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Trong tháng 11, chỉ số giá giao dịch hàng hóa đường thô và đường trắng có xu hướng tăng 

trong nửa đầu tháng nhưng sau đó quay đầu giảm, theo Tổ chức Đường Quốc tế (ISO). 

Nguyên nhân chính là tình hình dịch COVID-19 tại Trung Quốc tăng vọt dẫn đến suy đoán 

nhu cầu các loại hàng hóa của thị trường tỷ dân sẽ giảm cùng với sự trầm lắng trên thị 

trường  giao dịch. 

Sản lượng đường trong tháng 11 của Brazil, nước sản xuất đường lớn nhất thế giới, tăng 

mạnh so với cùng kỳ niên vụ trước trong khi Ấn Độ lại dự báo giảm do nâng suất giảm. 

Tại Việt Nam, theo Hiệp hội mía đường Việt Nam (VSSA), trong tháng 11, tiến độ vào vụ 

ép 2022-2023 chậm lại do ảnh hưởng của thời tiết. Giá đường tiếp tục ở mức thấp do tác 

động của đường lậu và các nguồn đường nhập khẩu. Mức giá chỉ bằng khoảng một nửa 

sản phẩm đường tại Philippines. 

VSSA dự báo nguồn ngành đường sẽ thừa cung trong năm 2022 và lượng đường nhập 

khẩu bổ sung theo hạn ngạch nếu được nhập khẩu vào thời điểm quý I/2023 là thời điểm 

chính vụ ép mía 2022-2023 có thể dẫn đến các thiệt hại nghiêm trọng cho ngành đường 

Việt Nam vì sẽ làm tăng sự mất cân đối cung-cầu. 

Chứng khoán VNDirect đánh giá năm 2023 sẽ là một năm thuận lợi đối với các doanh nghiệp 

sản xuất đường khi giá đường nội địa tiếp tục tăng trong 2023. Các chuyên gia ước tính giá 

đường nhập lậu sau khi áp thuế chống bán phá giá sẽ cao hơn giá đường nội địa khoảng 15%, 

do đó mức thuế mới sẽ tạo lợi thế cạnh tranh cho mía đường trong nước.  
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PHẦN I: 

THỊ TRƯỜNG ĐƯỜNG THẾ GIỚI 
 

Tính từ đầu niên vụ 2022-2023 đến cuối tháng 11, sản lượng đường tại khu vực Trung Nam Brazil 

tăng trong khi sản lượng của Ấn Độ lại sụt giảm do ảnh hưởng của thời tiết. Trong tháng 11, giá 

đường thô và đường trằng đều ghi nhận tăng so với tháng trước. 

 

1. Sản lượng 

 

Brazil: Theo Hiệp hội Mía đường Brazil (Unica), trong nửa cuối tháng 11, lượng mía 

nghiền tại khu vực Trung Nam nước này đạt 16,2 triệu tấn, tăng 318,7 so với cùng kỳ năm 

trước với con số chưa đến 4 triệu tấn.  

Lũy kế đến hết tháng 11, lượng mía nghiền đạt gần 532 triệu tấn, tăng nhẹ khoảng 2% so với vụ 

trước. 

Nửa cuối tháng 11, có 56 nhà máy đã kết thúc vụ ép. Tính đến đầu tháng 12, có 84 nhà máy tại 

khu vực Trung Nam hoạt động. 

Sản lượng đường trong nửa cuối tháng 11 đạt hơn 1 triệu tấn, tăng hơn 532%. Tính lũy kế kể từ      

đầu vụ thu hoạch 2022-2023, sản lượng đường đạt gần 33 triệu tấn, tăng 2,8% so với cùng kỳ niên   

vụ trước. 

 

Ấn Độ: Theo Reuters, sản lượng đường của Ấn Độ có thể giảm 7% trong năm nay do điều 

kiện thời tiết thất thường đã làm giảm năng suất mía. 

Bang Maharashtra, chiếm hơn 1/3 sản lượng đường của Ấn Độ, dự kiến sẽ sản xuất với mức kỷ lục 

13,8 triệu tấn đường trong năm tiếp thị hiện tại bắt đầu vào ngày 1/10, tăng so với mức 13,7 triệu 

tấn của năm ngoái. 

Tuy nhiên, năng suất mía giảm 15% có thể khiến sản lượng đường của Maharashtra giảm xuống 

còn 11,7 triệu tấn. 

Cùng với Maharashtra, những người trồng mía ở bang Karnataka lân cận cũng phải đối mặt với 

điều kiện thời tiết bất lợi. Do đó, sản lượng đường của Karnataka có thể sẽ giảm xuống 5,5 triệu 

tấn trong năm nay so với 6 triệu tấn được sản xuất trong niên vụ 2021-2022. 
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Sản lượng đường thấp ở Maharashtra và Karnataka có thể kéo sản lượng đường của Ấn Độ xuống 

33,3 triệu tấn trong niên vụ 2022-2023 so với mức kỷ lục 35,8 triệu tấn của năm ngoái. 

