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Theo Tổ chức Đường Quốc tế (ISO), trong nửa đầu tháng 10 chỉ số giá giao dịch đường thô 

và đường trắng đều dao động theo xu hướng tăng. Đến nửa sau tháng 10, các thông tin sản 
lượng đường tăng tại Ấn Độ và Thái Lan đã góp phần đảo chiều thành giảm giá trên cả hai thị 

trường đường thô và đường trắng. 

Theo Hiệp hội các nhà máy đường Ấn Độ (ISMA), niên vụ 2022-2023, quốc gia này sẽ vượt 
qua Brazil trở thành nước sản xuất đường lớn nhất thế giới và nước xuất khẩu lớn thứ hai. 

Tại Việt Nam, theo Hiệp hội mía đường Việt Nam (VSSA), trong tháng 10, ngành đường Việt 

Nam đã bắt đầu niên vụ sản xuất mới và đang trong giai đoạn chuẩn bị vào vụ ép 2022-2023. 

Tuy nhiên, hoạt động gian lận thương mại đường nhập lậu tiếp tục diễn ra trong nửa đầu 

tháng 10 bất chấp sự kiểm tra của các cơ quan chức năng. Nửa sau tháng 10, còn có 
thêm đường nhập khẩu trong hạn ngạch và các loại đường nguồn gốc nhập khẩu hoàn 

toàn làm chủ thị trường, kéo giá đường xuống thấp. 

VSSA dự báo niên vụ 2022-2023 sẽ là một năm khởi sắc của ngành đường Việt Nam sau 
khi có Quyết định số 1514 áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ 
thương mại đối với một số sản phẩm đường mía nhập khẩu từ Campuchia, Indonesia, 
Lào, Malaysia và Myanmar trong thời hạn 5 năm. 

Tháng 10, các doanh nghiệp mía đường niêm yết trên sàn đã công bố kết quả kinh doanh 

trong quý III. TTC Sugar, Mía đường Sơn La là hai doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận tăng 
trưởng, trong khi Mía đường Lam Sơn báo lãi đi ngang còn Đường Quảng Ngãi đi lùi so với 

cùng kỳ. 
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THỊ TRƯỜNG ĐƯỜNG THẾ GIỚI THÁNG 10/2022 

PHẦN I: 

 
Tính từ đầu niên vụ đến cuối tháng 10, sản lượng chất tạo ngọt của Brazil đạt gần 30,3 triệu tấn, 
giảm 3% so với cùng kỳ niên vụ trước. 

Trong khi đó, Ấn Độ dự kiến sản lượng đường niên vụ 2022-2023 của nước này sẽ đạt 36,5 triệu tấn, 
vượt qua Brazil trở thành nước sản xuất đường lớn nhất thế giới và nước xuất khẩu lớn thứ hai. 

Về giá cả, trong tháng 10, giá đường tiêu thụ tại các thị trường nội địa của hầu hết các nước đều 

đang tăng do chịu tác động của chi phí sản xuất đường gia tăng (phân bón, nhiên liệu,..) cộng với gia 
tăng lạm phát và đồng USD mạnh. 

 

1. Sản lượng 

Brazil: Theo Hiệp hội Mía đường Brazil (Unica), trong nửa cuối tháng 10 tổng lượng mía 

nghiền tại khu vực Trung Nam nước này đạt 31,5 triệu tấn, tăng gần 85% so với cùng kỳ 
năm trước. Lũy kế cả vụ thu hoạch, lượng mía nghiền đạt hơn 490,2 triệu tấn, giảm gần 3%. 

Tính đến 1/11, có 208 nhà máy đang hoạt động ở miền Trung-Nam, tăng 80 nhà máy so với vụ thu 
hoạch 2021-2022. Trong nửa cuối tháng 10, 19 đơn vị sản xuất đã kết thúc vụ ép mía. 

Sản lượng đường trong nửa cuối tháng 10 đạt 2,12 triệu tấn, tăng hơn 145%. Tính lũy kế kể từ đầu vụ 

thu hoạch 2022-2023, sản lượng chất tạo ngọt tổng cộng gần 30,3 triệu tấn, giảm 3% so với cùng kỳ 
niên vụ trước. 

 

Ấn Độ: Theo ISMA, Ấn Độ dẫn đầu về sản xuất và xuất khẩu đường trong niên vụ 2022-
2023 trên toàn cầu và vượt qua kỷ lục của năm ngoái, với sản lượng dự đoán là 36,5 triệu 

tấn trong niên vụ 2022-2023, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước và xuất khẩu sẽ đạt khoảng 9 triệu 
tấn. 

Hiệp hội các nhà máy đường Ấn Độ cho biết: "Sau khi tính đến việc giảm 45.000 tấn đường trong sản 

xuất đường do chuyển nước mía/si-rô và mật đường B sang ethanol, ISMA ước tính sản lượng đường 

vào năm 2022-2023 vào khoảng 36,5 triệu tấn đường." 
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Sản lượng đường ở Uttar Pradesh ước tính là 12,3 triệu tấn, Maharashtra là 15 triệu tấn và Karnataka 
là 7 triệu tấn trong niên vụ 2022-2023. 

