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- Giá đƣờng thế giới tiếp tục xu hƣớng giảm so với tuần trƣớc do dự báo nguồn cung dƣ thừa trên thị
trƣờng thế giới trong đó sản lƣợng đƣờng Ấn Độ sẽ hồi phục trong niên vụ 2017/18.
- Giá lợn hơi giao tháng 10/2017 thị trƣờng Chicago, Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong 11 tháng qua
do lực bán ra tăng mạnh trong bối cảnh nguồn cung dồi dào.
- Giá tiêu Ấn Độ giảm mạnh vì lƣợng lớn hồ tiêu nhập khẩu tràn vào thị trƣờng này và nhu cầu ở mức
thấp.
- Giá tôm Quảng Tây, Trung Quốc đang trên đà tăng do tình trạng thiếu cung tôm dài hạn.
- Giá chè tại Bangladesh tiếp tục tăng do nhu cầu đối với chè chất lƣợng tăng mạnh mẽ và các khách
mua hàng sẵn sàng thanh toán, trong khi nguồn cung thấp hơn so với tuần trƣớc đó.
- Lo ngại về thời tiết khô hạn hơn mức bình thƣờng ở Brazil tiếp tục hỗ trợ giá cà phê. Tình trạng thiếu
mƣa có khả năng ảnh hƣởng đến sự ra hoa của cây cà phê, làm cho sản lƣợng niên vụ 2018/2019 của Brazil
không cao nhƣ dự đoán.
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- Nguồn cung tôm tại khu vực miền Nam đang tăng dần do tôm vụ 2 đã bắt đầu thu hoạch nhƣng lƣợng
chƣa nhiều nên giá tạm chững.
- Cơn bão mạnh số 10 đƣợc dự báo sẽ gây mƣa rất to kèm theo tố, lốc cho miền Trung nên giới thƣơng lái
tranh thủ thu mua lợn hơi trƣớc khi bão đổ bộ, đẩy giá lợn tuần qua tại miền Trung và Tây Nguyên tăng.
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LÚA GẠO
Thị
trường
thế giới

Nhu cầu ổn định từ Băng la đét có thể khiến cho
nƣớc này không đạt đƣợc chỉ tiêu nhập khẩu gạo
ban đầu để làm đầy kho dự trữ đang cạn kiệt. Băng
la đét sẽ kiên trì theo đuổi kế hoạch ban đầu nhập
khẩu 1,5 triệu tấn gạo trong niên vụ đến tháng
6/2018. Nhà sản xuất gạo lớn thứ 4 thế giới đã từng
bƣớc gia tăng mua gạo trong năm nay để thúc đẩy
nguồn cung dự trữ khi giá gạo nội địa tăng vọt. Trong
tháng 8/2017, nƣớc này đã cắt giảm nhập khẩu gạo
lần thứ hai trong vòng 2 tháng.

Tại Việt Nam, gạo tiêu chuẩn 5% tấm giảm xuống mức
378 – 385 USD/tấn (FOB cảng Sài Gòn), so với 385 –
390 USD/tấn tuần trƣớc. Hoạt động giao dịch tuần qua
trầm lắng do nhu cầu nhập khẩu yếu. Nông dân các tỉnh
ĐBSCL đang thu hoạch vụ Thu Đông song sản lƣợng
không đạt nhƣ mong muốn do thời tiết bất lợi
Thị
trường
trong
nước

Tại Thái Lan, gạo tiêu chuẩn 5% tấm tuần qua đƣợc
chào bán ở mức 380 – 390 USD/tấn (FOB Băng
Cốc), tăng so với 380 – 385 USD/tấn tuần trƣớc do
đồng baht tăng giá. Một doanh nghiệp Thái Lan vừa
ký hợp đồng xuất khẩu 50.000 tấn gạo cho Băng la
đét.

