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Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) cho biết trong tháng 
1/2020, chỉ số giá gạo FAO (2002-04 = 100) trung bình 224,9 điểm, tăng 1,5% so với 
cùng kì 2019. 

Trong đó, giá gạo xuất khẩu của Thái Lan leo lên mức cao nhất trong hơn 20 tháng do 
tình trạng hạn hán kéo dài liên tục, trong khi nhu cầu từ các nước châu Phi cải thiện đã 
tác động làm tăng giá gạo Ấn Độ.  

Ở  Việt Nam, giá xuất khẩu gạo tháng đầu năm 2020 đạt trung bình 478,2 USD/tấn, tăng 
4,8% so với tháng 12/2019 và tăng 7,1% so với tháng 1/2019. Đối với lúa gạo trong 
nước, Bộ NN&PTNT cho biết giá lúa, gạo tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long 
(ĐBSCL) diễn biến tăng, giảm trái chiều trong tháng 1. 

Dự báo về sản lượng gạo toàn cầu 2020, 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.  

Đối với thị trường gạo Việt Nam, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, trong năm 2020 
xuất khẩu gạo của Việt Nam được đánh giá sẽ có triển vọng do tác động tích cực của 
các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới cũng như yếu tố cung cầu của thị trường thế 
giới cũng có nhiều thay đổi. 
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PHẦN I 

1. Sản xuất 

 

 FAO cho biết sản lượng sản xuất gạo 
thế giới tháng 1 đạt 42,7 triệu tấn, 
giảm 0,54% so với cùng kì năm trước. 
Theo tính toán của Bộ Nông nghiệp 
Mỹ (USDA), sản lượng sản xuất gạo 
toàn cầu tháng 1 ước khoảng 41,4 
triệu tấn, giảm 0,5% so với cùng kì 
năm 2019.  

Trong khi đó, Hội đồng Ngũ cốc 
Quốc tế (IGC) ước tính sản xuất gạo 
toàn cầu tháng 1 đạt 41,6 triệu tấn, 
giảm nhẹ so với 2018. 
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Thái Lan: Ngày 16/1, Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan cho biết khối 
lượng xuất khẩu trong năm 2020 nước này được dự báo giảm xuống mức 
thấp nhất trong 7 năm do đồng baht mạnh làm giảm tính cạnh tranh so với 

các nhà xuất khẩu khác. 
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Cụ thể, xuất khẩu gạo từ Thái Lan, nhà xuất khẩu lớn thứ hai thế giới sau Ấn Độ, dự báo 
giảm còn 7,5 triệu tấn trong năm nay. Đây là khối lượng xuất khẩu thấp nhất kể từ khi Thái 
Lan bán 6,6 triệu tấn gạo ra thị trường quốc tế trong năm 2013. 

Dự báo khá bi quan được đưa ra sau khi Thái Lan không đạt kế hoạch xuất khẩu gạo ban 
đầu trong 2019, chỉ với 7,8 triệu tấn được xuất khẩu trong năm ngoái. Khối lượng xuất khẩu 
gạo của Thái Lan giảm trong hai năm liên tiếp kể từ khi xác lập kỉ lục 11,6 triệu tấn vào 
năm 2017. 

"Chúng tôi lạc quan với dự báo 7,5 triệu tấn", ông Chookiat Ophaswonge, Chủ tịch danh dự 
của hiệp hội, chia sẻ. 

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan duy trì ở mức cao khi bước sang năm 2020, sau khi giao dịch 
cao hơn đáng kể so với gạo từ Việt Nam trong suốt 2019. Nguyên nhân chủ yếu là đồng 
baht tăng so với các loại tiền tệ khác. 

Pakistan: Sau khi hoàn thành xuất khẩu 250.000 tấn gạo sang Trung Quốc, 
Pakistan sẽ xuất thêm 500.000 tấn sang nước này, theo Cố vấn của Thủ 
tướng Chính phủ về Thương mại, Đầu tư và Công nghiệp. 

Cố vấn tuyên bố rằng sau khi hoàn thành hạn ngạch xuất khẩu, chính phủ Pakistan đã tiếp 
cận chính phủ Trung Quốc để có thêm 500.000 tấn và đã được chấp nhận. 

Philippines: Tính đến ngày 1/2/2020, tổng lượng tồn kho Philippines đạt 
mức 3,1 triệu tấn, giảm 14% so với con số 2,7 triệu tấn kỉ lục cùng kì năm 
ngoái, theo dữ liệu của Cơ quan Thống kê Philippines (PSA). So với tháng 

trước đó, lượng tồn kho cả nước tăng khoảng 5% từ mức 3 triệu tấn ngày 1/11/2019. 

Theo đó, tồn kho trong dân (chiếm khoảng 52% tồn kho cả nước) hiện ở mức 1,6 triệu tấn, 
tăng 5% so với mức 1,5 triệu tấn cùng kì năm trước và tăng 5% so với tháng trước đó.  

Tồn kho thương mại (chiếm khoảng 33% tổng lượng tồn kho) hơn 1 triệu tấn, giảm khoảng 
7% so với mức 1,1 triệu tấn cùng kì năm trước và tăng khoảng 3% so với tháng trước đó.  

