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TÓM TẮT THÁNG 5/2022 

Giá đường thế giới giảm nhẹ trong tháng 5 do triển vọng nguồn cung dồi dào bất chấp động 

thái hạn chế xuất khẩu của Ấn Độ và khởi đầu chậm chạp trong vụ mùa mới của Brazil. Chỉ số 
giá đường thô giao ngay trong tháng 5 đạt trung bình là 19,4 Cents/lb, trong khi giá đường 
trắng là 537,1 USD/tấn.  

Tổ chức Đường Quốc tế (ISO) đã điều chỉnh dự báo về cán cân cung – cầu đường thế giới 

niên vụ 2021-2022 từ mức thâm hụt 1,92 triệu tấn trong dự báo trước đó thành thặng dư nhẹ 
237.000 tấn. Triển vọng vụ mùa 2022-2023 tới cũng tương đối khả quan với mức dư cung vào 
khoảng 2,77 triệu tấn. 

 

 

Trước sức ép từ đường nhập lậu, giá đường trong nước đã giảm 200 – 400 đồng/kg trong 
tháng 5. Sự bế tắc đầu ra tháng thứ tư liên tiếp đang đe dọa nghiêm trọng đến chuỗi cung 
ứng mía đường và cùng với tình trạng các vật tư nông nghiệp tăng giá đã khiến cho nỗ lực 
phục hồi vùng nguyên liệu mía của ngành đường Việt Nam gặp nhiều trở ngại. 

Những tháng đầu năm nay, nhập khẩu đường từ Thái Lan vào Việt Nam đã giảm mạnh 
nhưng đường từ ASEAN tăng đột biến. Các hoạt động gian lận thương mại đường tiếp tục 
hoạt động mạnh và đường lậu hoàn toàn thống trị thị trường, khiến cho các loại đường 
nhập khẩu chính ngạch và đường làm từ mía không thể tiêu thụ được. 

 Theo nhận định của một số chuyên gia, giá đường thế giới vẫn duy trì ở mức cao cộng với việc 
duy trì các chính sách bảo hộ ngành đường nên các doanh nghiệp mía đường đang có triển 
vọng sáng, tập trung vào những doanh nghiệp tự chủ được vùng nguyên liệu. 
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PHẦN I: 

 

Giá đường thế giới giảm nhẹ trong tháng 5 do triển vọng nguồn cung dồi dào bất chấp động thái 
hạn chế xuất khẩu của Ấn Độ và khởi đầu chậm chạp trong vụ mùa mới của Brazil. 

 

1. Sản lượng 
 

Brazil: Theo Hiệp hội Mía đường Brazil (Unica), trong nửa cuối tháng 5 tổng lượng mía 
nghiền tại khu vực Trung Nam nước này đạt 43,7 triệu tấn, tương đương so với cùng kỳ 

năm trước nhưng vượt xa dự báo 41,6 triệu tấn của các nhà phân tích được khảo sát bởi S&P 
Global Commodity Insights. 

Trong kỳ, sản lượng đường đạt 2,3 triệu tấn, giảm 12,7%, trong khi sản lượng ethanol tăng 0,5% lên 
2,03 tỷ lít. Dữ liệu về ethanol bao gồm nhiên liệu làm từ ngô. 

Điều này cho thấy các nhà sản xuất tiếp tục đặt kỳ vọng vào ethanol trong bối cảnh giá nhiên liệu 
tăng cao. Đã có gần 59,5% lượng nghiền mía được phân bổ cho sản xuất nhiên liệu sinh học trong 
giai đoạn này, nhiều hơn mức 57,6% dự kiến. 

Theo thông báo của Unica, có 248 nhà máy đang hoạt động, tăng so với con số 232 vào đầu 
tháng 5 và tương đường với cùng kỳ năm trước, với phần lớn các nhà máy hiện đang hoạt động 
sau khi thu hoạch muộn hơn bình thường vì họ hy vọng năng suất tốt hơn. 

 

Ấn Độ: Theo Hiệp hội các nhà máy đường Ấn Độ (ISMA), tính đến ngày 6/6, Ấn Độ đã 
sản xuất 35,2 triệu tấn đường. Dự kiến tổng sản lượng khi kết thúc vụ 2021-2022 (bắt 

đầu từ tháng 10 năm ngoái) sẽ vào khoảng 36 triệu tấn, tăng 4,8 triệu tấn so với vụ trước và cao 
hơn 3% so với dự kiến.  

Do đó, ISMA đã đề nghị Chính phủ tăng hạn ngạch xuất khẩu đường thêm 1 triệu tấn, lên 11    
triệu tấn.  
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Vào cuối tháng 5, Chính phủ Ấn Độ đã áp lệnh hạn chế xuất khẩu đường lần đầu tiên trong vòng 6 
năm khi đặt ra hạn ngạch xuất khẩu ở mức 10 triệu tấn để ngăn chặn giá đường nội địa tăng vọt 
sau khi các nhà máy bán một lượng đường cao kỷ lục ra thị trường thế giới.  