Nông dân khu vực ĐBSCL đang thu hoạch lúa Thu
Đông, giá lúa tuần qua không biến động, có nơi giảm
nhẹ do thời tiết bất lợi, dịch bệnh phát sinh, chi phí
tăng nhƣng năng suất lại giảm mạnh.
Theo hệ thống cung cấp giá tại địa phƣơng, giá lúa
tại các tỉnh ĐBSCL tuần qua cụ thể nhƣ sau: tại An
Giang, lúa IR50404 giữ ở mức 4.700 đ/kg; lúa OM
5451 ở mức 4.900 đ/kg. Tại Vĩnh Long, lúa tƣơi
IR50404 đã thu hoạch xong; lúa khô ở mức 5.000
đ/kg (giảm 500 đ/kg so với vụ Thu Đông năm ngoái).
Tại Bạc Liêu, các loại lúa chất lƣợng cao nhƣ OM
5451, OM 6976 không đổi ở mức 4.700 – 4.900 đ/kg;
giá bán buôn của Công ty Lƣơng thực Bạc Liêu giảm
300 đ/kg, lúa tƣơi OM 5451 còn 5.000 đ/kg, lúa khô
còn 6.000 đ/kg. Tại Kiên Giang, lúa IR50404 không
thay đổi ở mức 5.400 đ/kg; lúa OM 4218 ở mức
6.200 đ/kg; lúa OM 6976 giảm 200 đ/kg xuống 6.000
đ/kg; lúa Jasmine ổn định ở mức 6.400 đ/kg.

THỊT
Thị
trường
thế giới

Giá lợn hơi giao tháng 10/2017 thị trƣờng Chicago,
Mỹ biến động giảm trong tuần qua với mức giảm
2,575 UScent/lb xuống còn 59,575 UScent/lb. Giá lợn
hơi giảm xuống mức thấp nhất trong 11 tháng qua do
lực bán ra tăng mạnh trong bối cảnh nguồn cung dồi
dào.

Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) tiếp tục là

Theo Abiec - một nhóm trong ngành sản xuất thịt ở
Sao Paulo, Brazil, xuất khẩu thịt bò trong tháng
8/2017 của Brazil (tăng 34% cả về khối lƣợng và
doanh thu so với cùng kỳ năm trƣớc. Báo cáo của
Abiec cho thấy trong tháng 8/2017, Brazil đã xuất
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thị trƣờng nhập khẩu thịt bò nhiều nhất tính theo khối
lƣợng, tiếp theo là Ai Cập và Trung Quốc. Đáng chú ý là
kể từ tháng 7/2017, Mato Grosso trở thành bang xuất
khẩu thịt bò lớn nhất của Brazil, thế chân bang São
Paulo.

Thị
trường
trong
nước

khẩu 145.822 tấn thịt bò tƣơi sống và thịt bò đã chế
biến, thu về 607 triệu USD - mức doanh thu theo
tháng cao nhất từ đầu năm tới nay, tăng gần 13% so
với tháng trƣớc đó. Kết quả trên cho thấy ngành sản
xuất thịt bò Brazil có thể đã vƣợt qua những ngày tồi
tệ nhất sau các vụ điều tra về an toàn thực phẩm vốn
dẫn tới việc siết chặt kiểm soát vệ sinh thực phẩm tại
Brazil và các thị trƣờng xuất khẩu chính của nƣớc
này. Brazil là một trong những nƣớc xuất khẩu thịt bò
lớn nhất thế giới.
Tại miền Nam, giá lợn hơi giảm nhẹ 1.000 đ/kg dao
động trong khoảng 28.000 – 31.000 đ/kg và cũng là
khu vực có giá thấp nhất cả nƣớc.
Theo dự báo của Công ty nghiên cứu thị trƣờng
toàn cầu Ipsos Business Consulting, tổng nguồn
cung lợn thịt tại Việt Nam ƣớc tính chỉ đạt khoảng 41
triệu con trong năm 2018, dù nhiều trang trại sẽ quay
trở lại việc chăn nuôi lợn khi thị trƣờng đƣợc cân
bằng hơn. Mặc dù tăng so với 2017 nhƣng con số
này chỉ bằng khoảng 75% năm 2016.

