
Báo cáo tổng hợp tình hình thị trường Gạo năm 2013 và dự báo năm 2014 

·       Tổng quan tình hình thị trường gạo thế giới trong kỳ  

·        Diễn biến thị trường tháng 12 và năm 2013; 

·        Sản xuất và thương mại; 

·        Dự báo: Về cung - cầu, giá cả 

·        Cảnh báo, đề xuất, kiến nghị: Những vấn đề nổi cộm và giải pháp 

I.                   DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG 

            Giá gạo thế giới tháng 12 giảm trung bình khoảng 2 USD so với tháng 11 và 
giảm khoảng 18 USD/tấn so với một năm trước đây.  

Hình 1: Chỉ số giá gạo thế giới  
 
Nguồn: Oryza 

Gạo xuất khẩu của một số nước châu Á giảm trở lại trong tháng 12, sau khi nhích tăng 
tháng trước đó, bởi nhu cầu yếu và nguồn cung tiếp tục dồi dào.  

Giá giao dịch gạo Thái Lan trở nên rẻ nhất khu vực châu Á, mặc dù giá chào vẫn còn 
khá cao. Tính từ đầu năm tới nay, giá gạo Thái Lan giảm gần 25%, trong khi gạo Việt 
Nam chỉ giảm gầm 4%, khiến mức chênh lệch giữa 2 loại gần như về 0 so với 25% hồi 
đầu năm 2013. Thậm chí gạo Thái hiện có loại giao dịch ở mức giá thấp hơn so với gạo 
Việt Nam, gây ảnh hưởng tới sức cạnh tranh của gạo Việt trên thị trường châu Á.  

Hình 2: Đồ thị giá chào bán gạo châu Á (loại 5% tấm, USD/tấn) 

 
Nguồn: Vinanet.com.vn 
1. Thái Lan 

Gạo Thái Lan trung tuần tháng 12 giảm khoảng 25 USD/tấn so với một tháng trước đó, 
và giảm khoảng 170 USD/tấn so với một năm trước, với loại 5% tấm hiện chỉ giao dịch 
ở mức khoảng 380 USD/tấn, thấp hơn rất nhiều so với ngay cả trước khi thực hiện các 
chương trình can thiệp (600 USD/tấn). Giá chào báo gạo loại này hiện khoảng 435 
USD/tấn.  

Hiện giá giao dịch gạo Thái Lan trở nên rẻ nhất châu Á, rẻ hơn cả gạo Pakistan, mặc dù 
giá chào bán thì chỉ thấp hơn so với gạo Việt Nam.  



Từ chỗ luôn cao hơn khoảng 50 USD/tấn so với gạo cùng loại của Việt Nam, giá gạo 
Thái Lan hiện chào bán chỉ còn cao hơn khoảng 10 USD/tấn, nhưng vẫn rất ít người 
mua, bởi khách hàng chỉ đứng ngoài quan sát với hy vọng sẽ mua được hàng với giá rẻ 
hơn nữa trong bối cảnh Thái lan vẫn đang thu hoạch lúa vụ chính, có nghĩa là khoảng 
28 triệu tấn lúa sẽ được tung ra thị trường. Thời gian gần đây chỉ có một số khách hàng 
châu Phi duy trì mua gạo Thái Lan, nhưng với khối lượng rất nhỏ.  

2. Việt Nam 
Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tháng 12 tăng khoảng 10% so với tháng trước, và tăng 
khoảng 5 USD/tấn so với một năm trước. Hiện loại 5% tấm giá chào ở mức 425-430 
USD/tấn, giao dịch ở mức khoảng 415 USD/tấn. Đây là mức giá cao nhất kể từ ngày 
5/12/2012 (khi đạt 440 USD/tấn, FOB), do ký được hợp đồng với Philippine và đã qua 
mùa thu hoạch nên giá gạo trong nước cũng tăng mạnh.  

Giá xuất khẩu trung bình trong 11 tháng đầu năm 2013 giảm khoảng 5,5% so với cùng 
kỳ năm trước, từ 456 USD/tấn xuống 431 USD/tấn (FOB).  

Giá lúa gạo trên thị trường trong nước tiếp tục nhích tăng trong 2 tuần đầu tháng 12 bởi 
nguồn cung không còn dồi dào khi đã qua vụ thu hoạch, và hợp đồng xuất khẩu mới ký 
với Philippine bổ sung thêm động cơ tăng giá. Tuy nhiên sang tuần thứ 3 giá đã giảm 
nhẹ, khi việc giao hàng đợt 1 cho Philippine hoàn tất.  

Bảng 1: Giá lúa gạo nguyên liệu tại ĐBSCL (đồng/kg) 

Loại lúa, gạo 20/1/2013 21/11/2013 Giá 
20/12/2013 

Lúa khô tại kho loại thường 5.350-5.500 5.300-5.450 5.500-5.700 
Lúa dài 5.550-5.700 5.600-5.700 6.00-6.350 
Gạo nguyên liệu loại 1 làm ra gạo 
5% tấm 

7.250-7.400 7.300-7.400 7.600-7.800 

Gạo nguyên liệu làm ra gạo 25% 
tấm 

7.100-7.250 7.000-7.150 7.250-7.550 

Gạo thành phẩm 5% tấm không 
bao bì tại mạn 

  8.000-8.100 8.300-8.950 

Gạo 15% tấm   7.700-7.750 8.00-8.150 
Gạo 25% tấm   7.350-7.450 7.650-8.150 
Nguồn: Nông nghiệp Việt Nam 

Các thương lái cũng mua thêm lúa từ Campuchia về chế biến để tiêu thụ. Hiện lúa mới 
IR50404 tại đồng Campuchia giá 4.900 đ/kg, thương lái chở sang bán hơn 5.100 đ/kg. 
Một số dân bán buôn tiểu ngạch thường chọn mua lúa Sóc chế biến ra gạo đặc sản bán 
11.000 đ/kg và lúa mùa KDM (Khao Dak Mali) chế biến gạo thơm hương lài bán sỉ 
14.500 đ/kg, giá bán lẻ 16.000-17.000 đ/kg. 

Giá xuất khẩu trung bình trong 11 tháng đầu năm 2013 giảm khoảng 5,5% so với cùng 
kỳ năm trước, từ 456 USD/tấn xuống 431 USD/tấn (FOB).  



Nhiều khả năng giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì ở mức cao sang đầu 
năm 2014 bởi phải mấy tháng nữa mới có gạo vụ mới, trong khi hợp đồng ký với 
Philippine cũng phải tới cuối tháng 3 mới hoàn tất việc giao hàng.  

3. Ấn Độ  

Giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ hầu như không thay đổi trong tháng 12/2013, với loại 5% 
tấm ở mức khoảng 405-415 USD/tấn. Tuy nhiên, so với một năm trước đây, giá hiện 
thấp hơn khoảng 15 USD/tấn. Trong bối cảnh chung, nhu cầu gạo Ấn Độ từ các khách 
hàng châu Phi cũng yếu, kể cả từ Nigeria.  