Cũng theo ISMA, Ấn Độ sẽ vượt qua Brazil trở thành nước sản xuất đường lớn nhất thế giới và nước 

xuất khẩu lớn thứ hai. 

 

Philippines: Cơ quan Quản lý Đường (SRA) cho biết đường sản xuất tại Philippines không 

thể cạnh tranh với nguồn cung đường rẻ hơn từ Thái Lan. 

Tại phiên điều trần ngân sách của Bộ Nông nghiệp (DA), Quản trị viên quyền quản lý SRA David John 
Thaddeus Alba nói với Thượng nghị sĩ Cynthia Villar: “Chúng tôi không thể cạnh tranh với Thái Lan.” 

Ông cho biết chi phí sản xuất đường tinh luyện vào khoảng 57 -  58 peso/kg không bao gồm các chi 
phí khác cần thiết để đưa đường ra thị trường. Trong khi đường nhập khẩu từ Thái Lan có giá 54 

peso/kg. 

 

Mỹ: Đối với niên vụ 2022-2023 bắt đầu từ ngày 1/10, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo 
sản lượng đường củ cải trong nước ở mức gần 5 triệu tấn, giảm hơn 111.300 tấn so với dự 

báo trước đó.  

Sản lượng đường mía được dự báo gần 4,1 triệu tấn, tăng 43.000 tấn với mức tăng ở cả Florida và 

Louisiana. Tuy nhiên, tổng sản lượng đường dự báo đạt gần 9,1 triệu tấn, giảm 68.0000 tấn. 

 

Indonesia: Tổng thống Joko Widodo cho biết Indonesia đang tăng diện tích trồng mía để 

đạt được khả năng tự cung tự cấp đường trong 5 năm tới ngoài việc tập trung vào sản xuất 
ethanol. 

“Chúng tôi sẽ tự chủ được sản xuất đường nếu đạt được mục tiêu này. Hiện cả nước có 180.000 ha 

diện tích trồng mía. Sau khi tự chủ được sản xuất đường, chúng tôi sẽ tập trung vào việc tăng sản 
lượng ethanol bắt đầu từ việc phối trộn xăng E5”, ông nói.  

Ông Jokowi cho biết sau khi pha trộn 5% ethanol với nhiên liệu hóa thạch, nước này có thể chuyển 
sang E10 hoặc E20. 
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2. Tiêu thụ 

Brazil: Trong tháng 10, các đơn vị sản xuất ở Trung-Nam đã bán 2,52 tỷ lít etanol, tăng 

16,2% so với cùng kỳ niên vụ 2021-2022. Tại thị trường nội địa nước này, lượng ethanol 
ngậm nước bán ra là 1,3 tỷ lít, tăng 3,5% so với cùng kỳ vụ trước.  

Trong đó, lượng etanol khan tiêu thụ trong nước đạt gần 942 triệu lít, tăng trưởng 11,8% và xuất khẩu 

gần 272 triệu lít, tăng 322%.  

Lũy kế từ vụ thu hoạch đến cuối tháng 10, gần 9,6 tỷ lít ethanol ngậm nước đã được bán trong nước, 

giảm 3,8% và xuất khẩu 1,51 tỷ lít, tăng 51,8% so với vụ thu hoạch 2021-2022. 

 

Ấn Độ: Theo ISMA, Ấn Độ đã cho phép xuất khẩu 6 triệu tấn đường trong giai đoạn 2022-

2023, một động thái nhằm hạn chế lượng đường bán ra nước ngoài không giới hạn và đảm 
bảo sẵn có trong nước.  

Trong một thông báo gửi các nhà máy, Tổng cục Ngoại thương (DGFT) cho biết chính phủ đã quyết 

định phân bổ hạn ngạch xuất khẩu cho các nhà máy đường là 6 triệu tấn cho niên vụ 2022-2023, có 
hiệu lực từ ngày 1/11/2022. 

Các giới hạn về số lượng xuất khẩu được đưa ra trong bối cảnh chính phủ Liên minh đang nỗ lực 
nhanh chóng mở rộng chương trình pha trộn ethanol của mình. Việc trộn xăng với etanol, được làm 

từ mật đường, một sản phẩm phụ của đường, sẽ giúp giảm bớt lượng dầu mà Ấn Độ nhập khẩu.  

 

Trung Quốc: Tiêu thụ đường ở Trung Quốc, nước tiêu thụ lớn thứ hai thế giới sau Ấn Độ 
giảm xuống mức thấp nhất trong 9 năm qua vào năm 2022 do COVID-19, nhà phân tích 

Czarnikow cho biết. 

Theo Czarnikow, Trung Quốc có khả năng tiêu thụ ít hơn 15 triệu tấn đường trong năm nay do những 

hạn chế nghiêm trọng đối với việc di chuyển của người dân ở các thành phố lớn do đại dịch đã làm 
giảm việc bán kẹo, bánh ngọt và đồ uống có đường. 