Ấn Độ là nước sản xuất đường lớn nhất thế giới và là nước xuất khẩu đường lớn thứ 2 chỉ sau 
Brazil. Các nhà máy đường Ấn Độ cho tới nay đã ký hợp đồng xuất khẩu 9,1 triệu tấn đường trong 
vụ 2021-2022 mà không cần bất cứ khoản trợ cấp nào từ Chính phủ.  

 

Thái Lan: Thái Lan hiện đang trong giai đoạn giữa các vụ mùa với lượng mưa được theo 
dõi cho đến nay gần với mức trung bình.  

Ba vụ vừa qua, sản lượng mía ở Thái Lan đạt lần lượt là 75 triệu tấn, 67 triệu tấn và 92 triệu tấn 
cho vụ thu hoạch vừa hoàn thành. Ngành công nghiệp mía đường Thái Lan kỳ vọng sản lượng mía 
sẽ tiếp tục cải thiện và tăng lên 100-120 triệu tấn trong vụ tới. Vụ thu hoạch tiếp theo sẽ bắt đầu 
vào tháng 11/2022. 

 

Philippines: Theo dữ liệu từ Cơ quan Quản lý Đường Philippines (SRA), sản lượng đường 
thô của Philippines đến ngày 22/5 đạt 1,77 triệu tấn, giảm 14,55% so với cùng kỳ. SRA 

dự báo tổng sản lượng đường trong niên vụ hiện tại sẽ ở mức 1,98 triệu tấn, thấp nhất trong hơn 
một thập kỷ.  

Do sản lượng đường thấp hơn nhu cầu, giá bán buôn và bán lẻ của cả đường thô và đường tinh 
luyện tại Philippines đều tăng hai con số so với cùng kỳ năm ngoái. 

Cụ thể, giá bán lẻ đường thô đã tăng 20% lên mức trung bình 54 Peso/kg; trong khi giá bán lẻ 
đường tinh luyện tăng 28,44%, đạt bình quân 70 Peso/kg. Trước tình hình này, SRA đã cho phép 
nhập khẩu 200.000 tấn đường để ổn định giá trong nước. 

 

Trung Quốc: Thống kê từ Hiệp hội Đường Trung Quốc, sản lượng đường của Trung Quốc 
trong vụ 2021-2022 đạt 9,53 triệu tấn, giảm 1,13 triệu tấn, tương đương 10,6% so với vụ 

mùa 2020-2021. 

Trong đó, lượng đường đã tiêu thụ là 5,37 triệu tấn giảm 52% so với 10 triệu tấn của cùng kỳ, tỷ lệ 
bán đường lũy kế là 56,4%, tăng 1,1 điểm phần trăm. Với việc kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, 
đồng thời bước vào giai đoạn cao điểm tiêu thụ đường mùa hè nên thị trường đã ổn định và đang 
phục hồi trở lại.  
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Gần đây, tại các vùng mía của Quảng Tây và Quảng Đông đã xảy ra mưa lớn, một số diện tích bị 
ngập úng, các khu vực sản xuất chính khác về cơ bản vẫn ổn định.  

 

2. Tiêu thụ 

Brazil: Tại quốc gia xuất khẩu đường lớn nhất thế giới, không ít nhà máy mía đường đã 
huỷ bỏ một số hợp đồng xuất khẩu, ước tính 200.000 - 400.000 tấn và chuyển hướng 

sang sản xuất ethanol để hưởng lợi từ giá năng lượng tăng cao. 

Brazil xuất khẩu khoảng 2,2 triệu tấn đường mỗi tháng trong thời kỳ cao điểm của vụ mùa. Tuy 
nhiên, trong tháng 5 năm nay Brazil chỉ xuất khẩu 1,6 triệu tấn đường, giảm 36,3% so với 2,5 triệu 
tấn của cùng kỳ năm ngoái, theo số liệu của Bộ Công nghiệp, Ngoại thương và Dịch 
vụ Brazil (MDIC).  

 

Ấn Độ: Theo Hiệp hội các nhà máy đường Ấn Độ (ISMA), tính đến tháng 5, xuất khẩu 
đường từ Ấn Độ, nhà xuất khẩu đường lớn thứ hai thế giới đã chạm mức kỷ lục 8,6 triệu 

tấn cho năm tiếp thị 2021-2022.  

Đồng thời, ước tính đã có khoảng 16 triệu tấn đường được tiêu thụ tại thị trường nội địa từ đầu 
niên vụ đến nay, cao hơn 750.000 tấn so với 15,3 triệu tấn của cùng kỳ. 

ISMA ước tính tiêu thụ đường nội địa Ấn Độ sẽ đạt khoảng 27,5 triệu tấn trong năm tiếp thị hiện 
tại, tăng so với 26,5 triệu tấn của năm trước. 

 

Trung Quốc: Nhập khẩu đường của Trung Quốc trong tháng 4 đạt 420.000 tấn, tăng 
mạnh 134% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lũy kế 4 tháng đầu năm nhập khẩu đường của 

Trung Quốc giảm 4,4% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 1,36 triệu tấn, số liệu do Hải quan Trung 
Quốc công bố. 

Quyết định hạn chế xuất khẩu đường gần đây của Ấn Độ được cho là không tác động lớn đến thị 
trường Trung Quốc do nước này đang tăng tỷ trọng tự sản xuất đồng thời đa dạng hóa nguồn 
cung nhằm giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn khi phụ thuộc nhiều vào bất kỳ quốc gia cụ thể nào. 