Tồn kho trong hệ thống Cơ quan Lương thực Quốc gia (NFA) (chiếm khoảng 15% tồn kho 
cả nước) đạt mức kỉ lục 480.660 tấn, cao gấp 5 lần so với mức 102.140 tấn cùng kì năm 
ngoái và tăng khoảng 6% so với tháng trước đó. 

Indonesia: Theo cơ quan thống kê Indonesia, nước này đã sản xuất 54,6 triệu 
tấn thóc trong năm 2019, giảm khoảng 8% từ 59,2 triệu tấn của một năm 
trước, vì thời tiết cực đoan. 

"Trong năm 2019, thời tiết không thuận lợi. Những trận mưa to từ đầu năm đã gây ra tình 
trạng lũ lụt, sau đó là hạn hán kéo dài", người đứng đầu cục thống kê Indonesia, ông 
Suhariyanto cho biết hôm 3/2. 
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Tổng diện tích thu hoạch trong năm 2019 đã giảm còn 10,68 triệu ha vì thời thiết cực đoan, 
giảm từ 11,38 triệu ha trong 2018, ông Suhariyanto nói thêm.  

Trong khi đó, Bộ Đất đai và Qui hoạch đất Indonesia đã cập nhật tổng diện tích trồng lúa là 
7,46 triệu ha dựa trên khảo sát được thực hiện trong năm 2018 và 2019. Diện tích trồng lúa 
tăng vì một số cánh đồng được thu hoạch hai lần trong năm, theo Reuters. 

Iran: FAO dự báo nhập khẩu gạo trong năm thị trường từ tháng 7/2019 đến 
tháng 6/2020 của Iran vào khoảng 1,3 triệu tấn.  

Thông tin từ Reuters cho biết nước này đã thu mua 306.000 tấn gạo trong 
dân, kể từ thời điểm bước vào thu hoạch, tháng 11/2019. Đợt thu mua sẽ kết thúc vào ngày 
25/1/2020, theo thông tin từ Bộ Thương mại. 

Diện tích gieo sạ đạt mức cao nhất trong vòng 20 năm qua.  

Vào hôm 16/9/2019, Bộ Nông nghiệp Iran dự báo sản lượng lúa trong nước ở mức cao 
nhất trong vòng 20 năm qua, 600.000 tấn từ tổng diện tích xuống giống là 645.000 
donhum (tương đương 64.500 ha) nhờ mùa mưa thuận lợi.  

Iraq ban hành lệnh cấm sản xuất lúa gạo trong năm 2018 do thiếu nguồn nước, nhưng 
nước này đã dỡ bỏ lệnh cấm và quay lại sản xuất trong năm 2019 do mùa mưa lạc quan. 

 

2. Tiêu thụ 

Theo tính toán của FAO, sản lượng tiêu thụ gạo toàn cầu tháng 1/2020 đạt 29,7 triệu tấn, 
tăng 1,01% so với cùng kì 2019. 

Còn IGC ước tính sản lượng tiêu thụ gạo tháng 1 ở mức 30 triệu tấn, tăng 2,8%. 

Philippines: Theo báo cáo mới đây của USDA, Philippines sẽ tiếp tục là nước 
nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới trong 2020 mặc dù nước này có xu hướng 
giảm nhập khẩu loại lương thực này. 

Năm 2020, Philippines được dự kiến sẽ nhập khoảng 2,5 triệu tấn gạo, giảm 13,8% so với 
năm 2019. USDA cũng đã hạ thấp con số nhập khẩu dự đoán trước đây là 2,7 triệu tấn do 
nguồn cung nội địa của Philippines dồi dào cùng với những cải thiện trong năng suất lúa 
gạo trong nước trong năm nay. 

USDA nhận định, trao đổi thương mại toàn cầu về gạo sẽ giảm cùng với những số liệu ước 
tính thấp hơn đối với một số nước như Ai Cập, Philippines, Guinea và Kenya. Trong khi đó, 
Trung Quốc tiếp tục duy trì là nước nhập khẩu gạo lớn thứ hai thế giới, dự báo sẽ nhập 
khoảng 2,3 triệu tấn trong năm nay. 
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EU: Từ ngày 1/9/2019 đến ngày 2/2/2020, EU đã nhập khẩu 513.800 tấn 
gạo, giảm khoảng 11%, từ mức 574.445 tấn cùng kì năm trước, theo dữ liệu 
công bố trên trang tin của EU. Trong đó, bao gồm 6.363 tấn lúa, 226.090 tấn 

gạo lứt, và 281.347 tấn gạo xát trắng.  

Anh tiếp tục là nước nhập khẩu gạo lớn nhất trong khu vực với 100.524 tấn.  

Thái Lan là nước cung cấp gạo lứt và gạo xát trắng nhiều nhất sang EU với 67.996 tấn, 
tăng khoảng 11% so với cùng kì năm ngoái.  

Guyana là nguồn cung lúa lớn nhất cho EU với 6.316 tấn, tăng khoảng 8,3% so với cùng kì 
năm ngoái. 

Pakistan duy trì vị thế nguồn cung hàng đầu đối với mặt hàng gạo lứt sang khu vực này với 
59.053 tấn, tăng khoảng 27,5% so với cùng kì năm trước. 

Hàn Quốc: Theo dữ liệu từ Cục Thống kê Hàn Quốc, tiêu thụ gạo hàng năm 
bình quân đầu người trong năm 2019 của Hàn Quốc giảm xuống mức thấp kỉ 
lục do thay đổi chế độ và thói quen ăn uống. Tiêu thụ gạo hàng năm trên đầu 
người năm 2019 đã giảm 3% so với năm trước, còn 59,2 kg. 

