
THỊ TRƯỜNG LÚA GẠO THÁNG 7/2013 VÀ DỰ BÁO  

I. Tóm tắt 

Thị trường lúa gạo thế giới tháng 7/2013 nhiều biến động, giá tương đối vững ở Ấn Độ và Pakistan, 
nhưng giảm mạnh ở Thái Lan và tăng khá nhiều ở Việt Nam. Giá gạo các xuất xứ có xu hướng quy tụ về 
gần nhau hơn, giảm bớt khoảng cách chênh lệch.  

 

Thị trường lúa gạo lúc này đang biến động do yếu tố tâm lý và chính sách của chính phủ các nước xuất 
khẩu, chứ xuất-nhập khẩu trong tháng 7 không có nhiều đột biến.  

Nguồn cung hiện rất dồi dào, khi hai nước xuất khẩu lớn là Ấn Độ và Thái Lan có lượng tồn trữ rất lớn 
mà nhiều nước lại sắp bước vào vụ thu hoạch mới – dự kiến sẽ bội thu.  

Trong khi đó, khách hàng chỉ ký những hợp đồng nhỏ, có tâm lý chờ đợi giá giảm hơn nữa sau khi Thái 
Lan bán gạo dự trữ ra. Hai nước nhập khẩu lớn là Indonesia và Philippine đều thông báo không có kế 
hoạch mua trong thời gian tới. Nhu cầu yếu gây tồn trữ phình to ở Ấn Độ và Thái Lan, và kể cả ở Trung 
Quốc. 

Chính sách giảm giá thu mua và kế hoạch bán gạo dự trữ ra của nước Thái lan trở thành tâm điểm của 
thị trường lúa gạo thế giới trong tháng 7, bởi nếu Thái Lan tung số gạo dự trữ khổng lồ với giá rẻ ra ở 
thời điểm này thì chắc chắn giá gạo thế giới sẽ sụt giảm thê thảm, khi mà nhu cầu rất chậm chạp.  

Xuất khẩu gạo Việt Nam có dấu hiệu sôi động trở lại, với sự có mặt của một số khách hàng châu Phi và 
Trung Quốc. Trung Quốc tiếp tục là khách hàng quan trọng nhất với cả gạo phẩm cấp thấp và cao. Cộng 
thêm chương trình thu mua tạm trữ, giá lúa gạo đã hồi phục khá mạnh. Đó là cơ hội để VFA điều chỉnh 
tăng giá sàn gạo xuất khẩu, góp phần vào chiến lược nâng vị thế gạo Việt trên thị trường thế giới. Tuy 
nhiên, xem xét tình hình năm nay có nhiều khó khăn, VFA đã điều chỉnh giảm mục tiêu xuất khẩu gạo 
xuống 7,5 triệu tấn.  

Việc gia tăng trồng lúa ở Ấn Độ và bán gạo dự trữ ở Thái lan vốn đang làm gia tăng áp lực lên giá gạo 
châu Á, và sự thay đổi chính sách ở Ấn Độ vẫn đang và sẽ tạo thêm áp lực.  



II. Diễn biến thị trường 

Thị trường lúa gạo thế giới tháng 7/2013 nhiều biến động, giá tương đối vững ở Ấn Độ và Pakistan, 
nhưng giảm mạnh ở Thái Lan và tăng khá nhiều ở Việt Nam. Giá gạo các xuất xứ có xu hướng quy tụ về 
gần nhau hơn, giảm bớt khoảng cách chênh lệch.  

Thị trường lúa gạo lúc này đang biến động do yếu tố tâm lý và chính sách của chính phủ các nước xuất 
khẩu, chứ xuất-nhập khẩu trong tháng 7 không có nhiều đột biến.  

Nguồn cung hiện rất dồi dào, khi hai nước xuất khẩu lớn là Ấn Độ và Thái Lan có lượng tồn trữ rất lớn 
mà nhiều nước lại sắp bước vào vụ thu hoạch mới – dự kiến sẽ bội thu. Một số nước xuất khẩu nhỏ cũng 
đang vươn lên vị trí lớn hơn như Pakistan, Campuchia, Lào… với kết quả xuất khẩu tăng khá mạnh.  

Trong khi đó, khách hàng chỉ ký những hợp đồng nhỏ, có tâm lý chờ đợi giá giảm hơn nữa sau khi Thái 
Lan bán gạo dự trữ ra. Hai nước nhập khẩu lớn là Indonesia và Philippine đều thông báo không có kế 
hoạch mua trong thời gian tới.  

Giá gạo Thái Lan giảm mạnh trong một tháng qua do chính phủ quyết định giảm giá thu mua lúa của dân 
và bán dần gạo dự trữ ra, trong bối cảnh nhu cầu hiện đang rất thấp. Gạo 5% tấm của Thái hiện ở mức 
470 USD/tấn, giảm 30 USD/tấn (6%) so với một tháng trước đây, và giảm 110 USD/tấn (19%) so với 
tháng 7/2012. Hiện giá gạo đã xuống đến mức thấp nhất kể từ khi chính phủ can thiệp mua lúa của dân.  

Chương trình thu mua lúa với giá cao gần gấp đôi giá thị trường đã trở thành gánh nặng với ngân sách 
quốc gia bởi nó quá đắt đỏ. Không những thế, chương trình này còn bóp méo giá lúa gạo Thái, khiến 
ngành xuất khẩu gạo trở nên bế tắc.  

Tồn trữ lúa của chính phủ Thái hiện lên tới khoảng 17-18 triệu tấn, gần gấp đôi khối lượng xuất khẩu 
hàng năm.  

Chính phủ Thái Lan đang có hai giải pháp để giải quyết bế tắc: Giảm giá thu mua lúa của dân và bán gạo 
dự trữ ra để có kinh phí và kho chứa lúa vụ mới – từ tháng 10 tới.  

Bộ trưởng Thương mại Niwatthamrong Bunsongpaisan cho biết chính phủ sẽ bắt đầu mở thầu bán gạo 
dự trữ từ cuối tháng 7, và sẽ tiếp tục bán khoảng 1,5 triệu tấn mỗi tháng từ nay tới cuối năm. Theo ông 
“Đây là thời điểm tốt để bắt đầu bán gạo, bởi chúng tôi thấy nhu cầu một số loại bắt đầu gia tăng”. 

Tuy nhiên, các chuyên gia và thương gia cho rằng kế hoạch này sẽ khó thực hiện nếu chính phủ không 
chấp nhận chịu lỗ lớn và giảm mạnh giá bán.  

Gạo Ấn Độ giá giảm 1% trong vòng một tháng qua nhưng tăng so với một năm trước. Loại 5% tấm hiện 
giá 440 USD/tấn, giảm 5 USD/tấn so với một tháng trước song tăng 20 USD/tấn so với cùng tháng năm 
ngoái. Với mức giá hiện tại, gạo Ấn Độ vẫn cao giá hơn khoảng 30-35 USD/tấn so với gạo Việt Nam. Gía 
gạo Thái Lan cũng đang giảm về ngày càng sát với gạo Ấn Độ, gây lo ngại sụt giảm khối lượng xuất 
khẩu trong năm nay. Giá gạo đồ của Ấn Độ, chiếm khoảng 50% tổng xuất khẩu gạo phi-basmati, đã giảm 
xuống 415 USD/tấn từ mức 435 USD/tấn một tháng trước đây do cạnh tranh gia tăng. Xuất khẩu của Ấn 
Độ chủ yếu sang Trung Đông và châu Phi.  

Gạo Việt Nam tính chung trong tháng 7 tăng nhẹ, với với loại Hè Thu 5% tấm hiện ở mức 385 USD/tấn, 
tăng 5 USD/tấn (1%) so với một tháng trước đây, song cũng giảm 25 USD/tấn (6%) so với cùng tháng 
năm ngoái. Gạo Đông Xuân giá lên tới 400-410 USD/tấn. Theo ước tính của hiệp hội Lương thực Việt 
Nam (VFA), từ đầu tháng 7 đến nay, giá lúa hè thu loại thường tại các tỉnh ĐBSCL tăng trung bình 500 
đồng, còn chất lượng cao tăng 700 đồng, dao động từ 4.500 – 4.800 đồng/kg tại ruộng. Lúa khô tăng 
khoảng 300-500 đồng lên 5.400-5.600 đồng.  