Trung Quốc là nước tiêu thụ đường lớn và đồng thời cũng nhà nhập khẩu chính trên thị trường, 
mặc dù Ấn Độ là nước xuất khẩu đường lớn trên thế giới nhưng lại chiếm tỷ trọng nhỏ 1,8% trong 
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tổng lượng đường nhập khẩu của Trung Quốc. Hiện Trung Quốc chủ yếu nhập khẩu đường từ 
Brazil, chiếm tới 82% tỷ trọng. 

 

Thổ Nhĩ Kỳ: Trong một động thái nhằm ngăn chặn giá trong nước tăng cao, Thổ Nhĩ Kỳ 
đã quyết định nhập khẩu 400.000 tấn đường. 

Chính phủ nước này đã công bố một sắc lệnh của Tổng thống cho phép nhập khẩu đường mà 
không bị đánh thuế theo giấy phép có hiệu lực đến ngày 15/10/2022. 

Khoảng 200.000 tấn đường được tiêu thụ mỗi tháng tại Thổ Nhĩ Kỳ và mức tiêu thụ hàng năm 
khoảng 2,4 triệu tấn. Tuy nhiên, doanh số bán đường tại nội địa nước này từ tháng 1 đến tháng 5 
đã vượt quá 2 triệu tấn so với 1,45 triệu tấn thông thường. 

 

Pakistan: Theo truyền thông Pakistan, ngành đường nước này đã đề nghị Chính phủ cần 
duy trì dự trữ chiến lược 1 triệu tấn đường trong năm tài chính 2023 do sản lượng mía có 

khả năng giảm trong vụ tới. Diện tích trồng mía của Pakistan ước tính giảm 13% và sản lượng 
giảm 18% trong năm tài chính 2023 khi sản xuất gặp khó khăn do thiếu nước. 

 

3. Giá cả và tồn kho 

Theo thông tin từ Tổ chức Đường Quốc tế (ISO), trong nửa đầu tháng 5 chỉ số giá giao dịch 
hàng hóa đường thô và đường trắng dao động theo xu hướng giảm vào tuần đầu tháng sau đó 
bắt đầu tăng từ cuối tuần thứ hai.   

Nhận định của các nhà phân tích thị trường cho rằng xu hướng giảm trong tuần đầu là do giá 
ethanol giảm và lượng đường xuất khẩu từ Ấn Độ tăng. Tuy nhiên, sự khởi đầu chậm chạp so 
với cùng kỳ của vụ ép mía tại Brazil, nguồn cung đường chính trong thời gian sắp tới đã gây ra 
các lo ngại về nguồn cung và có thể tác động đến xu hướng tăng giá vào cuối tuần thứ hai.  

Đến nửa cuối tháng 5, đã có sự phân hóa của hai thị trường đường thô và đường trắng.     
Trong đó, giá đường trắng giữ xu hướng tăng do trở ngại hoạt động vì thiếu nguồn cung do 
thiếu nhiên liệu đốt tại một số nhà máy luyện đường khu vực châu Âu (hệ quả của cuộc chiến 
Nga - Ukraine). 
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Ngược lại, giá đường thô đã chuyển sang xu hướng giảm bất chấp số liệu sản xuất của Brazil thấp 
hơn so với cùng kỳ vì đa số các nhà phân tích thị trường đều cho rằng xu hướng thừa cung trong 
vụ 2022-2023 ngày càng rõ.  

Giá đường thô giao ngay (tính theo giá hàng ngày của ISA) trong tháng 5 đạt trung bình là 19,4 
Cents/lb thấp hơn mức 19,6 Cents/lb của tháng 4 và tăng so với 19,1 Cents/lb của tháng 3. 

Chỉ số giá đường trắng ISO trung bình tháng 5 đạt 537,1 USD/tấn, thấp hơn không đáng kể 
so với mức 538 USD/tấn của tháng trước và cao hơn mức 528,4 USD/tấn của tháng 3.  

Diễn biến giá đường trong tháng 5/2022 theo ghi nhận của tổ chức ISO như sau: 
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Theo dữ liệu của tradingeconomics.com về theo dõi giá đường qua các năm, với mức tăng vào 
tháng 5, mức giá đường thô thế giới đã đạt mức cao nhất kể từ năm 2017 như sau:  

 

 

 

Biểu đồ 1: Diễn biến giá đường thế giới trong tháng 5/2022 (Nguồn: ISO). 

Biểu đồ 2: Diễn biến giá đường thô thế giới so với các năm trước (ĐVT: USD/tấn. 

Nguồn: tradingeconomics.com/ISO). 

