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LÚA GẠO
Thị trường thế giới
Ấn Độ, quốc gia xuất khẩu gạo lớn
nhất thế giới, sẽ đưa ra những ưu đãi đối
với xuất khẩu gạo non-basmati để giúp
thúc đẩy doanh số bán hàng ở nước ngoài theo Reuters. Cụ thể, chính phủ Ấn Độ sẽ
trợ cấp 5% đối với gạo xuất khẩu nonbasmati trong 4 tháng tính đến ngày
25/3/2019, Bộ Thương mại Ấn Độ cho biết
trong đơn đặt hàng ngày 22/11. Theo dữ
liệu chính thức của chính phủ Ấn Độ, xuất
khẩu gạo của quốc gia này giảm 9,6%
xuống 5,8 triệu tấn trong 6 tháng đầu năm
tài chính bắt đầu vào tháng 4, khi
Bangladesh, một người mua hàng đầu,
giảm thu mua vì vụ mùa bội thu. Ấn Độ
vừa kí hợp đồng chính phủ mua 100.000
tấn gạo Thái Lan,dự kiến sẽ được giao
trong 7 đợt từ nay cho đến năm sau.

Thương mại
Nông dân Nhật Bản đang tìm kiếm
cơ hội để thúc đẩy doanh số bán gạo chất
lượng cao của mình trong bối cảnh nhu cầu
nội địa giảm và các quy định bảo vệ ngành
lúa gạo nước này có thể phải rỡ bỏ khi có
thêm các hiệp định thỏa thuận thương mại
được ký kết. Quyết định này càng trở nên
cần thiết khi thỏa thuận thương mại Thái
Bình Dương với 11 quốc gia thành viên sẽ
có hiệu lực vào tháng 12 và các cuộc đàm
phán thương mại song phương với Mỹ
trong thời gian tới. Nhu cầu nội địa đối với
gạo truyền thống đã giảm qua các năm, từ
mức 9,1 triệu tấn 20 năm trước xuống còn
7,4 triệu tấn trong giai đoạn tháng 7/2017 tháng 6/2018, theo dữ liệu từ Chính phủ.
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một đợt gạo lúa mùa được thu hoạch trong
tháng 12 tới. Giá gạo 5% tấm Việt Nam đạt
mức 397 USD/tấn, giảm 13 USD/tấn so với
tuần trước, do gặp khó khăn trong xuất
khẩu gạo sang Trung Quốc, thị trường xuất
khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam. Giá gạo
5% tấm của Ấn Độ đạt mức 370 USD/tấn,
không đổi so với tuần trước, do không có
thêm thương vụ mới và mùa thu hoạch mới
sắp bắt đầu.

Giá cả
Trong tuần này, giá gạo 5% tấm
giảm nhẹ tại Thái Lan và không đổi tại Ấn
Độ, Việt Nam cụ thể: Giá gạo 5% tấm Thái
Lan đạt 400 USD/tấn, giảm 1 USD/tấn so
với tuần trước, do nhu cầu không đổi.
Trong đợt đấu thầu vừa qua của Phillipines,
khối lượng gạo Thái Lan trúng thầu là
tương đối nhỏ. Bên cạnh đó, sẽ có thêm

Thị trường trong nước
Việt Nam chiếm tới 50% thị phần tại Trung
Quốc, vì vậy khó mở rộng hơn nữa. Ý kiến
này được ông Khôi chia sẻ tại buổi làm
việc với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Nguyễn
Xuân Cường diễn ra hôm 22/11. Bên cạnh
đó, ông cũng đề xuất một mặt duy trì xuất
khẩu tiểu ngạch sang Trung Quốc để góp
phần giải quyết những mặt hàng chưa đủ
điều kiện xuất khẩu chính ngạch, bên cạnh
đó phải đẩy mạnh, mở rộng xuất khẩu
chính ngạch sang Trung Quốc. Việc sáp
nhập cơ quan kiểm dịch động, thực vật của
Trung Quốc về Tổng cục Hải quan đồng
nghĩa với việc giám sát chặt chẽ hơn, vì
vậy các mặt hàng của Việt Nam nếu được
kiểm dịch không tốt dễ bị ảnh hưởng khi cơ
quan này sử dụng biện pháp này như là một
hàng rào kỹ thuật để chặn xuất khẩu, hoặc
trả lại hàng hóa. Cơ chế xuất nhập khẩu
giữa biên giới Việt Nam - Trung Quốc tại
các cửa khẩu chính thức tiến tới thực hiện