Chênh lệch giá giữa gạo Việt Nam với gạo Thái Lan giảm về khoảng 60-80 USD/tấn, từ mức 100 
USD/tấn một tháng trước đây.  

Gạo Việt Nam lội ngược dòng tăng giá bởi một số lý do:  

-          Một số công ty đã ký được những hợp đồng nhỏ xuất khẩu gạo sang châu Phi và Trung Quốc;  

-          Chương trình thu mua tạm trữ 1 triệu quy gạo vụ Hè-Thu 2013 đã áp dụng từ ngày 15/6 đến ngày 
31/7.  

-          Nhiều nhà xuất khẩu gia tăng nhu cầu gạo chất lượng cao để pha trộn (gạo Đông-Xuân với gạo 
Hè-Thu) thành gạo phẩm cấp xuất khẩu;  

-          Nông dân giữ gạo lại với hy vọng giá bán sẽ tăng lên khi nhu cầu từ khách hàng nước ngoài tăng 
vào cuối năm nay, đặc biệt là từ các thị trường truyền thống như Indonesia và Philippine.  

Nguồn tin Chính phủ Online dẫn lời ông Trương Thanh Phong, chủ tịch VFA, cho biết các khách hàng 
Trung Quốc và châu Phi đã quay trở lại nhập khẩu gạo phẩm cấp cao của Việt Nam, vì không thể tìm 
được nguồn cung cấp tốt hơn từ Thái Lan – nơi đang có giá khá cao. Bên cạnh đó, thị trường xuất khẩu 
gạo thơm đi các nước châu Á, đặc biệt là Hong Kong cũng đang tăng trưởng tốt. Sáu tháng đầu năm 
nay, lượng gạo thơm xuất vào Hong Kong chiếm 13% trong tổng số hơn 3,48 triệu tấn gạo xuất khẩu của 
Việt Nam. 

Giá gạo Pakistan tăng cùng chiều với gạo Việt Nam, loại 5% tấm hiện ở mức 465 USD/tấn, tăng 5 
USD/tấn (1%) so với tháng 6, nhưng giảm 3 USD/tấn (gần 1%) so với cùng kỳ năm ngoái. Chính phủ 
Pakistan dự kiến vụ mùa năm nay sẽ bội thu hơn năm ngoái, nhưng cũng lo ngại sự cạnh tranh gia tăng 
từ Ấn Độ trên thị trường thế giới.  

 

Pakistan cùng với Việt Nam đã giành được nhiều hợp đồng xuất khẩu gạo sang Trung Quốc nhờ 
ưu thế giá rẻ.  



III. Tình hình xuất khẩu 

Nguồn cung hiện rất dồi dào, khi hai nước xuất khẩu lớn là Ấn Độ và Thái Lan có lượng tồn trữ rất lớn và 
đang tăng cường bán ra, mà nhiều nước lại sắp bước vào vụ thu hoạch mới – dự kiến sẽ bội thu. Một số 
nước xuất khẩu nhỏ cũng đang vươn lên vị trí lớn hơn như Pakistan, Campuchia, Lào… với kết quả xuất 
khẩu tăng khá mạnh.  

1. Việt Nam: Xuất khẩu gạo có dấu hiệu sôi động trở lại, với sự có mặt của một số khách hàng châu Phi 
và Trung Quốc. Trung Quốc tiếp tục là khách hàng quan trọng nhất với cả gạo phẩm cấp thấp và cao. 
Cộng thêm chương trình thu mua tạm trữ, giá lúa gạo đã hồi phục khá mạnh. Đó là cơ hội để VFA điều 
chỉnh tăng giá sàn gạo xuất khẩu, góp phần vào chiến lược nâng vị thế gạo Việt trên thị trường thế giới. 
Tuy nhiên, xem xét tình hình năm nay có nhiều khó khăn, VFA đã điều chỉnh giảm mục tiêu xuất khẩu 
gạo xuống 7,5 triệu tấn.  

1.1 Tình hình sản xuất và xuất khẩu 

Thị trường lúa gạo bắt đầu có dấu hiệu ấm lên. Báo Chính phủ online dẫn lời chủ tịch VFA cho biết, các 
khách hàng Trung Quốc và châu Phi đã quay trở lại nhập khẩu gạo phẩm cấp cao của Việt Nam. 

Khối lượng xuất khẩu gạo 6 tháng đầu năm 2013 ước đạt xấp xỉ 3,485 triệu tấn, giá trị hơn 1,5 tỷ USD. 
Tính chung 6 tháng, xuất khẩu gạo tăng 85.000 tấn nhưng giá trị lại giảm khoảng 70 triệu USD.  

Đến ngày 14/7, doanh nghiệp đăng ký xuất khẩu trên 5,5 triệu tấn gạo, tăng hơn 7%, trong đó đã xuất 4,2 
triệu tấn, trị giá 1,9 tỉ USD. Theo kế hoạch, sáu tháng cuối năm, lượng gạo hàng hoá cần tiêu thụ khoảng 
5,3 triệu tấn, trong đó có 1,6 triệu tấn từ vụ Đông Xuân 2012-2013 chuyển qua, ,3 triệu tấn tồn kho sang 
năm 2014.  

 

VFA nhận định trong lúc Thái Lan có chính sách trợ giá lúa gạo, thì Việt Nam phải có chiến lược đẩy 
mạnh xuất khẩu gạo chất lượng cao để thâm nhập phân khúc mà gạo Thái Lan khó chiếm ưu thế vì giá 
cao. 



Thị trường xuất khẩu gạo thơm của Việt Nam đi các thị trường châu Á, đặc biệt là Hong Kong cũng đang 
tăng trưởng tốt. Sáu tháng đầu năm nay, lượng gạo thơm xuất vào Hong Kong chiếm 13% trong tổng 
số hơn 3,48 triệu tấn gạo xuất khẩu của Việt Nam. 

Trung Quốc tiếp tục là thị trường lớn nhất của Việt Nam, và có tốc độ nhập khẩu tiếp tục tăng, cùng với 
Singapore và Ghana, trong khi một số khách hàng truyền thống khác như Philippine hay Malaysia lại 
giảm nhập khẩu.  

Bảng xuất khẩu gạo Việt Nam 6 tháng đầu năm 2013 (nguồn Hải quan) 

Thị trường xuất khẩu Khối lượng  So theo năm Thị phần trong tổng XK 
Trung Quốc 1,29 triệu tấn +8,7% 36,03% 
Philippine 294.000 tấn -44,5%   
Bờ Biển Ngà 211.000 tấn -0,7%   
Malaysia 195.000 tấn -41,4%   
Singapore 169.000 tấn 48,4%   
Ghana 162.000 tấn 13%   

Sự xuất hiện trở lại nhu cầu từ Trung Quốc là yếu tố quan trọng giúp giá lúa gạo nội địa tăng khá mạnh 
trong vài tuần gần đây. Theo báo Sài gòn Tiếp thị (Sgtt) online, một số thương nhân Trung Quốc tới tận 
các công ty xuất khẩu để mua gạo và vận chuyển ra phía Bắc để từ đó sang Trung Quốc qua đường tiểu 
ngạch. Từ đầu năm đến nay đây là đợt thứ 2 có hiện tượng gạo vận chuyển nhiều ra phía Bắc. Tuy nhiên 
khác với lần 1 mua lúa đông xuân, làn này những thương nhân Trung Quốc thường mua gạo phẩm cấp 
thấp, giá rẻ. Sgtt dẫn nguồn tin VFA cho biết từ đầu năm đến nay, VFA thống kê Trung Quốc nhập khẩu 
chính ngạch tới 2 triệu tấn gạo từ Việt Nam, chưa kể, ước có thêm khoảng 400.000 tấn mua theo đường 
biên giới. 