Biểu đồ 1: Diễn biến giá đường thế giới trong tháng 5 (Nguồn: ISO). 
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Theo thông tin của cơ quan quản lý đường Philippines (SRA), trong tháng 5 giá đường luyện bán 
sỉ tại khu vực Metro Manila tính bằng peso Philippines cho bao 50kg như sau:  

 

Theo thông tin trên trang web của Bộ Thương Mại Indonesia (SISKAPERBAPO.com) giá đường 
bình quân tại 38 thành phố/ thị trấn khu vực đông Java trong tháng 5 như sau:  

 

Còn tại Trung Quốc, theo thông tin từ sàn giao dịch hàng hóa Zhengzhou, giá đường trắng giao 
dịch (tính bằng nhân dân tệ RMB cho 1 tấn đường)  thời điểm trong  tháng 5 diễn biến như sau:  

  Biểu đồ 3: Diễn biến giá đường Trung Quốc trong tháng 5/2022 (Nguồn: ISO). 

Đvt: peso Philippines 
 

Đvt: rupiah Indonesia 
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4. Dự báo 
 

Thị trường đường thế giới được nhận định sẽ dao động trong biên độ hẹp trong thời gian tới.      
Giá dầu thô ở mức cao sẽ hỗ trợ đáng kể cho giá đường nhưng nguồn cung đường dồi dào do 
Brazil đang bước vào vụ ép 2022-2023 sẽ giúp thị trường không có biến động mạnh. 

Trong khi đó, việc hạn chế xuất khẩu đường của Ấn Độ không tác động nhiều đến bối cảnh chung 
của thị trường bởi hạn ngạch 10 triệu tấn là khối lượng xuất khẩu cao kỷ lục ghi nhận được của  
Ấn Độ.   

Mới đây, Tổ chức Đường Quốc tế (ISO) đã điều chỉnh dự báo về cung - cầu đường thế giới niên vụ 
2021-2022 từ mức thâm hụt 1,92 triệu tấn trong dự báo đưa ra hồi tháng 2 thành thặng dư nhẹ 
237.000 tấn. 

Theo đó, ISO đã nâng dự báo sản lượng đường toàn cầu thêm 3,5 triệu tấn lên mức 174,02 triệu 
tấn. Tiêu thụ cũng tăng lên nhưng với lượng nhỏ hơn là 1,34 triệu tấn, đạt 173,78 triệu tấn. 

Đồng thời, ISO dự kiến thặng dư đường thậm chí còn lớn hơn trong niên vụ 2022-2023 (tháng 10-
9) ở mức 2,77 triệu tấn, với sản lượng tăng lên 177,37 triệu tấn và tiêu thụ là 174,6 triệu tấn. 

Các nước châu Á như Ấn Độ và Thái Lan đang có 2 năm sản xuất tốt trong khi Brazil cũng đang 
bắt đầu vụ mùa lớn hơn vào năm 2022. Khả năng xuất khẩu từ Brazil, đặc biệt là đường thô,        
sẽ tăng trưởng khả quan trong phần còn lại của vụ 2021-2022. 

ISO cũng dự báo sản lượng ethanol toàn cầu trong năm 2022 sẽ tăng 5,1 tỷ lít (1,4 tỷ gallon)       
so với năm 2021 lên 110,3 tỷ lít. Mức tiêu thụ ethanol cũng dự kiến tăng 4,5 tỷ lít lên 106,3 tỷ lít.     
ISO nhận thấy sản xuất và tiêu thụ ethanol tăng lên ở Mỹ, Brazil và Ấn Độ trong năm 2022. 
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PHẦN II: 

Trước sức ép từ đường nhập lậu, giá đường trong nước đã giảm 200 – 400 đồng/kg trong tháng 5. 
Sự bế tắc đầu ra tháng thứ tư liên tiếp đang đe dọa nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng mía 
đường và cùng với tình trạng các vật tư nông nghiệp tăng giá đã khiến cho nỗ lực phục hồi 
vùng nguyên liệu mía của ngành đường Việt Nam gặp nhiều trở ngại. 

 

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

Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA), trong tháng 5 hầu hết các nhà máy đã hoàn 
thành vụ ép mía 2021-2022, chỉ còn lại một nhà máy ở miền Trung tiếp tục sản xuất sang 
tháng 6 để thu mua hết mía trên ruộng do thu hoạch chậm vì thời tiết mưa nhiều trong vụ ép.  

Lũy kế đến cuối tháng 5, toàn ngành đã ép được 6.965.918 tấn mía sản xuất được 713.278 tấn 
đường. So sánh với cùng kỳ vụ ép mía 2020-2021 sản lượng mía ép đạt 103.4% và sản lượng 
đường đạt 103.4%.  

Về giá đường, trong tháng 5 ghị nhận hiện tượng thay đổi thời tiết, với tổng lượng mưa tại     
nhiều khu vực trong cả nước cao hơn mức trung bình nhiều năm khiến cho nhu cầu đường 
giảm thấp. 

Trong nửa đầu tháng 5, nguồn cung đường từ nhập khẩu tiếp tục đưa đường vào thị trường 
thông qua nhập khẩu trực tiếp chính ngạch và đường gian lận thương mại qua biên giới        
Tây Nam tiếp tục tràn vào cộng với đường từ vụ ép 2021-2022 và cả đường lỏng siro ngô tiếp tục 
được nhập khẩu.  

Các nguồn cung dồi dào trong khi nhu cầu tiêu thụ đường giảm thấp nên các loại đường giá rẻ   
có nguồn gốc nhập khẩu đặc biệt là đường lậu đang hoàn toàn làm chủ thị trường và khiến cho 
đường sản xuất từ mía buộc phải tồn kho.  