 

3. Diễn biến giá 

Trong tháng 1/2020, chỉ số giá gạo FAO (2002-04 = 100) trung bình 224,9 điểm, tăng 
1,5% so với cùng kì 2019. 

Ngoại trừ gạo thơm giảm 3,8% lên 203 điểm thì các loại khác đều tăng. 
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Trong tháng 1, trên thị trường thế giới, giá gạo xuất khẩu của Thái Lan leo lên mức cao 
nhất trong hơn 20 tháng do tình trạng hạn hán kéo dài liên tục, trong khi nhu cầu từ các 
nước châu Phi cải thiện đã tác động làm tăng giá gạo Ấn Độ.  

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan đã tăng lên mức cao nhất kể từ cuối tháng 4/2018 với mức 
giá 435 - 445USD/ tấn , so với 425 - 435 USD/ tấn tháng 12/2019. Các rủi ro về nguồn cung 
do hạn hán đang xảy ra, cùng với đồng baht mạnh đã làm tăng giá gạo Thái Lan.  
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Xuất khẩu gạo của Thái Lan, nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới sau Ấn Độ, vào năm 
2020 được dự báo sẽ giảm xuống mức thấp nhất trong 7 năm, ở mức 7,5 triệu tấn, các nhà 
xuất khẩu gạo của nước này cho biết. Baht Thái, đồng tiền có hiệu suất mạnh nhất châu Á 
năm 2019, hiện đang giao dịch ở mức cao gần hơn 6 năm.  

Tại Ấn Độ, giá gạo đồ 5% tấm đã tăng lên 364- 368 USD/tấn từ 362 – 366 USD/tấn so 
tháng 12/2019 do nhu cầu tăng từ Châu Phi
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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 thời điểm 15/1/2020, cả nước gieo 
cấy được 1.955,4 nghìn ha lúa đông xuân, giảm nhẹ so với cùng kì năm trước. 

Trong đó các địa phương phía Bắc đạt 114,8 nghìn ha, tăng 4,7% do thời tiết đầu vụ thuận 
lợi cho khâu làm đất và gieo trồng. 

Các địa phương phía Nam đạt 1.840,6 nghìn ha, giảm 0,8%, riêng vùng Đồng bằng sông 
Cửu Long đạt 1.514,3 nghìn ha, xấp xỉ cùng kì năm trước.  

Thu hoạch: Tính đến ngày 6/2/2020, theo số liệu của Cục Trồng trọt, một số tỉnh đã thu 
hoạch xong vụ lúa Đông Xuân khoảng 502.000 ha với năng suất 6,8 tấn/ha. 

 

 

 Tình hình sâu, dịch bệnh, thời tiết 
Theo báo Nhân dân, tại Ðắk Nông, vụ đông xuân năm 2019 - 2020, toàn tỉnh sản xuất 
khoảng 9.908 ha cây trồng các loại, trong đó, lúa 4.498 ha. Dự báo trong tháng 2, khi cây 
lúa phát triển các loại sâu bệnh hại sẽ gia tăng mật độ, tỉ lệ gây hại trên đồng ruộng tăng 
cao.  

Tại Vĩnh Long, tính đến thời điểm hiện tại toàn tỉnh đã xuống giống khoảng 52.146 ha lúa 
vụ đông xuân 2019 -2020 (đạt hơn 93% so với kế hoạch). Tuy nhiên, hiện có khoảng 62 ha 
diện tích lúa nhiễm rầy nâu, 1.188 ha nhiễm bệnh đạo ôn, 500 ha nhiễm sâu cuốn lá… Hiện 
ngành nông nghiệp tỉnh đang tích cực hướng dẫn người dân các biện pháp phòng, trừ. 
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Ngoài ra có thể xuất hiện bệnh sâu cuốn lá và gây hại ở mức độ nhẹ đến trung bình trên lúa 
giai đoạn đẻ nhánh - đòng trổ. Chú ý những ruộng sạ dày, bón thừa phân đạm, phun thuốc 
trừ sâu sớm đầu vụ có khả năng bị hại ở mức trung bình. 

Cháy lá cũng có thể gia tăng diện tích, tỉ lệ nhiễm do điều kiện thời tiết hiện nay sáng sớm 
nhiều sương mù, ẩm độ không khí cao thích hợp cho bệnh đạo ôn phát triển trên lúa giai 
đoạn đẻ nhánh-đòng trổ. 

Chuột có khả năng gia tăng tỉ lệ gây hại và diện tích nhiễm do diện tích chuyển đổi cơ cấu 
cây trồng không theo quy hoạch, diện tích lúa xen rau màu và vườn cây ăn trái làm phát 
sinh diện tích chuột gây hại ngày một tăng. 

Thời tiết: Liên quan đến hạn mặn bủa vây đồng bằng sông Cửu Long, báo Thanh niên dẫn 
lời ông Phạm Tấn Đạo, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Sóc Trăng cho biết đến chiều 
11/2, nước mặn theo sông Hậu đã lấn sâu vào địa phận xã An Lạc Tây, huyện Kế Sách 
(Sóc Trăng), tức là đã xâm nhập khoảng 60 - 70 km vào nội đồng với độ mặn lên tới 8%o.  