1.2. Thu mua tạm trữ 

Xu hướng giá gạo Việt Nam tăng gần đây có phần đóng góp đắc lực của chương trình thu mua 
lúa gạo tạm trữ.  

Vụ thu hoạch lú hè thu ở Đồng bằng sông Cửu Long cao điểm vào tháng 7. Báo Thanhnien online dẫn lời 
ông Phong nhận định “Nếu chúng ta giữ được giá lúa gạo trong nước không xuống quá thấp đến hết 
tháng 7 có thể nói là thành công. Vì thời điểm đó trở đi thị trường gạo thế giới bắt đầu nhộn nhịp trở lại, 
không loại trừ một số nước nhập khẩu truyền thống ở khu vực Đông Nam Á như Indonesia, Malaysia sẽ 
mua gạo trở lại. Các quốc gia châu Phi cũng được dự báo năm 2013 sẽ nhập khẩu gạo nhiều hơn 2012. 
Thị trường này nhập khẩu mỗi năm 6,4 - 6,5 triệu tấn gạo các loại. Do vậy, VFA cho biết sẽ tìm cách mở 
rộng thêm thị trường từ châu Phi, thay vì giới hạn một số nước để tăng thêm lượng gạo XK”. 

Chương trình thu mua tạm trữ 1 triệu quy gạo vụ Hè-Thu 2013 đã áp dụng từ ngày 15/6 đến ngày 31/7 
do Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) phối hợp cùng UBND các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL triển khai. 
Cụ thể, mua tạm trữ 1 triệu tấn quy gạo theo tỷ lệ quy đổi thóc: gạo là 2:1; loại  thóc, gạo mua tạm trữ 
gồm thóc, gạo thường và thóc, gạo thơm. Ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ 100% lãi suất tiền vay mua 
thóc, gạo tạm trữ; thời gian tạm trữ được hỗ trợ lãi suất tối đa là 3 tháng, từ ngày 15/6/2013 đến ngày 
15/9/2013. 

Được biết, hiện nay, các doanh nghiệp đã mua trên 40% trong số 1 triệu tấn lúa gạo tạm trữ ở Đồng 
bằng sông Cửu Long. 

1.3. Tăng giá sàn gạo xuất khẩu 



Trước diễn biến giá gạo nội địa đang có chiều hướng tăng cao, VFA chính thức điều chỉnh tăng giá sàn 
xuất khẩu gạo.  

Từ ngày 18-7, giá gạo xuất khẩu loại 25% tấm là 375 USD/tấn/FOB; đóng bao 50kg/bao, giao tàu và theo 
tiêu chuẩn chất lượng gạo xuất khẩu Việt Nam. Riêng gạo loại 5% tấm vẫn giữ nguyên ở mức 410 
USD/tấn/FOB. 

VFA cũng quy định, chênh lệch giá giữa các loại gạo khác do các thương nhân tính toán và quyết định, 
đồng thời đề nghị các thương nhân xuất khẩu gạo thực hiện nghiêm mức giá sàn xuất khẩu được công 
bố. 

 

1.3. Tín hiệu phát triển ngành chế biến lúa gạo 

Một nhà máy chế biến gạo đồ mới xuất khẩu sắp đi vào hoạt động, đó là nhà máy của Công ty TNHH 
Lương thực VAP (Mộc Hóa, Long An), lớn thứ 3 Việt Nam, dự kiến hoạt động vào đầu tháng 8/2013.  

Nguồn tin Gafin dẫn lời ông Nguyễn Thọ Trí - Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Lương thực Miền Nam 
(Vinafood II) cho biết, đây là dự án Vinafood II liên doanh cùng 2 doanh nghiệp nước ngoài với tổng vốn 
đầu tư hơn 15 tỷ USD, trong đó, Vinafood II chiếm 45% cổ phần, 55% còn lại do một doanh nghiệp Thái 
Lan và một doanh nghiệp châu Âu nắm giữ. Với công suất 1.000 tấn lúa/ngày, đây là nhà máy chế biến 
gạo đồ xuất khẩu thứ 3 của Việt Nam, bên cạnh nhà máy của Công ty TNHH Vinh Phát (An Giang) và 
nhà máy của một doanh nghiệp nước ngoài đặt tại Tiền Giang. 

Gạo đồ là loại gạo thu từ thóc được ngâm nước nóng hoặc sấy trong hơi nước rồi phơi khô, sau đó gia 
công chế biến qua các công đoạn như xay, xát, đánh bóng. Theo Hiệp hội Lương thực, 5 tháng đầu năm, 
Việt Nam xuất khẩu hơn 30.000 tấn gạo đồ, chiếm 1,2% tổng lượng gạo xuất khẩu. 

Đầu tư chế biến gạo đồ xuất khẩu hiện được xem là sản phẩm triển vọng mới của ngành lúa gạo Việt 
Nam. Giá xuất khẩu gạo đồ luôn cao hơn gạo trắng từ 50 – 60 USD/tấn. Thị trường gạo đồ cũng rộng lớn 



khi nhu cầu tiêu thụ sản phẩm này trên thế giới ngày càng tăng, nhất là tại các thị trường như Nigeria, 
Trung Đông, Nga và các nước châu Phi. 

1.4. Hạ mục tiêu xuất khẩu gạo năm 2013 

VTV đưa tin, Hiệp hội lương thực Việt Nam (VFA) mới đây đã hạ mục tiêu xuất khẩu gạo năm nay từ 8 
triệu tấn xuống còn 7,5 triệu tấn, sau khi phân tích áp lực nguồn cung dồi dào từ Thái Lan và thực tế giá 
xuất khẩu gạo Việt nam đã giảm liên tục trong 6 tháng đầu năm nay.  

Theo kế hoạch, Việt Nam sẽ xuất khẩu 2,2 triệu tấn gạo trong quý 3 và 1,8 triệu tấn trong quý 4. 

 

2. Ấn Độ: Chính phủ Ấn Độ đã nâng giá thu mua lúa gạo trong dân lên mức cao kỷ lục,khiến gạo nước 
này trở nên đắt hơn trong bối cảnh thị trường thế giới tràn ngập nguồn cung, nhất là khi Thái Lan có kế 
hoạch bán gạo dự trữ ra. Xuất khẩu gạo của Ấn Độ niên vụ này chậm lại do sự cạnh tranh gia tăng trong 
khi chi phí sản xuất tăng và giá thu mua trong nước tăng. Tuy nhiên, đồng rupee giảm giá làm giảm bớt 
khó khăn của các nhà xuất khẩu Ấn Độ. Ấn Độ năm nay dự kiến sẽ có thêm một vụ mùa bội thu và hiện 
đang nắm giữ 31,5 triệu tấn gạo trong kho dự trữ của chính phủ (gấp đôi mức thông thường). Các tổ 
chức quốc tế dự báo xuất khẩu gạo Ấn Độ năm nay sẽ giảm sút so với mức kỷ lục cao năm ngoái.  

2.1. Xuất khẩu 

Xuất khẩu gạo của Ấn Độ niên vụ này chậm lại do sự cạnh tranh gia tăng trong khi chi phí sản xuất tăng 
và giá thu mua trong nước tăng. Tuy nhiên, đồng rupee giảm giá làm giảm bớt khó khăn của các nhà 
xuất khẩu Ấn Độ.  

Ấn Độ kiểm soát 65% thị trường basmati toàn cầu. Đối thủ cạnh tranh duy nhất là Pakistan chiếm phần 
còn lại.  



 

Đồng rupee của Ấn Độ đã giảm giá khoảng 10% trong quý 2, giảm xuống mức thấp kỷ lục 60,765 
rupee/USD hôm 26/6.  

