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TÓM TẮT THÁNG 10/2022 

 

 

Số liệu từ các tổ chức thế giới cho thấy sản lượng sản xuất gạo toàn cầu trong 10 tháng 

đầu năm tiếp tục giảm so với cùng kỳ năm trước. 

ưng  
Các chính sách hạn chế của Ấn Độ đối với hoạt động xuất khẩu gạo đã làm tê liệt nhiều 
giao dịch trên thị trường gạo châu Á. Điều này khiến khách hàng tìm kiếm nguồn cung thay 

thế từ Việt Nam, Thái Lan và Myanmar. 

Trong tháng 10, chỉ số giá gạo FAO đạt 112 điểm, tăng 1% so với tháng 8/2022 và tăng 

12,1% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Giá gạo 5% tấm tháng 10 của Việt Nam tăng lên 425 - 430 USD/tấn, mức cao nhất kể từ 
tháng 11 năm ngoái đến nay. Mức giá này cao hơn gạo cùng loại của Ấn Độ và Thái Lan. 

Trong tháng, xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt 713.546 tấn với giá trị đạt hơn 341 triệu USD, 

trở thành tháng có lượng gạo xuất khẩu cao kỷ lục trong lịch sử ngành gạo nước ta. Tính 
đến hết tháng 10, xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt gần 6,1 triệu tấn, trị giá khoảng 3 tỷ USD 

USD (tăng 17,4% về lượng và 7,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2021). 

Theo các chuyên gia, nhu cầu gạo toàn cầu sẽ vượt sản lượng trong niên vụ 2022-2023. 
Đây là tin xấu cho các nước châu Á và châu Phi có gạo làm lương thực thiết yếu, một số 

phải nhập khẩu tới 60% nguồn cung cho thị trường nội địa. 

Trong quý III/2022, ngành gạo đã đón nhận nhiều tín hiệu tích cực từ thị trường, tuy nhiên 
kết quả kinh doanh của nhiều doanh nghiệp diễn biến trái chiều. 

Các doanh nghiệp cho rằng xu hướng giá tăng sẽ kéo dài trong thời gian tới. Mức giá cao 

của gạo Việt Nam sẽ kéo dài đến cuối tháng 12.  

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) dự báo với bức tranh xuất khẩu gạo 

tích cực từ đầu năm đến nay, trong 2 tháng cuối năm chỉ cần mỗi tháng đạt được mức tối 
thiểu 600.000 tấn, ước tính cả năm nay sẽ xuất khẩu 7,2-7,3 triệu tấn gạo. Đây là lượng gạo 

xuất khẩu cao thứ hai trong lịch sử ngành lúa gạo Việt Nam kể từ sau năm 2012. 
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PHẦN I: 

 

 

 

1. Sản xuất – Tiêu thụ 

Trong 10 tháng đầu năm 2022, số liệu từ các tổ chức thế giới đều cho thấy sản lượng sản xuất gạo 
toàn cầu tiếp tục giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước. 

Cụ thể, theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), sản lượng sản xuất gạo toàn cầu trong tháng 10 năm 
2022 ước khoảng 42,1 triệu tấn, giảm 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Đồng thời, Hội đồng Ngũ cốc 

Quốc tế (IGC) cũng ước tính sản xuất gạo toàn cầu trong tháng 10 đạt 42,3 triệu tấn, giảm 1,6% so 
với cùng kỳ 2021. 

Trong khi đó Tổ chức Nông lương Thế giới (FAO) ước tính sản lượng sản xuất gạo thế giới trong 

tháng 10 khoảng 42,7 triệu tấn, giảm 2,4% so với cùng kỳ năm 2021. 

 

Về sản lượng tiêu thụ gạo toàn cầu, theo tính toán của FAO đạt 43 triệu tấn trong tháng 10 và giảm 

nhẹ với cùng kỳ 2021. Còn theo IGC ước tính sản lượng tiêu thụ gạo ở mức 42,5 triệu tấn, giảm 
0,5%. 



 

5 

 

THỊ TRƯỜNG GẠO THẾ GIỚI THÁNG 10/2022 

2. Tình hình xuất nhập khẩu 

a. Xuất khẩu 

Thái Lan: Theo ông Chookiat Ophaswongse, Chủ tịch danh dự của Hiệp hội các nhà xuất 
khẩu gạo Thái Lan, lũ lụt do cơn bão Noru gây ra hồi cuối tháng 9 và mưa lớn trong suốt 

đầu tháng 10 có thể làm giảm sản lượng lúa vụ chính của Thái Lan nhưng vẫn còn quá sớm để ước 
tính giá trị thiệt hại do lũ lụt vẫn tiếp tục diễn ra tại nhiều khu vực trên cả nước.  

“Các cánh đồng lúa trên núi có thể không bị tác động mạnh nhưng vùng đất thấp đối mặt với thiệt 
hại lớn do vẫn đang bị ngập úng. Chúng ta phải chờ tới khi thu hoạch mới biết chính xác mức độ 

thiệt hại”, ông cho hay. Ông Chookiat cho biết nhiều nhà nhập khẩu đã yêu cầu thông tin về tình 
hình lũ lụt do họ lo sợ giá gạo sẽ tăng nếu sản xuất tại Thái Lan bị thiệt hại. 

Sản lượng lúa niên vụ 2022 -2023 của Thái Lan ban đàu ước đạt 26,9 triệu tấn, tăng 2,09% so với 

niên vụ trước. Trung tâm Nghiên cứu Kasikorn ước tính lũ lụt trong giai đoạn tháng 8 – 10/2022 có 
thể gây thiệt hại khoảng 2,9 – 3,1 tỷ baht đối với sản xuất lúa gạo vụ chính và có khả năng đẩy giá 

gạo Thái Lan lên mức tương đối cao trong giai đoạn này.  

Ông Chookiat cho rằng nếu lũ lụt tiếp diễn thì thiệt hại liên đới sẽ diễn ra đối với sản xuất lúa gạo 

của Thái Lan nói chung, có thể tác động tiêu cực tới xuất khẩu gạo Thái Lan trong năm tới. Tuy 
nhiên, ông khẳng định rằng lũ lụt có thể không gây ra tác động mạnh tới xuất khẩu gạo Thái Lan 

trong năm nay.  

“Năm 2022, xuất khẩu gạo Thái Lan sẽ chắc chắn đạt mức 7,5 triệu tấn và có thể chạm mức 8 triệu 
tấn do đồng Baht yếu và Ấn Độ tăng thuế xuất khẩu. Quan trọng hơn, Thái Lan có đủ tồn kho gạo 

để xuất khẩu ra thị trường thế giới”, ông Chookiat cho hay. 

Trong tháng 9, Ấn Độ, nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, cấm xuất khẩu gạo tấm và áp thuế xuất 

khẩu 20% lên nhiều loại gạo khác nhau. Ông Chookiat cho rằng giá gạo nội địa Thái Lan đang ở 
mức tốt và sẽ duy trì ở mức tương đối cao trong năm nay, chủ yếu do nhu cầu xuất khẩu cao và 

đồng Baht yếu, giúp tăng khả năng cạnh tranh của Thái Lan trong xuất khẩu gạo. 

Giá lúa gạo trắng nội địa tại Thái Lan hiện ở mức 9.500 – 10.000 baht/tấn, trong khi giá lúa gạo 
Hom Mali ở mức 14.500 – 15.000 baht/tấn. Giá gạo trắng 5% tấm Thái Lan (FOB) hiện ở mức 439 

USD/tấn. “Chúng tôi dự báo xuất khẩu gạo của Việt Nam chỉ đạt tối đa 7 triệu tấn trong năm 2022 
do cần đảm bảo nguồn cung lương thực cho 100 triệu dân; trong khi Thái Lan có đủ cho xuất khẩu 

8 – 9 triệu tấn gạo hàng năm”, ông khẳng định. 

