Công nghệ, giống lúa mới 

Giống lúa LTh31: Giống lúa LTh31 là giống lúa thơm do Bộ môn chọn tạo giống lúa chất 
lượng và đặc sản – Trung tâm Nghiên cứu và phát triển lúa thuần, Viện Cây lương thực và 
cây thực phẩm chọn từ tổ hợp lai  HT1/IA CUBA28.  

LTh31 là giống lúa chất lượng cao, gạo trắng trong, cơm mềm (amylose 18,5%), cơm đậm 
(Protein 9%), cơm dai (độ bền thể gel là 74 mm và nhiệt độ hóa hồ thấp). 

Đây là giống lúa chống chịu khá với bệnh đạo ôn, bạc lá, khô vằn và khá với rầy nâu, thích 
hích hợp với vùng thâm canh, vàn hơi trũng, vàn và vàn cao chủ động tưới. 

Hiện LTh31 áp dụng thành công ở tỉnh Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Quảng Bình, Hà 
Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam, Hòa Bình, Hà Nội, Hưng Yên, Hải 
Dương. 
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Giống lúa Gia Lộc 37: Giống lúa thuần Gia Lộc 37 do Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển lúa 
thuần, Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm chọn tạo từ tổ hợp lai Tequing/PC6//RVT . 

Giống lúa Gia lộc 37 có thân gọn, cao trung bình, sinh trưởng nhanh, mạnh, đẻ nhánh trung 
bình và tập trung, bộ lá màu xanh, mật độ bông khá, bông to và dài và đạt 150-160 
hạt/bông, hạt thóc màu vàng sáng, tỉ lệ hạt chắc cao trên 90%.  

Khối lượng 1.000 hạt từ 29-30 gam, hàm lượng amylose 14,8%, tỉ lệ gạo xay và gạo xát cao, 
tỉ lệ gạo nguyên khá, gạo trong, cơm trắng, bóng, mềm, đậm, có mùi thơm nhẹ. 

Giống lúa BC15-02: Giống lúa BC15-02 được chọn tạo ra từ tổ hợp lai BC15/IRBL12 bằng 
phương pháp lai Backross, kết hợp sử dụng chỉ thị trong quá trình chọn tạo. 

BC15-02 là giống cảm ôn, thích ứng rộng, đẻ nhánh khỏe, tái sinh mạnh. Thời gian sinh 
trưởng miền Bắc: Vụ Xuân 130 - 138 ngày, vụ Mùa 110 - 115 ngày; Nam Trung Bộ và Tây 
Nguyên: Vụ Đông xuân 115 - 120 ngày, vụ Hè thu 105 - 110 ngày.  

Chiều cao cây 110 - 115 cm; bông to, dài, nhiều hạt, hạt thon, khối lượng 1000 hạt 24 - 24,5 
gam. Tỉ lệ gạo xay xát cao (68 - 72%); chất lượng hạt gạo trong, cơm mềm, vị đậm. Năng 
suất trung bình 70 - 75 tạ/ha, thâm canh tốt đạt 90 - 100 tạ/ha. Chống chịu tốt với bệnh đạo 
ôn. 
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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 gạo  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 gạo 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. 

Biểu đồ 1: Dự báo xuất khẩu gạo của Thái Lan năm 2019 

Biểu đồ 2: Dự báo nhập khẩu gạo của Philippines niên độ 2018/2019 

Biểu đồ 3: Tiến độ thực hiện kế hoạch năm 2019 

 

Bảng 1: Dự báo cung cầu gạo thế giới của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2019/20 trong tháng 11 

Bảng 2: Chỉ số giá gạo tháng 11/2019 

Bảng 3: Giá một số loại gạo trên toàn cầu  

Bảng 4: Giá lúa gạo nội địa ở các tỉnh ĐBSCL từ 26-31/11 

Bảng 5: Kết quả kinh doanh 9 tháng của các doanh nghiệp gạo 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

Hiệp hội lương thực Việt Nam 

Sở nông nghiệp tỉnh Sóc Trăng 

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc 
(FAO) 

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) 

Hệ thống thông tin thị trường nông nghiệp – AMIS 

Bộ Thương mại Iraq 

Reuters 

Businessmirror 

Cơ quan Thống kê Philippines 

Hội đồng ngũ cốc quốc tế (IGC) 

Khmer Times 
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Báo cáo thị trường gạo tháng 8/2019  

Báo cáo thị trường gạo quí III/2019 

Báo cáo thị trường gạo 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  



 

 
 

 