Mức tiêu thụ đường thấp nhất ở Trung Quốc vào năm 2013 khi nước này sử dụng ít hơn 15 triệu tấn 

đường. Các nhà sản xuất trong nước có lượng đường dự trữ cao hơn do lượng đường bán ra giảm. 

Nhập khẩu đường thô của các nhà máy lọc dầu ở Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ 

năm 2019 và dự kiến ở mức 4,47 triệu tấn vào năm 2022. Nhập khẩu có thể sẽ giảm thêm vào năm 
2023 ở mức 4 triệu tấn do lượng dự trữ vẫn ở mức cao, Czarnikow dự đoán.  
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Indonesia: Tiêu thụ đường ở Indonesia có thể bị ảnh hưởng do nhiều người đã yêu cầu 
chính phủ áp thuế đường. 

Ernawaty, nhà nghiên cứu sức khỏe cộng đồng, tại Đại học Airlangga (UNAIR) Surabaya, cho biết: 

“Chính phủ nên xem xét yêu cầu một cách nghiêm túc vì nhiều người Indonesia thích những món ăn 
nhẹ và đồ uống chứa nhiều đường. Các chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng về mối nguy hiểm 

của việc tiêu thụ quá nhiều đường đã không cho thấy kết quả khả quan”. 

Elia Mustikasari, chuyên gia kinh tế, tại Đại học Airlangga, Surabaya, cho rằng nếu điều kiện kinh tế 
hiện tại không nên áp dụng thuế đường. 

Tổng cục trưởng hải quan và tiêu thụ đặc biệt Askolani đã đưa ra một tuyên bố xác nhận rằng các 
quy định thực hiện thuế đường đang được chuẩn bị. 

 

Mỹ: Tổng lượng nhập khẩu dự báo hơn 3,4 tiệu tấn, giảm gần 170.000 tấn so với dự báo 
tháng trước, với lượng nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan gần 1,7 triệutấn, không thay 

đổi, nhập khẩu từ Mexico là 1,53 triệu tấn, giảm 194.000 tấn. 

Tổng nguồn cung trong niên vụ 2022-2023 được dự báo là 14,3 triệu tấn, giảm 196.055 tấn do “tổng 
sản lượng thấp hơn và nhập khẩu chỉ được bù đắp nhẹ bởi lượng dự trữ đầu năm cao hơn”, USDA cho 

biết. 

 

Mexico: Trong niên vụ 2022-23, USDA dự báo sản lượng đường ở Mexico không đổi ở mức 

5,9 triệu tấn. Nhập khẩu được dự báo là 35.000 tấn, giảm 15.000 tấn. Lượng đường sử 
dụng trong nước được dự báo là 4,7 triệu tấn, tăng 154.000 tấn và đường xuất khẩu là 1,2 triệu tấn, 

giảm 183.600 tấn.  

Các kho dự trữ cuối kỳ được dự báo ở mức 979.300 tấn, tăng khoảng 32.000 tấn so với dự báo tháng 

trước và tăng 15.000 tấn so với giai đoạn 2021-2022. 

 

Bangladesh: Trong bối cảnh giá đường trong nước tăng cao, Bangladesh đang có kế hoạch 
mua chất tạo ngọt với giá 53 Taka từ Brazil. 

Các nhà máy lọc dầu trong nước đang gặp khó khăn trong việc sản xuất đường phục vụ nhu cầu 
trong nước do khủng hoảng khí đốt khiến giá hàng hóa tăng. 

Giá đường nhập khẩu sau khi cộng thuế VAT và thuế quy định sẽ là 78 Taka/kg. 
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Chính phủ sẽ bán đường cho những người có thẻ gia đình với mức trợ giá thông qua Tổng công ty 
Thương mại Bangladesh. Việc chấp thuận mua 12.500 tấn đường tinh luyện thông qua đấu thầu 

quốc tế đã được đề xuất bởi Bộ Thương mại. 

Sayeed Mahbub Khan, một thư ký nội các bổ sung cho biết nước này sẽ chi gần 660 triệu Taka để 
mua đường tinh luyện từ quốc gia Nam Mỹ. Giá đường ở mức 524,21 USD/tấn. 

 

3. Giá cả và tồn kho 

Theo thông tin từ Tổ chức Đường Quốc tế (ISO), trong nửa đầu tháng 10 chỉ số giá giao dịch hàng 

hóa đường thô và đường trắng đều dao động theo xu hướng tăng.  

Thời tiết mưa nhiều khiến vụ sản xuất 2022-2023 ở Bắc bán cầu bị chậm lại và cũng gây trở ngại vào 

cuối vụ ép mía tại Nam bán cầu, đặc biệt tại miền Trung Nam của Brazil, dẫn đến giá đường giao 
ngay tại Brazil tăng mạnh.  