Sản xuất
Báo cáo từ Tổng cục Thống kê cho
biết, năng suất lúa mùa năm 2018 ước tính
đạt 49,1 tạ/ha, tăng 3,2 tạ/ha; sản lượng đạt
gần 8,3 triệu tấn, tăng 403.000 tấn. Cụ thể,
tính đến trung tuần tháng 11, cả nước đã
thu hoạch được gần 1,5 triệu ha lúa mùa,
chiếm 87,3% diện tích gieo cấy và bằng
98,1% cùng kì năm trước. Trong đó các địa
phương phía Bắc thu hoạch khoảng 1,1
triệu ha, chiếm 98,3% và bằng 96,9%; các
địa phương phía Nam thu hoạch 384.200
ha, chiếm 66,3% và bằng 101,7%. Theo
báo cáo sơ bộ, năng suất toàn vụ ước tăng
0,9 tạ/ha so với vụ thu đông năm trước lên
53,2 tạ/ha; sản lượng ước đạt 3,9 triệu tấn,
giảm 343.200 tấn.
Thương mại
Theo ông Đoàn Minh Khôi, Thứ
trưởng Bộ Ngoại giao, Đại sứ đặc mệnh
toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc, gạo
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chính sách 1 cửa 1 điểm dừng. Trung Quốc
đã triển khai chính sách này với Lào.

là 6.000 đồng/kg; 6.200 đồng/kg và 5.300
đồng/kg.

Giá cả

Giá lúa Jasmine (khô) trung bình tại
các tỉnh ĐBSCL không đổi so với tuần
trước, đạt 6.917 đồng/kg.

Giá lúa IR50404 (khô) trung bình tại
các tỉnh ĐBSCL tăng nhẹ, đạt 5.991
đồng/kg, không đổi so với tuần trước. Giá
lúa IR50404 (khô) tại các tỉnh Bến Tre,
Hậu Giang, Tiền Giang không đổi so với
tuần trước, mức giá tại các tỉnh này lần lượt

Giá lúa OM6976 (khô) trung bình tại
các tỉnh ĐBSCL không đổi so với tuần
trước, đạt 6.255 đồng/kg.

CÀ PHÊ
Thị trường thế giới
địa vẫn có thể tiêu thụ hết số cà phê bị
giảm chất lượng nếu vấn đề trên xảy ra.

Sản xuất
Tại Brazil, hiện tượng mưa nhiều
gần đây có thể gây ảnh hưởng xấu đến chất
lượng cà phê trong vụ mua tới. Mặc dù
mưa nhiều trong giai đoạn này có lợi cho
cây cà phê arabica tại Brazil, song nếu
những cơn mưa này tiếp tục kéo dài hơn
nữa trong thời gian tới sẽ kéo theo tác động
tiêu cực. Theo hợp tác xã cà phê lớn nhất
thế giới Cooxupé, mưa dài sẽ khiến cà phê
nở quá nhiều hoa, mùa tới cây sẽ ra quả ở
nhiều giai đoạn khác nhau. Do phương
pháp thu hoạch của nông dân thường là hái
tuốt, độ chín của quả thu hoạch sẽ không
đồng đều, làm giảm chất lượng cà phê.

Ngược lại với Brazil, tại Colombia,
do giá tham chiếu cà phê ở mức thấp, chi
phí nhân công lao động cao, người dân nơi
đây dần chuyển sang cơ giới hoá, sử dụng
máy tuốt để nâng cao năng suất, giảm chi
phí. Tuy nhiên máy tuốt khiến những quả
cà phê chưa chín bị thu hoạch sớm, khiến
chất lượng cà phê thu hoạch không được
đảm bảo. Trong khi đó, cà phê thứ cấp lại
rất khó tìm được thị trường tiêu thụ tại
Colombia.
Giá cả
Giá cà phê Robusta bình quân trên
sàn kỳ hạn London tuần này đạt 1.631,8
USD/tấn, giảm 0,3% so với tuần trước và
thấp hơn 6,1% so với cùng kỳ năm 2017.
Giá cao nhất trong tuần đạt 1.647 USD/tấn,
giá thấp nhất là 1.617 USD/tấn.

Tuy nhiên, một số chuyên gia nhận
định, với nhu cầu tiêu dùng nội địa khoảng
hơn 21 triệu bao một năm, người dân
Brazil lại dễ dàng chấp nhận cà phê thứ
phẩm giá rẻ, ngành công nghiệp cà phê nội
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Giá cà phê Arabica bình quân trên
sàn kỳ hạn New York tuần này đạt 2.390,9
USD/tấn, thấp hơn 2,5% so với mức giá
tuần trước và thấp hơn 16,1 % so với cùng
thời điểm năm 2017. Giá cao nhất trong
tuần đạt 2.427,3 USD/tấn, giá thấp nhất
trong tuần đạt 2.358,9 USD/tấn.

phê của Việt Nam bị gián đoạn do cơn bão
nhiệt đới Usagi quét qua khu vực miền
Nam và gây mưa lớn ở khu vực Tây
Nguyên. Trong khi đó, giá cà phê Arabica
giảm 2,5% so với tuần trước, một phần do
thông tin những cơn mưa gần đây tại Brazil
tạo điều kiện cho cây cà phê nơi đây phát
triển tốt, hứa hẹn sản lượng thu hoạch trong
niên vụ tới sẽ ở mức cao.