 

2.2. Sản xuất 

Ấn Độ năm nay dự kiến sẽ có thêm một vụ mùa bội thu bởi dự báo mùa mưa năm nay thuận lợi có thể 
giúp tăng diện tích trồng lúa basmati ở các khu vực trồng lúa chính. Sản lượng gạo basmati năm nay có 
thể tăng lên 8 triệu tấn, từ mức 6 triệu tấn năm ngoái. Nguồn Oryza đưa tin nông dân ở các bang Punjab 
và Haryana đã hối hả mua lúa giống basmati và một số chuyên gia ước tính lượng lúa basmati mà nông 
dân bán năm nay sẽ gấp đôi năm ngoái.  



Theo Bộ Nông nghiệp Ấn Độ, diện tích trồng lúa vụ chính (kharif) đã tăng lên khoảng 15,5 triệu ha tính tới 
19/7/2013, tăng khoảng 7% so với cùng kỳ năm ngoái.  

 

2.3. Nâng giá thu mua 

Chính phủ Ấn Độ đã nâng giá gạo tối thiểu trả cho nông dân lên mức cao kỷ lục, khiến gạo nước này trở 
nên đắt hơn trong bối cảnh thị trường thế giới tràn ngập nguồn cung, nhất là khi Thái Lan có kế 
hoạch bán gạo dự trữ ra, giá thế giới có thể sẽ còn giảm hơn nữa.  

Các nhà xuất khẩu gạo Ấn Độ lo lắng vì điều này, cho rằng gạo Ấn Độ sẽ phải cạnh tranh khó khăn, nhất 
là với Việt Nam và Pakistan.  

Chính phủ Ấn Độ đang xem xét giảm khối lượng gạo thu mua của dân với giá quốc tế vào đầu tháng 
10/2013, một động thái có thể khiến giá gạo tại thị trường này giảm xuống. 

2.4. Dự trữ 

Tổng công tư Lương thực Ấn Độ (FCI) cho biết dự trữ gạo tại các kho trung tâm của chính phủ Ấn Độ 
tính đến ngày 1/7/2013 đạt khoảng 31.508 tấn, tăng khoảng 2,6% so với khoảng 30.708 tấn cùng kỳ năm 
ngoái và gấp 2,7 lần quy định (quy định là 11,7 triệu tấn).  



 

3. Thái Lan: Xuất khẩu gạo Thái Lan tiếp tục trì trệ. Chính sách giảm giá thu mua và kế hoạch bán gạo 
dự trữ ra của nước này trở thành tâm điểm của thị trường lúa gạo thế giới trong tháng 7, bởi nếu Thái 
Lan tung số gạo dự trữ khổng lồ với giá rẻ ra ở thời điểm này thì chắc chắn giá gạo thế giới sẽ sụt giảm 
thê thảm, khi mà nhu cầu rất chậm chạp. Và kể cả giảm 10% hay 20% giá thu mua lúa thì gạo Thái vẫn 
khó cạnh tranh trên thị trường thế giới, bởi nguồn cung dồi dào trên toàn cầu. 

Chính phủ Thái Lan đang bị kẹt bởi chương trình thu mua lúa gạo. Họ không thể dừng bởi sự phản đối 
của dân – có thể dẫn tới bạo loạn như đã từng xảy ra trong quá khứ, nhưng cũng không thể tiếp tục bởi 
quá tốn kém và không có chỗ chứa gạo mua mới khi mà gạo mua từ hai năm nay vẫn đầy trong các kho.  

Chính phủ Thái Lan không may mắn khi áp dụng chương trình thu mua tạm trữ - đã từng nhiều lần thành 
công – từ tháng 10/2011, chỉ đúng một tháng sau khi Ấn Độ xóa bỏ chính sách cấm xuất khẩu gạo phi-
basmati áp dụng suốt 4 năm – từ tháng 9/2012.  

 3.1. Xuất khẩu 

Theo Phòng Thương mại và Ban Kiểm soát gạo Thái Lan, trong 14 ngày đầu tháng 7/2013, Thái Lan 
xuất khẩu 65.702 tấn gạo, giảm khoảng 51% so với 133.821 tấn cùng kỳ năm ngoái. Từ 1/1-14/7/2013, 
nước này xuất khẩu khoảng 1,774 triệu tấn gạo (không bao gồm gạo trắng theo tiêu chuẩn gạo trắng (8 
lớp), gạo Hommali, và xuất khẩu gạo qua biên giới, giảm khoảng 35% so với khoảng 2,728 cùng kỳ năm 
ngoái. 

Với 1,774 triệu tấn xuất khẩu từ đầu năm đến nay, trung bình Thái Lan xuất khẩu 280.000 tấn gạo/tháng. 
Khối lượng xuất khẩu gạo của Thái lan giảm khoảng một phần ba mỗi năm kể từ khi bắt đầu chương 
trình can thiệp 



 

3.2. Chương trình thu mua tạm trữ 

Chính phủ Thái lan ước tính lỗ 136 tỷ baht (4,33 tỷ USD) từ chương trình tạm trữ năm 2011/12.  

Phòng Thương mại Thái Lan đã yêu cầu chính phủ hủy bỏ chương trình thu mua lúa gạo và để giá gạo 
biến động theo thị trường để giá dần trở về mức bình thường.  

Chủ tịch Phòng Thương mại Thái Lan cho rằng chương trình thu mua lúa gạo là không cần thiết và việc 
cho phép kinh doanh theo cơ chế thị trường sẽ có lợi cho thương mại gạo của Thái Lan. 

Đầu tháng 6/2013 Chính phủ Thái lan đã quyết định giảm 20% giá thu mua lúa của dân, từ 15.000 
baht/tấn (490 USD/tấn) xuống còn 12.000 baht/tấn (390 USD/tấn), áp dụng từ 1/7/2013. Tuy nhiên quyết 
định này đã vấp phải sự phản đối của nông dân Thái lan, họ yêu cầu chính phủ giữ nguyên giá thu mua 
lúa gạo như cũ ít nhất đến tháng 9/2013 

Nhưng trước sức ép ngày càng gia tăng từ phía nông dân, ngày 1/7, Chính phủ Thái Lan đã quyết định 
tăng giá thu mua lúa gạo trong vụ thứ hai của niên vụ 2012-2013 từ mức 12.000 baht/tấn trở lại mức 
15.000 baht/tấn.  

Song giống như một động thái thỏa hiệp để giảm bớt gánh nặng tài chính cho Chính phủ (lỗ trong 
chương trình thu mua lúa gạo ước tính khoảng 7 tỷ USD tính tới tháng 1-2013) trong bối cảnh tồn kho 
gạo vẫn ở mức cao và giá gạo Thái Lan cao hơn giá gạo cùng loại của nước khác, mới đây nông dân 
Thái đã đồng ý giảm 10% giá thu mua. Được biết, Các đại diện của Hiệp hội Người trồng lúa Thái Lan, 
Hiệp hội Xúc tiến Nông nghiệp Thái Lan (TFPA) và Hiệp hội Nông dân Thái Lan (TFA) đã đồng ý giảm 
giá thu mua lúa trắng loại thường đi 10% từ mức 15.000 baht (khoảng 482 USD)/tấn xuống 13.500 baht 
(khoảng 434 USD)/tấn trong vụ thu hoạch chính 2013-14, sẽ bắt đầu vào tháng 10-2013. Tuy nhiên, các 
đại diện của nông dân nhấn mạnh rằng giới hạn mỗi gia đình được bán lúa sẽ không thể dưới 400.000 
baht (khoảng 13.000 USD).  

Nhiều thương gia cho biết việc chính phủ giảm giá thu mua vẫn chưa đủ để gạo Thái cạnh tranh tranh tốt 
hơn trên thị trường thế giới, nhất là so với gạo Ấn Độ và Việt Nam. 



Ngoài việc gạo Ấn Độ tràn ngập trên thị trường thế giới, Thái Lan vẫn phải cạnh tranh với các đối thủ 
khác như Việt Nam và Pakistan và với thực trạng nhu cầu giảm sút từ một số khách hàng chủ chốt như 
Philippine và Indonesia. 

Ấn Độ có thể dễ dàng chiếm lĩnh nhiều thị phần của Thái Lan ở châu Phi, nhất là gạo đồ, trong khi Việt 
Nam có thêm nhiều thị phần ở châu Á.  