Bắt đầu nửa sau tháng 10 các thông tin sản lượng đường tăng tại Ấn Độ và Thái Lan đã góp phần 

đảo chiều xu hướng tăng thành giảm giá trên cả hai thị trường đường thô và đường trắng.  

Tuy nhiên, giá đường tiêu thụ tại các thị trường nội địa của hầu hết các nước đều đang tăng do chịu 

tác động của chi phí sản xuất đường gia tăng (phân bón, nhiên liệu,..) cộng với gia tăng lạm phát và 
đồng USD mạnh.  

Giá đường thô giao ngay (tính theo giá hàng ngày của ISA) ) đạt trung bình 17,54 USD cent/lb giảm 

so với 17,72 USD cent/lb trong tháng 9 và 17,85 USD cent/lb trong tháng 8.  

Chỉ số giá đường trắng ISO trung bình đạt 519,71 USD/tấn, giảm so với 539,08 USD/tấn của tháng 9. 

Diễn biến giá đường trong tháng 10/2022 theo ghi nhận của tổ chức ISO như sau: 

 
Biểu đồ 1: Diễn biến giá đường thế giới trong tháng 10/2022 (Nguồn: ISO. Đơn vị: cents/lb). 
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Theo dữ liệu của tradingeconomics.com về theo dõi giá đường qua các năm, với diễn biến giá 
đường trong tháng 10, mức giá đường thô thế giới đã không ở mức cao như những tháng trước đây 

và đã trở về tương đương với mức giá năm 2021. 

 

 

 

Theo thông tin của cơ quan quản lý đường Philippines (SRA), trong tháng 10 giá đường thị trường nội 

địa vẫn ở mức cao kỷ lục trong những năm gần đây với giá đường luyện bán sỉ tại khu vực Metro 
Manila tính bằng peso Philippines cho bao 50 kg. 

 Biểu đồ 3: Diễn biến giá đường tại Philippines trong tháng 10/2022 (Nguồn: SRA. Đơn vị: Peso/tấn). 

Biểu đồ 2: Diễn biến giá đường thô thế giới so với các năm trước 

(Nguồn: tradingeconomics.com/ISO. Đơn vị: USD/tấn). 
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THỊ TRƯỜNG ĐƯỜNG THẾ GIỚI THÁNG 10/2022 

Theo thông tin trên trang web của Bộ Thương mại Indonesia SISKAPERBAPO.com giá đường bình 
quân (tính bằng rupiah Indonesia cho 1 kg đường) tại 38 thành phố/ thị trấn khu vực đông Java trong 

tháng 10/2022 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 10/2022 diễn biến như sau: 

 

 

Biểu đồ 4: Diễn biến giá đường tại Indonesia trong tháng 

10/2022 (Nguồn: Bộ Thương mại Indonesia. Đơn vị: Rupiah/tấn). 

Biểu đồ 5: Diễn biến giá đường tại Trung Quốc trong tháng 10/2022 

(Nguồn: ISO. Đơn vị: NDT/tấn). 
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4. Dự báo 

Công ty tư vấn Safras và Mercado cho biết sản lượng mía ép ở khu vực Trung Nam của Brazil có thể 

tăng từ 545 triệu tấn lên 565 triệu tấn. 

Tổng lượng mía nghiền ở Brazil trong năm 2023-2024 có thể đạt 620,7 triệu tấn so với 600 triệu tấn 
hiện tại. Sản lượng đường có khả năng tăng 8,3% lên 39,04 triệu tấn và xuất khẩu tăng 13%. 

Theo Reuters, Safras tin rằng các nhà máy Brazil sẽ phân bổ một lượng mía gần kỷ lục cho sản xuất 
đường vào năm tới ở mức 49% so với 47% trong mùa này, do chất tạo ngọt tiếp tục mang lại lợi 

nhuận tài chính tốt hơn ethanol.
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THỊ TRƯỜNG ĐƯỜNG VIỆT NAM THÁNG 10/2022 

PHẦN II: 

 

Trong tháng 10, hoạt động gian lận thương mại đường nhập lậu tiếp tục làm chủ thị trường bất chấp 
sự kiểm tra của các cơ quan chức năng.  

Giá đường nội địa ở mức thấp hơn so với các đồng nghiệp trong khu vực, đặc biệt chỉ khoảng 50% so 

với giá đường tại Philippines. 

 

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

Theo VSSA, trong tháng 10, ngành đường Việt Nam đã bắt đầu niên vụ sản xuất mới và đang trong 

giai đoạn chuẩn bị vào vụ ép 2022-2023.  

Thời tiết mưa nhiều tại miền Bắc và miền Trung trong nửa đầu tháng 10 đang gây khó khăn cho 
công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị và công tác chuẩn bị vào vụ. Dự kiến trong tháng 11 một số 

nhà máy có thể vào vụ ép. 

Hoạt động gian lận thương mại đường nhập lậu đã bùng phát từ nửa sau tháng 9 và vẫn tiếp tục 
trong nửa đầu tháng 10 bất chấp sự kiểm tra của các cơ quan chức năng.  