Cơn bão mạnh số 10 đƣợc dự báo sẽ gây mƣa rất to
kèm theo tố, lốc cho miền Trung nên giới thƣơng lái tranh
thủ thu mua lợn hơi trƣớc khi bão đổ bộ, đẩy giá lợn tuần
qua tại miền Trung và Tây Nguyên tăng 2.000 đ/kg, dao
động ở 29.000 – 32.000 đ/kg. Trong khi đó, giá lợn tại
miền Bắc và miền Nam chỉ biến động nhẹ. Cụ thể, giá lợn
hơi tại miền Bắc tƣơng đối ổn định dao động trong
khoảng 29.000 – 32.000 đ/kg. Trong đó, giá lợn tại tỉnh
Quảng Ninh tăng 2.000 đồng/kg lên 32.000 đồng/kg. Tuy
nhiên, giá lợn tại Hà Nội, Hà Nam và Thái Nguyên lại
giảm 1.000 đ/kg.

Sản lƣợng nhập khẩu thịt lợn dù chiếm tỷ lệ không
đáng kể nhƣng có thể sẽ tăng nhẹ trong tƣơng lai
nhờ vào việc xóa bỏ thuế nhập khẩu thịt lợn của các
hiệp định thƣơng mại EVFTA và AEC. Tỷ lệ này
đƣợc ƣớc tính chiếm khoảng 1,2% của tổng nguồn
cung trong năm 2018..

THỦY SẢN
Thị
trường
thế giới

Tuần qua, một cơn bão đã tấn công các vùng nuôi tôm chính của vùng đồng bằng sông Châu Giang (PRD) ở
miền Nam Trung Quốc và gây thiệt hại nặng nề, sản lƣợng tôm giảm, giá tôm đƣợc dự kiến sẽ tăng vào cuối năm
nay.
Chỉ số giá tôm của Trung Quốc đƣợc báo cáo đạt 121,24 điểm vào ngày 23/8. Chỉ số này đã giảm 0,39% (0,48
điểm) so với ngày thống kê trƣớc đó (16/8), và giá cổng trại trung bình ở mức 7,68 USD/kg đối với tôm cỡ 80
con/kg.
Tại vùng đồng bằng sông Châu Giang - một số thành phố trong vùng PRD đã bị ảnh hƣởng nghiêm trọng bởi
cơn bão gần đây. Thƣơng nhân đã ngừng mua tôm ở những nơi nhƣ Chu Hải và Trung Sơn, trong khi một số
nông dân ở các thành phố nhƣ Giang Môn đã bán tôm kịp thời, ngay trƣớc cơn bão. Theo dự đoán của một số
nhà quan sát thị trƣờng, giá tôm có thể sẽ tăng vọt vào cuối năm nay vì nguồn cung tôm ở khu vực này đã thiếu
hụt trong trong một thời gian dài và sẽ còn tiếp tục giảm nữa.
Tại Miền Tây Quảng Đông - Giá tôm gần đây đã giảm khoảng 0,30 USD - 0,60 USD/kg tại Trạm Giang. Nhiệt độ
cao liên tục là một trong những lý do chính. Một số tôm bị hội chứng phân trắng trong thời tiết nóng, do đó nông
dân quyết định bán trƣớc. Một lý do nữa là tôm giữa vụ chủ yếu đã đƣợc bán giữa tháng Tám và đầu tháng Chín
ở Trạm Giang.
Tại Quảng Tây, Hải Nam - Giá tôm Quảng Tây đang trên đà tăng, với mức tăng từ 0,30 USD - 0,45 USD/kg.
Tình trạng thiếu cung tôm dài hạn có thể là nguyên nhân chính.
Tại Phúc Kiến - Giá tôm giảm tại Phúc Kiến do dịch bệnh. Nguyên nhân là do nông dân chăm sóc ao nuôi không
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tốt, không vệ sinh sạch sẽ trƣớc khi thả giống. Tôm dễ nhiễm bệnh hơn trong điều kiện nhiệt độ cao và khi môi
trƣờng đáy ao nuôi ngày càng tồi tệ.
Tại Vùng đồng bằng sông Dương Tử - Nguồn cung tôm rất dồi dào tại các thị trƣờng Tiêu Sơn và Chiết Giang từ
tháng 7. Tình hình thị trƣờng năm nay đã tốt hơn và nuôi trồng thuỷ sản mang lại nhiều lợi nhuận hơn cho nông
dân. Giá tôm tƣơng đối ổn định với tôm cỡ lớn vào cuối tháng 8, trong khi các loại tôm cỡ nhỏ tăng khoảng 0,30
USD/kg.
Tại Miền Bắc Trung Quốc - Giá tôm cỡ lớn tăng tới 0,92 USD/kg tại Sơn Đông do nguồn cung khan hiếm. Giá
tôm đƣợc dự báo tiếp tục tăng do thời tiết bất lợi có thể dẫn tới giảm sản lƣợng tôm cỡ lớn. Nhìn chung, giá tôm
tại Hồ Bắc ổn định nhờ cung – cầu cân bằng.
Thị
trường
trong
nước