3.3. Bán lúa gạo dự trữ 

Để có tiền mua lúa vụ mới, chính phủ Thái Lan đã quyết tâm bán gạo tồn trữ ra. Song theo các chuyên 
gia, chính phủ Thái phải giảm mạnh giá bán mới đủ dể hấp dẫn thị trường.  

Thái Lan cũng có kế hoạch bán một khối lượng (chưa xác định) trên Sở giao dịch Nông sản Thái lan 
(AFET). 

Năm ngoái, chính phủ Thái lan thông bán bán 7,3 triệu tấn cho các chính phủ nước ngoái, kỳ hạn giao 
kéo dài tới năm nay, nhưng những nước nhập khẩu mà Thái Lan liệt kê đều từ chối đã ký hợp đồng, và 
hoạt động tại các cảng cũng không thể hiện việc bốc xếp quy mô lớn đến như vậy.  

3.4. Xúc tiến xuất khẩu 

Thái Lan hiện đang cố gắng bán gạo tạm trữ thông qua đấu giá chung cho các công ty tư nhân, qua sàn 
giao dịch nông sản kỳ hạn (AFET) và qua bán hàng liên chính phủ.  

Tân Bộ trưởng Thương mại Niwatthamrong Bunsongpaisan đã lên kế hoạch sẽ đến thăm một số nước 
với nỗ lực ký được hợp đồng bán gạo. “Những nước tôi có kế hoạch thăm là Indonesia, Iran, Philippine, 
Malaysia, Trung Quốc và Singapore”, nguồn tin Oryza dẫn lời ông cho biết.  

Thứ trưởng Thương mại Yanyong cho biết có thể hộ sẽ bán lẻ dưới hình thức quà tặng những bao nhỏ 1 
kg ở san bay.  

Chính phủ Thái Lan đang kêu gọi thiết lập "Hiệp hội gạo Thái" để đưa các nhà xuất khẩu gạo ngồi lại với 
nhau và thảo luận làm thế nào để khôi phục lại danh tiếng của gạo Thái Lan. 

3.5. Duy trì mục tiêu xuất khẩu 

Mặc dù các tổ chức quốc tế hạ dự báo về xuất khẩu gạo Thái lan, song Bộ Thương mại nước này vẫn 
duy trì mục tiêu xuất khẩu gạo năm 2013 ở mức 8-8,5 triệu tấn, và cho biết sẽ không bán gạo dự trữ với 
giá thấp.  

Thái Lan xuất khẩu khoảng 10,6 triệu tấn gạo trong năm 2011, nhưng giảm mạnh xuống chỉ 6,9 triệu tấn 
trong năm 2012.  

4. Pakistan 

Chính phủ Pakistan đặt mục tiêu sản xuất 6,2 triệu tấn gạo trong năm 2013-14. Năm 2012-13 nước này 
sản xuất 5,541 triệu tấn, thấp hơn gần 20% so với mục tiêu của chính phủ.  

Pakistan xuất khẩu khoảng 3 triệu tấn gạo mỗi năm, bao gồm cả loại basmati. USDA dự báo sản lượng 
gạo Pakistan sẽ đạt 6,2 triệu tấn trong năm 2013-14, tăng so với khoảng 6 triệu tấn năm 2012-13.  

5. Lào  



Gạo là hàng hóa nông nghiệp xuất khẩu nổi bật nhất của Lào trong nhiều năm qua. Nhiều loại gạo truyền 
thống của Lào được các nước láng giềng trong khu vực ưa chuộng nhờ chất lượng tốt.  

Năm 2012-2013 Lào phấn đấu đạt 3,8 triệu tấn và đạt 4 triệu tấn vào năm 2013-2014. Năm 2011-2012, 
Lào sản xuất được 3,4 triệu tấn gạo. 

Bộ Nông-Lâm nghiệp Lào đã xây dựng các trung tâm nghiên cứu sản xuất các giống lúa chất lượng cao 
giúp sản phẩm gạo của Lào đủ sức cạnh tranh trên thị trường khu vực và thế giới, đồng thời đảm bảo an 
ninh lương thực cho đất nước.  

Hiện cả nước Lào có 2,1 triệu hécta đất nông nghiệp, trong đó có 0,9 triệu hécta ruộng lúa và 0,4 triệu 
hécta đất trồng rau, quả tập trung ở Savannakhet, Vientiane, Kham Muon, Champasak, Saravan, 
Attapeu, Xieng Khoang và Hua Phan. Đất đai đang được nhà nước quản lý tập trung để đảm việc sử 
dụng đất một cách có hiệu quả nhất cho việc sản xuất lúa gạo.  

Lào tiếp tục kêu gọi các nước đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, trong đó đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam 
nhằm xây dựng chiến lược phát triển nông nghiệp bền vững. Hai nước đã tổ chức nhiều chương trình 
chọn tạo giống lúa mới, tổ chức tập huấn cho cán bộ Lào kỹ thuật sản xuất hạt giống. Đặc biệt, dự án 
tưới tiêu của 2 công trình thủy lợi Dongphusi và Thanaphong phát huy hiệu quả, giúp một số địa phương 
Lào có đủ nước để trồng vụ lúa thứ hai trong năm đáp ứng chỉ tiêu xuất khẩu của nhà nước.  

Cùng với hợp tác cấp bộ, các địa phương hai nước cũng tăng cường hợp tác phát triển các loại lúa đặc 
sản có giá trị thương mại cao. 

Ngân hàng Phát triển châu Á dự báo rằng Lào sẽ trở thành nước xuất khẩu gạo trong 10 năm tới nếu 
duy trì được tỷ lệ tăng trưởng về sản xuất và tiêu thụ như hiện nay. Lào đang có chủ trương cùng với 
Thái Lan, Việt Nam, Myanmar và Campuchia thành lập một tổ chức hợp tác xuất khẩu gạo để xuất gạo ra 
thị trường quốc tế. 

6. Campuchia  

 Với hơn 80% dân số là làm nông nghiệp, Campuchia sản xuất 9,31 triệu tấn lúa năm ngoái. Ngoài lượng 
tiêu thụ ở địa phương, cả nước có khoảng 3 triệu tấn gạo xay cho xuất khẩu trong năm nay. 

Campuchia đã xuất khẩu 175.959 tấn gạo trong 6 tháng đầu năm 2013, tăng 125% so với78.007 tấn 
cùng kỳ năm ngoái, nhờ nhu cầu tăng mạnh và các biện pháp hỗ trợ thị trường, , hỗ trợ bao gồm cả việc 
xây dựng nhà máy gạo hiện đại, khuyến khích xuất khẩu của chính phủ nhằm đạt mục tiêu xuất khẩu 1 
triệu tấn gạo vào năm 2015. Nếu mức xuất khẩu trung bình tháng 29.000 tấn còn tiếp diễn, xuất khẩu cả 
năm nay sẽ đạt 350.000 tấn, tăng khoảng 70% so với 205.717 tấn năm 2012. 

Gạo Campuchia đang được xuất khẩu tới 49 thị trường trên toàn thế giới. Hiện nay thị trường lớn nhất 
của gạo Campuchia là Liên minh Châu Âu vì Eu có chính sách miễn thuế nhập khẩu cho hàng hóa xuất 
xứ từ Campuchia. Năm nước mua gạo chính của Campuchia là Ba Lan, Pháp, Thái Lan, Malaysia và 
Trung Quốc. 

Bộ trưởng Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Campuchia Chan Sarun cho biết năng lực xuất khẩu gạo của 
Campuchia có thể đạt tối thiểu là 300 - 400 ngàn tấn trong năm 2013 này, có khả năng cao để đạt được 
mục tiêu 1 triệu tấn vào năm 2015. 

Loại gạo thơm của Campuchia được thị trường thế giới ưa chuộng, giá mua tại thị trường Campuchia 
khoảng 0,4 USD/kg do đó giá gạo của Campuchia có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường thế giới. 