Giá cà phê Robusta tuần qua giảm
nhẹ trong bối cảnh vụ mùa thu hoạch cà

Thị trường trong nước
dễ dàng đạt 6 - 7 tấn/ha. Để có được kết
quả tăng suất, sản lượng, người dân các xã
trên tích cực thực hiện tái canh cà phê
những năm qua. Theo báo cáo của Huyện
ủy Di Linh, sau gần ba năm thực hiện, việc
tái canh cà phê vượt 19,1%, tương đương
với 7.900 ha so với mục tiêu ban đầu của
huyện, nâng diện tích đã tái canh lên
21.549 ha, đạt 51,6% tổng diện tích cà phê
của vùng. Nhờ đó, năng suất cà phê tươi
bình quân đã được nâng lên, đạt 31 tạ/ha và
dự kiến đến năm 2020 sẽ đạt 35 tạ/ha.

Sản xuất
Theo ông Lương Văn Tự, Chủ tịch
Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam cho hay
năm 2018 đánh dấu giá cà phê thế giới
xuống mức thấp nhất trong nhiều năm qua,
ảnh hưởng xấu đến kim ngạch xuất khẩu cà
phê của Việt Nam. Theo số liệu thống kê
của Tổng cục Hải Quan, luỹ kế xuất khẩu
cà phê Việt Nam trong 11 tháng niên vụ
2017/18 đạt 28,75 triệu bao, tăng 23% so
với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên kim
ngạch xuất khẩu chỉ đạt xấp xỉ 3,3 tỷ USD,
chỉ tăng 2,9% xét trên cùng giai đoạn. Giá
cà phê ở mức thấp khiến lượng cà phê xuất
khẩu của Việt Nam dù tăng đến trên 23%
trong năm vừa qua nhưng kim ngạch xuất
khẩu sản phẩm này sau 11 tháng tăng
không nhiều so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá cả
Giá cà phê trong nước tuần này tiếp
tục xu hướng giảm nhẹ so với tuần trước.
Tại Đắk Lắk, giá cà phê bình quân đạt
35.160 đồng/kg, giảm 225 đồng so với mức
giá tuần trước và thấp hơn 4% so với cùng
kỳ năm 2017. Tại Lâm Đồng, giá cà phê
tăng 100 đồng so với tuần trước, lên mức
35.150 đồng/kg, và thấp hơn 3,1% so với
cùng kỳ năm ngoái.

Theo nguồn tin từ Lâm Đồng, trong
quá trình thu hoạch, nhiều người dân các
xã Hòa Ninh, Hòa Bắc, Hòa Trung và Hòa
Nam huyện Di Linh cho biết các hộ có thể
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Giá cà phê xuất khẩu giao ngay
(FOB) tại cảng Sài Gòn tuần này tăng 0,3%
so với tuần trước lên mức 1.535 USD/tấn
và vẫn thấp hơn 5,8% so với cùng kỳ năm
2017.

phê robusta đang ở giai đoạn cao điểm
hàng ngày có hàng trăm container chuyển
cà phê từ Tây Nguyên tới thành phố Hồ
Chí Minh để xuất ra nước ngoài. Giá cà
phê trong tuần tới dự báo sẽ tiếp tục đà
giảm khi người dân quay trở lại khẩn
trương thu hoạch sau một tuần gián đoạn
bởi
bão
Usagi.

Giá cà phê trong nước không có
chuyển biến tích cực do vụ thu hoạch cà

CAO SU
Thị trường thế giới
baht (1,2 USD)/kg. Các nhà xuất khẩu này
cũng sẽ được RAOT trợ cấp 2 baht (0,06
USD)/kg cho các chủng loại cao su nói trên.

Sản xuất
Theo Bộ Nông nghiệp Thái Lan,
trong tháng 11/2018, nước này đã thông
qua khoản trợ cấp 18 tỷ baht (tương đương
544 triệu USD) để hỗ trợ người trồng cao
su và công nhân cạo mủ cải thiện thu nhập
trong bối cảnh giá cao su đang ở mức thấp;
cụ thể, nhóm 1,4 triệu người (đã đăng ký
với Cơ quan Quản lý Cao su Thái Lan
(RAOT) và hiện đang làm việc trên đất
vườn có sở hữu hợp pháp) sẽ là đối tượng
được phép nhận trợ cấp. Chính phủ đã
thống nhất mức trợ cấp 1.800 baht (54,4
USD)/rai cao su (1 rai = 0,16 ha) với mức
tối đa 15 rai/người. Hỗ trợ tài chính này sẽ
được thực hiện thông qua Ngân hàng Nông
nghiệp và Hợp tác xã Nông nghiệp
(BAAC). Bên cạnh đó, có năm nhà xuất
khẩu cao su lớn của nước này cũng đã đồng
ý hợp tác với Chính phủ để giúp người
trồng cao su bằng cách đảm bảo giá mua
mủ nước và mủ chén ở mức 37 baht (1,1
USD)/kg; giá cao su tờ xông khói là 40