Thị trƣờng cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL tuần qua ổn định ở mức giá cao của tuần trƣớc, dao động từ 23.000 26.000 đ/kg tùy theo chất lƣợng cá và phƣơng thức thanh toán. Tại Vĩnh Long, giá trung bình cá tra thịt trắng loại
1 giữ mức 25.000 đ/kg, tại An Giang ở mức 24.500 - 25.500 đ/kg.
Thị trƣờng tôm nguyên liệu tuần qua nhìn chung tạm chững so với tuần trƣớc. Tại TP. Bạc Liêu, giá tôm sú ƣớp
đá cỡ 30 con/kg giảm 5.000 đ/kg xuống 225.000 đ/kg, cỡ 40 con/kg giảm 5.000 đ/kg xuống 175.000 đ/kg; giá tôm
thẻ ƣớp đá ổn định, cỡ 50, 60, 100 con/kg lần lƣợt ở mức 130.000 đ/kg, 122.000 đ/kg và 102.000 đ/kg. Tại Sóc
Trăng, giá tôm thẻ tuần qua cũng không có biến động, dao động 103.000-152.000 đ/kg cho các cỡ 100-40 con/kg.
Nguồn cung tôm tại khu vực miền Trung đang tăng dần do tôm vụ 2 đã bắt đầu thu hoạch nhƣng lƣợng chƣa
nhiều nên giá tạm chững.
Theo VASEP, trong 7 tháng đầu năm 2017, xuất khẩu tôm
của Việt Nam đạt 1,9 tỉ đô la Mỹ, tăng 18,5% so với cùng kỳ
năm trƣớc. Trong các thị trƣờng xuất khẩu hàng đầu của
mặt hàng này, Mỹ từ vị trí dẫn đầu đã đã tụt xuống thứ 4,
lần lƣợt để Nhật Bản, Liên minh châu Âu (EU) và Trung
Quốc vƣợt qua. Cụ thể, xuất khẩu tôm trong 7 tháng đầu
năm 2017 sang Nhật, EU và Trung Quốc lần lƣợt
tăng 35,2%, 20,5% và 106,3% so với cùng kỳ năm ngoái,
còn Mỹ lại giảm 5,5%, theo VASEP.
Tuy nhiên, VASEP đánh giá sự sụt giảm này vẫn không
đáng lo ngại. Xuất khẩu tôm sang Mỹ sụt giảm là do bị tác
động bởi những yếu tố liên quan đến thuế chống bán phá giá. Theo VASEP, tính đến cuối tháng 7-2017, xuất
khẩu tôm chân trắng vẫn chiếm ƣu thế khi chiếm đến 63,2% tổng xuất khẩu tôm Việt Nam (1,9 tỉ đô la Mỹ); tôm
sú đứng thứ hai với 25,6% và còn lại là các loại tôm khác.