Nửa cuối tháng 5, tiếp tục xu hướng thống trị của đường nhập lậu và đường nhập khẩu  từ các 
nước ASEAN. Các nhà máy buộc phải giảm giá bán đường đến mức dưới giá thành sản xuất để 
có tiền thanh toán mía cho nông dân, nhưng cũng không bán được đường.  
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Sự bế tắc đầu ra tháng thứ tư liên tục đang đe dọa nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng mía 
đường và cùng với tình trạng các vật tư nông nghiệp tăng giá đã khiến cho nỗ lực phục hồi vùng 
nguyên liệu mía của ngành đường Việt Nam gặp nhiều trở ngại. 

Giá đường sản xuất từ mía trong nước tùy phẩm cấp đường (chất lượng và cỡ hạt) giá (có VAT, 
đồng/kg) dao động ở mức như sau: 

 

 

Như vậy trong tháng 5 so với giá đường thị trường nội địa trong khu vực bao gồm các nước 
ASEAN và Trung Quốc, giá đường của Việt Nam đã thấp hơn hẳn.  

  

 

 

Bảng 1: Giá đường tại Việt Nam trong tháng 5/2022 (Đơn vị: đồng/kg đã bao gồm VAT. 

Nguồn: VSSA). 

Bảng 2: Bảng so sánh giá đường trên thị trường nội địa các nước lân cận 

(Quy đổi sang VND. Nguồn: VSSA). 
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2. Nhập khẩu đường và nạn nhập lậu 
 

a. Nhập khẩu đường 

Theo số liệu của Cơ quan Hải quan Thái Lan, xuất khẩu đường từ Thái Lan vào Việt Nam      
đã giảm mạnh kể từ sau khi Việt Nam áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại với  
đường Thái. 

Trong 4 tháng đầu năm nay, lượng đường Thái Lan xuất khẩu vào Việt Nam đã giảm 75,4% 
(tương ứng 170.000 tấn) so với cùng kỳ, xuống còn 55.554 tấn và là mức thấp nhất kể từ  
năm 2020 đến nay. 

 

 

 

Trong khi đó, số liệu của Tổng cục Hải Quan Việt Nam cho thấy, trong 4 tháng đầu năm đã ghi 
nhận đường nhập khẩu từ các nước ASEAN (Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar) vào 
Việt Nam tăng đáng kể so với cùng kỳ như sau:  

Biểu đồ 4: Nhập khẩu đường của Việt Nam từ Thái Lan năm 2020 - 2022 

(Đơn vị: tấn. Nguồn: Hải quan Thái Lan). 
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Dữ liệu trên cho thấy trong 4 tháng đầu năm đã có hiện tượng bất thường khi nhập khẩu đường từ 
ASEAN tăng đột biến so với cùng kỳ, với mức tăng 177% từ 259.835 tấn lên 460.516 tấn từ các 
nước có trình độ sản xuất đường tương đương hoặc thấp hơn vào Việt Nam.  

Đáng chú ý, dữ liệu xuất khẩu do Thái Lan công bố cho thấy các nước nêu trên trong cùng thời 
gian đã gia tăng nhập khẩu đường từ nước này, với mức độ bùng nổ như sau:  

 

Theo VSSA, các dữ liệu nêu trên cho thấy bức tranh toàn cảnh của luồng đường di chuyển 
trong khu vực ASEAN với thực chất là thay đổi hướng đi của đường phá giá có xuất xứ Thái Lan 
vòng qua các nước ASEAN rồi vào Việt Nam. 

Bảng 3: Nhập khẩu đường của Việt Nam từ các nước ASEAN (Nguồn: VSSA). 

 

Bảng 4: Xuất khẩu đường của Thái Lan sang các nước ASEAN (Nguồn: VSSA). 
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“Toàn bộ lượng đường nhập khẩu kể trên đều có dấu hiệu gian lận trong khai báo xuất xứ để  sử 
dụng hành lang ATIGA hưởng thuế suất ưu đãi 5% hoặc sử dụng hình thức sản xuất xuất khẩu 
để không phải đóng thuế trong khi sản lượng đường xuất khẩu theo hình thức sản xuất xuất khẩu 
rất thấp, không đáng kể” VSSA nhận định.  

Cũng theo VSSA, nguồn cung dồi dào với đường nhập khẩu từ ASEAN cộng với đường gian lận 
thương mại qua biên giới Tây Nam tràn ngập thị trường do các biện pháp quản lý chưa hiệu quả 
và đường sản xuất từ mía trong nước vụ ép 2021-2022.  

Trong khi sức cầu kém trong giai đoạn phục hồi sau dịch bệnh COVID-19 khiến cho thị trường 
tiếp tục rơi vào cảnh thừa cung và đẩy giá đường thị trường xuống dưới mức giá thành sản xuất 
khiến đường của các nhà máy hoặc phải bán dưới giá thành hoặc phải tồn kho. 

Chuỗi cung ứng của ngành đường Việt Nam đang bị đe dọa nghiêm trọng và khó có khả năng 
tồn tại nếu không kịp khắc phục các hiện tượng gian lận thương mại.  