Ngoài ra, chính phủ Thái Lan cũng
đang xem xét các biện pháp khác bao gồm
việc đào tạo nghề cho người trồng có vườn
cây già cỗi và năng suất thấp để họ có thu
nhập từ các công việc khác. Bước đầu,
Chính phủ đã kêu gọi được một số công ty
sản xuất đồ nội thất đồng ý mua gỗ cao su
trực tiếp từ các vườn cao su đã hết kỳ thu
hoạch năng suất cao. Tuy nhiên, Chính phủ
Thái Lan cũng nhấn mạnh với người dân
trong ngành cao su rằng, đây chỉ là chương
trình trợ cấp mang tính tạm thời, để có thể
phát triển bền vững, họ cần chủ động tìm
cách điều chỉnh theo sự thay đổi của thị
trường.
Giá cả
Trong tuần qua, giá cao su RSS3 kỳ
hạn tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo
(TOCOM), hợp đồng kỳ hạn tháng 12/2018
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đã tăng 1,8% so với tuần trước, đạt trung
bình 138,4 yên/kg (tương đương 1,22
USD/kg). Giá cao su kỳ hạn tháng 03/2019
đạt trung bình tuần 153,8 yên/kg (tương
đương 1,35 USD/kg), tăng 1,1% so với
tuần trước.

6/2019 đạt 11.255 NDT/tấn (tương đương
1,62 USD/kg), tăng 0,1% so với tuần trước đó.
Theo Hiệp hội Cao su Thái Lan
(TRA), giá cao su RSS3 của Thái Lan tuần
qua đạt mức giá 44,3 baht/kg (1,34
USD/kg), giảm 0,9% so với tuần trước đó.

Trong tuần, giá cao su giao kỳ hạn
tháng 3/2019 tại sàn Thượng Hải (SHFE)
tăng so với tuần trước đó, đạt 11.066
NDT/tấn (tương đương 1,59 USD/kg) tăng
0,3% so với tuần trước. Giá kỳ hạn tháng

Theo Hiệp hội Cao su Malaysia
(MRE), giá cao su SMR20 của nước này
trong tuần qua đạt 1,23 USD/kg, tăng 0,8%
so với tuần trước đó.

Thị trường trong nước
thiểu tỷ lệ 40%. Trước đó ngày 24/10 Cao
su Đồng Phú vừa chốt danh sách cổ đông
chi trả nốt cổ tức đợt 3/2017 bằng tiền tỷ lệ
30%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu
được nhận về 3.000 đồng. Số tiền này vừa
được thanh toán trong tháng 11 vừa qua.
Về hoạt động kinh doanh, công ty thống
nhất phương án mở rộng Khu công nghiệp
Bắc Đồng Phú và Nam Đồng Phú với tổng
diện tích 610ha; đồng thời thống nhất chủ
trương xây dựng kho bãi tại Khu kinh tế
cửa khẩu Hoa Lư trong năm 2019.

Sản xuất
Theo Công ty Cổ phần Cao su Đồng
Phú, công ty này vừa thông qua báo cáo
tiến độ sản xuất 10 tháng đầu năm 2018 và
ước thực hiện đến cuối năm nay. Theo đó
sản lượng khai thác 10 tháng đầu năm đạt
khoảng 10.284 tấn, hoàn thành 79% kế
hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt
khoảng 269 tỷ đồng, vượt 9% chỉ tiêu lợi
nhuận cả năm. Hội đồng Quản trị công ty
cũng định hướng kế hoạch sản xuất kinh
doanh trong quý 4 và dự kiến kết quả kinh
doanh cả năm 2018 với sản lượng ước đạt
13.650 tấn, vượt 5% kế hoạch. Lợi nhuận
trước thuế đạt 275 tỷ đồng, vượt 12% kế
hoạch năm. Như vậy, năm 2018 Cao su
Đồng Phú đặt mục tiêu đạt 781,7 tỷ đồng
tổng doanh thu. Lợi nhuận trước thuế ước
đạt 245,77 tỷ đồng. Sản lượng khai thác
ước đạt 13.000 tấn và sản lượng tiêu thụ
khoảng 16.500 tấn. Dự kiến chia cổ tức tối

Thương mại
Trung Quốc có truyền thống là thị
trường xuất khẩu chủ lực cao su của Việt
Nam. Theo Tổng cục Hải quan, trong tháng
10/2018, xuất khẩu cao su sang thị trường
này chiếm 71,7% tổng lượng cao su xuất
khẩu, đạt 130,71 nghìn tấn, trị giá 168,41
triệu USD, tăng 28,9% về lượng và tăng
6

19,8% về trị giá so với tháng 9/2018, tăng
80,5% về lượng và tăng 55,5% về trị giá so
với cùng kỳ năm 2017. Lũy kế 10 tháng
năm 2018, xuất khẩu cao su của Việt Nam
sang Trung Quốc đạt 792,69 nghìn tấn, trị
giá 1,06 tỷ USD, tăng 16,3% về lượng,
nhưng giảm 6% về trị giá so với cùng kỳ
năm 2017. Giá xuất khẩu cao su của Việt
Nam sang Trung Quốc trong 10 tháng năm
2018 đạt bình quân 1.348 USD/tấn, giảm
19,2% so với cùng kỳ năm 2017.