Tuy nhiên, giá gạo trên thị trường nội địa Ấn Độ tăng mạnh. Giá gạo bán buôn trung 
bình tại Ấn Độ trong tháng 11 đạt khoảng 2.931 rupee/tạ, tăng khoảng 7% so với 
khoảng 2.750 rupee/tạ trong tháng 10/2013 và tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm 
2012. Đây là mức giá cao nhất ít nhất kể từ tháng 1/2011.  

Tính theo USD, giá gạo bán buôn trung bình ở Ấn Độ hiện khoảng 473 USD/tấn (theo tỷ 
giá hiện hành), tăng khoảng 5% so với tháng trước và tăng khoảng 5% so với cùng kỳ 
năm 2012. 

Hình3: Giá gạo tại thị trường nội địa Ấn Độ (giá bán buôn trung bình tháng)  

 
Nguồn: Oryza            
4. Pakistan 

Giá gạo Pakistan tăng 5 USD/tấn (1,5%) trong vòng một tháng qua, trong đó giá xuất 
khẩu gạo basmati tăng trung bình 31% lên mức cao nhất kể từ tháng 1/2011 (1.296 
USD/tấn), và gạo phi – basmati tăng trung bình khoảng 9% lên 698 USD/tấn. Nguyên 
nhân bởi xuất khẩu mạnh sang Trung Quốc và chi phí sản xuất tăng.  

Tuy nhiên, so với một năm trước đây, giá gạo tại Pakistan hiện giảm khoảng 35 
USD/tấn (13%), với loại 5% tấm hiện ở mức 385 USD/tấn. Dự báo giá sẽ duy trì ở mức 
hiện nay sang đầu năm mới bởi hoạt động xuất khẩu khá sôi động ở các cảng biển và 
nhu cầu cao từ khách hàng Trung Quốc, nhờ lợi thế giá rẻ.  

Tuy nhiên, do tình trạng đình công ở cảng biển, cước phí vận chuyển gia tăng, ảnh 
hưởng tới các nhà xuất khẩu trong những tháng cao điểm (tháng 12 đến tháng 2). Để 
hoàn thành những hợp đồng đã ký, các nhà xuất khẩu có thể phải chịu lỗ bởi chi phí 
vận chuyển tăng cao.  

Theo nguồn tin từ Pakistan, giá xuất khẩu trung bình gạo basmati của nước này trong 4 
tháng đầu tài khóa này là 931 USD/tấn, giảm khoảng 3% so với khoảng 962 USD/tấn 
cùng kỳ năm ngoái, trong khi giá xuất khẩu trung bình gạo phi – basmati là 556 
USD/tấn, tăng khoảng 16% so với giai đoạn tháng 7-10/2012. 



5. Hoa Kỳ 

Giá gạo Mỹ tăng khoảng 5 USD/tấn trong một tháng qua nhưng hầu như không thay đổi 
so với một năm trước đây, với loại 5% tấm hiện ở mức 595 USD/tấn. Mỹ đã xuất khẩu 
khoảng 3,1 triệu tấn gạo từ đầu năm tới nay. Ngành gạo Mỹ đang chờ đợi kết quả cuộc 
đấu thầu của Iraq, một trong những khách hàng truyền thống. Thị trường Mỹ đang trầm 
lắng trong mùa nghỉ lễ.  

6. Campuchia 

Gạo 5% tấm của châu Campuchia hiện ở mức khoảng 460 USD/tấn, tăng khoảng 2,2% 
so với một tháng trước, trong bối cảnh xuất khẩu tiếp tục mạnh, cả sang EU cũng như 
qua biên giới sang các nước láng giềng.  

7. Trung Quốc 

Tháng 11/2013, Sàn giao dịch hàng hóa Trịnh châu (ZCE) đã đưa vào giao dịch hợp 
đồng gạo Japonica kỳ hạn. Trước đó, năm 2009, gạo sớm Indica (ER) cũng được đưa 
ra giao dịch ở sàn này. Việc đưa gạo Japonia (gạo hạt ngắn) vào giao dịch dự kiến sẽ 
giúp Trung Quốc cải thiện việc kiểm soát giá gạo toàn cầu trong tương lai.  

II. SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI  

1. Các nước xuất khẩu chủ chốt: Nguồn cung tiếp tục dồi dào sau khi các nước trong 
khu vực đầu tư rất mạnh cho sản xuất lúa, gạo những năm gần đây nhằm tăng khả 
năng cạnh tranh. Thái Lan đang trong vụ thu hoạch chính. Tồn trữ ở các nước sản xuất 
đều trên ngưỡng an toàn. Việc Thái Lan tích trữ một lượng lúa gạo quá lớn khiến các 
nước nhập khẩu luôn hy vọng giá sẽ giảm mạnh khi Thái Lan xả gạo ra nên có thái độ 
chờ đợi không vội mua, trong khi các nước xuất khẩu lớn như Ấn Độ, Pakistan, 
Myanmar, Campuchia, Việt Nam và cả Thái Lan đều phải cố gắng hạ giá để đạt mục 
tiêu xuất khẩu gạo năm 2013.  

1.1. Việt Nam 

Về nguồn cung, các vụ lúa chính trong năm nhìn chung đã kết thúc. Lượng lúa hàng 
hóa không còn nhiều, giao dịch với mức giá cao, song được bổ sung một phần từ 
Campuchia đang mùa thu hoạch. Theo trang Nông nghiệp, lượng lúa từ Campuchia bán 
sang Việt Nam hiện khoảng 1.000 tấn/ngày, cao hơn mức thông thường 700-800 
tấn/ngày thời điểm này hàng năm.  

Hiện nay, ở các tỉnh ĐBSCL, nhiều địa phương đã xuống giống lúa vụ Đông xuân. Vụ 
sắp tới tại ĐBSCL sẽ được thu hoạch vào tháng 2 năm tới.  

            Lúa đang tập trung tại cảng nhiều, áp lực thu mua không còn lớn như mấy tuần 
qua. Hiện phần lớn các doanh nghiệp đủ chỉ tiêu giao hàng đợt 1 xuất sang Phiippines. 
Lúc này ngành lúa gạo tập trung cung cấp cho Tết Nguyên đán.  