Điều may mắn cho Sóc Trăng là vùng trồng lúa chính Long Phú - Tiếp Nhật của tỉnh rộng 
hơn 40.000 ha đã thu hoạch xong trước tết. Dù vậy, tình hình xâm nhập mặn đang gây rất 
nhiều khó khăn cho sinh hoạt, sản xuất của người dân.  

Ở những vùng đo được độ mặn từ 4‰, các cống thủy lợi lập tức phải đóng để giữ nước 
ngọt bên trong nội đồng. Nhiều nơi cống đóng kéo dài, nước ngọt trong kinh cạn dần và 
việc vận chuyển nông sản gặp nhiều trở ngại, thay vì chở lúa bằng ghe, người dân phải thuê 
phương tiện khác, chi phí tốn kém hơn. 

Số liệu của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cà Mau cho biết diện tích lúa bị thiệt 
hại và có nguy cơ bị thiệt hại do hạn mặn trên địa bàn tỉnh đã hơn 41.600 ha (diện tích thiệt 
hại hơn 16.800 ha).  

Tại một số vùng sản xuất lúa, nhiều trà lúa đang bước vào giai đoạn thu hoạch bị thiếu 
nước nghiêm trọng.  

Ngoài ra, do các kênh nội đồng khô cạn nên việc vận chuyển máy gặt gặp nhiều khó khăn; 
các ghe mua lúa không thể đi vào các kênh nhỏ, thương lái phải thuê xe máy chở lúa ra 
kênh lớn, dẫn đến giá lúa mua trong dân giảm khoảng 500 đồng/kg. 

Trước tình hình khó khăn do hạn hán, xâm nhập mặn, ông Lê Văn Sử, Phó chủ tịch UBND 
tỉnh Cà Mau, chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền nhằm tạo 
sự đồng thuận, sẻ chia của người dân trong phân phối, sử dụng nguồn nước ngọt còn lại 
rất ít dưới các tuyến kênh để cứu lúa, cứu hoa màu đang trong giai đoạn sinh trưởng. 
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2. Tiêu thụ 

 Theo số liệu từ Tổng cục Hải Quan, xuất 
khẩu gạo trong tháng đầu tiên của năm 
2020 giảm mạnh 39,3 % về khối lượng và 
giảm 32,7% về kim ngạch so với tháng 
1/2019. 
 
Cụ thể, xuất khẩu gạo trong 1 ước đạt 
410.855 tấn, thu về 196,46 triệu USD 
(giảm 17,8% về khối lượng và 13,8% về 
kim ngạch so với tháng 12/2019) và cũng 
giảm 6,1% về lượng nhưng tăng 0,6% về 
kim ngạch so với tháng đầu năm 2019. 
 
Về thị trường, Philippines tiếp tục đứng đầu về tiêu thụ gạo của Việt Nam trong tháng đầu 
năm nay.  

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu sang quốc gia sụt giảm mạnh 39,3% về kshối lượng và giảm 
32,7% về kim ngạch so với tháng 1/2019 đạt 135.233 tấn, thu về 61,38 triệu USD, chiếm 
32,9% trong tổng lượng gạo xuất khẩu của cả nước và chiếm 31,2% trong tổng kim ngạch 
xuất khẩu.  

Tiếp đến là thị trường Iran, tháng 1/2020 lượng gạo xuất khẩu sang thị trường này đạt mức 
cao 60.000 tấn, trị giá 31,74 triệu USD, chiếm 14,6% trong tổng lượng gạo xuất khẩu của cả 
nước và chiếm 16,2% trong tổng kim ngạch.  

Đứng thứ ba là thị trường Malaysia tăng mạnh 101% về lượng và tăng 63% về kim ngạch 
đạt 26.978 tấn, tương đương 12,43 triệu USD, chiếm trên 6% trong tổng lượng và tổng kim 
ngạch xuất khẩu gạo của cả nước. 

Mặc dù ảnh hưởng từ dịch viêm phổi cấp Covid-19 nhưng xuất khẩu gạo sang Trung 
Quốc cũng tăng mạnh 121,3% về lượng và tăng 176,8% về kim ngạch đạt 18.359 tấn, tương 
đương 10,78 triệu USD, giá xuất khẩu tăng 25,1%, đạt 587 USD/tấn. 

Các thị trường xuất khẩu đáng chú ý trong tháng đầu năm nay là tuy lượng xuất khẩu 
không cao nhưng so với cùng kì năm 2019 thì tăng rất mạnh như: Nga tăng 646,3% về 
lượng và tăng 566,9% về kim ngạch, đạt 500 tấn, tương đương 0,25 triệu USD; Pháp tăng 
219,4% về lượng và tăng 280,2% về kim ngạch, đạt 313 tấn, tương đương 0,2 triệu USD; 
Angola tăng 102,6% về lượng và tăng 157% về kim ngạch, đạt 699 tấn, tương đương 0,35 
triệu USD. 
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3. Diễn biến giá 

Theo Tổng cục Hải quan, giá xuất khẩu 
gạo tháng đầu năm 2020 đạt trung bình 
478,2 USD/tấn, tăng 4,8% so với tháng 
12/2019 và tăng 7,1% so với tháng 
1/2019. 