Nửa sau tháng 10, ngoài đường nhập lậu còn có đường nhập khẩu từ Indonesia, Myanmar, Lào, 
Australia (đường trong hạn ngạch nhập khẩu) và các loại đường nguồn gốc nhập khẩu đã hoàn toàn 

làm chủ thị trường, kéo giá đường xuống thấp. 

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:  
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THỊ TRƯỜNG ĐƯỜNG VIỆT NAM THÁNG 10/2022 

 

 

 

Như vậy trong tháng 10 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 ở mức thấp hơn so với các đồng nghiệp trong khu vực, 
đặc biệt chỉ khoảng 50% so với giá đường tại Philippines. 

 

 

 

2. Nhập khẩu đường và nạn nhập lậu 

a. Nhập lậu đường từ Campuchia và Lào 

9 tháng đầu năm 2022, số liệu xuất khẩu đường từ Thái Lan sang Campuchia và Lào (theo dữ liệu 

xuất khẩu của Thái Lan) cho thấy có sự gia tăng mạnh so với cùng kỳ.  

Bảng 1: Giá đường tại Việt Nam trong tháng 9/2022 (Nguồn: VSSA/Đơn vị: đồng/kg đã bao gồm VAT). 

Bảng 2: So sánh giá đường trên thị trường nội địa các nước lân cận (Quy đổi sang VNĐ) (Nguồn: VSSA). 
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THỊ TRƯỜNG ĐƯỜNG VIỆT NAM THÁNG 10/2022 

Cụ thể, Campuchia đã nhập khẩu đường từ Thái Lan tăng 121% còn Lào nhập khẩu tăng đến mức 
357% so với cùng kỳ năm ngoái. 

 

 

Trong khi đó, theo số liệu của Tổng cục Hải Quan Việt Nam, trong 9 tháng đầu năm 2022 đường 
nhập khẩu từ Campuchia và Lào vào Việt Nam rất khiêm tốn.  

 

 

Biểu đồ 6: Đường xuất khẩu từ Thái Lan đến Campuchia và Lào trong 9 tháng đầu năm 2021 và 2022 (Đơn vị: tấn). 

Biểu đồ 7: Đường nhập khẩu từ Campuchia và Lào vào Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2022 (Đơn vị: tấn). 
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THỊ TRƯỜNG ĐƯỜNG VIỆT NAM THÁNG 10/2022 

 

Như vậy, trong 9 tháng đầu năm nay, tổng lượng đường nhập khẩu từ Campuchia và Lào vào Việt 
Nam gần 606.300 tấn, tương đường bình quân gần 67.400 tấn/tháng.  

Theo đó, VSSA ước tính, cả năm 2022, tổng lượng đường nhập lậu từ Campuchia, Lào vào Việt 

Nam sẽ lên đến 808.300 tấn. 

 

Còn theo số liệu của Tổng cục Hải Quan Việt Nam, trong 9 tháng đầu năm 2022 đã ghi nhận 
đường nhập khẩu vào Việt Nam đã xấp xỉ với cùng kỳ như sau: 

 

 
Biểu đồ 8: Lượng đường nhập khẩu vào Việt Nam 9 tháng đầu năm 2022 (Đơn vị: tấn). 
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THỊ TRƯỜNG ĐƯỜNG VIỆT NAM THÁNG 10/2022 

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

Trong tháng 10, nhiều vụ việc gian lận thương mại đường nhập lậu đã tiếp tục bị phát hiện tại nhiều 
địa phương trong cả nước như Đồng Tháp, Long An, Quảng Bình, Quảng Trị, An Giang, Phú Yên.  

Cụ thể, tại Đồng Tháp, Công an thành phố Hồng Ngự phát hiện một xe ô tô tải vận chuyển 51 bao 

đường kết tinh (trọng lượng 2.550 kg), hiệu KORACH INDUSTRY, loại 50kg/bao, do Thái Lan sản xuất 
và một xuồng máy chở đường cát cũng do Thái Lan sản xuất, số lượng 48 bao, có trọng lượng 2.400 

kg. 

Tại Long An, Đội Quản lý thị trường (QLTT) phát hiện ô tô tải có 100 bao (loại 50kg/bao), tương 

đương 5 tấn đường cát có nhãn bằng tiếng nước ngoài và 100 bao (loại 50 kg/bao), tương đương 5 
tấn tập tại thị xã Kiến Tường.  

Tại Quảng Bình, Đội QLTT phát hiện 6,5 tấn đường kính trắng và 8 tấn đường kính vàng do Thái Lan 

sản xuất, có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam và 
không có thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đạt yêu cầu nhập khẩu theo quy định của pháp 

luật.  

Tại Hội nghị sơ kết công tác quý III của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, ông Đỗ Ngọc Cảnh, Phó Cục 

trưởng Cục Phòng chống ma tuý và tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) cho rằng, hiện nay hoạt 
động buôn lậu đường chủ yếu diễn ra trên tuyến biên giới Tây Nam.  