 

b. Tình hình hoạt động và kiểm soát đường nhập lậu và gian lận thương mại  

Trong tháng 5, các hoạt động gian lận thương mại đường tiếp tục hoạt động mạnh và đường lậu 
hoàn toàn thống trị thị trường, khiến cho các loại đường nhập khẩu chính ngạch và đường làm từ 
mía không thể tiêu thụ được.  

Số liệu xuất khẩu đường từ Thái Lan sang Campuchia và Lào (theo dữ liệu xuất khẩu do Thái Lan 
công bố) cho thấy có sự gia tăng mạnh trong 4 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ như sau:  

Bảng 5: Xuất khẩu đường từ Thái Lan sang Campuchia và Lào trong 4 tháng đầu năm 2022 

(Nguồn: VSSA). 

Bảng 6: Xuất khẩu đường từ Thái Lan sang Campuchia và Lào trong 4 tháng đầu năm 2021 

(Nguồn: VSSA). 
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Như vậy trong 4 tháng đầu năm, Campuchia đã nhập khẩu đường từ Thái Lan 229.240 tấn 
tăng 127% còn Lào còn nhập khẩu 147.238 tấn tăng đến 304% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, 
lượng đường nhập khẩu từ Thái Lan vào Lào trong 4 tháng đầu năm 2022 đã vượt qua mức 
nhập khẩu cả năm 2021.  

Đối chiếu dữ liệu nhập khẩu đường 4 tháng đầu năm 2022 của Tổng cục Hải Quan Việt Nam 
cho thấy Việt Nam đã nhập khẩu chính ngạch 73.190 tấn từ Campuchia và 123.375 tấn từ Lào, 
chỉ chiếm khoảng 52% lượng đường hai nước Campuchia và Lào đã nhập từ Thái Lan cùng 
thời gian đó và hầu như lượng đường còn lại sẽ được nhập lậu vào Việt Nam.  

Theo VSSA, điều này đã giải thích cho hiện tượng đường Thái Lan nhập lậu đang tràn ngập thị 
trường đường Việt Nam. Các cơ quan chức năng đã triển khai nhiều hoạt động để ngăn chặn 
hoạt động gian lận thương mại và rất nhiều hành vi gian lận thương mại đường nhập lậu đã 
được phát hiện tại hầu như tất cả các tỉnh thành trên cả nước.  

Tuy nhiên tất cả các vụ việc phát hiện cho đến nay chỉ được xử lý hành chính và hầu như 
không có tác dụng răn đe khiến hoạt động gian lận thương mại đường nhập lậu bùng phát 
cuối từ  tháng 12/2021 cho đến nay vẫn chưa giảm nhiệt, cho thấy công tác đấu tranh chống 
gian lận thương mại đương nhập lậu vẫn còn nhiều kẽ hở và đang bị các đối tương kinh doanh 
phi pháp lợi dụng. 

 

3. Dự báo 

VSSA nhận định nguồn cung trong thời gian tới tiếp tục dồi dào, với đường nhập khẩu tiếp tục 
đưa vào thị trường thông qua nhập khẩu trực tiếp chính ngạch và đường gian lận thương mại 
qua biên giới Tây Nam, cộng với đường từ vụ ép 2021-2022 và cả đường lỏng siro ngô tiếp tục 
được nhập khẩu.  

Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ đường chưa tăng nên sẽ không có hiện tượng thiếu hụt đường 
trong tháng 6 và các tháng kế tiếp và ưu thế thị trường vẫn thuộc về các loại đường và chất 
ngọt có nguồn gốc nhập khẩu và giá đường trong nước sẽ có diễn biến gắn với giá đường      
thế giới
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PHẦN III: 

 

 

Ngành FMCG phục hồi, đẩy nhu cầu tiêu thụ đường tăng cao 

Theo Kantar World Panel, tiêu thụ hàng thực phẩm, đồ uống (FMCG) tại Việt Nam thuộc nhóm tăng 
trưởng cao so với các quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á trong quý IV/2021 - giai đoạn hậu 
giãn cách. Cụ thể, trong quý IV năm ngoái, tổng mức tăng trưởng của tiêu dùng FMCG ở khu vực 
thành thị và nông thôn Việt Nam lần lượt là 3,9% và 5,2%, trong khi con số của Thái Lan là 3,5%. 

Sự trở lại của người lao động và sinh viên tại các thành phố (việc mở cửa trở lại các trường học và 
trường đại học diễn ra trong quý II và III năm 2022) trong nền kinh tế bình thường mới, dự kiến sẽ 
khuyến khích nhu cầu tiêu dùng FMCG, dẫn đến tăng trưởng tiêu dùng FMCG trong tương lai tiếp 
tục tăng cao hơn. 

Quá trình hồi phục của ngành FMCG đặc biệt là sữa và nước ngọt sẽ kéo theo nhu cầu tiêu thụ 
đường tăng lên. Đây sẽ cơ hội cho những doanh nghiệp sản xuất đường và các sản phẩm tiện lợi 
phù hợp với xu hướng phát triển của thị trường FMCG và F&B. 
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PHẦN IV: 

Bộ Công Thương gia hạn điều tra chống lẩn tránh thuế với đường mía 

Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 943/QĐ-BCT gia hạn thời hạn điều tra áp dụng biện 
pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại với một số sản phẩm đường mía thêm 2 
tháng. Do vậy, thời hạn kết thúc điều tra vụ việc là ngày 21/7/2022. 