Đối với lúa gạo trong nước, Bộ NN&PTNT 
cho biết giá lúa, gạo tại khu vực Đồng 
bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) diễn biến 
tăng, giảm trái chiều trong tháng 1. 
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Theo hệ thống cung cấp giá tại địa phương, tại An Giang, lúa IR50404 tăng 100 đồng/kg 
lên 4.700 đồng/kg, lúa OM 5451 giữ ở 5.300 đồng/kg; gạo IR50404 khoảng 10.000 
đồng/kg; gạo chất lượng cao 13.000 đồng/kg; gạo thơm đặc sản jasmine 14.000 đồng/kg. 

Tại Vĩnh Long, lúa ướt IR50404 tăng 100 đồng/kg lên 4.300 đ/kg; trong khi lúa khô giảm 
200 đồng/kg xuống 4.600 đ/kg; lúa hạt dài tăng 100 đ/kg lên 5.150 đồng/kg (lúa ướt); 
giảm 200 đồng/kg xuống 5.300 đồng/kg (lúa khô); gạo IR50404 ở 12.000 đồng/kg; gạo 
Jasmine 14.000 đ/kg. 

Tại Kiên Giang, lúa IR50404 ổn định ở mức 5.400 đồng/kg; lúa OM 4218 tăng 100 đồng/kg 
5.600 – 5.800 đ/kg; lúa OM 6976 tăng 300 đồng/kg lên 5.900 – 6.000 đồng/kg. 

Tại An Giang, giá lúa vụ Thu Đông ở thời điểm hiện tại đang tương đương giá lúa Đông 
Xuân hồi đầu năm, phổ biến ở 4.600 – 4.700 đồng/kg (lúa ướt), lúa Hè Thu giá thấp hơn 
dao động từ 3.900 – 4.300 đồng/kg. 
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PHẦN III 

Trong báo cáo nhanh 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 niên vụ 2019 - 2020 vào khoảng 516,8 triệu tấn, 
tăng khoảng 0,2% so với mức con số 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. 

Trong khi đó, USDA dự báo sản lượng gạo thế giới trong năm mùa vụ 2019.2020 được dự 
báo giảm 0,3% so với năm 2018 - 2019 (bắt đầu từ tháng 6 năm trước đến tháng 5 năm 
sau) xuống 497,8 triệu tấn. 

Thương mại toàn cầu gần như cân bằng với sự sụt giảm nhập khẩu từ Trung Quốc, nhưng 
được bù đắp từ hoạt động thu mua gia tăng tại Ghana và Philippines. Trong khi đó, xuất 
khẩu dự kiến giảm tại Ấn Độ, và được bù đắp bởi xuất khẩu lớn hơn ở Việt Nam. 

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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Trung Quốc: Theo dự báo của USDA, trong năm 2020, nhập khẩu gạo của 
Trung Quốc được dự báo giảm 100.000 tấn so với ước tính trước đó xuống 
2,4 triệu tấn, vì nguồn cung nội địa dồi dào. 

Ấn Độ: USDA hạ dự báo xuất khẩu gạo 2019/2020 của Ấn Độ xuống còn 11,5 
triệu tấn vì vụ mùa thấp. 

 

Philippines: Dự báo nhập khẩu gạo của Philippines niên độ 2018 - 2019 
tăng. 
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Việt Nam:  Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, trong năm 2020 xuất khẩu 
gạo của Việt Nam được đánh giá sẽ có triển vọng do tác động tích cực của 
các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới cũng như yếu tố cung cầu của thị 

trường thế giới cũng có nhiều thay đổi. 

Bộ Công thương cho biết năm 2020, dù có những tác động của hạn mặn bủa vây vùng 
trồng lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long, song dự kiến sản lượng trồng lúa sẽ không bị ảnh 
hưởng nhiều và vẫn sẽ có khoảng trên 6 triệu tấn gạo cần được tiêu thụ. 

Bên cạnh đó, Việt Nam còn có một số thuận lợi do tác động từ các hiệp định thương mại 
thế hệ mới đã kí kết với Hàn Quốc và các nước thành viên CPTPP. 

Dù những con số này không nhiều so với mục tiêu xuất khẩu trên 6 triệu tấn của Việt Nam 
nhưng đây cũng là tín hiệu tích cực để các doanh nghiệp có kế hoạch sản xuất, tiếp cận 
thị trường ngay từ bây giờ.
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PHẦN IV 

Trước tình hình năm 2019 xuất khẩu gạo khó khăn, ngoại trừ Angimex thì hầu hết các 
doanh nghiệp trong ngành ghi nhận kết quả lợi nhuận giảm sút và không hoàn thành kế 
hoạch năm đề ra. 

 

 

 

 

CTCP Tập đoàn Lộc Trời (Mã: LTG): Doanh thu thuần 2019 đạt 8.340 tỉ đồng, 
giảm gần 8% so với 2018 chủ yếu do giá bán thanh lí hàng tồn kho cũ của 
ngành lương thực giảm. Lãi ròng giảm 20% xuống 331 tỉ đồng và chỉ bằng 
63% kế hoạch năm. 

Trong đó, doanh thu xuất khẩu của công ty năm 2019 giảm 28% so với cùng kì chủ yếu do 
sụt giảm xuất khẩuvào thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, trong năm cũng đã có sự chuyển 
dịch sang các thị trường khác như Philippines, Ghana, Hong Kong, EU.  