 

Philippines: Theo Philstar, người tiêu dùng Philippines đang thắc mắc tại sao giá đường 

trắng tinh luyện vẫn ở mức cao từ 90 đến hơn 100 peso/kg dù 150.000 tấn đường nhập 

khẩu đã đến và trong nước bắt đầu mùa thu hoạch, xay xát. 

Một quan chức của Bộ Thương mại và Công nghiệp (DTI) cho biết nước này có thể thấy giá đường 

thấp hơn đáng kể bắt đầu từ quý đầu tiên của năm 2023. 

“Chúng tôi đã nhận được một báo cáo từ Cơ quan Quản lý Đường (SRA) và họ cho biết giá sẽ bắt 

đầu giảm vào đầu năm tới,” Thứ trưởng Nhóm Bảo vệ Người tiêu dùng DTI Ruth Castelo nói. 

Ông cho biết SRA báo cáo rằng kể từ tháng 11/2022, giá đường bán lẻ phổ biến tính theo kg trong 

cửa hàng tạp hóa và siêu thị ở Vùng thủ đô quốc gia (NCR) là 86 peso/kg đối với đường thô, 87 

peso/kg đối với đường đã rửa và peso/kg đối với đường tinh luyện. 

 

Mỹ: Báo cáo Ước tính Cung và Cầu Nông nghiệp Thế giới công bố ngày 9/12 của Bộ Nông 

nghiệp Mỹ (USDA) dự báo sản lượng đường trong nước niên vụ 2022-2023 là hơn 9 triệu 

tấn, giảm 47.000 tấn so với dự báo tháng 11, trong đó đường củ cải là 4,9 triệu tấn, giảm gần 

67.000 tấn và đường mía là 4,1 triệu tấn, tăng khoảng 20.000 tấn. 

USDA cho biết: “Các nhà chế biến củ cải đã giảm dự báo lượng củ cải đường có sẵn để cắt lát 

xuống khoảng 252.800 tấn trong dự báo tháng 12. Đường mía ở Louisiana tăng 18.460 tấn lên hơn 

2 triệu tấn. Mặc dù Cơ quan Thống kê Nông nghiệp Quốc gia của USDA đã giảm năng suất mía từ 

32,4 xuống còn 32,2 tấn/mẫu Anh, nhưng sản lượng vẫn tăng”. 

 

Bangladesh: Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Nurul Majid Mahmud Humayun cho biết, tình 

trạng thiếu đường trong nước là giả tạo và là kết quả của việc một số thương nhân tích 

trữ nguồn cung để tăng lợi nhuận. 

“Có đủ nguồn cung đường trong nước và lượng dự trữ hiện tại đủ để đáp ứng nhu cầu của chúng 

tôi cho đến tháng Ramadan tới (tháng thứ 9 của lịch Hồi giáo). Chúng tôi cũng đã yêu cầu bộ 

thương mại mua 10.000 tấn đường,” ông nói.  

Giá đường vẫn cao hơn ở mức 115-120 Tk/kg bất chấp tỷ giá cố định của chính phủ là 102-108 

Tk/kg. Theo Tổng cục Bảo vệ Quyền lợi Người tiêu dùng Quốc gia, tình trạng khan hiếm đường và 

giá tăng cao được cho là do khủng hoảng khí đốt và vướng mắc trong việc mở thư tín dụng (LC) 

với các ngân hàng. 



 

6 
 

THỊ TRƯỜNG ĐƯỜNG THẾ GIỚI THÁNG 11/2022

Tổng cục đã tuyên bố rằng có 375.000 tấn đường trong kho và đã xử phạt 278 thương nhân sau 

khi thực hiện 103 đợt truy quét trong nước. 

 

Pakistan: Theo Hiệp hội các nhà máy đường Pakistan (Vùng Punjab), nước này không 

thiếu đường, Brecorder đưa tin. 

Theo người phát ngôn của hiệp hội, lượng đường dư thừa hiện tại trong nước là khoảng 1,2 triệu 

tấn. Ngành mía đường đang kêu gọi Chính phủ cấp phép xuất khẩu lượng đường dư thừa. 

Chính phủ đã xác minh lượng đường dự trữ có sẵn với các nhà máy thông qua Hệ thống Theo dõi 

và Truy xuất của FRB. 

“Các kho dự trữ đường dư thừa có sẵn cho đến tháng 1/2023 và chính phủ phải xem xét tình hình 

của các nhà máy xay xát”, đại diện Hiệp hội các nhà máy đường Pakistan nói. 

 

 

2. Tiêu thụ 

 

Brazil: Trong tháng 11, các đơn vị sản xuất ở Trung-Nam đã bán 2,43 tỷ lít etanol, tăng 

17,7% so với cùng kỳ niên vụ 2021-2022. 