Bên cạnh nguyên nhân do cơ chế chính sách, thủ đoạn của các đối tượng cũng thường xuyên thay 

đổi. Lợi dụng đường mòn, lối mở, các đối tượng đưa hàng hoá thẩm lậu vào Việt Nam.  

Sau khi vận chuyển vào nội địa, các đối tượng tiếp tục hợp thức hoá bằng hoá đơn, biến hàng hoá 

nhập lậu thành hàng hoá trong nước sản xuất. Các đối tượng còn đưa bao bì từ trong nước ra nước 
ngoài đóng gói, sau đó đưa hàng thẩm lậu biên giới, gây khó khăn cho lực lượng chức năng kiểm tra, 

bắt giữ. 

 

3. Dự báo 

VSSA ước tính tổng cung đường năm 2022 gần 2,82 triệu tấn lớn hơn tổng cầu trong khoảng 2,1 - 
2,3 triệu tấn nên cân đối cung cầu đường sẽ là thừa cung cho cả năm 2022.  

Giá đường tại thị trường Việt Nam những tháng cuối năm sẽ tiếp tục ở mức tương đương và thấp hơn 

so với giá đường của các quốc gia trồng mía lân cận (Trung Quốc, Indonesia, Philippines). 
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Với các nhận định đã nêu, ước tính tổng cung đường cho cả năm 2022 như sau: 
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PHẦN III: 

 

Sản lượng đường dự báo tiếp tục tăng trong vụ 2022-2023 

Trong ngày 21-22/10, Hiệp hội Mía đường Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất mía đường 
niên vụ 2021-2022, triển khai sản xuất vụ 2022-2023. 

Theo số liệu báo cáo của VSSA, vụ sản xuất đường 2021-2022, lượng nguyên liệu đưa vào chế biến 

đạt 7,5 triệ tấn mía, tăng 11,6% so với 6,7 triệu tấn mía của vụ 2020-2021. Có 24 nhà máy hoạt động, 
sản lượng đường sản xuất được là 949.220 tấn, trong đó đường sản xuất từ mía gần 747.000 tấn, 

còn lại là từ đường thô nhập khẩu (202.320 tấn), tăng 57.069 tấn, tương đương 8,3% so với vụ trước. 

Trong vụ chế biến 2022-2023, dự kiến 24 nhà máy đường hoạt động, bằng số nhà máy hoạt động 

trong vụ 2021-2022, với tổng công suất thiết kế là 122.200 tấn mía/ngày. Diện tích mía thu hoạch dự 
kiến 151.305 ha, sản lượng mía đưa vào chế biến 8,7 triệu tấn, sản lượng đường dự báo 870.930 tấn. 

Thông tin từ các nhà máy cho thấy, tổng diện tích mía sẽ thu hoạch trong niên vụ 2022-2023 là 

151.305 ha, sản lượng mía đưa vào chế biến là trên 8,76 triệu tấn, năng suất bình quân 66,2 tấn/ha, 
CCS bình quân là 10 CCS. Sản lượng đường từ mía là 870.930 tấn, tăng hơn 124 nghìn tấn. 

VSSA dự báo niên vụ 2022-2023 sẽ là một năm khởi sắc của ngành đường Việt Nam sau khi có 
Quyết định số 1514 áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một 

số sản phẩm đường mía nhập khẩu từ Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia và Myanmar trong thời 
hạn 5 năm.
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PHẦN IV: 

 

 

Hiệp hội Sữa xin nhập khẩu đường, VSSA nói không thiếu đường 

Liên quan đến vấn đề cung - cầu của ngành mía đường trong nước cũng như nhận định “đường nội 

không đủ cung”, ông Nguyễn Văn Lộc, Chủ tịch VSSA khẳng định với báo Công Thương: Việt Nam 
không thiếu đường mà chỉ thiếu đường giá rẻ. 

Dẫn chứng cụ thể, ông Lộc cho biết, VSSA ước tính tổng cung đường năm 2022 hơn 2,6 triệu tấn lớn 
hơn tổng cầu trong khoảng 2,1 - 2,3 triệu tấn, chưa kể lượng đường nhạn ngạch thuế quan theo cam 

kết WTO 113.400 tấn nên cân đối cung cầu đường sẽ là thừa cung cho cả năm 2022.  

Trên thực tế, ông Lộc cho biết, Hiệp hội sữa Việt Nam đang kiến nghị được nhập khẩu đường từ Thái 
Lan, trong khi đó đường của nước này lại đang bị áp thuế chống bán phá giá.  

Cụ thể, ngày 15/6/2021, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1578/ về việc áp dụng thuế 

chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp đối với một số sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Thái 

Lan. Theo đó, mức thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp chính thức lần lượt là 42,99% và 
4,65%. 

Đến đầu tháng 8 năm nay, Bộ Công Thương tiếp tục quyết định áp dụng biện pháp chống lẩn tránh 

biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm đường mía nhập khẩu từ Campuchia, 
Indonesia, Lào, Malaysia và Myanmar trên cơ sở mức thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp 

được quy định tại Quyết định 1578. 