Trong 9 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu gạo Thái Lan đạt 5,6 triệu tấn, tăng 44% so với cùng kỳ 

năm 2021. Bất chấp mưa lớn diễn ra tại nhiều khu vực, xuất khẩu gạo Thái Lan trong tháng 9/2022 
vẫn đạt hơn 800.000 tấn. 
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Ấn Độ: Nước này đã xuất khẩu 2,15 triệu tấn gạo các loại trong tháng 8/2022, tăng 16% 
so với tháng 7/2022 và tăng 33% so với cùng kỳ 2021. Trong đó, gạo non-basmati chiếm 

1,78 triệu tấn và gạo basmati là 0,37 triệu tấn. Lũy kế xuất khẩu 8 tháng đầu năm 2022 đạt 15,36 
triệu tấn, tăng 7% so với cùng kỳ 2021. Bờ Biển Ngà trở thành khách hàng tiêu thụ gạo non-basmati 

lớn nhất trong tháng 8/2022 và theo sau là Trung Quốc.  

Theo số liệu của Tổng công ty Lương thực Ấn Độ (FCI), tính đến ngày 1/10/2022, tồn kho gạo cả 
nước đạt 28,39 triệu tấn, đã bao gồm 11,83 triệu tấn lúa quy gạo, giảm khoảng 19,55% so với thời 

điểm 1/9/2022 và giảm khoảng 18,3% so với cùng kỳ năm trước. Trữ lượng tồn kho cả nước giảm 
khá nhiều trong tháng vừa qua là do chính phủ gia hạn chương trình phân phối lương thực bổ sung 

đến người dân trong khuôn khổ Đạo luật An ninh Lương thực Quốc gia (NFSA) đến tháng 12/2022.  

Trong khi đó, tồn kho ngũ cốc (bao gồm gạo, lúa mì và hạt thô) tính đến ngày 1/10/2022 vào 

khoảng 51,4 triệu tấn, giảm khoảng 37% so với cùng kỳ 2021 và giảm khoảng 15% so với thời điểm 
1/9/2022. Như vậy, tồn kho ngũ cốc cả nước hiện vẫn cao hơn nhiều so với mức quy định 30,77 

triệu tấn (gồm 25,77 triệu tấn dự trữ lưu thông và 5 triệu tấn dự trữ chiến lược) cho quý IV/2022. 

 

Pakistan: Theo các chuyên gia, nguồn cung gạo dồi dào từ các nước xuất khẩu chủ chốt 

có thể bù đắp phần lớn sản lượng sụt giảm sau các trận lụt tại Pakistan và nắng nóng 
nghiêm trọng tại Trung Quốc khiến mùa màng hư hại, qua đó giúp bình ổn giá mặt hàng lương thực 

này. 

Là nước xuất khẩu gạo lớn thứ 4 thế giới, ngành nông nghiệp của Pakistan hứng chịu thiệt hại nặng 
nề do lũ lụt đã nhấn chìm và gây hư hại nhiều vùng nông nghiệp. Sản lượng gạo của Pakistan dự 

kiến giảm 10% so với lượng thu hoạch dự kiến đạt 8,7 triệu tấn trong năm 2022. 

 

EU: Số liệu xuất nhập khẩu gạo mới nhất do EU công bố, EU đã xuất khẩu 331.303 tấn gạo 

(loại tương đương) trong giai đoạn 1/9/2021 – 14/8/2022, tăng khoảng 10% so với mức 
301.478 tấn cùng kỳ năm trước bao gồm gạo tròn 225.230 tấn và gạo dài 106.073 tấn. 

 

Campuchia: Theo nguồn tin từ Liên đoàn Gạo Campuchia (CRF), nước này đã xuất khẩu 
389.000 tấn gạo xay xát các loại trong 8 tháng đầu năm 2022, tăng 13% so với cùng kỳ 

2021. Trung Quốc tiếp tục là nước tiêu thụ gạo lớn nhất của nguồn cung này khi chiếm đến 44% 
tổng khối lượng xuất khẩu, theo sau là Pháp (15%) và Malaysia (6%). Về cơ cấu chất lượng gạo, 

gạo thơm đứng đầu với 65,8%, gạo trắng là 29,91% và các loại khác chiếm tỷ trọng dưới 5%. 



 

7 

 

THỊ TRƯỜNG GẠO THẾ GIỚI THÁNG 10/2022 

Tổng Thư ký CFR cho biết xuất khẩu gạo trong 8 tháng đầu năm 2022 của Campuchia cao hơn 
cùng kỳ năm trước nhờ chi phí vận chuyển giảm, tình trạng khan hiếm container rỗng cải thiện 

nhiều và EU nới lỏng chính sách nhập khẩu mặt hàng gạo trắng đối với nguồn cung này. 

 

b. Nhập khẩu 

Trung Quốc: Mới đây, USDA đã công bố bảng cân đối gạo mới nhất của Trung Quốc. Sản 
xuất, tiêu thụ và nhập khẩu gạo đã xay xát được dự báo sẽ giảm so với năm trước. 

Báo cáo vẫn giữ nguyên dự báo sản lượng gạo xay xát năm 2022 - 2023 (tháng 7/2022 đến tháng 

6/2023) của Trung Quốc không thay đổi so với dự báo chính thức là 147 triệu tấn. Dự báo giảm so 
với mức 148,99 triệu tấn của năm trước do hạn hán đối với cây trồng từ giữa đến cuối vụ. 

Hạn hán đã ảnh hưởng đến các tỉnh miền Nam, chiếm khoảng 65% sản lượng của Trung Quốc, đến 
các diện tích lúa từ giữa đến cuối niên vụ, giai đoạn sinh trưởng quan trọng và nhạy cảm nhất với 

nhiệt độ và lượng mưa. Theo các nguồn tin địa phương, các cánh đồng lúa ở khu vực đồi núi hẻo 
lánh của miền Trung Trung Quốc đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi hạn hán. 

Hạn hán đang tiếp tục ảnh hưởng đến hai tỉnh trồng lúa hai vụ hàng đầu của nước này là Giang Tây 

và Hồ Nam. 

Báo cáo cũng cho biết họ đã hạ dự báo tiêu thụ gạo niên vụ 2022-2023 của Trung Quốc xuống 155 

triệu tấn so với dự báo chính thức 156,1 triệu tấn của USDA. Dự báo giảm so với ước tính 156,34 
triệu tấn của năm trước. Giá gạo nội địa của Trung Quốc vẫn ổn định bất chấp hạn hán và biến 

động giá quốc tế. 

USDA giữ nguyên dự báo nhập khẩu gạo 2022/23 của Trung Quốc là 5,5 triệu tấn. Dự báo giảm so 
với mức 5,95 triệu tấn của năm trước do lệnh cấm xuất khẩu gạo tấm của Ấn Độ. Kể từ năm 2020, 

gần một nửa lượng gạo nhập khẩu của Trung Quốc là gạo tấm, chủ yếu từ Ấn Độ và Myanmar để 
làm thức ăn chăn nuôi cũng như sản xuất rượu và đồ ăn nhẹ. 

Trung Quốc đã nhập khẩu khoảng 2,5 triệu tấn gạo tấm từ Ấn Độ trong 6 tháng đầu năm nay. Ấn 
Độ cấm xuất khẩu gạo tấm và áp thuế 20% đối với một số loại gạo. Các nguồn tin và nhà phân tích 

dự đoán Trung Quốc có thể sẽ quay sang Pakistan để lấp đầy khoảng trống mà Ấn Độ để lại. 

 

Hàn Quốc: Chính phủ Hàn Quốc đang có kế hoạch mua tổng cộng 900.000 tấn gạo trong 
mùa thu hoạch hiện tại, tăng so với 350.000 tấn được mua trong năm trước, dẫn lời Bộ 

Nông nghiệp. 