Trong thời gian vừa qua, Chính phủ Campuchia đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ thúc đẩy xuất 
khẩu gạo như xây dựng thêm nhà máy xay xát, khuyến khích sự tham gia của tư nhân vào lĩnh vực xuất 
khẩu gạo, tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm thêm thị trường.  

 

7. Hoa Kỳ 

Trong báo cáo tháng 7/2013, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo xuất khẩu gạo nước này năm 2013/14 
sẽ giảm xuống khoảng 3,1 triệu tấn (quy xay), thấp hơn khoảng 100.000 tấn so với dự báo hồi tháng 6 và 
giảm khoảng 300.000 tấn hay khoảng 9% so với niên vụ trước.  

USDA dự báo phần của Mỹ trong tổng xuất khẩu gạo toàn cầu dự báo sẽ giảm từ khoảng 9% niên vụ 
2012/13 xuống khoảng 8,2% năm 2013/14, chủ yếu do cung giảm và giá trong nước cao làm gia tăng 
mức chênh lệch so với các đối thủ châu Á.  

Dự báo nguồn cung từ châu Á sẽ lấn át thị phần của Mỹ ở Trugn Đông và châu Phi cận Sahara. Mỹ cũng 
sẽ phải cạnh tranh khó khăn hơn với Australia và Ai Cập trong niên vụ 2013/14.  

Tổng sản lượng gạo Mỹ niên vụ 2013/14 dự báo giảm xuống khoảng 5,7 triệu tấn, giảm gần 10% so với 
6,3 triệu tấn niên vụ trước, chủ yếu do diện tích giảm và lợi nhuận từ cây lúa kém so với các cây trồng 
khác.  

IV. Tình hình nhập khẩu: 

Tháng 7 khách hàng chỉ ký những hợp đồng nhỏ, có tâm lý chờ đợi giá giảm hơn nữa sau khi Thái Lan 
bán gạo dự trữ ra. Hai nước nhập khẩu lớn là Indonesia và Philippine đều thông báo không có kế hoạch 
mua trong thời gian tới.  



Nhu cầu nhập khẩu toàn cầu đang chậm chạp bởi sản lượng của nhiều nước nhập khẩu gia tăng, gây 
tồn trữ phình to ở Ấn Độ và Thái Lan, và kể cả ở Trung Quốc. Không ai biết chính xác Trung Quốc có 
bao nhiêu gạo trong kho dự trữ của họ, song ước tính khoảng 50-100 tấn và Trung Quốc luôn là khách 
hàng khôn khéo, mua khi giá giảm thật thấp chứ không phải để đáp ứng nhu cầu tức thì.  

1.      Trung Quốc 

1.1. Nhập khẩu 

Nhập khẩu ngũ cốc của Trung Quốc, nước tiêu thụ lớn nhất thế giới, đang trên đà vượt năm ngoái do giá 
trên thị trường thế giới giảm khiến ngũ cốc nhập khẩu trở nên hấp dẫn mặc dù nông dân nước này đang 
chuẩn bị đón những vụ mùa bội thu năm thứ 10 liên tiếp.  

Theo các dự báo của chính phủ và tư nhân Trung Quốc và Mỹ, nhập khẩu lúa mì, ngô và gạo vào Trung 
Quốc dự báo sẽ tăng lên, trong khi sản lượng ngô và gạo trong nước cũng tăng, còn lúa mì bằng hoặc 
giảm nhẹ so với năm ngoái.  

Nhập khẩu gạo vào Trung Quốc năm qua tăng mạnh bởi giá trên thị trường trong nước cao hơn nhiều so 
với giá thế giới, và Việt Nam là nguồn cung cấp gạo chính cho thị trường này.  

Theo Trung tâm Thông tin Dầu và Ngũ cốc Quốc gia Trung Quốc, giá nhập khẩu gạo tấm từ Việt nam 
trung bình khoảng 3.100 nhân dân tệ (khoảng 505 USD)/tấn bao gồm cả thuế nhập khẩu và chi phí vận 
tải, thấp hơn khoảng 25% so với giá gạo cùng chất lượng trên thị trường Trung Quốc. Bên cạnh đó, 
thông tin về việc gạo bị nhiễm độc cadmium gần đây ở tỉnh Hồ Nam càng khiến nhu cầu gạo ngoại tăng 
trên thị trường Trung Quốc.  

Đây được dự báo sẽ trở thành thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới trong cả hai năm 2012-13 và 
2013-14.  

Theo USDA, nhập khẩu gạo vào Trung Quốc năm 2012-13 dự báo đạt khoảng 3 triệu tấn, tăng khoảng 
28% so với 2,34 triệu tấn nhập năm trước đó. Nhu cầu nhập vào Trung Quốc năm 2013-14 dự báo sẽ 
vẫn ở mức cao, khoảng 3 triệu tấn. Theo thống kê của Hải quan Trung Quốc, năm 2011-12, Việt Nam 
cung cấp khoảng 1,54 triệu tấn hay khoảng 66% tổng khối lượng 2,34 triệu tấn gạo nhập khẩu vào Trung 
Quốc.  

1.2. Sản xuất 

Các nhà phân tích ở Trung Quốc ước tính sản lượng gạo quốc gia này năm 2012/13 sẽ đạt 203 triệu tấn, 
nhập khẩu 3,7 triệu tấn và tiêu thụ 202 triệu tấn. Dự trữ cuối niên vụ 2012/13 ước tính ở mức 92,65 triệu 
tấn, và tỷ lệ dự trữ-sử dụng vào khoảng 46%.  

Dự trữ lúa hiện tại của Trugn Quốc ở mức 102,3 triệu tấn, bao gồm dự trữ quốc gia 63 triệu tấn, dự trữ 
của các nhà máy xay xát 11,3 triệu tấn, dự trữ của các thương gia 12 triệu tấn, và dự trữ trong dân 16 
triệu tấn. Dự trữ thường thấp nhất vào tháng 5 và cao nhất vào tháng 11.  

Các nhà phân tích Trung Quốc ước tính năng suất gạo trong lúa ở mức 68%, có nghĩa là 100 tấn lúa cho 
68 tấn gạo.  

Về niên vụ 2013/14, các nhà phân tích Trung Quốc dự báo diện tích lúa khoảng 31 triệu ha, sản xuất 208 
triệu tấn lúa, tăng khoảng 2% so với năm trước.  

Dự trữ gạo cuối vụ 2013/14 dự báo ở mức 98,99 triệu tấn, tăng khoảng 6,34 triệu tấn hay 7% so với năm 
trước, nâng tỷ lệ dự trữ-sử dụng lên 48%.  



 

2. Philippine 

Bộ Thương mại Philippine cho biết họ sẽ hạn chế nhập khẩu gạo trong năm nay ở mức 350.000 tấn 
(mức quy định bắt buộc theo quy chế WTO).  

Philippine đã mua khoảng 187.000 tấn gạo Việt Nam trong năm nay (với giá khoảng 459,75 USD/tấn gạo 
25% tấm), theo nguồn tin địa phương.  

Oryza dẫn lời Chủ tich Cơ quan Lương thực Philippine (NFA) cho biết họ có đủ gạo trong mùa giáp hạt 
(tháng 7-tháng 8/2013). Tồn trữ gạo (bao gồm của NFA, của các hộ gia đình và của thương nhân) tính 
tới tháng 7 vào khoảng 2,4 triệu tấn, đủ dùng trong 71 ngày (mức tiêu thụ trung bình ngày khoảng 34.000 
tấn).  

Sản lượng tăng giúp Philippine giảm nhập khẩu gạo từ mức khoảng 860.000 tấn năm 2011 xuống 
500.000 tấn năm 2012. Năm 2013, sản lượng lúa Philippine dự báo đạt khoảng 20 triệu tấn, tăng khoảng 
11% so với khoảng 18 triệu tấn năm 2012.  

Cơ quan Lương thực Quốc gia Philippine (NFA) sẽ xuất gạo chất lượng cao với giá 32 peso/kg (khoảng 
736 USD/tấn) tại các thị trường trung tâm Manila để kiểm soát giá trong những tháng giáp hạt (tháng 7-
9).  