10/2018, đã xuất sang Ấn Độ 12 nghìn tấn,
trị giá 16,24 triệu USD, giảm 22,01% về
lượng và 21,68% trị giá so với tháng
9/2018, nếu so với tháng 10/2017 thì xuất
cao su sang thị trường này cũng suy giảm
cả lượng và trị giá, giảm lần lượt 21,68%
và 15,06%.
Kế tiếp theo là các thị trường EU và
Đông Nam Á, tuy nhiên tốc độ xuất khẩu
sang các thị trường này đều suy giảm. Cụ
thể, đối với thị trường EU, đây là thị trường
chiếm 6,26% chỉ đứng sau Trung Quốc và
Ấn Độ, mặc dù đạt 75,95 nghìn tấn, trị giá
106,58 triệu USD nhưng giảm 6,63% về
lượng và 24,57% trị giá; Đông Nam Á
chiếm 5,39% đạt 65,4 nghìn tấn, trị giá
87,14 triệu USD, giảm 15,78% về lượng và
28,72% trị giá so với cùng kỳ.

Thị trường chủ lực đứng thứ hai sau
Trung Quốc là Ấn Độ với lượng xuất 80,23
nghìn tấn (chiếm 6,6% thị phần), đạt
115,43 triệu USD, tăng 88,63% về lượng
và 62,07% trị giá so với cùng kỳ, mặc dù
giá xuất bình quân giảm 14,08% chỉ có
1.438,85 USD/tấn. Tính riêng tháng

HỒ TIÊU
Thị trường thế giới
trước đó của Công ty là 70.000 tấn và thấp
hơn so với con số ước tính của IPC.

Sản xuất
Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế
(IPC), sản lượng hạt tiêu toàn cầu năm
2018 ước đạt 445.150 tấn, thấp hơn 15.349
tấn so với năm 2017. Trong đó, sản lượng
hạt tiêu của Ấn Độ ước đạt 64.000 tấn.

Thương mại
Theo IPC, năm 2017, nhập khẩu hồ
tiêu của Thái Lan đạt 3.821 tấn với trị giá
30 triệu USD, tăng 13% về lượng nhưng
giảm 16% về giá trị so với 2016. Tính đến
tháng 9/2018, Thái Lan đã nhập khẩu 3.887
tấn hạt tiêu, tăng 23% về lượng nhưng
giảm 14% về giá trị so với cùng kỳ năm
2017.

Theo số liệu từ Công ty Hemanand
Spices có trụ sở tại Kochi, hiện Ấn Độ chỉ
còn khoảng 45.000 tấn hạt tiêu sau thu
hoạch, thấp hơn nhiều so với con số dự báo
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Theo số liệu thống kê từ Cơ quan
Hải quan Thái Lan, nhập khẩu hạt tiêu của
nước này trong 8 tháng năm 2018 đạt
56.255 tấn, trị giá 4,14 tỉ baht (tương
đương 125,53 triệu USD), giảm 15,1% về
lượng và giảm 14,3% về trị giá so với 8
tháng năm 2017. Ấn Độ là nguồn cung cấp
hạt tiêu lớn nhất cho Thái Lan, đạt 38.889
tấn, trị giá 2,35 tỉ baht (tương đương 71,38
triệu USD) trong 8 tháng năm 2018, giảm
23,1% về lượng và giảm 21% về trị giá so
với 8 tháng năm 2017. Nhập khẩu hạt tiêu
của Thái Lan từ Trung Quốc trong 8 tháng
năm 2018 đạt 10.586 tấn, trị giá 955,9 triệu
baht (tương đương 28,9 triệu USD), tăng
1,1% về lượng và tăng 11,1% về trị giá so
với cùng kỳ năm ngoái.

Giá cả.
Theo IPC, giá tiêu trung bình của địa
phương ở Thái Lan tính đến tháng 9/2018
là 141,11 Per/kg.
Tại sàn Kochi (Ấn Độ) ngày
29/11/2018 lúc 17h (giờ Việt Nam), giá
tiêu giao kỳ hạn tháng 11/2018 và tháng
12/2018 đồng loạt giảm từ 200 – 245,85
rupee (tức giảm 0,50 – 0,62%) xuống còn
mức 39.450 – 39.466,65 rupee/tạ.
Trong khí đó, trên sàn ICCICOCHIN
(Ấn Độ), giá tiêu chọn và giá tiêu xô nội
địa trung bình trong tuần 48/2018 giảm
1,2% (450 Rupee/tạ) so với tuần trước khi
lần lượt đạt trung bình 39.150 Rupee/tạ và
37.150 Rupee/tạ.