Ban đầu, chính phủ đã tìm cách mua 450.000 tấn trong năm nay để ổn định giá cả. Nhưng bây giờ, 

họ quyết định mua thêm 450.000 tấn, nâng tổng số lượng mua lên 900.000 tấn. 
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Chính phủ đang kỳ vọng vụ thu hoạch năm nay sẽ bội thu tương tự như năm ngoái, và tình hình có 
thể dẫn đến cung vượt cầu và giá tiếp tục giảm trong bối cảnh tiêu thụ giảm do thói quen ăn uống 

thay đổi. 

Theo thống kê, Hàn Quốc có thể sẽ sớm chốt số lượng sản xuất năm nay và chính phủ dự kiến sẽ 
có những hành động tiếp theo để ổn định giá cả. 

Theo dữ liệu mới nhất của Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc, tháng 9 vừa qua, 

giá gạo 20 kg giảm 24,9% so với cùng kỳ năm trước - mức giảm mạnh nhất trong vòng 45 năm qua. 
Trong khi đó, Hàn Quốc dự kiến sẽ chỉ tiêu thụ 51,9 kg gạo/người vào năm 2022, ít hơn một nửa so 

với mức tiêu thụ của 30 năm trước, do nhu cầu tiêu thụ gạo của các trường học, doanh nghiệp và 

nhà hàng vẫn chưa phục hồi do tác động của đại dịch COVID-19. 

Mặc dù gạo là lương thực chính của người dân Hàn Quốc, song lượng tiêu thụ mặt hàng này đã 
giảm liên tục kể từ năm 1980 chủ yếu do những thay đổi trong chế độ ăn cũng như thói quen ăn 

uống. 

 

Philippines: Mới đây, USDA đã công bố bảng cân đối gạo mới nhất của mình dành cho 

Philippines. 

Cơ quan này đã hạ dự báo sản lượng lúa gạo 2022-2023 (tháng 7/2022 đến tháng 6/2023) của 
Philippines xuống 19 triệu tấn so với dự báo chính thức của USDA là 19,7 triệu tấn. Sự sụt giảm này 

là do lượng phân bón giảm trong bối cảnh giá cả tăng cao, cũng như ảnh hưởng của bão Noru. 

Báo cáo đã nâng dự báo nhập khẩu gạo 2022-2023 của Philippines lên 3,4 triệu từ mức dự báo 

chính thức của USDA là 3,3 triệu tấn. Sự gia tăng dự kiến này đến từ nguồn cung có thể thiếu hụt. 
Trong khi đó, dự trữ gạo 2022-2023 của Philippines hạ xuống 4,194 triệu tấn từ mức dự báo chính 

thức của USDA là 4,614 triệu tấn để duy trì mức tiêu thụ nội địa dự báo. 

Theo trang tin Philstar, sau khi lượng lớn hoa màu tại đảo Luzon của Philippines bị bão Noru tàn 
phá, quốc gia Đông Nam Á này có thể phải tính đến phương án nhập khẩu gạo nhiều hơn trong thời 

gian tới với chi phí cao hơn đáng kể do đồng peso tiếp tục suy yếu.  

Số liệu mới nhất từ Bộ Nông nghiệp Philippines cho biết thiệt hại nông nghiệp do bão Noru gây ra 

là gần 2,3 tỷ peso. Khoảng hơn 141.300 ha hoa màu và hơn 72.000 tấn nông sản ở khu hành chính 
Cordillera (CAR), các vùng Ilocos, đảo chính Luzon, Calabarzon và Bicol đã bị bão tàn phá. 

Các loại hoa màu bị ảnh hưởng là ngô, lúa, cùng các sản phẩm gia cầm, gia súc và ngư nghiệp. Lúa 

gạo là lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nhất, khoảng gần 139.000 ha, tương đương 63.115 tấn gạo trị 
giá 959,8 triệu peso bị mất trắng. 
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Hiện Bộ Nông nghiệp Philippines đang phối hợp với các cơ quan liên quan để đánh giá mức độ 
thiệt hại.  

Theo ông Raul Montemayor, Giám đốc của Liên đoàn Nông dân Tự do (FFF), dự trữ gạo của 

Philippines hiện vẫn đủ nhờ đợt nhập khẩu khối lượng lớn trước đó và vụ thu hoạch vẫn đang diễn 
ra ở những khu vực không bị ảnh hưởng bởi bão Noru. 

"Tuy nhiên vấn đề lớn của Philippines là lượng hàng tồn kho cho năm 2023 khá thấp. Sản lượng 

gạo được dự báo sẽ giảm do giá phân bón và nhiên liệu tăng cao, nên thiệt hại về mùa màng do 
bão Noru gây ra sẽ khiến nguồn cung sụt giảm thêm", ông Raul Montemayor cho hay. 

Hạ nghị sĩ Joey Salceda của tỉnh Albay cho rằng Philippines nên cân nhắc đặt hàng trước gạo nhập 
khẩu, đề phòng giá tăng đột biến, đặc biệt là trong bối cảnh đồng nội tệ suy yếu. 

Theo Bộ Nông nghiệp Philippines, nếu thiệt hại đối với đất canh tác ở Luzon trở nên tồi tệ hơn dự 

kiến, nước này chắc chắn sẽ phải nhập khẩu gạo nhiều hơn. 

Đồng peso mất giá, khiến nhập khẩu gạo đắt hơn là một bất lợi. Do đó, chính quyền Philippines 

đang tích cực nghiên cứu các kế hoạch hỗ trợ giúp nông dân nhanh chóng tái canh tác trở lại.  

Ngoài việc cung cấp giống lúa, ngô và các loại rau trồng, Bộ Nông nghiệp sẽ phân phối các loại 
thuốc bảo vệ cần thiết cho ngành chăn nuôi gia súc và gia cầm để giúp ngành này phục hồi. 

Cục Nghề cá và Nguồn lợi Thủy sản sẽ hỗ trợ cá giống và dụng cụ đánh bắt để giúp đỡ những ngư 
dân nhỏ bị ảnh hưởng. Để đảm bảo khôi phục ngay lập tức các khu vực bị ảnh hưởng, Bộ Nông 

nghiệp Philippines sẽ kích hoạt Quỹ phản ứng nhanh để giúp đỡ người nông dân. 

 

Nhật Bản: Theo thông báo trên trang website của Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy 
sản Nhật Bản (MAFF), gói thầu thứ ba của CPTPP SBS đối với 1.080 tấn gạo được tiến 

hành vào ngày 27/9/2022, đã nhận được 100 tấn dự thầu, nhưng các hồ sơ dự thầu đã không 

thành công. 

Do đó Bộ đã tiến hành đấu thầu lại 100 tấn vào ngày 28/9/2022. Nhưng không nhận được đơn. 
Hiệu lực của đợt thầu CPTPP SBS gạo 1.080 tấn vào ngày 27/9/2022, không nhận được thành 

công nào. 

Oryza đã báo cáo thông báo đấu thầu vào ngày 14/9//2022. 
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3. Diễn biến giá 

 Trong tháng 10, chỉ số giá gạo FAO đạt 112 điểm, tăng 1% so với tháng 8/2022 và tăng 12,1% so 

với cùng kỳ năm ngoái.  

 

 

Trong tháng 10, giá gạo 5% tấm của Việt Nam là 425 - 430 USD/tấn, mức cao nhất kể từ tháng 11 

năm ngoái đến nay. Mức giá này cao hơn gạo cùng loại của Ấn Độ 48 - 51 USD/tấn và Thái Lan 18 - 
23 USD/tấn. 

Trong khi đó, tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm giảm 28 USD/tấn, từ mức 435 USD/tấn xuống còn 407 

USD/tấn, mức thấp nhất kể từ cuối tháng 7/2022. 