Đây là đợt bổ sung, bên cạnh việc vẫn thường xuyên báo gạo chất lượng trung bình với giá 27 peso/kg 
(khoảng 620 USD/tấn) trên toàn quốc.  



Ở Philippine tháng 7-9 là giao thời giữa 2 vụ (giáp hạt), cũng là giai đoạn mưa bão và thời tiết xấu, 
thường khiến giá gạo gia tăng.  

Philippine đặt mục tiêu sản xuất kỷ lục 20 triệu tấn lúa năm nay, tăng 11% so với năm ngoái để trở thành 
nước tự cung lúa gạo.  

3. Indonesia  

Hôm 10/7 Tổng Giám đốc Cơ quan nhập khẩu gạo của Indonesia (Bulog) cho biết nước này có thể nhập 
khẩu 600.000 tấn gạo trong năm 2013 tùy thuộc vào giá và lượng gạo dự trữ trong nước.  Con số này 
thấp hơn nhiều so với mức 1 triệu tấn họ thường mua mỗi năm.  

Chính sách hạn chế nhập khẩu gạo khiến giá gạo tăng cao ở Indonesia, khiến người tiêu dùng có xu 
hướng chuyển sang các sản phẩm bột mì.  

Các chính sách của chính phủ hạn c hế nhập khẩu gạo đã giúp giảm gần 66% khối lượng gạo nhập khẩu 
trong 2 năm qua, từ khoảng 3 triệu tấn năm 2010-11 xuống khoảng 1 triệu tấn năm 2012-13. Tuy nhiên, 
giá gạo đã tăng mạnh khoảng 23% trong cùng thời gian đó, từ khoảng 6.800 rupee/kg (khoảng 672 
USD/tấn) hồi tháng 9/2010 lên khoảng 8.400 rupee/kg (khoảng 830 USD/tấn) tháng 7/2013.  

So sánh cùng kỳ giá lúa mì chỉ tăng 21% từ khoảng 7.500 rupee/kg (khoảng 740 USD/tấn) tháng 9/2010 
lên khoảng 8.100 rupee/kg (khoảng 800 USD/tấn) tháng 7/2013. Giá gạo hiện nay cao hơn khoảng 3% 
so với giá lúa mì, mặc dù trên thực tế Indonesia nhập khẩu gần như toàn bộ lúa mì tiêu thụ nội địa. theo 
các nguồn tin địa phương, Indonesia dự kiến sẽ nhập khẩu khoảng 7,5 triệu tấn lúa mì trong năm 2012-
13, tăng khoảng 25% so với năm trước.  

Sản lượng lúa nước này năm 2013 dự báo đạt 69,27 triệu tấn, tăng 0,3% so với năm ngoái. Indonesia là 
nước sản xuất gạo lớn thứ 4 thế giới, sản xuất khoảng 37 triệu tấn gạo mỗi năm. Tuy nhiên, nước này 
cũng nhập khẩu nhiều triệu tấn gạo để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nội địa – khoảng trên 40 triệu tấn.  

Các nhà đầu tư Malaysia và Trung Quốc có ý định đầu tư 2 tỷ USD cho hoạt động sản xuất lúa gạo ở 
quốc gia Đông Nam Á này trong vòng bảy năm tới để tận dụng sức mua đang gia tăng của người tiêu 
dùng Indonesia. 

Ratu Indah Mandiri - một công ty liên doanh giữa Malaysia và Trung Quốc - cho biết họ đang tìm kiếm 
50.000ha đất để thử nghiệm trồng lúa tại tỉnh Java hoặc Kalimantan. Liên doanh này dự định sẽ đầu tư 
để trồng lúa ở Indonesia trên diện tích tới 1 triệu ha đất trong bảy năm tới. 

V. Dự báo 

Xuất khẩu gạo từ Ấn Độ, nước trồng lúa lớn thứ 2 thế giới, năm nay có thể giảm khỏi mức cao kỷ lục bởi 
khách hàng chuyển sang nguồn cung giá rẻ hơn từ Việt Nam và Pakistan. Cựu Chủ tịch Hiệp hội Xuất 
khẩu Gạo Ấn Độ, ông Vijay Setia, cho rằng xuất khẩu của nước này có thể giảm 6% xuống 9,5 triệu tấn 
trong năm bắt đầu từ tháng 4/2013 so với mức 10,1 triệu tấn của năm ngoái. Xuất khẩu gạo phi-basmati 
dự báo giảm 15% xuống 5,5 triệu tấn, trong khi xuất khẩu gạo thơm sẽ tăng 14% lên 4 triệu tấn.  

Tổ chức Nông – Lương Liên Hiệp Quốc (FAO) dự báo sản lượng gạo tăng mạnh ở một số khu vực trừ 
châu Âu và Bắc Mỹ sẽ đẩ tăng sản lượng gạo thế giới lên khoảng 500 triệu tấn (quy xay) trong năm 
2013, cao hơn gần 2% so với mức 490,5 triệu tấn của năm 2012.  

Tuy nhiên, FAO cho biết những con số dự báo này chỉ là tạm thời, bởi tháng 7 và 8 có tính chất quyết 
định đối với vụ mùa chính ở Bán cầu Bắc.  



Ngoài ra, sản lượng gạo có thể bị ảnh hưởng bởi giá giảm và những sự thay đổi chính sách gần đây.  

Năm nay, chính phủ Ấn Độ nâng giá thu mua lúa thêm 5% cho niên vụ 2013/14 (so với mức tăng khoảng 
16% năm trước) và cũng giảm mạnh mục tiêu thu mua. Thái Lan cũng đang nỗ lực duy trì chương trình 
thu mua, đã giảm giá mua khoảng 20% trong tháng qua, nhưng sau đó lại phải nâng trở lại bởi vấp phải 
sự phản đối của dân.  

Mặc dù sản lượng tăng, FAO cho rằng mậu dịch gạo thế giới năm 2013 và 2014 sẽ vẫn ở mức khoảng 
37,5 triệu tấn, giảm khoảng 2% so với mức khoảng 38,5 triệu tấn năm 2012.  

 

 PHỤ LỤC 

Báo cáo tháng 7/2013 của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) – Phần triển vọng thị trường lúa gạo thế 
giới 

 Trong báo cáo công bố tháng 7/2013, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) điều chỉnh giảm toàn bộ các dự báo 
về gạo thế giới niên vụ 2013/14 (sản lượng, tiêu thụ, mậu dịch và tồn trữ cuối vụ) so với báo cáo tháng 6. 
Dự báo về sản lượng được điều chỉnh giảm 0,5 triệu tấn so với báo cáo trước do giảm ở Hoa Kỳ và Việt 
Nam, xuống 478,7 triệu tấn, song vẫn là mức cao kỷ lục. Xuất khẩu được điều chỉnh giảm nhẹ do Hoa Kỳ 
và Pakistan, mặc dù xuất khẩu từ Trung Quốc được điều chỉnh tăng. Tiêu thụ gạo toàn cầu niên vụ 
2013/14 được điều chỉnh giảm do Hoa Kỳ và Nigeria, mặc dù được bù lại bởi tăng ở Thái Lan. Tồn trữ 
cuối niên vuj 2013/14 được dự báo ở mức 108 triệu tấn, giảm 0,6 triệu tấn so với báo cáo trước, song 
vẫn cao hơn 2,6 triệu tấn so với năm trước. Dự trữ giảm tập trung vào Mỹ, Indonesia và Việt Nam, song 
được điều chỉnh tăng ở Trung Quốc, Nigeria và Thái Lan.  

Đánh giá về mậu dịch trong niên vụ 2012/13 có một số thay đổi lớn. Xuất khẩu gạo toàn cầu niên vụ 
2012/13 được điều chỉnh giảm 0,6 triệu tấn so với báo cáo tháng 6 do giảm ở Thái Lan và Pakistan – 
giảm lần lượt 500.000 tấn và 200.000 tấn, song bù lại sẽ tăng ở Trung Quốc, Argentina và Hoa Kỳ. Nhập 
khẩu trong niên vụ 2012/13 cũng được điều chỉnh giảm do Indonesia và Philippine. 