Tại thị trường trong nước, lượng ethanol ngậm nước bán ra là 1,25 tỷ lít, tăng 18,2% so với cùng kỳ 

vụ trước và lượng etanol khan đạt gần 960 triệu lít, tăng gần 12%. Xuất khẩu 221,7 triệu lít, tăng 

48%.  

Lũy kế từ vụ thu hoạch đến cuối tháng 11, các đơn vị sản xuất đã tiêu thụ được 19,83 tỷ lít ethanol, 

tăng 4,3% so với cùng kỳ vụ trước. Trong đó, doanh số bán etanol dạng nước đạt 11,5 tỷ lít, giảm 

2,2% và dạng khan là 8,35 tỷ lít, tăng 14,8% 

 

Ấn Độ: Sản lượng đường giảm có thể làm giảm xuất khẩu từ quốc gia đường lớn thứ hai 

thế giới. Điều này có thể nâng giá đường toàn cầu và cho phép các đối thủ Brazil và Thái 

Lan tăng xuất khẩu. 

New Delhi đã cho phép các nhà máy xuất khẩu 6,15 triệu tấn đường trong đợt đầu tiên và Hiệp hội 

các nhà máy đường Ấn Độ dự kiến Ấn Độ sẽ dành 2-4 triệu tấn đường cho hoạt động xuất khẩu 

trong đợt thứ hai. Theo đó tổng lượng xuất khẩu sẽ ở mức 8-10 triệu tấn và thấp hơn mức của 

năm ngoái là hơn 11 triệu tấn. 
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Tuy nhiên, khi sản lượng giảm chính phủ có thể cho phép xuất khẩu một lượng nhỏ trong đợt thứ    

hai hoặc thậm chí không phê duyệt bất kỳ đợt xuất khẩu nào nữa, một đại lý có trụ sở tại Mumbai 

cho biết. 

Một quan chức chính phủ cấp cao giấu tên cho biết Ấn Độ sẽ cho phép xuất khẩu sau khi đảm bảo 

có đủ nguồn cung để đáp ứng nhu cầu trong nước khoảng 27,5 triệu tấn. 

 

Pakistan: Chính phủ Pakistan đã quyết định cho phép xuất khẩu khoảng 100.000-150.000 

tấn đường, The Express Tribune đưa tin. 

Theo báo cáo phương tiện truyền thông, chính phủ sẽ cho phép xuất khẩu ít nhất 100.000 tấn 

đường. Còn các quan chức của Bộ An ninh lương thực quốc gia cho biết đã có đề xuất cho phép 

xuất khẩu 150.000 tấn. 

Quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra trong một cuộc họp của Ủy ban Điều phối Kinh tế (ECC) của  

nội các. 

Các nhà máy đường có thể kiếm được ít nhất 53 triệu USD hay gần 12 tỷ Rs khi xuất khẩu 100.000 

tấn đường. 

 

Ai Cập: Nước này đang đối mặt với tình trạng khủng hoảng đường dù có nhà máy đường 

lớn nhất thế giới với sản lượng hàng năm 900.000 tấn. 

Theo các chuyên gia, việc thiếu hụt USD đã ảnh hưởng đến nguồn cung đường thô từ các cảng ra 

thị trường và dẫn đến cuộc khủng hoảng đường tại Ai Cập. 

Hassan al-Fandi, người đứng đầu bộ phận đường tại Phòng Công nghiệp Thực phẩm Ai Cập cho 

biết: “Việc thiếu nguồn cung và tồn kho chất tạo ngọt thấp đã dẫn đến cuộc khủng hoảng đường. 

Đây là giai đoạn mùa sản xuất củ cải đường kết thúc và việc thiếu hàng nhập khẩu do thiếu USD 

cũng như khủng hoảng toàn cầu do đại dịch và chiến tranh Nga-Ukraine càng làm trầm trọng thêm 

tình hình”. 

 

 

Mỹ: USDA cho biết tổng lượng đường nhập khẩu trong niên vụ 2022-2023 dự kiến gần        

3,5 triệu tấn, tăng 53.000 tấn so với dự báo tháng 11, trong đó, riêng Mexico là khoảng           

1,5 triệu tấn. 
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Mexico: USDA dự báo xuất khẩu niên vụ 2022-2023 gần 1,3 triệu tấn, tăng 47.000 tấn so 

với dự báo tháng 11 và tiêu dùng trong nước là 4,6 triệu tấn, giảm 39.000 tấn, dẫn đến tồn 

kho cuối kỳ là 971.000 tấn, giảm 8.000 tấn so với ước tính trước đó.  

 

Bangladesh: Trong bối cảnh giá đường trong nước tăng cao, Bangladesh đang có kế 

hoạch mua chất tạo ngọt với giá 53 Taka/kg 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. 