Ngày 21/9/2021, Bộ ban hành Quyết định số 2171/QĐ-BCT về việc điều tra áp dụng biện pháp 
chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Thái 

Lan bị cáo buộc lẩn tránh thông qua 05 nước ASEAN gồm: Lào,Campuchia, Indonesia, Malaysia 
và Myanmar trên cơ sở Hồ sơ yêu cầu của đại diện ngành sản xuất trong nước và Hiệp hội Mía 
Đường Việt Nam. 

Trước đó, ngày 09/2/2021, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 477/QĐ-BCT áp dụng thuế 
chống bán phá giá, chống trợ cấp tạm thời với sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Thái Lan và 
ngày 15 tháng 6 năm 2021. Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1578/QĐ-BCT áp dụng 
biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp chính thức đối với một số sản phẩm đường mía nhập 
khẩu vào Việt Nam có xuất xứ từ Thái Lan. 

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, Bộ Công Thương nhận được nhiều ý kiến của các bên liên quan 
về các khía cạnh của vụ việc. 

Để đảm bảo việc điều tra được tiến hành một cách toàn diện, khách quan, đánh giá đầy đủ thông 
tin mà các bên liên quan cung cấp, căn cứ Điều 82 Nghị định 10/2018/NĐ-CP quy định chi tiết 
một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại. Bộ Công 
Thương đã gia hạn thời hạn điều tra áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ 
thương mại thêm 2 tháng với một số sản phẩm đường mía.’’ 
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PHẦN V: 

 

 

Các doanh nghiệp mía đường Việt Nam đã bước qua giai đoạn khó khăn nhất nhờ đà tăng của giá 
đường thế giới, trong khi thị trường trong nước được bảo vệ trước tình trạng bán chống phá giá, 
gian lận thương mại của doanh nghiệp nhiều nước trong khu vực. 

Theo nhận định của một số chuyên gia, giá đường thế giới vẫn duy trì ở mức cao nên các doanh 
nghiệp mía đường đang có triển vọng sáng, tập trung vào những doanh nghiệp tự chủ được vùng 
nguyên liệu. 

Kết quả kinh doanh niên độ 2020 - 2021 (1/7/2020 - 30/6/2021) của các doanh nghiệp mía đường 
niêm yết và có thanh khoản trên sàn gồm CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa (SBT); CTCP Mía 
đường Sơn La (SLS); CTCP Mía đường Lam Sơn (LSS); CTCP Đường Kon Tum (KTS) cho thấy, 
doanh thu tăng trung bình 15,8% và lợi nhuận tăng trung bình 80,8%. Trong 9 tháng đầu niên độ 
2021 - 2022 doanh thu tăng trung bình 8,9% và lợi nhuận tăng trung bình 85,5%. 

 

Bảng 7: Kết quả kinh doanh một số doanh nghiệp sản xuất mía đường (Đơn vị: tỷ đồng. 

Nguồn: Báo cáo tài chính các doanh nghiệp). 
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CTCP Mía đường Cần Thơ: Đặt kế hoạch doanh thu, lợi nhuận giảm 

so với năm trước 

Ngày 31/5, CTCP Mía đường Cần Thơ đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường 
niên với mục tiêu doanh thu 167,5 tỷ đồng, lãi trước thuế 2,3 tỷ đồng trong niên vụ 2021-2022,   
lần lượt giảm 3% và 21% so với kết quả năm ngoái. 

Trả lời thắc mắc của cổ đông khi trên báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh là lãi trước thuế   
2,9 tỷ, thực chất là lỗ 4,3 tỷ đồng, lãnh đạo Mía đường Cần Thơ cho biết hoạt động sản xuất kinh 
doanh bán đường lỗ 4,3 tỷ đồng do có những khoản chi phí mà công ty phải gánh không có phát 
sinh doanh thu như: Khấu hao đầu tư dây chuyền RE là 700 triệu/tháng (tương đương khoảng    
8,4 tỷ đồng/năm), khấu hao Nhà máy đường Vị Thanh là hơn 2,3 tỷ đồng/năm, tổng số khấu hao 
phải gánh của 2 khoản đã nêu là 10,7 tỷ đồng/năm.  

Hiện tại công ty đang còn rất nhiều tồn tại cần phải xử lý nhưng không có nguồn như: Đầu tư 
nguyên liệu Mekong Cane 5,941 tỷ đồng, hao hụt đường C và thiếu hụt hàng hóa là 4,4 tỷ đồng. 
Đầu tư hệ thống dây chuyền RE trên 126 tỷ không hiệu quả, phải đầu tư hệ thống Silo khoảng     
35 tỷ đồng do vẫn chưa xử lý được tồn tại của dây chuyền. 