Trong mấy năm gần đây, dịp cuối năm, dân mua bán gạo nội địa bắt đầu tìm nguồn 
hàng làm gạo ngon đóng gói làm quà bán dài dài cho tới tết. Gạo bán chợ tết chỉ chọn 
gạo thơm, ngon cơm như Jasmine, Nàng Thơm Chợ Đào (Long An), Tài Nguyên, gạo 
ST (Sóc Trăng), gạo Một Bụi (Bạc Liêu)… 

            Về xuất khẩu, tính từ đầu năm tới ngày 12/12, xuất khẩu gạo Việt Nam đạt 
khoảng 6,3 triệu tấn, giảm khoảng 15% so với một năm trước đó, với kim ngạch trong 
11 tháng giảm khoảng 14,53%, do nhu cầu sụt giảm từ các khách hàng Đông Nam Á. 
Ngoài ra còn một lượng xuất khẩu qua con đường tiểu ngạch sang Trung Quốc, với 
khối lượng rất khó tính toán chính xác (khoảng 300.000 đến 1,2 triệu tấn). Hiệp hội 
Lương thực Việt Nam dự báo xuất khẩu gạo Việt Nam có thể đạt 6,6 triệu tấn trong năm 
2013, giảm 1,1 triệu tấn so với năm ngoái, do nhu cầu giảm từ Indonesia, Philippine và 
Malaysia.  

Đây là 3 thị trường truyền thống của Việt Nam, với lượng nhập khẩu ổn định ở mức 2/3 
tổng lượng xuất khẩu của Việt Nam trong nhiều năm liền. Tuy nhiên năm nay Việt Nam 
mất gần như toàn bộ những thị trường này, bởi nguồn cung dồi dào trên toàn thế giới, 
và gia tăng ở ngay tại những nước nhập khẩu này. Bên cạnh đó, các nước nhập khẩu 
cũng thay đổi phương thức nhập khẩu, từ chỗ nhập theo các hợp đồng tập trung do hai 
chính phủ đàm phán chuyển dần sang tư nhân đấu thầu, tạo cơ hội cho các nhà nhập 
khẩu lựa chọn nguồn cung cấp giá rẻ.  

Hình 4: Cung-cầu gạo Việt Nam (2003-2013) 
 
Nguồn: USDA/Oryza                                      

 Bảng 2: Số liệu Hải quan về xuất khẩu gạo 11 tháng đầu năm 2013 

  
Thị trường 

T11/2013  11T/2013 11T/2013 so với 
cùng kỳ(%)  

Lượng 
(tấn) 

Trị giá 
(USD) 

Lượng 
(tấn) 

Trị giá 
(USD) 

Lượng Trị giá 

Tổng cộng 376.057174.235.382 6.221.9182.745.630.310 -17,01 -19,89
Trung Quốc 115.990 49.842.308 2.041.899 849.359.521 +6,22 +2,74
Bờ biển Ngà 27.673 11.365.703 564.371 229.517.564 +18,37 +13,72
Malaysia  52.582 24.478.985 453.240 225.493.581 -39,05 -42,49
Gana 19.346 10.300.398 353.312 168.684.855 +28,36 +27,61
Philippines  0 0 362.043 160.665.730 -66,99 -65,71
Singapore  22.071 9.805.962 343.301 155.382.077 +38,98 +28,14
Hồng Kông 16.919 10.647.150 171.968 98.662.135 -9,52 -8,83
Indonesia  18.221 10.654.910 146.753 85.715.617 -81,42 -78,12
Angola  9.298 3.579.834 112.726 46.054.912 -4,70 -13,02
Nga 6.525 2.838.443 89.442 40.161.650+495,96 +458,80
Angieri 6.210 2.427.050 94.494 39.531.942 +33,06 +21,41
Đông Timo 12.950 4.930.813 91.033 34.841.794 +57,21 +38,62



Hoa Kỳ 5.725 3..291.703 52.260 28.194.289 -13,62 +8,38
Đài Loan 2.074 1.180.091 50.143 25.192.050 -50,91 -47,36
Senegal  178 78.135 46.214 17.463.168 -74,61 -73,50
Nam Phi 70 39.572 31.008 14.016.842 -10,04 -17,32
UAE 1.375 868.851 18.696 11.350.933+118,59 +110,34
Chi Lê 2.121 889.384 26597 10.885.410 +70,90 +47,88
Bỉ 1.348 534.688 27.404 10.360.362 -14,48 -20,17
Ucraina 378 180.966 24.773 10.350.392+240,29 +191,33
Hà Lan 927 450.098 18.420 8.181.703+270,03 +166,69
Brunei  0 0 12.161 6.662.320 -8,91 -15,74
Australia  662 484.427 6.313 4.283.832 +17,30 +10,10
Thổ Nhĩ Kỳ 766 393.380 6.868 3.142.093 +81,98 +73,28
Pháp 250 130.000 2.669 1.467.447 +23,00 +13,64
Ba Lan 50 21.000 2.990 1.289.280 +69,69 -88,65
Tây BanNha 261 119.545 2.691 1.211.049 +35,09 +9,04
Italia 110 53.925 1.364 647.408 -8,46 -20,97
Chính sách xuất khẩu 
Thành lập Tổ công tác điều hành xuất khẩu gạo 

Tháng 9/2013 Bộ Công Thương ban hành Quyết định về việc thành lập Tổ công tác 
điều hành xuất khẩu gạo do Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh làm Tổ 
trưởng và kèm theo Quyết định này là Quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quy chế hoạt 
động của Tổ công tác. Theo đó, Tổ công tác gồm đại diện các Bộ, ngành: Văn phòng 
Chính phủ, Công Thương, NN & PTNN, Tài chính, KH&ĐT, Ngân hàng Nhà nước và 
Hiệp hội Lương thực Việt Nam. 

Tối đa 150 đầu mối kinh doanh xuất khẩu gạo 

Quy hoạch của Bộ Công Thương xác định mục tiêu cụ thể từ nay đến năm 2015 cần 
kiện toàn, ổn định số lượng thương nhân, đảm bảo tối đa 150 đầu mối kinh doanh xuất 
khẩu gạo với 3 tiêu chí để được cấp Giấy chứng nhận gồm: kho chứa, cơ sở xay, xát 
thóc, gạo để đáp ứng điều kiện kinh doanh xuất khẩu phải nằm trên địa bàn các địa 
phương trong quy hoạch và ưu tiên thương nhân có vùng nguyên liệu hoặc thực hiện 
hợp tác, đặt hàng, liên kết với hộ nông dân trồng lúa. Đồng thời, Quy hoạch cũng đề ra 
tiêu chí, điều kiện nhằm duy trì Giấy chứng nhận như thành tích xuất khẩu và vùng 
nguyên liệu, hợp tác, liên kết, đặt hàng với người sản xuất lúa.  

Hy vọng vào TPP 

Hiệp định Đối tác Kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) đang là hy vọng lớn cho xuất 
khẩu gạo Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gia tăng. Cho đến nay, đã có 
12 nước tham gia vào đàm phán TPP (bao gồm New Zealand, Brunei, Chile, Singapore, 
Australia, Peru, Mỹ, Malaysia, Việt Nam, Canada, Mexico và Nhật Bản). 