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 11, chỉ số giá giao dịch 

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

Tuy nhiên, đợt tăng giá này không phải do yếu tố cung cầu khi các thông tin cho thấy sản lượng 

đường tăng tại Brazil và Ấn độ, nhưng một loạt các yếu tố kinh tế vĩ mô đã tác động đến xu hướng 

tăng giá, bao gồm lạm phát giảm tại Mỹ kéo theo đồng USD rớt giá và xu hướng nới lỏng hạn chế 

trong chính sách Zero Covid của Trung Quốc đã khiến chứng khoán và các loại hàng hóa có xu 

hướng tăng.  

Bắt đầu nửa sau tháng 11 các thông tin về số ca nhiễm COVID-19 tại Trung Quốc tăng vọt dẫn đến 

suy đoán nhu cầu các loại hàng hóa của Trung Quốc sẽ giảm cùng với sự trầm lắng trên thị trường 

giao dịch đã góp phần đảo chiều xu hướng tăng thành giảm giá trên cả hai thị trường đường thô và 

đường trắng.  

Giá đường thô giao ngay (tính theo giá hàng ngày của ISA) đạt trung bình tháng là 18,48 USD 

cents/lb, tăng so với mức 17,54 USD cent/lb của tháng 10 và 17,72 USD cent/lb trong tháng 9.  
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Chỉ số giá đường trắng ISO trung bình đạt 533,29 USD/tấn, tăng so với mức 519,71 USD/tấn của 

tháng 10 nhưng vẫn thấp hơn mức 539,08 USD/tấn trong tháng 9. 

Diễn biến giá đường trong tháng 11/2022 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 diễn biến giá 

đường trong tháng 11, 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 như sau. 

 

 

 

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 11 (Nguồn: ISO). 
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Theo thông tin của cơ quan quản lý đường Philippines (SRA), trong tháng 11 giá đường thị trường 

nội địa vẫn ở mức cao kỷ lục trong những năm gần đây, mặc dù Chính phủ Philippine đã cho phép 

nhập khẩu 150.000 tấn đường để bổ sung nguồn cung. 

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 (tính bằng rupiah Indonesia cho 1 kg đường) tại 38 thành phố/ thị trấn khu vực đông Java 

trong tháng 11/2022 như sau: 

 

4. Dự báo 

 

ISO đã công bố bản sửa đổi đầu tiên về thặng dư toàn cầu cho niên vụ 2022-2023 là khoảng 6,2 

triệu tấn, tăng so với mức 5,6 triệu tấn trong báo cáo tháng 8. 

Sản lượng đường dự kiến sẽ tăng lên mức kỷ lục 182,1 triệu tấn, tăng từ mức 181,9 triệu tấn trong 

dự báo tháng 8 và 172,6 triệu tấn trong vụ trước. Trong khi đó, mức tiêu thụ dự kiến sẽ gần 176 

triệu tấn, tăng so với mức 174,3 triệu tấn trong vụ trước. 

 

 

 

 

Đvt: peso Philippines

Đvt: rupiah Indonesia 
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PHẦN II: 

THỊ TRƯỜNG ĐƯỜNG VIỆT NAM 
 

 

Trong tháng 11, ngành đường Việt Nam đã khởi động vụ ép 2022-2023 nhưng thời tiết không 

thuận lợi khiến cho tiến độ vào vụ ép chậm lại. 

Đường nhập lậu và các loại đường nguồn gốc nhập khẩu tiếp tục làm chủ thị trường và kéo giá 

đường xuống mức thấp hơn hẳn so với các đồng nghiệp trong khu vực và chỉ khoảng 50% so 

với giá đường tại Philippines. 

 

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

 

Theo VSSA, ngành đường Việt Nam đã khởi động vụ ép mới với 4/24 nhà máy đã tiếp nhận 

mía để chế biến.  

Thời tiết mưa nhiều tại miền Bắc và miền trung trong tháng 11 đã khiến việc vận chuyển mía 

gặp khó khăn và làm chậm tiến độ vào vụ ép nên sản lượng chưa đáng kể và chưa được ghi 

nhận trong tháng. Dự kiến trong tháng 12 hầu hết các nhà máy có thể vào vụ ép 2022-2023. 

Các nguồn cung đường phong phú, đặc biệt hoạt động gian lận thương mại đường nhập lậu 

tiếp tục hoạt động mạnh trong tháng 11/2022. 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 và kéo giá đường trong tháng 

xuống thấp hơn tháng 10. 

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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Như vậy trong tháng 11 so với giá đường thị trường nội địa trong khu vực bao gồm các nước sản 

xuất mía đường khối ATIGA, giá đường của Việt Nam đã ở mức thấp hơn hẳn so với các đồng 

nghiệp và chỉ khoảng 50% so với giá đường tại Philippines.  

Tại Philippines, mặc dù cho phép nhập khẩu 150.000 tấn đường nhằm làm dịu cơn sốt đường, 

nhưng cơ quan quản lý đường Philippine SRA chỉ cho phép đường nhập khẩu trước ngày 15/11 

để không ảnh hưởng đến sản xuất đường từ mía của vụ ép 2022-2023. 