Hiện thị trường Trung Quốc chiếm khoảng 20% tổng giá trị xuất khẩu gạo của Lộc Trời năm 
2019. Công ty cũng không kì vọng có thay đổi đáng kể nào về nhu cầu từ thị trường này 
sau khi bệnh dịch được khống chế vì hiện tại lượng tồn kho gạo tại Trung Quốc vẫn còn 
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khá cao sau khi thu hoạch vụ chính và họ cũng thu mua từ các nước khác như Campuchia, 
Thái Lan, Lào, Burma… 

Lộc Trời cho biết vùng nguyên liệu theo tiêu chuẩn SRP đã tạo tiền đề gia tăng thị phần tại 
các thị trường có yêu cầu cao như châu Âu, Nhật, Singapore, Canada, Australia. Các sản 
phẩm xuất khẩu chủ yếu là gạo thơm, gạo trắng hạt dài, và gạo giống Nhật.  

Tại thị trường nội địa, doanh thu giảm 28% so với cùng kì và có sự phân hóa về tăng trưởng 
của các phân khúc. Cụ thể, doanh thu ở hai phân khúc cao và trung cấp đều tăng trưởng, 
đáng chú ý là phân khúc trung cấp tăng mạnh tới 125% còn phân khúc không thương hiệu 
giảm mạnh 72%. 

 

 

CTCP Giống cây trồng Trung ương (Vinaseed – Mã; NSC): Doanh 
nghiệp giống (chuyên về lúa) lớn của Việt Nam cũng ghi nhận kết 

quả kinh doanh 2019 giảm sút. Cụ thể, doanh thu và lãi ròng 2019 của Vinaseed lần lượt 
giảm 5%, 18 % so 2018, lần lượt đạt 1.518 tỉ đồng, 207 tỉ đồng và không hoàn thành kế 
hoạch năm.  

CTCP Nông nghiệp và Công nghiệp Trung An (Mã: TAR): Lợi nhuận sau 
thuế năm 2019 tăng 66% lên 58 tỉ đồng nhưng vẫn không hoàn thành kế 
hoạch kinh doanh đề ra.  

Thị trường xuất khẩu chính của công ty đến từ Philippines, Thái Lan, 
Maylaysia, Dubai và Pháp,... Tuy nhiên, doanh thu từ thị trường Trung Quốc giảm đã làm 
ảnh hưởng tới hoạt động xuất khẩu của Trung An. 

Lợi nhuận của Trung An ghi nhận tăng trưởng nhờ việc đẩy mạnh bán hàng tại thị trường 
nội địa thông qua chuỗi bán lẻ gần 20 cửa hàng. Đồng thời, doanh nghiệp này cũng bán 
cho các đối tác như VinEco, VinCommerce, các hệ thống trường học,... 
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Với việc triển khai hệ thống cánh đồng mẫu lớn 50.000 ha và 800 ha gạo Organic, Trung An 
kì vọng kết quả kinh doanh sắp tới sẽ khả quan hơn khi thị phần gạo Organic của công ty 
vẫn đang tăng ổn định. 

CTCP Xuất nhập khẩu Kiên Giang (Mã: KGM) và CTCP Lương 
thực TP HCM (Mã: FCS): Ghi nhận giảm doanh thu trong năm 
2019. Lợi nhuận sau thuế của KGM giảm gần 47%, trong khi 
FCS lỗ 15 tỷ trong năm 2019. 

CTCP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex - Mã: AGM): Khác với 
doanh nghiệp ngành gạo nói trên, năm 2019 công ty có kết quả kinh 
doanh khá tốt khi lợi nhuận sau thuế tăng 32% lên 40 tỉ đồng và vượt 
kế hoạch năm nhờ cải thiện được biên lợi nhuận gộp mảng gạo.  

Về triển vọng ngành gạo cũng như doanh nghiệp trong năm 2020, theo nhận định trong 
báo cáo tháng 12 của CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), gạo Việt Nam sẽ phải đối mặt 
với nhiều khó khăn. 

Theo dự báo, cả sản xuất lẫn nhu cầu tiêu thụ và giá cả đều sẽ diễn biến theo hướng có 
phần tiêu cực, trong khi hiện tại Chính phủ vẫn chưa ký kết xuất khẩu gạo với đối tác mới 
nào. Do đó, VDSC nhận định một năm không mấy khả quan cho hoạt động xuất khẩu gạo 
trong năm 2020. 
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PHẦN V 

 

1. Chính sách các nước trên thế giới 

Thái Lan: Theo tờ Thailand Business News, sau khi mất vị trí xuất khẩu gạo 
số một toàn cầu trong ba năm, Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan đã 
gặp gỡ các cơ quan liên quan và các nhà xuất khẩu gạo để tìm ra biện pháp 

lấy lại vị trí hàng đầu. 

Phát biểu sau cuộc họp với đại diện của Cục Gạo, Bộ Ngoại thương, Hiệp hội các nhà xuất 
khẩu gạo Thái Lan và người bán gạo, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Praphat 
Phothasoothon cho biết các cơ quan và công ty đã đồng ý giải quyết một số vấn đề còn 
tồn đọng đối với xuất khẩu gạo, vì Thái Lan hiện không sản xuất các loại gạo mới đang 
được giao dịch trên thị trường toàn cầu. 