Thị trường trong nước
nước sau Đắk Lắk, Đắk Nông. Năm 2016,
năng suất tiêu Bình Phước đạt 28 tạ. Niên
vụ 2016/2017, sản lượng tiêu Bình Phước
33.676 tấn. Tuy nhiên sản lượng tiêu vụ
2017/ 2018 chỉ còn 18.736 tấn; giảm hơn
40% so với năm 2017.

Sản xuất
Theo Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh
Bình Phước, từ năm 2016 đến nay, diện
tích hồ tiêu của Bình Phước đã tăng thêm
hơn 700 ha, đứng thứ 3 cả nước. Tuy
nhiên, mưa nhiều và dịch bệnh khiến sản
lượng tiêu sụt giảm hơn 40% so với năm
2017. Nguyên nhân do các năm trước giá
hồ tiêu tăng cao nên nông dân ồ ạt trồng
tiêu khiến diện tích loại cây trồng này tăng
nhanh, từ 16.452 ha năm 2016 lên 17.178
ha hiện nay (tăng 726 ha); đứng thứ 3 cả

Thương mại
Theo IPC, Việt Nam là nguồn cung
hạt tiêu lớn thứ 3 cho Thái Lan. Trong 8
tháng năm 2018, lượng nhập khẩu hạt tiêu
của Thái Lan từ Việt Nam tăng 12,9%,
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nhưng trị giá giảm 34,4% so với 8 tháng
năm 2017. Đến tháng 9/2018 nhập khẩu hạt
tiêu và tiêu xay của Thái Lan chủ yếu được
cung cấp bởi Việt Nam với tổng số lần lượt
là 2.487 tấn và 661 tấn, tăng tương ứng
14% và 47% so với cùng kỳ năm 2017.

tiêu thấp nhất được ghi nhận tại tỉnh Gia
Lai và Đồng Nai với 55.000 đồng/kg, giá
tiêu cao nhất tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đạt
57.000 đồng/kg, các tỉnh Bình Phước, Đắk
Nông và Đắk Lắk đạt 56.000 đồng/kg.
Trong khi đó, giá tiêu trung bình
tuần 48/2018 tại các tỉnh nói trên đạt
56.630 đồng/kg, tăng 330 đồng/kg so với
tuần 47/2018 (56.300 đồng/kg).

Theo tính toán từ số liệu của Cơ
quan Hải quan Thái Lan, trong 8 tháng đầu
năm 2018, thị phần hạt tiêu của Việt Nam
tại nước này chiếm 5,4% trong tổng lượng
nhập khẩu.

Cục Xuất nhập khẩu dự báo giá hạt
tiêu toàn cầu có thể tăng trở lại vào năm
2019. Cục Xuất nhập khẩu cho biết thêm
thị trường hạt tiêu toàn cầu chưa có nhiều
cải thiện, mặc dù nguồn cung tại Việt Nam
có khả năng bị ảnh hưởng bởi thời tiết
không thuận lợi. Giá hạt tiêu không tăng dù
nguồn cung giảm do chất lượng hạt tiêu
thấp và thị trường hạt tiêu Ấn Độ vẫn đang
dư thừa.

Giá cả
Theo Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam
(VPA), trong phiên giao dịch hôm 30/11,
giá tiêu trung bình tại các tỉnh trồng tiêu
lớn tại Việt Nam (Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia
Lai, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng
Tàu) đạt trung bình 55.800 đồng/kg. Giá
HẠT ĐIỀU

Thị trường thế giới

Theo Bộ Nông nghiệp Ấn Độ, xuất
khẩu hạt điều Ấn Độ năm 2018 dự kiến
giảm xuống dưới 70.000 tấn, mức thấp nhất
trong vòng 25 năm trở lại đây và thấp hơn
so với 84.352 tấn hạt điều xuất khẩu năm
2017.

350.000 tấn năm 2009 lên 702.000 tấn năm
2015 và vượt Ấn Độ về sản lượng điều thô.
Hiện tỷ lệ chế biến điều cho xuất khẩu tại
Bờ Biển Ngà vẫn ở mức thấp. Năm 2014,
tổng công suất chế biến điều của Bờ Biển
Ngà đạt khoảng 42.000 tấn, nhưng đã tăng
gấp đôi lên 90.900 tấn vào năm 2015

Theo Chính phủ Bờ Biển Ngà, nước
này đã tăng gấp đôi sản lượng điều từ

Tập đoàn Thương mại xuất khẩu
quốc gia Bờ Biển Ngà (ETG) cho biết, họ

Sản xuất
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đang lên kế hoạch xây thêm 2 – 3 nhà máy
chế biến, có công suất khoảng 10.000 tấn
mỗi nhà máy ở các khu vực khác nhau tại
Bờ Biển Ngà. Hiện Olam cũng đang vận
hành các cơ sở chế biến với tổng công suất
lên tới 40.000 tấn.

thành hạt điều chế biến. Giá hạt điều đã
giảm 1 USD/pound, xuống còn 3,5-3,6
USD/pound. Hạn chế về công nghệ, giá
nhập khẩu hạt điều thô ở mức cao và chi
phí sản xuất ở mức cao khiến xuất khẩu hạt
điều của Ấn Độ khó cạnh tranh hơn so với
các nước khác. Chính phủ Ấn Độ đang
xem xét giảm thuế nhập khẩu hạt điều thô
từ 5% xuống 2,5%.