  

  

 

 

 

Bảng 1: Giá đường tại Việt Nam trong tháng 11/2022 (Đơn vị: đồng/kg đã bao gồm VAT. 

Nguồn: VSSA). 

Bảng 2: 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 lậu đường từ Campuchia và Lào 

10 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.  

Cụ thể, Campuchia đã nhập khẩu đường từ Thái Lan tăng 117% và Lào nhập khẩu tăng đến mức 

354% so với 10 tháng năm ngoái. 

Trong 10 tháng đầu năm 2021 và 2022, đường xuất khẩu từ Thái Lan đến Campuchia và Lào (đơn 

vị tấn đường) như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong khi đó, theo số liệu của Tổng cục Hải Quan Việt Nam, trong 10 tháng đầu năm 2022 đường 

nhập khẩu từ Campuchia và Lào vào Việt Nam rất khiêm tốn. 

 

 

Biểu đồ 3:  Đường xuất khẩu từ Thái Lan đến Campuchia và Lào trong   

10 tháng đầu năm 2021 và 2022 (ĐVT: tấn). 

Bảng 4: Đường nhập khẩu năm 2021 (Đơn vị: tấn). 



 

15 
 

THỊ TRƯỜNG ĐƯỜNG VIỆT NAM THÁNG 11/2022

Như vậy, trong 10 tháng đầu năm nay, tổng lượng đường nhập khẩu từ Campuchia và Lào vào 

Việt Nam khoảng 661.500 tấn, tương đường bình quân 66.150 tấn/tháng.  

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

Nam sẽ lên đến 793.800 tấn. 

 

 

 

Còn theo số liệu của Tổng cục Hải Quan Việt Nam, trong 10 tháng đầu năm 2022 đã ghi nhận 

đường nhập khẩu vào Việt Nam xấp xỉ với cùng kỳ năm ngoái. 

 

 

 

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

Trong tháng 11, nhiều vụ việc gian lận thương mại đường nhập lậu đã tiếp tục bị phát hiện tại 

nhiều địa phương trong cả nước. 

Tại An Giang, cơ quan chức năng đã phát hiện 100 bao đường ghi xuất xứ Myanmar có dấu hiệu 

nghi vấn thay bao bì từ đường nhập lậu.  

Làm việc với Tổ công tác, chủ số hàng khai nhận, số đường cát nêu trên có xuất xứ Thái Lan, 

được mua của những người dân đi giăng lưới, nhưng không rõ họ tên, địa chỉ, với giá 800.000 

Bảng 5: Lượng nhập khẩu đường từ Lào, Campuchia vào Việt Nam     

10 tháng đầu năm 2022 (ĐVT: tấn). 

Bảng 6: Lượng đường nhập khẩu vào Việt Nam 10 tháng đầu năm 2022 (ĐVT: tấn).  



 

16 
 

THỊ TRƯỜNG ĐƯỜNG VIỆT NAM THÁNG 11/2022

đồng/bao loại 50 kg. Sau khi mua về, số hàng sẽ được thay bao bì, nhãn hiệu và dán tem nhãn 

phụ của thương nhân nhập khẩu để hợp thức hóa, nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức 

năng.  

Tại Quảng trị, lực lượng chức năng phát hiện xe tải chở 20 tấn đường trắng nhãn hiệu SUGAR 

không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. 

Tại Long An, ngày 16/11, Đội Quản lý thị trường đã kiểm tra, phát hiện, tạm giữ 100 bao đường 

cát, loại 50kg/bao, có nhãn bằng tiếng nước ngoài, được xác minh là đường cát nhập lậu. 

Tại Phú Yên, Đội Quản lý thị trường đã phát hiện trên một xe vận chuyển 700 bao đường cát 

trắng loại bao 50kg/ bao, do Thailand sản xuất, tổng số lượng 35 tấn. Toàn bộ số hàng hóa, trên 

bao bì không ghi ngày sản xuất, hạn sử dụng, hàng hóa không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam. 

Đội Quản lý thị trường số 1 đã tiến hành lập biên bản tạm giữ 35 tấn đường cát trên để tiếp tục 

xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.  

Tuy nhiên, VSSA cho rằng những phát hiện nêu trên chỉ là phần rất nhỏ của đường nhập lậu. 

Hiện nay hầu như toàn bộ đường của các cơ sở san chia đóng túi bán lẻ và đóng cây 12 kg trên 

thị trường đều đang sử dụng đường nhập lậu và hoàn toàn làm chủ thị trưởng bán lẻ tự do.  

VSSA nhận thấy các dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật như hầu hết  sản phẩm san chia đóng 

gói đường trên thị trường hiện nay của các đối tượng gian lận thương mại đường nhập lậu đều 

không có giấy phép của nhà sản xuất và không ghi tên, địa chỉ của công ty sản xuất ra đường.  