Thị trường các nước châu Mỹ như Mexico, Brazil, Mỹ… tiêu thụ chủ yếu gạo phẩm cấp 
cao 5% tấm, kèm theo một số điều kiện cao hơn so với một số thị trường châu Á, châu 
Phi về chất lượng gạo và quy cách đóng bao.VFA nhận định gạo Việt Nam có khả năng 
thâm nhập và phát triển ở khu vực thị trường này nhờ có giá cạnh tranh, nhất là với Mỹ 
sau khi kết thúc đàm phán TPP.  

Xuất khẩu sang thị trường châu Mỹ chỉ mới chiếm chưa đến 10% tỷ trọng xuất khẩu gạo 
của Việt Nam 11 tháng đầu năm. Tuy nhiên đây là thị trường nhiều triển vọng. Từ trước 
tới nay. xuất khẩu gạo Việt Nam vào châu Mỹ chủ yếu là thị trường Cuba thông qua các 
hợp đồng cấp Chính phủ. 

Liên kết giữa nhà sản xuất và nhà nông 

Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) – tổ chức đại diện cho 140 đầu mối xuất khẩu gạo 
và cục Trồng trọt, cục Chế biến kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn, đại diện 13 sở 
nông nghiệp và phát triển nông thôn các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long vừa ký kết bản 
ghi nhớ về sản xuất và tiêu thụ lúa trong cánh đồng mẫu lớn giữa. Đây là lần đầu tiên 
doanh nghiệp xuất khẩu gạo xem trọng lợi ích khi đầu tư vào vùng nguyên liệu 

Sắp có Trung tâm Xử lý hạt giống Việt Nam 

Công ty TNHH Bayer Việt Nam và Viện Lúa ĐBSCLđã ký kết biên bản ghi nhớ (MOU), 
theo đó, Bayer sẽ cung cấp các công nghệ, giải pháp và công cụ, trong khi Viện Lúa sẽ 
thực hiện việc nghiên cứu, chuyển giao và nhân rộng các ứng dụng, công nghệ mới đến 
bà con. 

1.2. Thái Lan 

Sở dĩ giá gạo Thái Lan tiếp tục sụt giảm mặc dù chính phủ vẫn duy trì can thiệp vào thị 
trường này bởi khác với những lần trước, trong chương trình này chính phủ Thái chỉ 
mua lúa với khối lượng hạn chế, tức là khoảng 16,5 triệu tấn, tương đương 40% tổng 
sản lượng vụ 2013/14 (tháng 10/tháng 9).  

Việc Thái Lan giải tán quốc hội vào tháng 11 vừa qua hầu như không ảnh hưởng tới thị 
trường lúa gạo, bởi rơi vào tháng có nhiều lễ hội, trong bối cảnh nhu cầu yếu trên toàn 
cầu.  
Về nguồn cung, Thái Lan đang giữa vụ thu hoạch lúa chính vụ niên vụ 2013-14, với sản 
lượng vụ này khoảng 28,4 triệu tấn, cao điểm thu hoạch vào cuối tháng 11-đầu tháng 
12. Sản lượng vụ này dự kiến sẽ tăng khoảng 7% so với năm trước, bởi nông dân tận 
dụng cơ hội chính phủ thu mua lúa với giá cao để tăng diện tích trồng lúa.  
Chính phủ Thái Lan tiếp tục chương trình can thiệp lúa gạo tới cuối tháng 2, mặc dù 
chính điều này gây trở ngại lớn cho xuất khẩu bởi nó khiến cho giá gạo xuất khẩu của 
Thái Lan trở nên cao bất thường. Theo kế hoạch, chính phủ sẽ mua 16,5 triệu tấn lúa từ 
vụ 2013/14 (tháng 10/tháng 9), hay khoảng 40% trong tổng sản lượng 38-39 triệu tấn. 
Điều đó có nghĩa là một khối lượng khá lớn sẽ không được thu mua và được chuyển ra 
thị trường tự do, tác động giảm giá.  



Về xuất khẩu, tính từ đầu năm tới nay, Thái Lan đã xuất khẩu khoảng 6,6 triệu tấn gạo. 
FAO dự báo xuất khẩu gạo của Thái Lan năm 2013 đạt 7 triệu tấn, và năm 2014 sẽ đạt 
8,5 triệu tấn. Theo nguồn tin từ Thái Lan, chính phủ nước này đã ký thỏa thuận xuất 
khẩu 1,2 triệu tấn gạo sang Trung Quốc, kỳ hạn giao tháng 12/2013. Chính phủ Thái 
Lan dự kiến sẽ tiếp tục bán một phần gạo dự trữ ra để lấy kho chứa lúa vụ mới và để bổ 
sung cho quỹ thu mua lúa gạo trong chương trình can thiệp mới bắt đầu từ ngày 1/10.  

Về dự trữ, Bộ trưởng Thương mại Thái Lan cho biết dự trữ gạo trong kho tính tới tháng 
11/2013 còn khoảng 7 triệu tấn, và cho biết thêm chính phủ đang lên kế hoạch gia tăng 
xuất khẩu theo các hợp đồng liên chính phủ trong những tháng tới để lấy lại vị trí nước 
xuất khẩu lớn nhất thế giới vào năm 2014.  

Tuy nhiên, theo tính toán của các chuyên gia thì Thái Lan còn tồn kho 15- 17 triệu tấn 
gạo, trong đó chỉ còn 1,2 triệu tấn là gạo thơm, còn lại hơn 90% là gạo trắng. Thái Lan 
buộc phải xuất khẩu lượng gạo đó ra thị trường thế giới. Nhưng với tiến độ như 7 tháng 
đầu năm thì phải gần 4 năm nữa mới xuất hết khối lượng gạo trắng đang tồn kho, với 
điều kiện nông dân Thái Lan ngừng sản xuất lúa. FAO dự báo tồn trữ gạo của Thái Lan 
dự báo sẽ lên tới 20,4 triệu tấn năm 2014, từ mức khoảng 15 triệu tấn của năm nay.  

IMF đã cảnh báo Thái Lan nên dừng can thiệp vào chương trình can thiệp lúa gạo để 
giảm thâm hụt ngân sách, và chuyển sang trợ cấp tiền mặt trực tiếp cho người dân 
nghèo. 

Hình 5: Cung-cầu gạo Thái Lan (2003-2013) 
 

Nguồn: USDA/Oryza 

Đầu tháng 11, Thứ trưởng Bộ Thương mại Thái Lan một lần nữa kêu gọi bốn quốc gia 
Đông Nam Á (Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam) tham gia cùng Thái Lan trong 
việc thành lập một cartel gạo để cải thiện giá và giảm tồn trữ, nhưng hầu hết mọi người 
đều cho rằng điều đó cũng sẽ không mang lại kết quả như mong đợi.  