Cũng tại cuộc họp, các cơ quan liên quan đã được chỉ định để hoàn thành việc xây dựng kế 
hoạch phân vùng hạn hán và trang trại lúa trong hai tuần và sẽ được thực hiện trong niên 
vụ tiếp theo bắt đầu vào khoảng tháng 5/2020. 

Cục Gạo đã được chỉ định tăng tốc nghiên cứu các giống lúa mới, ngoài các giống được 
giới thiệu gần đây, để đáp ứng nhu cầu thay đổi nhanh chóng của người tiêu dùng. Những 
dự án nghiên cứu này sẽ nhận được tài trợ của chính phủ. 

Đối với những khu vực không phù hợp để trồng lúa, Cục Phát triển chăn nuôi sẽ tổ chức 
chiến dịch xúc tiến nghề nghiệp trong ba năm. Điều này sẽ giúp giảm tổng số trang trại lúa 
trong nước, để ngăn chặn tình trạng thừa cung, ảnh hưởng đến giá cả. 

Các loại gạo mềm hiện đang có nhu cầu lớn hơn từ khách hàng toàn cầu, ví dụ như giống 
PSL 07023-CNT-18-2-1-3, đang được gieo trồng trong một dự án thí điểm của nông dân ở 
tỉnh Phichit. 

Bangladesh: Vào cuối tháng 1, Chính phủ nước này thông báo sẽ cung cấp 
khoản trợ cấp tiền mặt 15% cho các nhà xuất khẩu gạo nhằm mục đích 
khuyến khích xuất khẩu gạo thặng dư.  

Các nhà xay xát, người chế biến gạo đủ điều kiện nhận trợ cấp tiền mặt dựa theo trị giá 
xuất khẩu. 

Philippines: Theo báo cáo của Bộ Tài chính vào giữa tháng 1, Chính phủ 
Philippines tìm cách để đạt 12 tỉ peso doanh thu từ việc thực thi Luật Thuế 
quan gạo năm 2019.  
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Thuế quan thu hàng năm sẽ chuyển đến Quĩ Nâng cao năng lực cạnh tranh lúa gạo 10 tỉ 
peso, được sử dụng để tài trợ cho việc hiện đại hóa ngành nông nghiệp và giúp đỡ nông 
dân. 

 

2. Chính sách của Việt Nam 

Trong tháng 1, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền gần 
4.900 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ 6 tỉnh gồm Gia Lai, Đắk Lắk, Bình Định, 
Quảng Bình, Bình Phước, Lạng Sơn để hỗ trợ cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán Canh 
Tý 2020. 

Cụ thể, hỗ trợ tỉnh Gia Lai gần 1.100 tấn gạo, tỉnh Đắk Lắk hơn 834 tấn gạo, tỉnh Bình Định 
1.500 tấn gạo, tỉnh Quảng Bình gần 803 tấn gạo, tình Bình Phước gần 408,5 tấn gạo, tỉnh 
Lạng Sơn hơn 244,7 tấn gạo. 

UBND 6 tỉnh trên tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối 
tượng theo qui định. 

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ 
quốc gia cho các tỉnh như Hà Giang, Nghệ An, Ninh Thuận, Cao Bằng để hỗ trợ cho nhân 
dân trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. 

Ngoài ra, từ ngày 1/1/2020, bên cạnh việc phân bổ 20.000 tấn gạo cho tất cả thành viên 
WTO, Hàn Quốc dành cho Việt Nam hạn ngạch riêng là 55.112 tấn gạo. 

Lượng hạn ngạch phân bổ cho Việt Nam bao gồm các loại gạo mà Việt Nam có thể trồng 
và xuất khẩu. Hàn Quốc bảo đảm áp dụng cơ chế phân bổ hạn ngạch phù hợp với qui định 
của WTO và không gây ra tác động hạn chế nhập khẩu. 

Đồng thời Hàn Quốc bảo đảm việc đấu thầu gạo theo cơ chế hạn ngạch thuế quan được 
tiến hành phù hợp với thông lệ quốc tế.  

Bộ Nông nghiệp, Lương thực và Nông thôn Hàn Quốc (MAFRA) là cơ quan đầu mối tiến 
hành đấu thầu hàng năm theo hình thức cạnh tranh để nhập khẩu lượng hạn ngạch riêng 
của Việt Nam cũng như của các nước khác được phân bổ. 

 

3. Công nghệ, giống lúa mới 

Giống lúa lai 3 dòng LY006 
Là giống lúa lai 3 dòng của CTCP Tập đoàn giống cây trồng Việt Nam. 

Giống được Trung tâm Khuyến nông Thái Bình đưa vào khảo nghiệm từ vụ xuân năm 2018 
đến nay, cả vụ xuân và vụ mùa giống cho năng suất ổn định, chống chịu tốt với sâu bệnh 
hại.   
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Thời gian sinh trưởng dài vụ xuân 125 - 135 ngày, vụ mùa 110 - 115 ngày  vụ mùa. Sinh 
trưởng phát triển tốt, đẻ nhánh khỏe; chiều cao trung bình, chống đổ tốt; kiểu hình đẹp, 
dạng cây gọn, lá đứng cứng, bản lá trung bình, hơi lòng mo, độ bền lá đòng tốt; trỗ tập 
trung, thoát cổ bông tốt và độ thuần đồng ruộng cao; chống chịu các loại sâu bệnh tốt, đặc 
biệt chống chịu tốt với bệnh đạo ôn lá vụ xuân.  