Ngay trong trường hợp có giấy phép san chia đóng gói, thì giấy phép đó cũng không cho phép 

truy xuất thông tin của lô hàng dùng cho việc san chia đóng gói. Và hầu hết sản phẩm san chia 

đóng gói đường trên thị trường của các đối tượng gian lận thương mại đường nhập lậu đều 

không ghi ngày sản xuất đường trên nhãn hàng hóa. 

 

 

3. Dự báo 

 

Theo VSSA, so với lượng nhập khẩu cùng kỳ năm 2021 gần 1,2 triệu tấn, lượng nhập khẩu năm 

2022 đạt khoảng 90% cho thấy bất chấp việc Việt Nam đã áp dụng các biện pháp phòng vệ 

thương mại lượng đường nhập khẩu giảm không đáng kể. 

Đường sản xuất từ mía chỉ là một trong các nguồn cung đường, ngoài ra còn có đường nhập 

khẩu chính ngạch và đường nhập lậu, ước tính tổng các nguồn cung đường cho cả năm 2022 

vào thời điểm tháng 11/2022 như sau: 



 

17 
 

THỊ TRƯỜNG ĐƯỜNG VIỆT NAM THÁNG 11/2022

 

 

Như vậy, ước tính tổng các nguồn cung đường năm 2022 hơn 2,7 triệu tấn lớn nhiều so 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.  

Ngày 18/11, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2449 về bổ sung và phân 

giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường của niên vụ 2021-2022. Quyết định đã bổ sung 

lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường của niên vụ 2021-2022 là 200.000 tấn và xác 

định thời điểm phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường bổ sung của niên vụ 2021-

2022 theo phương thức đấu giá sẽ được tổ chức trong tháng 12/2022.  

VSSA cho rằng lượng đường này nếu được nhập khẩu vào thời điểm quý I/2023 là thời điểm 

chính vụ ép mía 2022-2023 có thể dẫn đến các thiệt hại nghiêm trọng cho ngành đường Việt 

Nam vì chắc chắn sẽ làm tăng sự mất cân đối cung-cầu (vốn đã là tình trạng thừa cung vào thời 

điểm đó), và như vậy sẽ trở thành nhập khẩu “không đúng thời điểm” khiến cho việc tiêu thụ 

đường sản xuất từ mía càng thêm khó khăn. 

“Điều này có thể dẫn đến phải tồn kho đường từ mía hoặc giảm giá bán đường dưới giá thành 

để có tiền thanh toán tiền mía hoặc giảm giá mua mía của nông dân; dẫn đến hệ quả là hủy 

hoại chuỗi liên kết mía đường giữa nông dân và nhà máy, ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển 

của ngành mía đường Việt Nam và đời sống của công nhân ngành đường và nông dân trồng 

mía”, VSSA cho hay.  

Dự báo về giá đường trong tháng 12/2022 và những tháng đầu năm 2023, Hiệp hội mía đường 

Việt Nam cho rằng giá đường sẽ tiếp tục chịu sức ép lớn từ đường nhập khẩu chính ngạch và 

đường gian lận nhập lậu và sẽ ở mức thấp hơn so với giá đường của các quốc gia trồng mía 

khối ATIGA (Indonesia, Philippine).  
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PHẦN III: 

SỰ KIỆN THỊ TRƯỜNG  
 

 

 

Nhà máy đường tại Hậu Giang tăng giá mía sau khi hoãn thời gian vào vụ ép 

vì thiếu nguyên liệu 

Theo báo Tiền phong, ngày 21/11, Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ (Casuco) tiếp tục ra thông 

báo về thu mua mía niên vụ 2022- 2023. Theo đó, công ty thu mua mía theo hai phương thức. 

Đối với thu mua mía theo chữ đường, giá mua mía nguyên liệu là 1.380 đồng/kg mía sạch 10 chữ 

đường (CCS) tại cầu cảng nhà máy đường Phụng Hiệp, tăng 80 đồng/kg so với giá ban đầu. 

Đối với mía mua xô, giá thu mua là 1.350 đồng/kg tại cầu cảng nhà máy. Công ty cũng yêu cầu 

mía đảm bảo độ chín, tươi, sạch, đã loại bỏ lá xanh, ngọn non, mía măng, bùn đất và các tạp chất 

khác. 

Trước đó, ngày 14/11, Casuco thông báo về việc tạm hoãn thời gian xuống ép mía tại nhà máy 

đường Phụng Hiệp cho đến khi có thông báo mới.  

Theo báo Hậu Giang, lãnh đạo Casuco cho biết, theo lịch thông báo ban đầu thì vào ngày 10/11, 

nhà máy đường Phụng Hiệp thuộc Cascuo sẽ chính thức tiếp nhận mía nguyên liệu của người dân 

và thời gian nhà máy xuống ép mía là ngày 14/11.   

Tuy nhiên, các ghe tập kết mía về cầu cảng nhà máy đường Phụng Hiệp rất ít, ước lượng khoảng 

400-500 tấn mía; trong khi nhà máy cần sản lượng khoảng 5.000 tấn mới có thể đi vào hoạt động. 