Các thương nhân cho rằng giá gạo giảm do nhu cầu tiêu thụ giảm ở cả thị trường trong nước và 

xuất khẩu trong bối cảnh không có sự gián đoạn nguồn cung do lũ lụt. Đồng Baht của Thái Lan đã 
được giao dịch gần mức thấp nhất kể từ năm 2006 so với đồng USD, bởi những lo ngại dai dẳng về 

tăng trưởng toàn cầu và suy thoái. 

Tại Ấn Độ, giá gạo đồ 5% tấm trong tháng 10 giảm nhẹ 2 USD/tấn, từ mức 376 - 384 USD/tấn 
xuống 374 - 382 USD/tấn. Giá gạo giảm do nhu cầu tiêu thụ giảm và chất lượng gạo bị ảnh hưởng 

bởi mưa lớn.

Bảng 1: Chỉ số giá gạo theo FAO tháng 10/2022 (Nguồn: FAO). 
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PHẦN II: 

1. Sản xuất 

a. Diện tích gieo trồng, thu hoạch 

Theo số liệu của Tổng Cục Thống kê, tính đến tuần giữa tháng 10, cả nước thu hoạch được 893,1 

nghìn ha lúa mùa, chiếm 57,4% diện tích gieo cấy và bằng 87,9% cùng kỳ năm trước. Trong đó, các 
địa phương phía Bắc thu hoạch được 614,1 nghìn ha, chiếm 60% và bằng 79,6%; các địa phương 

phía Nam thu hoạch được 279 nghìn ha, chiếm 52,3% và bằng 114,3%. Ước tính năng suất lúa mùa 
đạt 52,66 tạ/ha, tăng 1 tạ/ha so với vụ mùa năm 2021; sản lượng đạt 8,2 triệu tấn, tăng 144 nghìn 

tấn. 

Đối với Lúa hè thu, diện tích gieo trồng vụ hè thu năm 2022 ước đạt 1.915,6 nghìn ha, giảm 38,6 

nghìn ha so với vụ hè thu năm 2021; năng suất đạt 56,4 tạ/ha, giảm 0,6 tạ/ha; sản lượng đạt 10,8 
triệu tấn, giảm 340 nghìn tấn. 

Còn lúa thu đông, đến giữa tháng 10, vùng Đồng bằng sông Cửu Long gieo cấy được 637,5 nghìn 

ha lúa thu đông, bằng 90,7% cùng kỳ năm trước. 

 

b. Tình hình sâu, dịch bệnh, thời tiết  

Theo báo cáo của Cục Bảo vệ thực vật (BVTV), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) 

vào tuần thứ 2 tháng 11: 

 Rầy hại lúa: Diện tích nhiễm 264 ha (giảm 258 ha so với kỳ trước, giảm 7.720 ha so với cùng 

kỳ năm trước), phòng trừ trong kỳ 60 ha. 

 Sâu cuốn lá nhỏ: Diện tích nhiễm 2.352 ha (giảm 1.400 ha so với kỳ trước, giảm 1.652 ha so 

với cùng kỳ năm trước ), phòng trừ trong kỳ 1.120 ha. 

 Sâu đục thân 2 chấm: Diện tích nhiễm 1.321 ha (giảm 18 ha so với kỳ trước, giảm 4 ha so 

với cùng kỳ năm trước), phòng trừ trong kỳ 1.070 ha. 

 Bệnh đen lép hạt: Diện tích nhiễm 2.840 ha, giảm 1.850 ha so với kỳ trước, giảm 2.486 ha 

so với cùng kỳ năm trước, phòng trừ trong kỳ 1.922 ha. 
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2. Tiêu thụ 

Theo Tổng cục Hải quan, trong tháng 10, xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt 713.546 tấn (tăng hơn 

22% so với tháng 9) với giá trị đạt hơn 341 triệu USD (tăng 24%), trở thành tháng có lượng gạo xuất 
khẩu cao kỷ lục trong lịch sử ngành gạo nước ta. 

Tính đến hết tháng 10, xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt gần 6,1 triệu tấn, trị giá khoảng 3 tỷ USD 

USD (tăng 17,4% về lượng và 7,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2021). 

 Philippines vẫn duy trì là thị trường số 1 về tiêu thụ gạo của Việt Nam, chiếm 45% trong tổng lượng 

và chiếm 43% trong tổng kim ngạch gạo xuất khẩu của cả nước. Tiếp sau đó là thị trường Trung 
Quốc chiếm gần 13% trong tổng lượng với kim ngạch gần 383 triệu USD, Bờ Biển Ngà nhập khẩu 

khoảng 600.000 tấn gạo, với khoảng 265 triệu USD... 

 

 

Năm nay, xuất khẩu gạo sang các thị trường FTA tăng rất mạnh từ 18 - 35% như các nước trong 
RCEP (Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực) đạt 4,1 triệu tấn, gần 2 tỷ USD. Thị trường Hiệp 

định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTTP) đạt hơn 510.000 tấn, gần 250 

triệu USD. 

 

3. Diễn biến giá 

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, trong 2 tuần đầu tháng 11, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam 
vẫn duy trì ở mức cao, cách biệt so với các nước đẩy giá gạo trong nước tăng theo và giao dịch 

sôi động hơn. Cụ thể, ngày 13/11, lúa đài thơm 8 đang được thương lái thu mua tại ruộng với mức 
6.700 – 6.800 đồng/kg; lúa OM 5451 6.500 – 6.650 đồng/kg; nàng hoa 9 6.800 – 7.000 đồng/kg; 

nếp khô Long An 9.000 – 9.200 đồng/kg, nếp khô An Giang giá dao động 8.400 – 8.600 đồng/kg…. 

Biểu đồ 1: Philippines là thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất tính đến hết tháng 10 năm 2022 

(Nguồn: Tổng cục Hải quan). 
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Gạo Việt Nam tăng giá mạnh là do nhu cầu nhập khẩu quốc tế những tháng cuối năm tăng cao 
trong khi nguồn cung hạn chế bởi thời tiết bất lợi ở một số nước trồng lúa. Đặc biệt, sau khi Ấn Độ 

hạn chế xuất khẩu gạo, nhiều đối tác đã chuyển hướng sang các thị trường khác, tạo cơ hội cho 
các doanh nghiệp Việt đẩy mạnh xuất khẩu. Giá gạo Việt Nam đã tăng hơn 30 USD/tấn kể từ khi Ấn 

Độ điều chỉnh chính sách. 

Thời gian gần đây, xuất khẩu gạo Việt Nam đã có sự dịch chuyển mạnh sang phân khúc gạo thơm 
và gạo chất lượng cao như lúa đài thơm 8, OM 5451, OM 18…những giống lúa không nước nào có, 

đẩy giá gạo Việt Nam bán được mức cao. 
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PHẦN III: 

Nhu cầu gạo sẽ vượt sản lượng trong 2023 

Theo Reuters, những lệnh hạn chế gần đây của Ấn Độ đối với xuất khẩu gạo có thể châm ngòi cho 

một đợt tăng giá gạo trên toàn cầu sau hơn một thập kỷ ổn định, theo các nhà giao dịch gạo nhận 
định, khi chủ nghĩa bảo hộ của Ấn Độ diễn ra đúng thời điểm sản lượng gạo giảm tại các nước sản 

xuất lớn khác và nhu cầu toàn cầu đang tăng. Mùa mưa diễn biến thất thường, lượng mưa không 
đều gây bất lợi cho hoạt động trồng lúa tại Ấn Độ, trực tiếp dẫn tới các lệnh hạn chế xuất khẩu vào 

tháng 9; trong khi đó, lũ lụt làm giảm sản lượng tại Pakistan trong lúc tiêu dùng tăng tại các nước 
nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới như Bangladesh và Philippines. Đó là lý do vì sao các nhà dự báo 

đang cho rằng nhu cầu gạo toàn cầu sẽ vượt sản lượng trong niên vụ 2022-2023. 