Lý giải việc áp thuế chống bán phá giá và lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại này, trong nhiều 
báo cáo gần đây VSSA đều chỉ ra rằng việc đánh thuế là biện pháp cần thiết để bảo vệ ngành mía 

đường Việt Nam.  

Cụ thể, ngành mía đường luôn được Thái Lan bảo hộ một cách triệt để. Mỗi năm, Chính phủ Thái Lan 

chi 2-3 triệu USD cho công tác nghiên cứu giống mía để bàn giao miễn phí cho nhà máy và nông 
dân. Bên cạnh đó, Thái Lan cũng hỗ trợ 1-2% lãi suất để nông dân đầu tư máy móc sản xuất, triển 

khai chính sách miễn thuế nhập khẩu máy móc, nguyên vật liệu…  
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Hàng năm, trong ít nhất 1,3 tỷ USD mà Chính phủ Thái Lan dành ra để hỗ trợ ngành mía đường thì có 
hơn 775 triệu USD được sử dụng cho mục đích trợ giá, bù đắp mỗi khi giá đường trên thế giới sụt 

giảm.  

Thái Lan cũng kiểm soát chặt chẽ hạn ngạch nhập khẩu, theo đó đơn vị nào muốn nhập khẩu đường 
vào Thái Lan thì phải trực tiếp đi xin giấy phép, song thực tế việc này hiếm khi xảy ra. Đây là những 

nguyên nhân khiến giá thành sản xuất đường của nước này luôn ở mức thấp hơn các nước trong khu 
vực. 

Đối với đường Việt Nam, dù gần đây có biện pháp phòng vệ thương mại và giá đường trong nước đã 

tăng nhưng vẫn ở mức thấp hơn so với các nước trong khu vực (đặc biệt chỉ khoảng 50% so với giá 

đường tại Philippines).  

Chính vì thế mà đường Thái Lan đã liên tục tràn vào Việt Nam, đe dọa ngành sản xuất đường nội địa, 
khiến nhiều nhà máy đường lao đao, đóng cửa. Việc các nhà máy đường làm ăn thua lỗ cũng dẫn tới 

khó lòng thu mua mía cho nông dân với giá cao, dẫn tới cảnh trồng - chặt ở nhiều nơi.  

“Việc Bộ Công Thương áp dụng phòng vệ thương mại với mía đường là cần thiết để bảo vệ ngành 
sản xuất trong nước theo thông lệ quốc tế. Đồng thời tạo sân chơi để doanh nghiệp sản xuất của Việt 

Nam cạnh tranh sòng phẳng với doanh nghiệp nước ngoài”, đại diện của VSSA nhìn nhận.
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PHẦN V: 

 

 

 

1. Kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành 

Tháng 10, các doanh nghiệp mía đường niêm yết trên sàn đã công bố kết quả kinh doanh trong quý 

III. TTC Sugar, Mía đường Sơn La là hai doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng, trong khi Mía 
đường Lam Sơn báo lãi đi ngang còn Đường Quảng Ngãi đi lùi so với cùng kỳ. 

 

TTC Sugar: Lãi ròng tăng 16% so với cùng kỳ 

Quý I niên độ 2022 - 2023 (tức từ ngày 1/7 - 30/9), CTCP Thành Thành Công - Biên 

Hòa (TTC Sugar - Mã: SBT) ghi nhận 5.309 tỷ đồng doanh thu thuần, lãi sau thuế 262 
tỷ; tăng lần lượt 23% và 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 

là 226 tỷ, tăng 16%. 

Biên lãi gộp quý I là 12,5%, cải thiện so với mức 11,5% cùng kỳ niên độ trước. 

Niên độ 2022 - 2023, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu là 17.017 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 

850 tỷ đồng. Với 282 tỷ lãi trước thuế quý I, TTC Sugar đã thực hiện được 33% kế hoạch lợi nhuận 
năm và 31% chỉ tiêu doanh thu. 

 

Lợi nhuận Đường Quảng Ngãi giảm 9% trong quý III 

CTCP Đường Quảng Ngãi (Mã: QNS) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III 

với doanh thu thuần tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái lên 2.298 tỷ đồng. Lợi nhuận 
sau thuế quý III giảm 9% còn 316 tỷ đồng. 

Biên lợi nhuận gộp đạt 31,9%, giảm so với con số 34,1% cùng kỳ, song cao hơn hai quý liền trước.  

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của đơn vị sở hữu chuỗi sữa đậu nành Fami đạt 6.311 tỷ 
đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái song lợi nhuận sau thuế giảm 1% còn hơn 857 tỷ. 
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Trong cơ cấu doanh thu 9 tháng (chưa loại trừ doanh thu nội bộ), mảng đường đóng góp khoảng 
20% doanh thu, mảng sữa đậu nành khoảng 47%. 15% doanh thu đến từ Thành Phát (công ty con 

chuyên về thương mại), còn lại là doanh thu khác. Doanh thu các mảng đều ghi nhận tăng trưởng so 
với cùng kỳ năm ngoái. 