1.3. Ấn Độ 

Viện Nghiên cứu lúa Trung ương Ấn Độ cho biết sản lượng gạo của Ấn Độ trong năm 
nay có thể giảm xuống còn khoảng 100 triệu tấn so với mức 104,4 triệu tấn do bão 
Phailin tàn phá mùa màng tại khu vực phía Đông Ấn Độ vào hồi tháng 10/2013. Tuy 
nhiên, với lượng dự trữ khổng lồ, xuất khẩu gạo của Ấn Độ vẫn đang tiến triển tốt.  

Vụ lúa hè năm nay của Ấn Độ bị ảnh hưởng bởi 3 cơn bão liền trong 1 tháng. Chính 
phủ Ấn Độ ước tính sản lượng lúa vụ Hè niên vụ 2013/14 đạt 92,82 triệu tấn, thấp hơn 
chút ít so với 92,76 triệu tấn năm ngoái. Nhưng các thương gia cho rằng mức giảm sẽ 
còn nhiều hơn bởi mưa lớn ở các bang miền Nam và miền Đông.  



Ấn Độ đã xuất khẩu 9,3 triệu tấn gạo từ đầu năm tới nay. Ấn Độ xuất khẩu gạo phi – 
basmati chủ yếu sang các nước châu Phi, và gạo basmati chất lượng cao sang Trung 
Đông.  

Xuất khẩu gạo của Ấn Độ đang phải cạnh tranh khó khăn hơn tại thị trường tiêu thụ 
chính là Iran, nơi mà từ năm 2011 đã phụ thuộc nhiều vào gạo nhập từ Ấn Độ do lệnh 
trừng phạt của phương Tây. Tuy nhiên, từ khi phương Tây nới lỏng lệnh trừng phạt đối 
với Iran hồi đầu tháng 11, Ấn Độ trở thành một trong số ít những quốc gia còn duy trì 
phương thức trao đổi hàng lấy hàng và các phương thức thanh toán khác với Iran (Ấn 
Độ đổi gạo và một số hàng hóa khác để đổi lấy dầu của Iran, nhờ vậy xuất khẩu gạo 
basmati của Ấn Độ sang Iran năm 2012-13 tăng đột biến, và Iran vượt qua cả Arập 
Xêút và UAE để trở thành nước nhập khẩu gạo basmati lớn nhất của Ấn Độ trong năm 
đó). Tuy nhiên, thỏa thuận rải rác hạt nhân ký giữa Iran với các nước phương Tây có 
thể lầm giảm lợi thế của Ấn Độ bởi từ nay Iran có thể mua bán hàng hóa bằng USD. 
Các chuyên gia cho rằng động thái này sẽ có lợi cho những nước xuất khẩu gạo khác 
như Thái Lan, Uruguay. Pakistan, một đối thủ khác là láng giềng của Ấn Độ, cũng đang 
đàm phán thương mại với Iran.  

Dự trữ gạo của chính phủ Ấn Độ tính tới 1/12/2013 đạt 28,19 triệu tấn (gồm cả một 
lượng gạo xay tương đương khoảng 11,38 triệu tấn lúa), giảm khoảng 8% so với 
30,607 triệu tấn một năm trước đó. Mức dự trữ hiện tại nhiều gấp 4 lần mức quy định 
(7,2 triệu tấn ở thời điểm 1/11 hàng năm).  

Chính phủ Ấn Độ vừa thông báo có thể tăng mức dự trữ đệm đối với gạo và lúa mì. 
Điều này khiến một số chuyên gia lo ngại có thể đẩy giá tăng lên, và kèm theo đó là tổn 
thất chi phí lưu kho, và buộc Ấn Độ phải nhập khẩu lương thực vào những năm sản 
lượng thấp.  

Tuy nhiên, Ủy ban Kế hoạch Ấn Độ bác tin sản lượng gạo trong tương lai của Ấn Độ sẽ 
không đáp ứng được nhu cầu do thiếu đất, nước, nhân lực lao động và chi phí sản xuất 
tăng.  

1.4.           Pakistan 

Theo Cơ quan thống kê Pakistan (PBS), nước này đã xuất khẩu 1,06 triệu tấn gạo trong 
5 tháng đầu tài khóa 2013/14 (từ tháng 7 đến tháng 11), tăng khoảng 10% so với 
711.393 tấn cùng kỳ tài khóa trước.Xuất khẩu gạo Pakistan tháng 11 giảm khoảng 8% 
so với cùng kỳ năm trước, chỉ đạt 177.649 tấn, và giảm 30% so với tháng 11/2012. Xuất 
khẩu gạo basmati tháng 11/2013 giảm gần một nửa so với tháng 10/2013 do giá tăng 
cao.  

Hình 6: Xuất khẩu gạo Pakistan 
 

Nguồn: PBS/Oryza 



Phần của Pakistan trên thị trường gạo basmati Liên minh châu Âu (EU) đã giảm mạnh 
xuống khoảng 18% trong năm marketing 2012-13 do chi phí sản xuất cao và quảng bá 
yếu kém, theo số liệu của Ủy ban châu Âu (EC). Số liệu của EC cho thấy gạo basmati 
của Pakistan chiếm tới 46,5% tổng nhập khẩu gạo basmati của EU năm 2010-11, 
nhưng đã giảm xuống chỉ 19,4% năm 2011-12. FAO cho biết giá xuất khẩu gạo basmati 
trung bình của Pakistan giai đoạn tháng 1-10/2013 là 1.367 USD/tấn (FOB), tăng 
khoảng 23% so với 1.114 USD/tấn (FOB) cùng kỳ năm trước.  

1.5. Myanmar 

Xuất khẩu gạo của Myanmar giai đoạn tháng 4-10/2013 ước đạt 450.000 tấn, giảm 
khoảng 38% so với khoảng 730.000 tấn cùng kỳ năm trước, do thời tiết không thuận lợi 
và giá gạo tăng cao. Myanmar đặt mục tiêu xuất khẩu 1,5 triệu tấn gạo trong tài khóa 
2013-2014, so với mức kỷ lục 2,1 triệu tấn của tài khóa trước. Tuy nhiên, các nguồn tin 
trong nước cho rằng ít có khả năng sẽ đạt được mục tiêu này. 

1.6. Campuchia 

Campuchiaxuất khẩu khoảng 332.009 tấn gạo trong 11 tháng đầu năm 2013, tăng 
khoảng 94% so với khoảng 171.389 tấn cùng kỳ năm trước. Chỉ tính riêng trong tháng 
11, Campuchia xuất khẩu 37.855 tấn trong đó có 21.282 tấn gạo jasmine và 13.486 tấn 
gạo trắng hạt dài. Quốc gia này đang tăng cường vị thế của mình trên thị trường xuất 
khẩu gạo, không chỉ bởi khối lượng tăng mà còn mở ra hướng đi mới về xuất khẩu gạo 
hữu cơ.  