Đây là tin xấu cho các nước châu Á và châu Phi có gạo làm lương thực thiết yếu, một số phải nhập 
khẩu tới 60% nguồn cung cho thị trường nội địa. Do Ấn Độ - nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới – 

cấm xuất khẩu gạo tấm và áp thuế xuất khẩu 20% lên một số loại gạo non-basmati, giá gạo toàn 
cầu đã tăng vọt hơn 10%. Tháng 9/2022, chỉ số giá gạo toàn cầu tăng 2,2%, chạm mức cao nhất 

trong 18 tháng. “Thị trường quốc tế đang nóng lên và giá sẽ tiếp tục tăng”, theo ông Nitin Gupta, 
phó chủ tịch mảng kinh doanh gạo của Olam nhận định. 

Các chính phủ toàn cầu vốn đã gặp khó khăn trong kìm hãm lạm phát thực phẩm do các gián đoạn 
mà COVID-19 gây ra cho sản xuất và các chuỗi cung ứng, và sau đó là cuộc tấn công của Nga và 

Ukraine khiến hàng triệu tấn thực phẩm bị gạt ra khỏi nền thương mại toàn cầu, đẩy lạm phát lên 
mức cao kỷ lục hồi đầu năm. Dù vậy, cho tới trước khi Ấn Độ triển khai các lệnh cấm xuất khẩu vài 

tháng trước, các nhà chức trách ngành tại châu Á cho biết giá gạo vẫn ổn định nhờ tồn kho dồi 
dào. Gạo, không giống như lúa mỳ, bị cô lập trong cuộc chiến Nga – Ukraine, khi cả hai nước đều là 

các nhà sản xuất và nguồn cung lớn, vẫn khá ổn định trong suốt giai đoạn COVID-19 gây gián đoạn 
cho các loại thực phẩm khác. 

Tuy nhiên, hiện các nhà xuất khẩu Thái Lan và Việt Nam cũng không còn tồn kho đủ để bù đắp cho 
nguồn cung hụt đi sau khi Ấn Độ áp các lệnh cấm xuất khẩu và những thiệt hại về sản lượng trên 

diện rộng. Tồn kho gạo toàn cầu có thể giảm xuống mức thấp nhất trong ít nhất 5 năm trong năm 
2023, theo ba nhà giao dịch dẫn những đánh giá nội bộ. “Do Ấn Độ chiếm tới 40% thương mại gạo 

toàn cầu, không dễ để các nhà cung cấp khác thay thế nguồn cung gạo Ấn Độ bị hụt đi khi nhu cầu 
đang tăng từ các nước nhập khẩu lớn nhất thế giới”. 
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Sản lượng dự báo giảm 

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) hạ ước tính sản lượng gạo toàn cầu niên vụ 2022-2023 xuống 508 triệu 

tấn, mức thấp nhất trong 4 năm. Chỉ 1 tháng trước, cơ quan này dự báo sản lượng gạo ở mức 512 
triệu tấn. Một số nhà giao dịch hàng đầu thế giới thậm chí dự báo sản lượng giảm mạnh xuống chỉ 

còn khoảng 500 triệu tấn do các điều kiện thời tiết cực đoan đe dọa sản lượng nông nghiệp tại các 
nước như Trung Quốc, Ấn Độ, Bangladesh và Pakistan. 

Tại Ấn Độ, thời tiết khô hạn làm chậm tiến độ xuống giống lúa, nhiều nông dân quyết định từ bỏ; và 
sau đó mưa quá nhiều vào thời điểm thu hoạch lại gây thiệt hại cho năng suất, làm dấy lên lo ngại 

lạm phát thực phẩm. Sản lượng lúa vụ hè của Ấn Độ cso thể giảm xuống 105 triệu tấn trong niên vụ 
2022/23, giảm 6% so với cùng kỳ niên vụ trước, theo nhận định của Bộ Nông nghiệp Ấn Độ vào 

tháng 9, và các nhà giao dịch tư nhân ước tính sản lượng có thể giảm thấp xuống mức 100 triệu 
tấn. 

Sản lượng gạo tại Trung Quốc – nước tiêu dùng gạo lớn nhất thế giới – có thể giảm 2,9% so với 

năm trước xuống còn 206 triệu tấn do nhiệt độ tăng và hạn hán tại một số khu vực trồng lúa, theo 

hãng tư vấn Shanghai JC Intelligence Co Ltd. Đây là thay đổi lớn so với năm ngoái, khi Ấn Độ ghi 
nhận kim ngạch xuất khẩu gạo cao kỷ lục ở mức 21,2 triệu tấn – với mức giá rẻ hơn tới 30% so với 

các đối thủ cạnh tranh – giúp kiểm soát giá gạo toàn cầu trong khi giá các hàng hóa thực phẩm 
khác tăng vọt do gián đoạn nguồn cung. Sau lệnh hạn chế xuất khẩu hồi tháng 9, xuất khẩu gạo 

của Ấn Độ dự báo giảm khoảng 25% trong năm nay. 

 

Sản lượng gạo châu Á giảm 

Gần như toàn bộ các nước sản xuất gạo hàng đầu đều dự báo giảm sản lượng và nhu cầu gạo toàn 
cầu sẽ có thể vượt nguồn cung, theo ông B.V. Krishna Rao, chủ tịch Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo 

Ấn Độ. Các lệnh hạn chế xuất khẩu của Ấn Độ giúp các đối thủ như Việt Nam, Thái Lan và 
Myanmar tăng xuất khẩu nhưng các nước này lại có nguồn cung khả dụng xuất khẩu hạn chế, ông 

Rao choh ay. 

Sản lượng lúa của Việt Nam dự báo đi ngang so với năm ngoái, ở mức 43 triệu tấn, theo dữ liệu 
chính phủ. Nước láng giềng Thái Lan đặt mục tiêu xuất khẩu 7,5 triệu tấn gạo trong năm 2022, tăng 

7% so với mục tiêu 7 triệu tấn đặt ra trước đó, theo người phát ngôn chính phủ Anucha 

Burapachaisri. Tổng cộng cả hai nước không thể cung cấp tới 2 triệu tấn để bù đắp vào khoảng 
trống mà Ấn Độ bỏ lại. Trong khi đó, Pakistan không thể dận dụng các lệnh hạn chế xuất khẩu của 

Ấn Độ sau khi lũ lụt nghiêm trọng gây thiệt hại cho mùa màng.  
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Theo USDA, sản lượng gạo của Pakistan có thể giảm 18% xuông sconf 7,4 triệu tấn. Các nước sản 
xuất gạo lớn khác như Trung Quốc, Bangladesh, và Philippines, giống như Ấn Độ, đều có điều kiện 

sản xuất bất lợi, bao gồm hạn hán, lũ lụt, bão lốc. “Sự kết hợp bất thường của các sự kiện thời tiết 
tại châu Á sẽ gây thiệt hại nặng nề cho người tiêu dùng nhiều khu vực trên thế giới và nhiều người 

nghèo sẽ không thể tiếp cận gạo chất lượng cao, thậm chí không đủ tiền mua gạo”, theo Himanshu 
Agarwal, giám đốc điều hành Satyam Balajee, nhà xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, cho hay. 