RAU QUẢ
Thị
trường
trong
nước

Tuần qua, trƣớc cơn sốt giá sầu riêng tại các tỉnh
Tây Nguyên, nhiều tiểu thƣơng sẵn sàng đổ tiền vào
các nhà vƣờn để thu mua sầu riêng non lẫn chín. Tại
huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk), nơi đƣợc xem là
thủ phủ sầu riêng của tỉnh, nhiều nông dân đang
phấn khởi khi sầu riêng đƣợc mùa, cao giá. So với
đầu vụ thì thời điểm hiện tại, một số loại sầu riêng
chất lƣợng cao đƣợc thu mua với giá 54.000 đ/kg –
mức giá kỷ lục nhiều năm.
Hiện hàng trăm hộ dân ở Chi Lăng, Lạng Sơn ngày
ngày vẫn leo 3 - 4 km đƣờng núi để chăm sóc và thu
hái na. Trồng na có ở nhiều nơi nhƣng trồng na trên
núi đá thì có lẽ chỉ có ở vùng Chi Lăng này, đặc biệt mô hình điểm trồng na theo tiêu chuẩn VietGAP hiện đang
phổ biến ở khu vực này. Theo ngƣời nông dân này, từ khi trồng na theo tiêu chuẩn VietGAP thì quả na có chất
lƣợng cao hơn vì ít sâu bệnh, ít ruồi vàng bâu, năng suất cao hơn, na ngon và sạch. Ngƣời tiêu dùng rất ƣa
chuộng. Nếu na thƣờng bán giá 20.000 đ/kg thì na VietGAP sẽ có giá tầm 25.000 đ/kg và bán rất nhanh.
Thị trƣờng rau củ tại Lâm Đồng trong tuần qua không có nhiều biến động do nguồn cung tƣơng đối ổn định. Cụ
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thể, giá bắp cải trắng và tím vẫn duy trì ở mức giá của tuần trƣớc tƣơng ứng với mức giá là 7.000đ/kg và
22.000đ/kg.

Tình
hình
xuất
nhập
khẩu

Hiện tại Việt Nam là nƣớc đầu tiên và duy nhất đƣợc cấp phép nhập khẩu thanh long tƣơi vào Úc sau khi
ngày 24-8 vừa qua, Úc đã chính thức công bố cho phép nhập khẩu trái thanh long của Việt Nam. Thƣơng vụ Việt
Nam tại Úc đang thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thƣơng mại cho trái thanh long trong thời gian tới để trái thanh
long chính thức đƣợc xuất khẩu sang Úc vào cuối năm nay 2017, sau khi trái vải và trái xoài, hai trái cây tƣơi đầu
tiên của Việt Nam đƣợc nhập khẩu vào Úc, đã đạt đƣợc những thành công nhất định.

MÍA ĐƯỜNG
Thị
trường
thế
giới

Thị trƣờng đƣờng thế giới đầu tuần qua tiếp tục xu
hƣớng giảm giá so với tuần trƣớc do dự báo nguồn
cung dƣ thừa trên thị trƣờng thế giới bởi Liên minh
châu Âu đang tiến sát tới thời điểm kết thúc hạn
ngạch sản xuất, vào tháng 10 tới. Bên cạnh đó, dự
báo sản lƣợng đƣờng Ấn Độ sẽ hồi phục trong niên
vụ 2017/18 gây áp lực giảm giá. Tổ chức Đƣờng
Quốc tế dự báo sản lƣợng đƣờng Ấn Độ năm
2017/18 (bắt đầu từ tháng 10) sẽ tăng khoảng 22%
lên 25 triệu tấn. Thông tin này lấn át thông tin về
chính sách đánh thuế nhập khẩu ethanol của Brazil.

Giá đƣờng thô thế giới hiện vẫn thấp hơn so với giá
ethanol tại Brazil nên thúc đẩy hoạt động mua. Nhu cầu
ethanol ở Brazil tăng sẽ đẩy giá mặt hàng này tăng, khích
lệ các nhà máy tăng tỷ lệ mía dùng sản xuất ethanol và
giảm mía dùng sản xuất đƣờng.
Thị
trường
trong
nước

Hôm 13/9, chốt phiên giao dịch giá đƣờng trắng kỳ
hạn tháng 10/2017 trên sàn London giảm 7,6 USD
tƣơng đƣơng 2% so với phiên giao dịch cuối tuần
trƣớc xuống 369 USD/tấn. Trong khi đó, giá đƣờng
thô giao tháng 10/2017 trên sàn New York thiết lập
tăng 0,3 cent (tƣơng đƣơng 4,38%) lên mức 2,13
UScent/lb.