1.6. Nhật Bản 

Chính phủ Nhật Bản vừa quyết định chấm dứt chính sách bảo hộ ngành sản xuất gạo 
trong nước thông qua biện pháp hạn chế sản lượng và trợ cấp tiền mặt cho những 
người trồng lúa gạo. Theo chương trình điều chỉnh sản lượng hay chương trình giảm 
sản lượng thóc đang được áp dụng, các hộ trồng lúa gạo sẽ bị giảm một nửa khoản trợ 
cấp 15.000yen/1.000 m2  đất canh tác từ đầu tài khóa 2014 (ngày 1/4/2014) và bị bãi bỏ 
hoàn toàn vào cuối tài khóa 2018 (ngày 31/3/2019).  

Bên cạnh đó, kể từ tài khóa 2014, chính phủ sẽ xóa bỏ các khoản trợ cấp cho nông dân 
khi giá bán gạo của họ giảm thấp hơn các mức giá chuẩn. Thay vào đó, kể từ năm 
2014, chính phủ sẽ triển khai hệ thống thanh toán trực tiếp cho việc bảo tồn đất nông 
nghiệp ở các khu vực miền núi và mở rộng trợ cấp nhằm khuyến khích các hộ nông dân 
chuyển dịch sang sản xuất gạo làm thức ăn gia súc. Mặt khác, trong hệ thống mới sẽ 
được triển khai trong tài khóa 2018, các hộ nông dân Nhật Bản sẽ được phép quyết 
định sản lượng trên cơ sở các dự báo về cung-cầu của chính phủ thay cho hệ thống 
hạn ngạch được ban hành năm 1970 nhằm giới hạn sản lượng và giữ giá gạo không 
giảm trong bối cảnh lượng gạo tiêu thụ sụt giảm. 

Đây là sự điều chỉnh chính sách quan trọng của chính phủ Nhật Bản nhằm kích thích 
ngành sản xuất đang được bảo hộ cao này trong bối cảnh các hộ nông dân ở Nhật Bản 



chắc chắn sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ bên ngoài sau khi hiệp định 
thương mại tự do Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) được ký kết. 

Tuy nhiên, chính phủ Nhật Bản không thông báo bất kỳ sự thay đổi nào về thuế nhập 
khẩu gạo cho dù thuế suất thuế nhập khẩu gạo của nước này hiện rất cao (778%). 

2. Các nước nhập khẩu chủ chốt:Lợi thế trên thị trường lúa gạo thế giới đang nghiêng 
về phía người mua. Thực tế là trong năm 2013 khách hàng luôn chủ động thời gian và 
giá cả trong các hợp đồng mua gạo, bởi nguồn cung dồi dào trên toàn cầu, và nhiều 
nước nhập khẩu truyền thống gia tăng được tỷ lệ tự cung.  

2.1. Trung Quốc  

Niên vụ 2012-13, sản lượng gạo Trung Quốc tiếp tục tăng nhưng nhu cầu tiêu thụ còn 
tăng mạnh hơn, và xu hướng này dự kiến sẽ còn tiếp tục sang năm niên vụ 2013-14 
 này. Thời tiết bất thường, hạn hán và lũ lụt đã ảnh hưởng tới sản lượng lúa gạo. Theo 
Trung tâm Thông tin Dầu và Ngũ cốc quốc gia Trung Quốc (CNGOIC), sản lượng gạo 
của nước này trong năm nay sẽ giảm 0,7% so với năm ngoái, xuống còn 202,8 triệu 
tấn. Đây sẽ là lần đầu tiên trong vòng 10 năm sản lượng gạo Trung Quốc sụt giảm.  

Hình 7: Tình hình sản xuất và tiêu thụ gạo Trung Quốc 

Về nhập khẩu, tháng 11 Trung Quốc giảm tốc độ nhập khẩu gạo, một phần do giá gạo 
của những nước láng giềng nhích lên. Việt Nam và Pakistan vẫn hiếm phần lớn gạo 
nhập khẩu vào Trung Quốc bởi mức giá rẻ hơn các đối thủ khác. Myanmar mất dần lợi 
thế trên thị trường này bởi giá gạo xuất khẩu tăng.  

Tuy nhiên, xu hướng chung Trung Quốc vẫn đang gia tăng nhập khẩu. bởi giá gạo nội 
địa cao trong bối cảnh giá thế giới thấp. Trung Quốc nhập khẩu khoảng 3,2-3,4 triệu tấn 
gạo trong năm 2012-2013, gấp gần 6 lần so với 540.000 tấn gạo nhập khẩu trong năm 
2010-2011. 

Theo Trung tâm Tư vấn Dầu và Ngũ cốc Quốc gia Trung Quốc (CNGOIC), nước này sẽ 
tăng nhập khẩu gạo lên mức cao kỷ lục 5 triệu tấn trong năm 2013/14 (kết thúc vào 
tháng 9/2014) do sản xuất trong nước sụt giảm mà giá tăng cao. Con số này cao hơn 
khoảng 25% so với 4 triệu tấn gạo mà CNGOIC ước tính trước đây và cao hơn khoảng 
47% so với ước tính khoảng 3,4 triệu tấn của USDA. 

Hình 8: Tình hình nhập khẩu gạo Trung Quốc  
 

Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam. Trung Quốc đã 
khích lệ các doanh nghiệp hướng ra các nước khác để thuê đất nông nghiệp sản xuất. 
Ông Sơn ước tính, hiện có hơn 40 công ty nông nghiệp Trung Quốc hoạt động ở 30 
nước, sản xuất các sản phẩm nông nghiệp mà Trung Quốc đang thiếu như gạo, đậu 
tương, ngô... 



Trung tâm Thông tin Dầu và Ngũ cốc Quốc gia Trung Quốc ( CNGOIC) dự báo nhập 
khẩu gạo vào nước này có thể tăng lên kỷ lục 5 triệu tấn trong năm 2013-14 (tháng 10-
tháng 9), tăng khoảng 25% so với con số 4 triệu tấn do trung tâm này công bố trước 
đây, do sản lượng trong nước giảm và giá nội địa cao.  

Mới đây, Bộ Nông nghiệp Mỹ ước tính nhập khẩu gạo vào Trung Quốc năm 2013-14 sẽ 
đạt 3,4 triệu tấn, đồng thời hạ dự báo về sản lượng gạo nước này năm 2013-14 đi 1 
triệu tấn. Đây có thể sẽ là năm đầu tiên trong vòng 10 năm sản lượng của Trung Quốc 
sụt giảm.  

2.2. Philippine  

Theo số liệu sơ bộ của FAO, sản lượng lúa năm 2013 của nước này đạt khoảng 18 
triệu tấn, giảm khoảng 5% so với dự báo trước (18,9 triệu tấn) và giảm khoảng 10% so 
với mục tiêu 20 triệu tấn của chính phủ. Như vậy, Philippine sẽ khó đạt mục tiêu tự cung 
tự cấp trong năm nay. Bão Haiyan đã phá hủy 1/3 khu vực trồng lúa của Philippine và 
nhiều kho chứa lúa dự trữ. Từ sau cơn bão Haiyan tới nay, NFA đã phân phối khoảng 
298.218 tấn gạo cho nông dân. 