 

Thị trường gạo Việt Nam tiếp tục khởi sức trong 2022 

Dự báo thị trường gạo cuối năm, các doanh nghiệp cho rằng xu hướng tăng sẽ kéo dài trong thời 

gian tới. Mức giá cao của gạo Việt Nam sẽ kéo dài đến cuối tháng 12. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) dự báo, với bức tranh xuất khẩu gạo tích cực 
từ đầu năm đến nay, trong 2 tháng cuối năm chỉ cần mỗi tháng đạt được mức tối thiểu 600.000 

tấn, ước tính cả năm nay sẽ xuất khẩu 7,2-7,3 triệu tấn gạo. Đây là lượng gạo xuất khẩu cao thứ hai 
trong lịch sử ngành lúa gạo Việt Nam kể từ sau năm 2012.
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PHẦN IV: 

1. Lợi nhuận doanh nghiệp gạo quý III: Người tăng tốc, kẻ hụt hơi 
 

Trong quý III/2022, ngành gạo đã đón nhận nhiều tín hiệu tích cực từ thị trường, tuy nhiên kết quả 
kinh doanh của nhiều doanh nghiệp diễn biến trái chiều. 

Theo báo cáo tài chính quý III/2022 của CTCP Tập đoàn Lộc Trời (Mã: LTG), doanh thu thuần của 

công ty đạt 2.736 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm trước. Hết quý III/2022, Lộc Trời báo lãi 
63,8 tỷ đồng, tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái. 

Sau 9 tháng, doanh thu thuần của công ty đạt 8.815 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ. Trong đó, 

doanh thu lương thực chiếm đa số với 57% tương đương 5.025 tỷ đồng. Dù vậy, lợi nhuận sau thuế 

của Lộc Trời vẫn ghi nhận mức sụt giảm nhẹ so với 9 tháng đầu năm ngoái, đạt 203 tỷ đồng. 

Năm 2022, công ty lên kế hoạch kinh doanh với mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 400 tỷ đồng. Như 
vậy, 6 tháng đầu năm, LTG thực hiện được 50,75% kế hoạch cả năm. 

Một doanh nghiệp xuất khẩu gạo khác cũng ghi nhận tín hiệu kinh doanh khả quan trong quý III là 

Tập đoàn PAN (Mã: PAN). Quý III/2022, doanh thu của PAN đạt 3.585 tỷ đồng, tăng 40% và lợi 
nhuận sau thuế đạt 142 tỷ đồng, tăng 94% so với cùng kỳ năm 2021. 

Luỹ kế trong 9 tháng đầu năm, doanh thu của PAN ở mức 9.756 tỷ đồng, tăng 52%. Sau khi trừ các 
chi phí, doanh nghiệp báo lãi 232 tỷ đồng, tăng 91% so với cùng kỳ. 

Xét về cơ cấu doanh thu theo lĩnh vực, mảng nông nghiệp của doanh nghiệp ghi nhận tăng mạnh 

179% lên 3.358 tỷ đồng trong khi mảng thực phẩm chỉ tăng nhẹ 8% đạt 6.407 tỷ đồng. 

Năm 2022, PAN đề ra kế hoạch doanh thu 14.300 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 755 tỷ đồng. Sau 9 

tháng, PAN đã hoàn thành 69% kế hoạch doanh thu và 65% kế hoạch lợi nhuận cả năm. 

Trái ngược với mảng sáng trong bức tranh kinh doanh quý III của ngành gạo, Gạo Trung An và 
Vinafood II lại chịu cảnh doanh thu ảm đạm, người vừa thoát lỗ, người thì chạm đáy lợi nhuận sau 3 

năm. 
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Từng đứng vị trí là một trong những doanh nghiệp ngành gạo thu tăng trưởng mạnh trong quý 
II/2022 nhưng bước sang quý III/2022, CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (Mã: TAR) ghi 

nhận lợi nhuận giảm sâu. 

Theo đó, doanh thu đạt gần 499 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù đã tiết giảm 
giá vốn hàng bán nhưng vì các chi phí trong quý phát sinh mạnh, đặc biệt là chi phí tài chính tăng 

thêm gần 30% so với cùng kỳ năm trước, đạt 22,7 tỷ đồng dẫn đến sau thuế, Gạo Trung An báo lãi 
2,1 tỷ đồng giảm mạnh hơn 94% so với quý III năm ngoái. Đây cũng chính là mức lợi nhuận thấp 

nhất trong 12 quý trở lại đây của Trung An. 

Kết thúc 9 tháng đầu năm, doanh thu của Trung An đạt 2.222 tỷ đồng, tăng 23,5%. Sau khi khấu trừ 

các chi phí, công ty báo lãi 52 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ. Như vậy, Gạo Trung An đã hoàn 
thành 63% kế hoạch doanh thu và 47% kế hoạch lợi nhuận cả năm. 

Theo báo cáo tài chính quý III của Tổng Công ty Lương thực Miền Nam (Vinafood II, Mã: VSF), 

doanh thu thuần của Vinafood II đạt 3.654 tỷ đồng, tăng 13,6% so với cùng kỳ. 

Đáng chú ý, doanh thu từ hoạt động tài chính của Vinafood II ghi nhận tăng mạnh hơn 92%, đạt 
mức 48,3 tỷ đồng. Sau khi trừ các chi phí, Vinafood II báo lãi 265 triệu đồng, đây là tín hiệu đáng 

mừng khi quý III/2021 công ty báo lỗ hơn 97 tỷ đồng. Mặc dù đã ghi nhận tín hiệu tốt so với khoản 

lỗ liên miên trong các năm trước nhưng kết quả kinh doanh quý III của Vinafood II vẫn ảm đạm so 
với các doanh nghiệp cùng ngày. Bài toán lấy lại vị thế của doanh nghiệp xuất khẩu lừng lẫy 1 thời 

chắc hẳn sẽ còn rất xa 

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2022, mặc dù doanh thu thuần giảm nhẹ so với cùng kỳ, nhưng Vinafood II 
thu về hơn 5,1 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, vượt xa so với số lỗ gần 248 tỷ đồng 9 tháng đầu năm 

2021. Tuy nhiên, so với kế hoạch kinh doanh cả năm, Vinafood II mới chỉ hoàn thành chưa đến 5%. 

 

2. Hoạt động của các doanh nghiệp gạo trong tháng 10 

 

CTCP Tập đoàn Lộc Trời (Mã: LTG): Tới nay, Tập đoàn đã nhận các đơn hàng xuất 

khẩu lên tới 400.000 tấn gạo sang thị trường EU trong năm 2023, theo đại diện của 
công ty cho hay. Vị đại diện này tiết lộ thông tin trong lễ ký thỏa thuận cho vay hợp 

vốn 100 triệu USD giữa tập đoàn và một nhóm các ngân hàng hỗ trợ nông dân sản 
xuất gạo chất lượng cao cho xuất khẩu tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 24/10. Ông Nguyễn 

Duy Thuận, tổng giám đốc Tập đoàn Lộc Trời cho biết sau khi Hiệp định Thương mại Tự do EU – 
Việt Nam (EVFTA) có hiệu lực, công ty dã được lựa chọn để giao lô gạo đầu tiên và cho tới nay đã 

xuất khẩu 30.000 tấn gạo sang thị trường EU. 
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Trong tháng 9/2022, 500 tấn sản phẩm “Cơm Việt Nam” do tập đoàn Lộc Trời sản xuất, đã được 
đưa lên kệ các chuỗi siêu thị bán lẻ lớn tại Pháp. Sau đó, các đối tác Pháp đã nhập khẩu thêm 500 

tấn. Tổng cộng 1.000 tấn sản phẩm cơm này đã được tiêu thụ hết trong vòng 1 tháng. Thông qua 
E.Leclerc Viry Châtillon, một đại siêu thị do nhà bán lẻ Pháp E.Leclerc vận hành, sản phẩm “Cơm 

Việt Nam” đã tiếp cận không chỉ người tiêu dùng Pháp mà cả người tiêu dùng Đức và Hà Lan. 