Thương mại
Số liệu thống kê từ Bộ Thương mại
và Công nghiệp Ấn Độ, nhập khẩu hạt điều
của nước này 8 tháng năm 2018 đạt 2.916
tấn, trị giá 26,49 triệu USD, giảm nhẹ 0,1%
về lượng, nhưng tăng 1,1% về trị giá so với
cùng kỳ năm ngoái. Ấn Độ tăng nhập khẩu
hạt điều từ Ghinê với 111 tấn, trị giá 770
nghìn USD, chiếm tỷ trọng 3,8% trong
tổng lượng nhập khẩu 8 tháng năm 2018.
Thương mại thị phần hạt điều của Việt
Nam tại Ấn Độ bị thu hẹp lại, từ mức
97,9% trong tổng lượng nhập khẩu của Ấn
Độ trong 8 tháng năm 2017, giảm xuống
còn 86,8% trong 8 tháng năm 2018.

Theo số liệu thống kê từ Bộ Thương
mại và Công nghiệp Ấn Độ, giá nhập khẩu
bình quân hạt điều của Ấn Độ 8 tháng năm
nay đạt 9,1 USD/kg, tăng 1,2% cùng kỳ.
Theo Bộ Nông nghiệp Tanzania, giá
chào thầu tối thiểu ở mức 3.000 Sh/kg
(tương đương 13 USD/kg), tuy nhiên hàng
nghìn tấn hạt điều vụ mùa này đưa ra bán
đấu giá ở miền Nam Tanzania vẫn chưa
được mua. Trong khi đó, giá hạt điều trên
thị trường thế giới giảm buộc nông dân
Tanzania phải giữ sản phẩm thay vì bán với
mức lỗ.

Giá cả
Theo Bộ Nông nghiệp Ấn Độ, giá
hạt điều thô ở mức cao ảnh hưởng đến giá

Thị trường trong nước
xen canh cây điều tại xã An Viễn (huyện
Trảng Bom) đã phát triển được trên 35
hécta điều với 17 hộ nông dân tham gia, đạt
gần 32% kế hoạch đề ra. Đến nay, đã có

Sản xuất
Theo Sở Nông nghiệp &PTNT tỉnh
Đồng Nai, sau 1 năm triển khai, dự án cánh
đồng lớn liên kết sản xuất tiêu thụ ca cao
10

17,4 ngàn cây điều giống cung cấp cho nông
dân tham gia dự án, tỷ lệ cây sống đạt 99%.
Nông dân tham gia dự án cũng được doanh
nghiệp ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm.

ước đạt 3,61 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất
khẩu 11 tháng đầu năm 2018 đạt 36,3 tỷ
USD, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2017.
Trong đo, hạt điều chiếm 3,1 tỷ USD, tăng
5,9% về lượng và giảm 3,1% về giá trị so
với cùng kỳ năm 2017.

Theo Phòng Nông nghiệp &PTNT
huyện Ia Grai (Gia Lai), hiện tổng diện tích
điều trên địa bàn huyện Ia Grai là hơn 5.539
ha (diện tích kinh doanh 5.149 ha, kiến thiết cơ
bản 134 ha và trồng mới năm 2017 hơn 256
ha). Cây điều được trồng chủ yếu ở các xã
phía Tây huyện như: Ia Tô 1.323 ha, Ia Chía
796 ha, Ia O 1.211, Ia Krai 524 ha, Ia Khai
702 ha và xã Ia Pếch 289 ha.

Giá cả
Theo ước tính từ Tổng cục Hải quan,
giá xuất khẩu bình quân hạt điều tháng
11/2018 đạt khoảng 9.303 USD/tấn, giảm
5,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi
đó, giá nhập khẩu đạt 1.805 USD/tấn, tăng
2,3% so với cùng kỳ 2017.

Theo VINACAS, khó khăn của
ngành điều nằm ở khâu sản xuất và chế
biến khi cho đến thời điểm này dù có nhiều
tiềm năng nhưng các doanh nghiệp Việt
Nam vẫn chưa chủ động được nguồn
nguyên liệu, phải phụ thuộc vào nhập khẩu;
trong khi đó, nông dân không còn mặn mà
với loại cây này do dịch bệnh tăng nhưng
giá bán lại bấp bênh.