Được biết dự trữ gạo của NFA đã giảm mạnh ngay cả trước khi bão xảy ra. Theo Cục 
Thống kê Nông nghiệp Philippines (BAS), tổng lượng dự trữ gạo ở Philippines tính đến 
ngày 01/10/2013 khoảng 1,7 triệu tấn, giảm khoảng 11% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Hôm 15/11, Cơ quan Lương thực Quốc gia Philippine (NFA) đã thông qua kế hoạch 
nhập khẩu 500.000 tấn gạo khẩu từ Thái Lan, Việt Nam và Campuchia giai đoạn tháng 
12/2013-3/2014 để cải thiện tình hình dự trữ đệm. Các tổ chức quốc tế đều thống nhất 
dự báo nhập khẩu gạo vào Philippine năm 2014 chắc chắn sẽ tăng so với năm 2013 và 
so với những dự báo trước, lên khoảng 1,2 triệu tấn. Theo dự báo mới nhất của chính 
phủ Philippine, nhập khẩu gạo vào nước này có thể gia tăng trong năm 2014 và sẽ duy 
trì ở mức cao trong những năm tới do ảnh hưởng của bão. FAO thì dự báo nhập khẩu 
gạo vào Philippine sẽ tăng khoảng 20% lên 1,2 triệu tấn. Còn một số nguồn tin thương 
mại dự báo có thể tới 2 triệu tấn vào năm 2014.  

Bộ Nông nghiệp cũng đang kêu gọi người dân giảm tiêu thụ gạo và thay vào đó tăng 
tiêu thụ các loại củ như sắn chẳng hạn, với nỗ lực đưa giá gạo giảm trở lại. Được biết 
giá gạo tại Philippine đã tăng mạnh sau siêu bão Haiyan.  

2.3. Châu Phi 

Theo nguồn tin địa phương, Nigeria có thể giảm thuế nhập khẩu gạo vào năm 2014 để 
giảm bớt thiệt hại do nạn buôn lậu gạo vào nước này – gia tăng khi áp thuế nhập khẩu 
quá cao. Để khuyến khích sản xuất luấ gạo, chính phủ Nigeria đã áp thuế nhập khẩu 
gạo 110% từ tháng 1/2013, tăng từ 40-60% so với giai đoạn trước đó. Tuy nhiên, động 
thái này dường như gây thiệt hại nhiều hơn cho nền kinh tế nước này. Theo USDA, nhu 
cầu nhập khẩu gạo của Nigeria khoảng 3 triệu tấn mỗi năm, tăng từ mức 2,9 triệu tấn 
năm trước. Sản lượng năm 2013-14 dự kiến đạt 2,7 triệu tấn.  



Theo Bộ trưởng Nông nghiệp Mozambique, sản xuất lúa gạo nước này đang gia tăng 
và có thể đủ đáp ứng toàn bộ nhu cầu trong nước vào năm 2017-18. Theo Bộ trưởng, 
sản xuất lúa gạo trong nước ở mức khoảng 400.000 tấn trong năm 2012-13 , tăng 
khoảng 100.000 tấn hay khoảng 25% so với năm trước. Do đó, yêu cầu nhập khẩu gạo 
của Mozambique đã giảm từ 300.000 tấn xuống khoảng 200.000 tấn, trên cơ sở tiêu thụ 
gạo bình quân 600.000 tấn.  

2.4. Triều Tiên 

Theo FAO, sản lượng gạo Triều Tiên niên vụ 2013-14 (tháng 11-tháng 10) sẽ đạt 1,915 
triệu tấn, đáp ứng phần lớn nhu cầu tiêu thụ (khoảng 1,93 triệu tấn) trong năm nay, nhờ 
năng suất gia tăng khoảng 11% và thời tiết thuận lợi.  

 2.5. Indonesia  

Cơ quan hậu cần quốc gia Indonesia (Bulog) gần đây đã tăng cường mua lúa, gạo trong 
nước nhằm bảo đảm an ninh lương thực. Indonesia cũng tăng đầu tư cho nông nghiệp 
và trợ cấp, hỗ trợ kỹ thuật, vật tư... cho người trồng lúa. 

Mặc dù Indonesia không nhập khẩu gạo trong năm 2013 nhưng USDA cho biết lượng 
tồn trữ của nước này giảm mạnh nên có thể sẽ phải tăng nhập khẩu trong năm 2014.  

2.6. Iraq 

Diện tích trồng lúa của Iraq năm 2013 đạt khoảng 80.000 ha, giảm khoảng 24% so với 
mục tiêu của chính phủ. USDA dự báo Iraq sẽ sản xuất khoảng 180.000 tấn gạo (quy 
xay) trong năm 2013-14, và nhập khẩu khoảng 1,4 triệu tấn, trên cơ sở nhu cầu nọi điaị 
khoảng 1,5 triệu tấn.  

 2.7. Liên minh châu Âu (EU) 

            Thị trường EU tiếp tục tăng trưởng tốt, với lượng nhập khẩu gạo trong năm 
2012-13 (tháng 10/2012-9/2013) , tăng khoảng 10,6 % so với năm trước, đạt mức cao 
chỉ thứ 2 sau mức đỉnh 1,32 triệu tấn năm 2007-08. Sự gia tăng mạnh trong nhập khẩu 
gạo chủ yếu do Bulgaria (tăng 52 %) và Romania (tăng 13 %), trong khi nhập khẩu gạo 
của các thành viên khác của EU chủ yếu tương đương năm trước. 

Hầu hết gạo nhập khẩu trong năm 2012-2013 là gạo Indica, chiếm khoảng 847.000 tấn 
(khoảng 69%) tổng nhập khẩu gạo trong năm nay. Về thị phần, Ấn Độ chiếm cao nhất 
26,6%, Campuchia (15,8%), Thái Lan (15,6 %), Ai Cập (10 %) và Pakistan (7,4%) là 
nhà cung cấp chính vào EU trong năm 2012-2013. Các nước nhập khẩu lớn trong EU 
gồm Anh, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Bulgaria và Romania. 

Mới đây nguồn Oryza đưa tin, Liên minh các nhà sản xuất gạo và xuất khẩu của 
Campuchia (ARPEC) đã đề xuất một "quy tắc ứng xử" cho các nhà xuất khẩu gạo của 
nước này để ngăn gạo có nguồn gốc từ nước khác trong xuất khẩu sang các nước 



thành viên EU. Theo quy tắc Everything But Arms (EBA) về nới lỏng thương mại được 
phép nước kém phát triển (LDC) , EU không đánh thuế đối với gạo nhập khẩu từ 
Campuchia (hoặc Myanmar kể từ mùa hè năm ngoái). Tuy nhiên, Theo Cao ủy Thương 
mại EU, khoảng 30% của 196.000 tấn gạo xuất khẩu của Campuchia cho các thành 
viên EU vào năm 2013 cho đến nay là gạo có nguồn gốc Việt Nam trộn với gạo 
Campuchia. Cao uy đã cảnh báo rằng Campuchia có thể mất trợ cấp EBA nếu chính 
phủ không kiểm soát chất lượng gạo xuất khẩu cho các thành viên EU. 