Theo ông Thuận, để đảm bảo các nguồn vốn cho sản xuất gạo chất lượng cao xuất khẩu, doanh 
nghiệp đã ký một gói thỏa thuận vay vốn với 7 ngân hàng, sẽ được giải ngân thông qua cung ứng 

giống, vật tư nông nghiệp và dịch vụ nông nghiệp của Lộc Trời tới các liên minh HTX, HTX, nhóm 
sản xuất và nông dân liên kết với các nhóm này. Các hợp đồng xuất khẩu đã ký với các đối tác EU 

sẽ được hoàn tất trong quý 2/2023, ông cho hay. 

Khoản vay 100 triệu USD cho Lộc Trời sản xuất gạo chất lượng cao 

Tập đoàn Lộc Trời đã ký một thỏa thuận cho vay hợp vốn với 7 ngân hàng trong nước và nước 

ngoài với một luồng tín dụng lên tới 100 triệu USD, giúp bổ sung vốn lưu động cho đầu tư sản xuất 
gạo chat lượng cao. 

Khoản cho vay hợp vốn này sẽ được triển khai trong 3 năm và giải ngân dưới dạng tập đoàn Lộc 

Trời cung cấp giống, vật tư nông nghiệp và dịch vụ nông nghiệp cho các liên minh HTX, HTX, nhóm 

sản xuất và nông dân liên kết với các nhóm này. Hoạt động giải ngân sẽ diễn ra cùng với lịch thời 
vụ và số hóa thông qua các ứng dụng công nghệ với giao diện đơn giản để nông dân dễ dàng thực 

hiện với lịch sản xuất trong mùa trồng lúa. 

Theo thông báo từ tập đoàn Lộc Trời, 7 ngân hàng cho vay hợp vốn là MB Bank, Kasikornbank, First 
Commercial Bank, Agricultural Bank of China Limited – chi nhánh Hà Nội, China Construction Bank 

Corporation – chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, CTBC Bank Co., Ltd. và E.SUN Commercial Bank, 
Ltd. – chi nhánh Đồng Nai. 

Với gần 80,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Tập đoàn Lộc Trời sẽ chi khoảng 161,2 tỷ đồng để thanh 
toán cổ tức cho cổ đông đợt này. 

 

CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (Vinaseed – mã: NSC): Trao 

đổi với báo chí mới đây, Chủ tịch HĐQT Vinaseed Trần Kim Liên cho biết, 
hiện nay công ty không tham gia vào bán gạo nhiều mà chỉ tập trung vào 

phân khúc gạo chất lượng cao, gạo có thương hiệu ở cả kênh bán hàng truyền thống và hiện đại, 

siêu thị và xuất khẩu. 

Năm 2022, Vinaseed kỳ vọng doanh thu mảng gạo sẽ đạt 400 – 500 tỷ đồng, chiếm khoảng 20% 
trong tổng doanh thu. Trong 5 năm tới, chúng tôi cũng chỉ giới định doanh thu mảng chiếm 20% cơ 

cấu doanh thu của tập đoàn. 
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Mục tiêu chính khi đến với mảng gạo của Vinaseed là tạo ra các mô hình kiểu mẫu về chuỗi giá trị, 
từ đó hợp tác cùng các doanh nghiệp, nông dân để chuyển giao, nhân rộng mô hình. Đồng thời, 

việc hợp tác này cũng hỗ trợ cho ngành kinh doanh chính của công ty là giống. 
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PHẦN V: 

1. Chính sách tại Việt Nam 

Xuất khẩu gạo 'đói' vốn  

Trao đổi với báo chí, một doanh nghiệp xuất khẩu lúa gạo lớn ở ĐBSCL cho biết loại gạo thơm 5% 

(OM18) xuất khẩu có giá khoảng 650 - 680 USD/tấn, tăng khoảng 30 USD so với trước khi Ấn Độ 
thông báo thay đổi chính sách xuất khẩu.  

Còn giá gạo nguyên liệu khoảng 9.100 - 9.200 đồng/kg. Giá tấm duy trì ở mức 9.200 - 9.300 
đồng/kg. Tuy nhiên, nếu Ấn Độ tham gia trở lại thị trường lúa gạo trong thời gian tới, giá gạo xuất 

khẩu có thể chững lại hoặc giảm chút ít nhưng sẽ không tăng nữa. 

"Từ đầu năm đến nay, tình hình chung là xuất khẩu gạo rất thuận lợi. Đối với những doanh nghiệp 
nào đã giao hàng rồi, có tiền về rồi sẽ được lợi khi giá USD tăng. Riêng đối với những đơn hàng 

chưa giao thì các khách hàng sẽ e ngại, vì giá USD tăng nên họ sẽ cân nhắc trong việc thu mua lúa 
gạo ở giai đoạn này hay giai đoạn khác", vị này nói. 

Ông Huỳnh Thanh Tùng - Tổng giám đốc CTCP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex) - cho biết các 
doanh nghiệp xuất khẩu lúa gạo Việt Nam đang được hưởng lợi từ việc tỉ giá USD tăng và Ấn Độ 

dừng xuất khẩu gạo, dù Việt Nam không xuất khẩu gạo cấp thấp (loại 5% tấm và 25% tấm) như Ấn 
Độ. Đến thời điểm này, Angimex đã xuất khẩu trên 200.000 tấn gạo các loại, vượt kế hoạch đề ra. 

"Các doanh nghiệp xuất khẩu gạo chỉ được hưởng lợi từ tỉ giá USD, còn sản lượng xuất khẩu không 

tăng. Vì các doanh nghiệp đều ký kết hợp đồng với đối tác từ đầu năm, không thể nửa chừng mà 
có thêm hợp đồng được. Tuy nhiên, các ngân hàng đang siết "room" tín dụng khiến các doanh 

nghiệp vất vả, vì không có tiền mua lúa gạo cho dân. Chúng tôi mong muốn ngân hàng mở rộng 
"room" để vay được vốn kinh doanh", ông Tùng nói. 

Trong khi đó, ông Phạm Thái Bình – Tổng Giám đốc CTCP nông nghiệp công nghệ cao Trung 
Ancho hay việc tỉ giá USD tăng, không chỉ doanh nghiệp xuất khẩu gạo mà nông dân trồng lúa cũng 
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được hưởng lợi. Tuy nhiên, dù Ấn Độ đã cấm xuất khẩu gạo, Việt Nam cũng không thể xuất khẩu 
hơn 7 triệu tấn gạo trong năm nay do nhiều nguyên nhân. 

Theo ông Bình, vấn đề mà nhiều doanh nghiệp lo ngại nhất là việc các ngân hàng đồng loạt siết 

"room" tín dụng khiến việc tiếp cận vốn gặp khó khăn, nhất là các doanh nghiệp kinh doanh lúa 
gạo. "Chính phủ cần chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước có hướng nới tín dụng cho doanh nghiệp xuất 

khẩu gạo, giúp ngành lúa gạo tận dụng được cơ hội hiện nay", ông Bình đề nghị. 

 

2. Chính sách trên thế giới 

Thái Lan: Theo Bangkok Post, phát biểu sau cuộc họp hàng tuần, Bộ trưởng Thương mại 
Thái Lan Jurin Laksanawisit cho biết hồi đầu tuần, Bộ Tài chính đã đồng thuận với ngân 

sách được đề xuất cho cơ chế sẽ kéo dài sang năm thứ 4 này, nhưng yêu cầu các cơ quan chức 
trách điều chỉnh ngân sách theo giá hiện hành.  

Theo ông Jurin, giá lúa, đặc biệt là giá lúa gạo thơm Hom Mali, đã tăng cao hơn giá được đảm bảo 
theo cơ chế nói trên, dẫn đến chi tiêu chính phủ cho cơ chế này giảm nhẹ. Trong tháng 9/2022, Ủy 

ban Quản lý và Chính sách ngành gạo quốc gia đã phê duyệt 150 tỷ baht dành cho cơ chế đảm bảo 
thu nhập của nông dân trồng lúa vụ chính trong niên vụ 2022-23. Cơ chế này sẽ bao phủ trên diện 

tích 4,56 triệu ha đất trồng lúa trên cả nước và 4,64 triệu hộ nông nghiệp. Các tiêu chí của cơ chế 
này được giữ nguyên như 3 năm trước đó. 