Theo số liệu của cộng tác viên, so
với tháng trước, giá điều khô tại Bình
Phước tăng khá 3.000 đồng/kg lên mức
40.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá điều khô
tại Đồng Nai tiếp tục giảm 1.000 đồng/kg,
từ 47.000 đồng/kg xuống 46.000 đồng/kg.
Giá điều nhân tại Bình Phước ổn định với
điều nhân loại W240 ở mức 295.000
đồng/kg; điều nhân loại W320 ở mức
285.000 đồng/kg.

Thương mại
Theo báo Đầu tư, kim ngạch xuất
khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 11 năm 2018
THỦY SẢN

Thị trường thế giới
thác trong quý 3 năm nay đạt 466.664 tấn,
thấp hơn 37.030 tấn so với cùng kỳ năm
trước.

Thương mại
Theo Ủy ban Cá ngừ Nhiệt đới Bắc
Nam Mỹ (IATTC), tổng sản lượng khai
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Trong đó, sản lượng khai thác cà ngừ
vằn sụt giảm mạnh trong quý 3, chỉ đạt
220.78, thấp hơn 54.351 tấn so vớ cùng kỳ
năm trước. Các nước Ecuador, Mexico,
Panama có nguồn cung cá ngừ thương mại
lớn đều giảm sản lượng khai thác cá ngừ.
Sản lượng khai thác cá ngừ của Ecuador
giảm 14%, Mexico 25%, Panama giảm
14% so với cùng kỳ năm trước.

phẩm Mexico (SENASICA) tuyên bố đã
phát hiện bệnh đầu vàng trong sản phẩm
tôm nhập khẩu của Honduras. Sau khi Cơ
quan Dịch tễ Quốc gia Honduras
(SENASA) chứng minh bệnh đầu vàng
không xuất hiện trên tôm của họ, lệnh cấm
chính thức được gỡ bỏ vào ngày 13/11.
Việc cấm nhập khẩu tôm sang thị
trường Mexico ảnh hưởng lớn tới xuất
khẩu tôm Honduras. Xuất khẩu tôm của
Honduras tính đến cuối tháng 8/2018 chỉ
đạt 141,9 triệu USD, giảm 17 triệu USD so
với cùng kỳ năm 2017.

Lệnh cấm nhập khẩu tôm Honduras
của Mexico chính thức được gỡ bỏ vào
ngày 13/11/2018. Việc xuất nhập khẩu tôm
giữa hai nước bị đình trệ kể từ ngày
20/10/2017, sau khi Cơ quan An toàn Thực

Thị trường trong nước
ASEAN, Trung Quốc, Mỹ, Đài Loan,
Israel và Nga chiếm tới 96% tổng giá trị
xuất khẩu trong giai đoạn này.

Thương mại
Tháng 10/2018, xuất khẩu mực, bạch
tuộc của Việt Nam tiếp tục tăng trưởng tốt.
Giá trị xuất khẩu trong tháng này đạt hơn
68 triệu USD, tăng 11% so với tháng
10/2017, nâng tổng giá trị trong 10 tháng
đầu năm nay lên hơn 542 triệu USD, tăng
4% so với cùng kỳ năm trước.

Giá cả
+ Đồng Tháp: Giá cá tra thịt trắng loại I là
33.000 đồng /kg tăng 2.000 đồng/kg so với
tuần trước trong khi đó giá cá tra thịt trắng
loại II giữ mức ổn định so với tuần trước
đạt 25.000 đồng/kg.

Xuất khẩu mực, bạch tuộc sang các
thị trường chính trong tháng 10 cũng khởi
sắc. Một số thị trường đã có sự phục hồi
như ASEAN, Trung Quốc, Đài Loan và
Israel, trong khi đó xuất khẩu sang Nhật
Bản giảm. Tính đến hết tháng 10/2018, các
sản phẩm mực, bạch tuộc của Việt Nam đã
xuất được sang 61 nước trên thế giới.
Trong đó, giá trị xuất khẩu sang các thị
trường chính là Hàn Quốc, Nhật Bản, EU,

+An Giang: Giá cá tra thịt trắng loại
800g/con 29.000 - 30.000 đồng/kg giữ mức
ổn định so với với tuần trước, cá điêu hồng
đạt 45.000-48.000 đồng/kg giữ mức ổn
định so với tuần trước, cá lóc đạt 55.00058.000 đồng/kg giảm 1.000 đồng/kg so với
tuần trước.
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+Sóc Trăng : Giá tôm sú loại 20 con/kg đạt
220.000 đồng/kg giữ mức ổn định so với
tuần trước, giá tôm thẻ loại 40 con/kg đạt
160.000 đồng/kg giữ mức ổn định so với

tuần trước, trong khi đó giá tôm thẻ loại
100 con/kg đạt 95.000 đồng/kg giảm 2.000
đồng/kg so với tuần trước.
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