2.8. Mexico 

TTXVN dẫn Nhật báo Tài chính của Mexico cho biết các nhà sản xuất lúa gạo nước này 
chính thức yêu cầu chính phủ Liên bang áp thuế tới 20% đối với gạo nhập khẩu từ các 
quốc gia mà Mexico không có hiệp định thương mại, trong đó có Việt Nam. 

Ông Diaz Hartz cho rằng thuế suất tạm thời đánh vào mặt hàng gạo được bãi bỏ từ 
năm 2008 là nguyên nhân chủ yếu làm tăng lượng gạo nhập vào Mexico mà hiện nay 
đã lên tới 800.000 tấn/năm, đồng thời điều đó cũng gây cản trở lớn cho hơn 200.000 
tấn lúa sản xuất tại Mexico, vì gạo nhập từ Việt Nam và Mỹ được bán với giá thấp. 

Giá gạo trắng của Việt Nam bán tại Mexico với giá 6,9 peso/kg, trong khi giá lúa tại 
Mexico là 4,5 peso/kg, nếu cộng thêm giá thành xay xát, chế biến, thì đương nhiên gạo 
Mexico không thể cạnh tranh với gạo nhập từ Việt Nam. 

Ông Diaz đưa ra con số thống kê trong vòng năm năm gần đây, lượng gạo Việt Nam 
nhập vào Mexico chỉ là 60.000 tấn, chiếm chưa đầy 10% lượng gạo Mexico cần nhập, 
nhưng giá gạo Việt Nam lại làm tình hình giá cả của mặt hàng này bất ổn. 

III. DỰ BÁO 

Nhiều khả năng giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì ở mức cao sang đầu 
năm 2014 bởi phải mấy tháng nữa mới có gạo vụ mới, trong khi hợp đồng ký với 
Philippine cũng phải tới cuối tháng 3 mới hoàn tất việc giao hàng.Tuy nhiên năm 2014 
sẽ là năm khó khăn với xuất khẩu gạo, nhất là từ tháng 3, khi Thái Lan và Việt Nam vào 
vụ thu hoạch mới, bởi chính sách giải phóng gạo tồn trữ của Thái Lan.  

Theo dự báo của Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), năm 2014 tình hình xuất khẩu, 
tiêu thụ lúa gạo hàng hóa sẽ khó khăn hơn, kế hoạch xuất khẩu có thể chỉ tương đương 
năm 2013, khoảng 6,5-7 triệu tấn.  

Tình hình thị trường gạo thế giới tiếp tục chịu áp lực bán hạ giá của Thái Lan và cạnh 
tranh xuất khẩu từ các nguồn cung cấp chính ở châu Á nên xu hướng giá còn tiếp tục 
thấp trong thời gian tới. Việt Theo VFA, năm 2014 sẽ tiếp nối những khó khăn của năm 
2013 nhưng áp lực nhiều hơn đối với các nguồn xuất khẩu do cung cấp dư thừa, cạnh 
tranh quyết liệt. Nam sẽ phải chấp nhận cạnh tranh quyết liệt, nhất là với Thái Lan về 
gạo thơm và gạo trắng. Lợi thế của Việt Nam là khả năng cạnh tranh của gạo thơm, gạo 



trắng chất lượng cao ở châu Phi và nhu cầu từ các thị trường gần, giao hàng nhanh ở 
Đông Nam Á. 

Về thị trường, trong năm 2014 dự báo Trung Quốc và các nước Đông Nam Á vẫn là thị 
trường xuất khẩu gạo chủ lực.  

Tổ chức Nông – Lương Liên Hiệp Quốc (FAO) dự báo sản lượng gạo thế giới sẽ tăng 
lên kỷ lục 497 triệu tấn trong niên vụ 2013-14, tăng khoảng 1,3% so với khoảng 491 
triệu tấn niên vụ 2012-13. Hầu hết sản lượng tăng sẽ đến từ châu Á.  

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) đã hạ dự báo sản lượng gạo toàn cầu 2013-2014 xuống 
473,2 triệu tấn gạo, giảm khoảng 3,6 triệu tấn so với dự báo trước đó nhưng vẫn tăng 
gần 1% so với năm 2012-2013. Dự báo tiêu thụ gạo toàn cầu 2013-2014 cũng đã được 
hạ 1,4 triệu tấn xuống 473,1 triệu tấn, vẫn là mức cao kỷ lục. 

Theo FAO, tiêu thụ gạo dự báo sẽ tăng trong năm 2013-14, đạt khoảng 490,4 triệu tấn, 
cao hơn khoảng 2,5% so với 478,5 triệu tấn niên vụ 2012-13, với mức tiêu thụ gạo trung 
bình người vẫn ở mức khoảng 57 kg/người/năm trong năm 2013-14.  

Tuy nhiên, thương mại gạo dự báo sẽ đạt khoảng 37,7 triệu tấn trong năm 2013-14, gần 
như không thay đổi so với khoảng 37,5 triệu tấn niên vụ trước, và giảm khoảng 2% so 
với khoảng 38,5 triệu tấn niên vụ 2011-12. FAO cho biết dự trữ gạo thế giới có thể tăng 
lên khoảng 181 triệu tấn niên vụ 2013-14, tăng khoảng 4% so với lúc đầu vụ (khoảng 
174 triệu tấn).  

Hình 9: Nhập khẩu gạo của các khu vực 

 

Nguồn: FAO 

Về xuất khẩu, với lượng tồn trữ khổng lồ, Thái lan và Ấn Độ sẵn sàng xuất khẩu khối 
lượng lớn ra thị trường đáp ứng bất cứ nhu cầu gia tăng nào trong năm 2013 và 2014.  

Hình 10: Dự báo xuất khẩu gạo thế giới 
 

Nguồn: FAO 

Bảng 3: Dự báo tổng hợp về cung – cầu gạo thế giới (triệu tấn, quy xay) 
  USDA FAO IGC 
  2013/14 

(dự báo T11) 
2012/13 2013/14 

(dự báo 
T11) 

2012/13 2013/14 
(dự báo 
T11) 

2012/13 

Sản lượng 473,18 468,96 494,1 489,9 471 469 
Tiêu thụ 473,1 467,03 489 476,6 471 467 



Tồn trữ cuối 
vụ (toàn cầu) 

106,52 106,44 179,8 174,5 108 109 

Thương mại 
toàn cầu 

39,177 38,45 37,4 37,6 38 37 
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