Tại An Giang, giá bán buôn đƣờng cát trung và đƣờng cát to tuần qua ổn định lần lƣợt ở mức 16.000 đ/kg và
17.000 đ/kg sau khi giảm 1.500 đ/kg tuần trƣớc. Tại Hƣng Yên, giá đƣờng tinh luyện trắng tinh – trắng ngà ổn
định ở mức 14.000 – 14.800 đ/kg.
Theo trƣởng đại diện Hiệp hội Mía đƣờng Việt Nam (VSSA) tại Hà Nội, niên vụ 2017 - 2018, sản lƣợng đƣờng
thế giới tăng cao, dự kiến thừa 4,6 triệu tấn so với nhu cầu. Đặc biệt, tại Thái Lan - một trong những quốc gia
xuất khẩu đƣờng lớn - do thời tiết thuận lợi nên lƣợng đƣờng niên vụ 2017 - 2018 có thể đạt kỷ lục 12 triệu tấn,
tăng 2 triệu tấn so với vụ trƣớc, gây áp lực về đƣờng nhập khẩu và đƣờng lậu tràn sang Việt Nam. Trong khi đó,
tại Việt Nam, do tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn nên sản lƣợng mía niên vụ này kém, chất lƣợng thấp, chi phí
sản xuất tăng khiến giá đƣờng khó cạnh tranh. Chƣa kể, theo các cam kết quốc tế, đến năm 2018, mức thuế cho
ngành mía đƣờng sẽ về mức 0%. Khi đó đƣờng nội càng khó cạnh tranh với đƣờng nhập khẩu.
Để bảo vệ doanh nghiệp (DN) sản xuất đƣờng trong nƣớc, VSSA đã có công văn gửi Chính phủ và các bộ,
ngành đề xuất xem xét vẫn áp thuế cho mặt hàng đƣờng nhập khẩu trong khoảng 3 - 5 năm tới, bởi đƣờng và
gạo là 2 mặt hàng nhạy cảm, cần có cơ chế riêng chứ không thể coi nhƣ các loại hàng hóa khác. Hoặc có thể bỏ
hạn ngạch nhập khẩu theo đúng cam kết hội nhập và vẫn áp thuế đƣờng nhập khẩu 5% trong vài năm đầu. Đây
là thời gian để DN đƣờng trong nƣớc nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập.
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CÀ PHÊ
Thị
trường
thế giới

Thị trƣờng cà phê thế giới biến động tăng trong tuần qua. So với tuần trƣớc, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao
tháng 9/2017 tăng 35 USD/tấn lên 2.014 USD/tấn. Lo ngại về thời tiết khô hạn hơn mức bình thƣờng ở Brazil tiếp
tục hỗ trợ giá. Tình trạng thiếu mƣa có khả năng ảnh hƣởng đến sự ra hoa của cây cà phê, làm cho sản lƣợng
niên vụ 2018/2019 của Brazil không cao nhƣ dự đoán.
Theo Hiệp hội Xuất khẩu cà phê Brazil, trong thời
gian từ tháng 1-8/2017, nƣớc này đã xuất khẩu 19,3
triệu bao cà phê loại 60 kg/bao, giảm 9,2% so với
cùng kỳ năm trƣớc. Mặc dù lƣợng cà phê xuất khẩu
của quốc gia Nam Mỹ giảm mạnh trong những tháng
qua nhƣng giá cà phê quốc tế ở mức cao đã giúp
Brazil đạt doanh thu 3,3 tỷ USD, tăng 3,9% so với
cùng giai đoạn năm 2016. Giá cà phê giao dịch ở mức
trung bình 171,26 USD/bao, tăng 14,5% so với giai
đoạn 1-8/2016, với 149,63 USD/bao. Từ đầu năm tới
nay, trong các sản phẩm cà phê Brazil, cà phê chè
(Arabica) đạt kim ngạch xuất khẩu cao nhất chiếm
87,7% với 16,95 triệu bao, tiếp đến là cà phê hòa tan
(11,4%, 2,2 triệu bao) và cà phê vối (Robusta) (0,9%,
hơn 166.300 bao).