Năm nay, QNS đặt chỉ tiêu 8.000 tỷ đồng doanh thu và 1.008 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy 

sau 9 tháng, công ty đã thực hiện được lần lượt 79% và 85% các chỉ tiêu trên. 

 

Mía đường Sơn La vượt 8% mục tiêu lợi nhuận năm sau một quý 

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I niên độ 2022 - 2023 (từ 1/7 đến 30/9) của CTCP 
Mía đường Sơn La (Mã: SLS) cho thấy doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế đều 

tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. 

Doanh thu thuần trong kỳ gấp 2,3 lần, đạt 341 tỷ đồng. Mía đường Sơn La lãi sau thuế 81 tỷ đồng, 

gấp 2,4 lần quý I niên độ trước. EPS quý I đạt 8.296 đồng. 

Biên lãi gộp giảm từ 33,5% cùng kỳ về 30% quý I niên độ 2022 - 2023.  

Những năm gần đây Mía đường Sơn La thường đặt mục tiêu lợi nhuận ở mức thấp. Giai đoạn từ năm 

2017 đến 2021, lợi nhuận sau thuế của công ty đều gấp trên hai lần kế hoạch cả năm, niên độ 2020 - 
2021 ghi nhận gấp hơn 6 lần.  

Niên độ 2022 - 2023, công ty đặt mục tiêu doanh thu xấp xỉ 1.111 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ở mức 

hơn 75 tỷ đồng. Như vậy sau quý đầu niên độ, Mía đường Sơn La đã thực hiện được 31% kế hoạch 
doanh thu và vượt 8% kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm. 

 

Lợi nhuận Mía đường Lam Sơn đi ngang trong quý I 

Quý I niên độ 2022 - 2023, CTCP Mía đường Lam Sơn (Mã: LSS) đạt 304 tỷ doanh thu 

thuần, tương đương cùng kỳ niên độ trước. Các chi phí không có nhiều thay đổi nên 
công ty ghi nhận lãi sau thuế gần 7,6 tỷ, tăng khoảng 160 triệu so với cùng kỳ. Lãi ròng của doanh 

nghiệp là 8 tỷ, tăng 9%. 

Niên độ 2022 - 2023, doanh nghiệp lên mục tiêu 2.166 tỷ đồng doanh thu và 60 tỷ lợi nhuận trước 

thuế. Sau một quý, doanh nghiệp đã đạt 14% chỉ tiêu doanh thu và gần 16% kế hoạch lợi nhuận lợi 
nhuận. 
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2. Tin hoạt động của các doanh nghiệp trong ngành 

TTC Sugar muốn chào bán 1.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng 

Sát ngày họp ĐHĐCĐ thường niên, doanh nghiệp đã bổ sung phương án huy động 
vốn qua phát hành trái phiếu và đã được ĐHĐCĐ thông qua. 

TTC Sugar dự kiến huy động 1.000 tỷ đồng trái phiếu qua phát hành ra công chúng. 

2 lô trái phiếu có mã SBTPB2225001 (600 tỷ) và SBTPB2225002 (400 tỷ), mệnh giá 100.000 
đồng/trái phiếu, kỳ hạn 3 năm. Trái phiếu được chào bán bằng VND, là loại không chuyển đổi, không 

có bảo đảm và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp đối với TTC Sugar. 

Thời gian dự kiến phát hành lô trái phiếu 600 tỷ từ quý IV/2022 đến quý I/2023. Lô trái phiếu 400 tỷ 

từ quý I/2023 đến quý IV/2023. 

Lãi suất dự kiến cho hai kỳ thanh toán lãi đầu tiên là lãi suất cố định 10%/năm. Đối với các kỳ thanh 
toán còn lại là lãi suất thả nổi, bằng tổng của 3,5%/năm với lãi suất tham chiếu (lãi suất trung bình 

cộng của lãi suất tiền gửi tiết kiệm áp dụng cho khách hàng cá nhân kỳ hạn 12 tháng bằng đồng Việt 
Nam của 4 ngân hàng BIDV, Vietcombank, Vietinbank và MBBank). 

Theo kế hoạch, TTC Sugar sẽ dùng số tiền thu được từ hai đợt phát hành để thanh toán các hợp 

đồng mua bán đường, mía, nguyên vật liệu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Đại lý phát hành, tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu, tư vấn đăng ký chào bán, tư vấn niêm yết, 

đại diện chủ sở hữu trái phiếu ban đầu, đại ký đăng ký và quản lý chuyển nhượng bán đầu, tổ chức 
lưu ký ban đầu là CTCP Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam. 
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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 

Tổng cục Hải quan 
Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA)  

Agriseco Research, 
SSI Research 

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 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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Trịnh Huyền Trang

Thư ký toà soạn phụ trách mục Hàng hóa – trang TTĐTTH VietnamBiz 

Hotline: 099 522 2999 

Email: info@vietnambiz.vn 
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