Nguyên nhân nhà máy đường Phụng Hiệp không có đủ mía nguyên liệu để ép trong lúc này là bởi 

người dân trên địa bàn tỉnh đã bán hầu hết diện tích mía đã xuống giống với hình thức mía chục 

(mía dùng làm nước giải khát) với giá từ 1.700-3.200 đồng/kg, đồng thời người trồng mía không 

phải tốn tiền thuê nhân công thu hoạch và chuyên chở mía, cũng như không lo về tạp chất, chữ 

đường. 

Trong khi, Casuco thông báo về mức giá thu mua mía nguyên liệu cho bà con trong lúc này là 

1.300 đồng/kg, mía 10 CCS về tới bàn cân nhà máy đường. 

Theo ngành nông nghiệp tỉnh, vụ mía 2021-2022, nông dân trên địa bàn tỉnh xuống giống được 

gần 3.850ha, tập trung ở huyện Phụng Hiệp và thành phố Ngã Bảy. Đến ngày 14/11, bà con đã thu 

hoạch được hơn 3.100ha dùng để bán mía chục, với năng suất bình quân đạt từ 100-105 tấn/ha. 
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PHẦN IV: 

CHÍNH SÁCH 
 
 

Sắp diễn ra phiên đấu giá nhập khẩu đường bổ sung của niên vụ 2021-2022 

Hội đồng phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường bổ sung của niên vụ 2021-2022 đã 

thông báo về việc tổ chức phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường bổ sung của niên vụ 

2021-2022 theo phương thức đấu giá. 

Theo đó, thương nhân được đề nghị phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường bổ sung 

của niên vụ 2021-2022 theo phương thức đấu giá là thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm 

nguyên liệu sản xuất và thương nhân sử dụng đường thô để sản xuất đường tinh luyện được đề 

nghị phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá. 

Cụ thể, thương nhân sử dụng đường thô để sản xuất đường tinh luyện chỉ được đề nghị phân giao 

hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường thô bổ sung của niên vụ 2021-2022 theo phương thức đấu 

giá. Thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất chỉ được đề nghị phân giao 

hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường tinh luyện bổ sung của niên vụ 2021-2022 theo phương 

thức đấu giá. 

Chủng loại, số lượng hạn ngạch thuế quan đường bổ sung của niên vụ 2021-2022 được phân giao 

như sau: Lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường thô: 160.000 tấn (mã HS 17.01); Lượng 

hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường tinh luyện: 40.000 tấn (mã HS 17.01). 

Giá khởi điểm là 1.700.000 đồng/tấn; Bước giá: 50.000 đồng/tấn; Tiền đặt trước: Giá khởi điểm x 

số lượng đường đăng ký phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu x 10%. 

Dự kiến, Phiên phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường bổ sung của niên vụ 2021-2022 

theo phương thức đấu giá sẽ diễn ra tại Hà Nội vào ngày 23/12. 
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PHẦN V: 

HOẠT ĐỘNG CỦA 
CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH 
 

 

1. “2023 - Năm thuận lợi của ngành đường” 

Chứng khoán VNDirect đánh giá năm 2023 sẽ là một năm thuận lợi đối với các doanh nghiệp sản 

xuất đường. 

Diện tích trồng mía dự kiến sẽ mở rộng vào năm 2023. Diện tích trồng mía giảm liên tục từ niên vụ 

2017 - 2018 do giá mía xuống thấp khiến nông dân chuyển đổi đất sang trồng các giống cây khác.  

Do tình trạng thiếu mía nguyên liệu trong nước những năm gần đây, một số doanh nghiệp sản xuất 

đường ngoài việc ép đường trực tiếp từ mía cũng phải nhập khẩu đường thô để tinh luyện. Tuy 

nhiên, các chuyên gia phân tích cho rằng giá đường nội địa tăng mạnh thời gian gần đây cùng với 

các biện pháp bảo hộ từ Chính phủ sẽ tạo động lực cho nông dân mở rộng diện tích trồng mía 

trong niên vụ 2022-2023.  

Theo VSSA, diện tích mía dự kiến đạt 151.305 ha (tăng 3% so với cùng kỳ), sản lượng mía chế biến 

đạt 8.764.277 tấn (tăng 16,5%) và sản lượng đường đạt 870.930 tấn (tăng 16,6%).  

VNDirect dự báo giá đường nội địa tiếp tục tăng trong 2023. Các chuyên gia phân tích ước tính giá 

đường nhập lậu sau khi áp thuế chống bán phá giá sẽ cao hơn giá đường nội địa khoảng 15%, do 

đó mức thuế mới sẽ tạo lợi thế cạnh tranh cho mía đường trong nước.  