Ủy ban cũng phê duyệt các biện pháp hỗ trợ song song để đảm bảo ổn định giá lúa gạo, bao gồm 

các kế hoạch khuyến khích nông dân giãn bán lúa ra thị trường khi hỗ trợ tiền mặt 1.500 
baht/rai/tấn cho các nông dân đăng ký chương trình và hỗ trợ lãi suất 3% cho các khoản vay của 

các tổ chức trồng lúa đồng ý hoãn bán lúa ra thị trường. Ngoài ra, hỗ trợ lãi suất 3% được cung cấp 
cho các nhà máy đồng ý giữ lúa trong kho trong giai đoạn nguồn cung tràn ngập thị trường. Cơ chế 

này bao phủ trên diện tích 4,56 triệu ha đất trồng lúa trên cả nước và 4,64 triệu hộ nông nghiệp. Ủy 

ban đã đồng thuận cơ chế này để hỗ trợ giảm chi phí và cơ chế quản lý lúa gạo cho nông dân ở 
mức 1.000 baht/rai, giới hạn tối đa 20 rai/hộ, tương đương 3,2ha/hộ. 

Theo cơ chế đảm bảo thu nhập, nông dân nhận khoản chênh lệch giữa giá lúa được đảm bảo và 

giá tham chiếu được thông báo 2 tuần/lần theo giá thị trường. Cơ chế này bao phủ 5 loại lúa chính: 
lúa gạo trắng độ ẩm 15%, lúa gạo thơm Hom Mali, lúa gạo thơm Pathum Thani độ ẩm 15%, lúa gạo 

nếp độ ẩm 15%, và lúa gạo thơm đặc sản địa phương. Theo cơ chế này, nông dân được trả 10.000 
baht/tấn cho lúa gạo trắng độ ẩm 15%, giới hạn ở 30 tấn/hộ hoặc 6,4 ha/hộ. Giá đảm bảo cho lúa 

gạo thơm Hom Mali là 15.000 baht/tấn, giới hạn ở 14 tấn/hộ hoặc 6,4ha/hộ; 11.000 Baht/tấn cho 
lúa gạo thơm Pathum Thani độ ẩm 15%, giới hạn 25 tấn/hộ hoặc 6,4ha/hộ; 12.000 baht/tấn cho lúa 

gạo nếp độ ẩm 15%, giới hạn 16 tấn/hộ hoặc 6,4 ha/hộ; và 14.000 baht/tấn đối với lúa gạo thơm 
đặc sản địa phương, với giới hạn 16 tấn/hộ hoặc 6,4 ha/hộ. 



 

23 

 

CHÍNH SÁCH THÁNG 10/2022 

Trong một động thái khác, thứ trưởng Bộ Tài chính Santi Prompat thông báo chính phủ đã phê 
duyệt các chính sách giảm nhẹ tác động lũ lụt đối với người dân, mức hỗ trợ lên tới 7.000 baht/hộ 

gia đình bị thiệt hại do lũ. Theo cơ chế này, ước tính chính phủ sẽ dành khoảng 7 tỷ baht cho các hộ 
gia đình bị lũ lụt ảnh hưởng, với mức hộ trợ các gia đình bị lũ lụt tác động lên tới 1 tháng được hỗ 

trợ 5.000 baht/hộ, những người bị tác động 2 tháng được hỗ trợ 6.000 baht/hộ, những hộ bị tác 
động 3 tháng được hỗ trợ 7.000 baht/hộ. “Chính sách hỗ trợ này nhằm mang đến hỗ trợ tinh thần 

cho những người bị tác động bởi thiên tai”. 

 

Trung Quốc: Trung Quốc ra hạn ngạch nhập khẩu gạo năm 2023 là 5,32 triệu tấn. Chính 

phủ Trung Quốc đã đặt ra hạn ngạch thuế quan thấp (TRQ) đối với nhập khẩu gạo ở mức 
5,32 triệu tấn, trích thông báo của Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia. TRQ được báo cáo là 

giống như vào năm 2022. 

 

Philippines: Chính phủ Philippines tăng ngân sách cho các kho dự trữ gạo để đảm bảo đủ 
nguồn cung. 

Theo Reuters, Chính phủ Philippines đã quyết định tăng ngân sách cho kho dự trữ gạo lên khoảng 
70% trong năm tới như một phần trong nỗ lực đảm bảo nguồn cung đầy đủ trong các trường hợp 

khẩn cấp và thiếu lương thực toàn cầu. 

Cơ quan Lương thực Quốc gia (NFA) đã quyết định tăng kim ngạch phân bổ mua gạo từ nông dân 
địa phương lên 12 tỷ peso (khoảng 203,74 triệu USD) trong ngân sách năm 2023 so với mức 7 tỷ 

peso hiện tại (khoảng 118,58 triệu USD). 

Quyết định dự kiến sẽ tăng công suất kho dự trữ lên 15 ngày so với hiện tại là chín ngày, theo một 

tuyên bố của Bộ Ngân sách và Quản lý. 

 

Ấn Độ: Cuối ngày 31/10, chính phủ Ấn Độ tuyên bố sẽ cho phép doanh nghiệp xuất khẩu 

các lô hàng gạo trắng và gạo lứt được hỗ trợ bằng tín dụng thư (LC) phát hành trước ngày 
9/9. 

Theo Reuters, đây là một biện pháp hỗ trợ mà New Delhi dành cho các nhà xuất khẩu đang vật lộn 

với những hạn chế gần đây. 

Ngoài ra, trong thông báo được đưa ra cùng ngày, chính phủ còn cho phép xuất khẩu 600.000 tấn 

gạo chưa xay xát sang Nepal, quốc gia thường phụ thuộc vào Ấn Độ để đáp ứng nhu cầu lương 
thực cho người dân. 
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Trước đó, vào ngày 8/9, New Delhi đã cấm xuất khẩu gạo tấm và áp thuế 20% đối với các loại gạo 
xuất khẩu khác nhằm tăng cường nguồn cung và làm dịu giá gạo trong nước. 

Sang đầu tháng 10, New Delhi cho phép xuất khẩu khoảng 397.300 tấn gạo tấm được hỗ trợ bằng 

LC phát hành trước ngày chính phủ ban hành lệnh cấm xuất khẩu gạo nói trên. 

Ông BV Krishna Rao, Chủ tịch Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Ấn Độ, cho rằng động thái nhượng 
bộ của New Delhi sẽ giúp các thương nhân vì gần 1 triệu tấn gạo đang bị kẹt tại cảng và người mua 

yêu cầu gửi hàng đi nhanh chóng. 

Ông nói thêm rằng đối với nhiều quốc gia châu Phi có thu nhập thấp, mua hàng từ các nhà cung 

cấp khác đồng nghĩa với việc họ phải trả một mức "giá rất cao". “Gạo tấm của Ấn Độ rẻ hơn ít nhất 
30% so với các loại gạo có xuất xứ khác", ông BV Krishna Rao nói.   

Ấn Độ hiện chiếm hơn 40% lượng gạo xuất khẩu toàn cầu và đang cạnh tranh với các nhà cung ứng 

khác như Thái Lan, Việt Nam, Pakistan và Myanmar.
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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. 

Bộ Công Thương 

Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) 

Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn 

Cục Bảo vệ thực vật 

Tổng cục Hải quan 

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) 

Bộ Tài nguyên và Môi trường 

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) 

Hội đồng ngũ cốc quốc tế (IGC) 

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

Reuteus 

SSI Research 

Riotimeonline 

 

Báo cáo “Thị trường gạo tháng 10/2022” 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. 

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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