Cung-cầu gạo thế giới niên vụ 2011/12 và 2012/13 (quy xay)  

(ĐVT: Triệu tấn) 

  Tồn trữ đầu vụ Sản lượng Nhập khẩu Tiêu thụ nội 
địa 

Xuất khẩu Tồn trữ cuối vụ 

  2011/12 2012/13 2011/12 2012/132011/12 2012/13 2011/12 2012/13 2011/12 2012/13 2011/12 2012/13
Thế giới 104,81 98,73 469,85 465,8 34,94 35,49 469,28 459,72 37,52 39,11 105,38 104,81 
Mỹ 1,3 1,51 6,33 5,87 0,67 0,62 3,81 3,47 3,46 3,22 1,03 1,3 
Các nước 
khác 

103,51 97,21 463,51 459,94 34,27 34,88 465,47 456,25 34,06 35,89 104,35 103,51 

Những 
nước XK 
lớn 

37,01 31,56 157,18 159,12 0,74 0,75 129,49 125,93 26,4 28,49 39,03 37,01 

Ấn Độ 25,1 23,5 104 105,31 0 0 96,1 93,33 9 10,38 24 25,1 
        
Pakistan 

0,75 0,5 5,6 6,2 0,04 0,05 2,69 2,55 3 3,46 0,7 0,75 

Thái Lan 9,33 5,62 20,2 20,46 0,6 0,6 10,6 10,4 7 6,95 12,53 9,33 
Việt Nam  1,83 1,94 27,38 27,15 0,1 0,1 20,1 19,65 7,4 7,72 1,8 1,83 
Những 
nước NK 
lớn 

10,76 12,23 63,65 62,2 12,55 14,13 77,29 76,59 1,05 1,21 8,62 10,76 

Brazil 0,54 0,8 8,16 7,89 0,7 0,73 7,9 7,93 0,8 0,95 0,7 0,54 
EU 1,23 1,18 2,1 2,11 1,2 1,3 3,14 3,14 0,2 0,21 1,19 1,23 
Indonesia 5,09 6,18 37,5 36,5 1 1,96 40 39,55 0 0 3,59 5,09 
Nigeria 1,12 0,44 2,37 2,88 2,5 3,2 5,4 5,4 0 0 0,59 1,12 
Philippines 1,51 2,46 11,35 10,71 1,4 1,2 12,85 12,86 0 0 1,41 1,51 
1 số nước 
Trung 
Đông 

0,93 1,13 1,67 1,67 4,18 3,93 5,88 5,78 0,02 0,02 0,88 0,93 

1 số 
nước 
khác 

                    0 0 

Myanmar 0,43 0,51 10,67 10,82 0 0 10,2 10,2 0,75 0,69 0,15 0,43 
Trung Mỹ 
& Caribe 

0,47 0,38 1,58 1,7 1,45 1,52 3,07 3,13 0 0 0,43 0,47 

Trung 
Quốc 

45,02 42,57 143,3 140,7 2,9 1,79 144 139,6 0,35 0,44 46,87 45,02 

Ai Cập 0,49 0,12 4,68 4,25 0,05 0,34 3,9 3,62 0,85 0,6 0,46 0,49 
Nhật Bản 2,75 2,71 7,76 7,65 0,7 0,64 8,25 8,05 0,2 0,2 2,75 2,75 
Mexico 0,15 0,22 0,13 0,11 0,73 0,65 0,84 0,83 0 0 0,17 0,15 
Hàn Quốc  0,73 1,03 4,01 4,22 0,6 0,38 4,61 4,91 0 0 0,72 0,73 

 



Cung-cầu gạo thế giới niên vụ 2013/14 (quy xay)  
(ĐVT: Triệu tấn)  
2013/14 Proj. Beginning 

Stocks 
Production Imports Total /2 

Domestic 
Exports Ending 

Stocks 
    Tồn trữ đầu 

vụ 
Sản 
lượng 

Nhập khẩu Tiêu thụ nội 
địa 

Xuất khẩu Tồn trữ 
cuối vụ 

Thế giới Tháng 6 105,78 479,16 36,02 476,32 38,41 108,62 
Tháng 7 105,38 478,69 36,13 476,06 38,23 108,02 

Mỹ Tháng 6 1,08 6,04 0,71 3,66 3,12 1,05 
Tháng 7 1,03 5,72 0,75 3,56 3,03 0,91 

  

Các nước khác 

Tháng 6 104,7 473,12 35,3 472,66 35,29 107,57 
Tháng 7 104,35 472,97 35,38 472,5 35,21 107,11 

Những nước 
XK lớn 

Tháng 6 39,11 163,15 0,7 132,4 27,4 43,16 
Tháng 7 39,03 162,97 0,7 132,5 27,2 43 

Ấn Độ Tháng 6 24 108 0 98,5 8,5 25 
Tháng 7 24 108 0 98,5 8,5 25 

Pakistan Tháng 6 0,9 6,2 0 2,7 3,2 1,2 
Tháng 7 0,7 6,2 0 2,7 3 1,2 

Thái Lan Tháng 6 12,13 21,1 0,6 10,6 8 15,23 
Tháng 7 12,53 21,1 0,6 10,7 8 15,53 

Việt Nam Tháng 6 2,08 27,85 0,1 20,6 7,7 1,73 
Tháng 7 1,8 27,67 0,1 20,6 7,7 1,27 

Những nước 
NK lớn 

Tháng 6 9,14 65,47 12,67 77,9 1,45 7,94 
Tháng 7 8,62 65,47 12,67 77,77 1,45 7,54 

Brazil Tháng 6 0,7 8,5 0,75 7,8 1,2 0,95 
Tháng 7 0,7 8,5 0,75 7,8 1,2 0,95 

Liên minh châu 
Âu 

Tháng 6 1,19 2,11 1,2 3,15 0,2 1,15 
Tháng 7 1,19 2,11 1,2 3,15 0,2 1,15 

Indonesia Tháng 6 4,09 37,7 1,5 40,3 0 2,99 
Tháng 7 3,59 37,7 1,5 40,3 0 2,49 

Nigeria Tháng 6 0,59 3,1 2,4 5,5 0 0,59 
Tháng 7 0,59 3,1 2,4 5,4 0 0,69 

Philippines Tháng 6 1,43 11,7 1,2 12,93 0 1,41 
Tháng 7 1,41 11,7 1,2 12,9 0 1,41 

Một số nước 
Trung Đông 

Tháng 6 0,88 1,76 4,1 6 0,02 0,72 
Tháng 7 0,88 1,76 4,1 6 0,02 0,72 

Một số nước 
khác 

              

Myanmar Tháng 6 0,15 11 0 10,25 0,75 0,15 
Tháng 7 0,15 11 0 10,25 0,75 0,15 

Trung Mỹ & 
Caribe 

Tháng 6 0,43 1,69 1,53 3,19 0 0,46 
Tháng 7 0,43 1,69 1,53 3,18 0 0,46 

Trung Quốc  Tháng 6 46,62 144 3 147 0,2 46,42 
Tháng 7 46,87 144 3 147 0,35 46,52 

Ai Cập Tháng 6 0,46 4,85 0,03 4 0,85 0,49 
Tháng 7 0,46 4,85 0,03 4 0,85 0,49 

Nhật Bản Tháng 6 2,75 7,72 0,7 8,15 0,2 2,82 
Tháng 7 2,75 7,72 0,7 8,15 0,2 2,82 

Mexico Tháng 6 0,17 0,13 0,73 0,85 0 0,17 
Tháng 7 0,17 0,13 0,73 0,85 0 0,17 

Hàn Quốc  Tháng 6 0,72 4,22 0,41 4,5 0 0,85 
Tháng 7 0,72 4,22 0,41 4,5 0 0,85 

Theo VINANET. 