Số hạt/bông 170-180 hạt, khối lượng 1000 hạt 28 - 29 gram, năng suất trung bình (NSTB) 
vụ xuân qua khảo nghiệm tại Thái Bình 70 - 75 tạ/ha. Hạt gạo trắng, chất lượng cơm trung 
bình phù hợp với sản xuất chế biến. 

 Giống lúa thuần năng suất MN18-1 

Là giống lúa thuần năng suất của CTCP Tập đoàn giống cây trồng Việt Nam.  

Thời gian sinh trưởng dài vụ xuân 125 - 135 ngày, vụ mùa 110 -115 ngày.  

Sinh trưởng phát triển tốt, đẻ nhánh khỏe; chiều cao cây trung bình, chống đổ khá; dạng 
cây hơi xòe, lá đứng, bản lá to, hơi lòng mo, trỗ tập trung, thoát cổ bông tốt và độ thuần 
đồng ruộng cao; chống chịu các loại sâu bệnh tốt.  

Bông to, hạt vàng sáng; số hạt/bông đạt 155-160 hạt, khối lượng 1000 hạt 23-24 gram, 
NSTB vụ xuân qua khảo nghiệm tại Thái Bình 65-70 tạ/ha.  

Hạt gạo trắng, chất lượng cơm ngon, độ dẻo vừa phù hợp với thị hiếu của người dân hiện 
nay. 

Giống lúa thuần chất lượng TBR89 (ĐC2) 

Là giống lúa thuần do CTCP Tập đoàn ThaiBinh Seed chọn tạo. TBR89 là giống cảm ôn, 
thích ứng rộng có thể gieo cấy cả 2 vụ với năng suất ổn định.  

Thời gian sinh trưởng miền Bắc vụ Xuân 133 - 138 ngày, vụ Mùa 105 - 110 ngày. Sinh 
trưởng phát triển tốt, đẻ nhánh khỏe; đây là giống cao cây có khả năng chống đổ trung 
bình; kiểu hình đẹp, gọn khóm; bản lá to, lá hơi đứng, dài; hạt dài, vỏ trấu nâu; chống chịu 
sâu bệnh khá, nhiễm nhẹ bệnh đạo ôn, khô vằn, bạc lá và rầy nâu.  

Khối lượng 1000 hạt 24,0-24,5 gram. NSTB đạt 65-75 tạ/ha, thâm canh tốt đạt 75-80 tạ/ha. 
Hàm lượng Amylose trung bình 15,8%, chất lượng gạo ngon, cơm mềm, vị đậm, thơm nhẹ. 

Giống lúa thuần chất lượng ND502 

Là giống lúa thuần do Công ty TNHH Nam Dương chọn lọc từ nguồn vật liệu nhập nội 
Trung Quốc. 

Đặc điểm của giống là có thời gian sinh trưởng ngắn ở miền Bắc vụ Xuân là 125-130 ngày, 
vụ Mùa là 103-105 ngày.  
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Giống sinh trưởng phát triển tốt, dạng hình đẹp, gọn cây, đẻ nhánh tốt, cây thấp cứng, 
chống đổ rất tốt; bông to, dài, nhiều hạt, hạt thon dài, giống chịu thâm canh cao; giống 
chống chịu tốt với sâu bệnh và điều kiện bất thuận của thời tiết. 

 Số hạt/bông đạt 170-200 hạt, trọng lượng 1000 hạt đạt 21-22 gam. NSTB vụ xuân qua 
khảo nghiệm tại Thái Bình 70-75 tạ/ha. Gạo đẹp, không bạc bụng, cơm ngon, thơm, mềm, 
đậm, tỷ lệ gạo xay xát cao. 

Giống lúa thuần chất lượng LP5 
Nguồn gốc là giống lúa thuần chất lượng của CTCP giống cây trồng Nam Định. 

Đặc điểm của giống là vào khảo nghiệm từ vụ xuân năm 2016 đến nay, qua các vụ khảo 
nghiệm cho thấy giống có thời gian sinh trưởng Vụ xuân 135-140 ngày, vụ mùa 110-115 
ngày.  

Đây là giống lúa thuần ngắn ngày có khả năng sinh trưởng phát triển khỏe, tiềm năng năng 
suất cao; dạng hình đẹp, cây gọn, lá xanh, lá đòng dài trung bình, đứng, độ bền lá đòng tốt, 
thân lá phát triển cân đối, chiều cao cây trung bình, cứng cây, chống đổ tốt.  

Giống có bông to, hạt thon dài vàng sáng; chống chịu tốt với điều kiện ngoại cảnh bất 
thuận, sạch sâu bệnh, vụ xuân chưa có biểu hiện nhiễm bệnh đạo ôn.  

Số hạt/bông đạt 180-210 hạt, trọng lượng 1000 hạt từ 21-22 gram; năng suất cao và ổn 
định. NSTB vụ xuân qua khảo nghiệm tại Thái Bình 70-75 tạ/ha. Giống có chất lượng gạo 
trắng, cơm mềm, thơm nhẹ. 
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Báo cáo “Thị trường gạo tháng 1/2020 ” 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 1/ 2020” 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. 

 

 

 

 

 

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 

  

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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Báo cáo thị trường gạo tháng 10/2019 

Báo cáo thị trường gạo tháng 11/2019  

Báo cáo thị trường gạo năm 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  



 

 
 

 