Trong quý III/2022, giá đường nội địa tăng khoảng 10-14% so với đầu tháng 7/2022 (trước khi áp 

dụng biện pháp phòng vệ thương mại đối với đường nhập khẩu từ các nước ASEAN), tương đương 

với giá đường trong khu vực ASEAN và Trung Quốc.  

Bên cạnh đó, nguồn cung đường trong nước mới chỉ đáp ứng được 35-40% nhu cầu nội địa do đó 

giá đường trong nước sẽ theo xu hướng giá đường thế giới. Do giá dầu tăng cao, các nước sản 

xuất đường lớn như Brazil, Thái Lan và Ấn Độ sẽ chuyển mía sang sản xuất ethanol, giúp giá 

đường thế giới có thể giữ ở mức cao trong nửa đầu năm 2023. 

Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích cũng đưa ra loạt rủi ro với ngành mía đường. Đường nhập lậu 

chưa được kiểm soát triệt để có thể tạo áp lực cạnh tranh về giá với đường trong nước. Bên cạnh 

đó, dự báo thời tiết cho thấy pha trung tính khả năng cao sẽ xảy ra vào năm 2023 (lượng mưa ít 

hơn pha La Nina) có thể ảnh hưởng đến sản lượng mía đường.  
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2. Tin hoạt động của doanh nghiệp đường 

 

Loạt lãnh đạo và quỹ ngoại mua vào cổ phiếu SBT 

Bà Huỳnh Bích Ngọc, Chủ tịch HĐQT của CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC 

Sugar - Mã: SBT) và cũng là mẹ ruột của bà Đặng Huỳnh Ức My, Phó Chủ tịch 

HĐQT đã mua vào 2 triệu cổ phiếu SBT từ 28/11 - 12/12. Sau giao dịch, bà Ngọc đã nâng sở hữu 

tại TTC Sugar lên 10,32%. 

Không chỉ bà Ngọc mà ông Hoàng Mạnh Tiến, thành viên HĐQT độc lập đã mua 800.000 cổ phiếu 

từ ngày 28/11 - 14/12 để nâng sở hữu lên 0,34%. 

Quỹ Legendary Venture Fund 1 có trụ sở ở Singapore đã mua vào 2.394.000 cổ phiếu để nâng sở 

hữu lên 6,06%. 

Loạt lãnh đạo và quỹ ngoại liên tục mua vào cổ phiếu SBT trong bối cảnh giá cổ phiếu này giảm 

mạnh 40% từ giữa tháng 8 tới giữa tháng 11 sau đó hồi phục khoảng 27% lên 13.500 đồng/cp tính 

tới ngày 19/12. 

 

Dự báo lợi nhuận Đường Quảng Ngãi tăng 14% năm 2023 

SSI Research cho rằng tác động từ việc chính thức áp thuế đối với đường nhập khẩu 

từ Thái Lan trên thực tế sẽ có độ trễ nhất định, đặc biệt là sau khi hàng tồn kho giá 

rẻ được tiêu thụ hết.  

Do đó, các chuyên gia phân tích cho rằng CTCP Đường Quảng Ngãi (Mã: QNS) sẽ bắt đầu hưởng 

lợi từ chính sách này từ năm 2023 trong bối cảnh sản lượng bán ra tăng lên, với doanh thu đường 

tăng trưởng lần lượt 34% và 68% vào năm 2022 và 2023. Sản lượng đường tinh luyện (RS) dự kiến 

đạt 108.000 tấn (tăng 8% so với cùng kỳ) vào năm 2022 và có thể tăng lên 144.000 tấn (tăng 33% 

so với cùng kỳ) vào năm 2023.  

SSI Research giả định sản lượng tiêu thụ đường RE đạt lần lượt 40.000 tấn và 80.000 tấn trong 

năm 2022 và 2023, trong khi giá bán bình quân của đường RS và RE ước tính tăng lần lượt 3% và 

1%. Biên lợi nhuận gộp của đường RS và RE ước tính lần lượt là 28,4% và 0,4% vào năm 2023. Do 

sản lượng và biên lợi nhuận gộp của đường RS cao hơn đường RE nên lợi nhuận mảng đường sẽ 

tăng trong năm 2023. 

Đơn vị phân tích này dự báo lợi nhuận năm 2022 của doanh nghiệp ước đạt 1.300 tỷ đồng (tăng 

1,5% so với 2021). Dự phóng doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của Đường Quảng Ngãi năm 

2023 lần lượt đạt 9.900 tỷ đồng (tăng 23%) và 1.500 tỷ đồng (tăng 14%).
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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 

 

Bản quyền 

Báo cáo “Thị trường đường tháng 11/2022” 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. 

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm 

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. 

Giới hạn trách nhiệm 

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. 

Để theo dõi những báo cáo gần nhất của chúng tôi, xin truy cập qr code: 
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Mọi ý kiến đóng góp về báo cáo thị trường, xin liên hệ tới: 

Trịnh HuyềnTrang 

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

Hotline: 099 522 2999 

Email: info@vietnambiz.vn 
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