Tổng số các khoản cần phải xử lý cho các tồn tại nêu trên là 14,6 tỷ đồng. Nếu theo kiến nghị của 

công ty kiểm toán thì công ty phải trích lập dự phòng các khoản này thì kết quả sản xuất kinh 
doanh vụ 2020-2021 sẽ lỗ là 13,2 tỷ đồng. 

Dẫn thông tin từ báo Hậu Giang, Mía đường Cần Thơ sẽ sớm vực dậy diện tích mía của nông dân 

được ký kết hợp đồng bao tiêu với công ty từ 1.500 ha trong vụ mía vừa qua lên 3.000 ha trong 
thời gian tới.  

Khi vùng mía nguyên liệu được khôi phục và ổn định thì ngoài Nhà máy đường Phụng Hiệp, tới 
đây Mía đường Cần Thơ sẽ tính toán đến việc khôi phục lại sản xuất tại Xí nghiệp đường Vị Thanh.  

Mặt khác, công ty cũng đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh và các ngành liên quan của tỉnh Hậu Giang 
có giải pháp kiến nghị với Trung ương về thực trạng khó khăn trong tiêu thụ đường hiện nay để có 

hướng tháo gỡ cho doanh nghiệp được kịp thời; đồng thời có thêm những chính sách cùng với 
doanh nghiệp để hỗ trợ cho người trồng mía trên địa bàn tỉnh. 

 

 



 

22 
 

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH THÁNG 5/2022 

CCTP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC Sugar – Mã: SBT): Cổ đông 

lớn thoái vốn khi giá cổ phiếu lao dốc 

Ông Đặng Văn Thành, người có liên quan của người nội bộ TTC Sugar đã bán toàn 
bộ gần 10 triệu cổ phiếu SBT, tương ứng tỷ lệ sở hữu 1,54% theo phương thức thoả thuận từ ngày 
13/4 đến 11/5. 

Ông Thành là chồng của bà Huỳnh Bích Ngọc, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) của TTC Sugar - 
người đang sở hữu hơn 69,7 triệu cổ phiếu SBT, tương đương 10,71% vốn điều lệ.  

Đồng thời, ông Đặng Văn Thành cũng là cha của bà Đặng Huỳnh Ức My, Phó Chủ tịch HĐQT TTC 
Sugar. Bà Đặng Huỳnh Ức My đang sở hữu hơn 100 triệu cổ phiếu SBT, tương đương 15,39% vốn 
điều lệ. Ngoài ra, TTC Sugar cũng thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn Thành Thành Công – nơi ông 
Đặng Văn Thành là Chủ tịch HĐQT. 

Giao dịch của ông Đặng Văn Thành diễn ra đúng giai đoạn cổ phiếu SBT đang điều chỉnh mạnh 
thấp nhất trong vòng một năm qua. 

 

CTCP Đường Quảng Ngãi (Mã: QNS): Tổng Giám đốc đăng ký mua 

vào lượng lớn cổ phiếu 

Ông Võ Thành Đàng, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Đường Quảng Ngãi 

đã hoàn tất giao dịch mua vào 963.000 trong tổng số 1 triệu cổ phiếu QNS đăng ký, do điều kiện 
thị trường chưa phù hợp. Giao dịch được thực hiện từ ngày 21/4 đến ngày 19/5. 

Sau giao dịch, ông Võ Thành Đàng đã nâng sở hữu tại Đường Quảng Ngãi từ tỷ lệ 6,68% lên 6,95% 
vốn điều lệ. 

Trước đó, con ông Ngô Văn Tụ, Ủy viên HĐQT cũng đã mua vào 25.000 cổ phiếu QNS từ ngày 
20/4 đến 18/5, nhằm nâng tỷ lệ nắm giữ lên 0,04%. 
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Ngày 7/6, TTC Sugar đã giải thích về việc chậm công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên    
2021 – 2022. Cụ thể, do tác động của COVID-19, các nhân sự phía công ty kiểm toán và bộ phận 
kế toán của bản thân công ty đã nhiễm COVID-19, khiến việc chuẩn bị báo cáo chậm trễ.

Biểu đồ 5:  Diễn biến giá cổ phiếu SBT trong một năm trở lại đây (Nguồn: TradingView). 
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Bộ Công Thương 

Tổng cục Hải quan 

Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA) 

Báo Hậu Giang 

 

Hiệp hội Mía đường Brazil (Unica) 

Hiệp hội các nhà máy đường Ấn Độ (ISMA) 

Cơ quan Quản lý Đường Philippines (SRA) 

Hiệp hội Đường Trung Quốc 

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) 

Reuters 

 

Báo cáo “Thị trường đường tháng 5/2022” được biên tập viên mục Hàng hóa của VietnamBiz tổng hợp và trình bày. 

Các số liệu, thông tin và những phân tích được tổng hợp trong báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và 
không được sử dụng như lời khuyên cho việc tư vấn kinh doanh, tài chính và những lĩnh vực chuyên nghiệp khác. 

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. 

VietnamBiz sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường đối với bất kì chi phí, tổn thất hoặc thiệt hại nào cho dù trực tiếp 

hay gián tiếp, có liên quan tới hoặc là hậu quả của việc sử dụng báo cáo, hoặc liên quan tới những thiếu sót, sai sót. 
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