Thị
trường
trong
nước

Giá cà phê vối nhân xô các tỉnh Tây Nguyên tuần qua cũng tăng với mức tăng 900 – 1.000 đ/kg lên 42.600 –
43.400 đ/kg. Cà phê trong nƣớc tăng giá tốt trở lại là nhờ đà tăng khá mạnh trên cả 2 sàn kì hạn thế giới. Giá cà
phê Robusta giá FOB giao tại cảng TP.HCM tăng 43 USD/tấn lên 1.913 USD/tấn.
Cho dù ngành này còn nhiều thách thức về cơ cấu, cà phê Việt Nam vẫn đang mở rộng với tốc độ tăng trƣởng
chậm chạp. Hiện cà phê Việt đang trải qua những bƣớc chuyển mình tích cực nhằm củng cố vị thế của Việt Nam
trong vai trò là quốc gia xuất khẩu cà phê Robusta lớn nhất thế giới trong vòng vài năm tới. Các chƣơng trình tái
canh cây cà phê cùng với mục tiêu thúc đẩy ngành chế biến và cải thiện chất lƣợng sản phẩm cà phê xuất khẩu
sẽ giúp tăng kim ngạch xuất khẩu cà phê trong trung
hạn.
Tuy nhiên, do chịu ảnh hƣởng tiêu cực từ hiệu ứng El
Niño kéo dài từ tháng 5/2015 đến tháng 5/2016, lƣợng
mƣa ở Việt Nam giảm xuống mức thấp kỷ lục trong
năm 2015 và khô hạn kéo dài suốt nửa đầu năm 2016.
BMI Research dự báo sản lƣợng cà phê niên vụ 20162017 sẽ giảm 8,5% xuống còn 26,4 triệu bao (trọng
lƣợng 60 kg/bao), mức thấp nhất kể từ niên vụ 20112012. BMI Research cũng dự báo sản lƣợng cà phê
niên vụ 2017-2018 sẽ phục hồi mạnh mẽ, tăng khoảng
8,5% lên mức 28,6 triệu bao do thời tiết thuận lợi trong
vài tháng trở lại đây.

CHÈ
Thị
trường
thế giới

Sau 1 tuần nghỉ lễ Eid al-Adha, giá chè tại Bangladesh tiếp tục tăng tại phiên đấu giá hàng tuần (12/9), tăng tuần
thứ 3 liên tiếp, bất chấp lƣợng cung lớn hơn. Giá chè Bangladesh ở mức trung bình 216,17 taka/kg (tƣơng
đƣơng 2,6 USD)/kg, so với 210,47 taka/kg trong phiên đấu giá trƣớc đó. Nhu cầu đối với chè chất lƣợng tăng
mạnh mẽ và các khách mua hàng sẵn sàng thanh toán, trong khi đó nguồn cung thấp hơn so với tuần trƣớc đó.
Khoảng 8,8% trong số 2,65 triệu kg đƣợc cung cấp tại trung tâm đấu giá duy nhất tại Chittagong vẫn không bán
đƣợc. Trong phiên đấu giá trƣớc, 9,9% trong số 2,4 triệu kg đƣợc chào bán không bán đƣợc.
Trong phiên đấu giá tuần này (5/9) tại Mombasa, giá chè loại tốt nhất của Kenya là Best Broken Pekoe Ones
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(BP1s) đạt 3,50 - 4,10 USD/kg, giảm so với 3,24 - 4,60 USD/kg trong phiên đấu giá tuần trƣớc. Trong khi đó, giá
các loại chè chất lƣợng tốt khác nhƣ PF1, PD, D1 tăng giá so với tuần trƣớc. Kenya là nƣớc xuất khẩu chè đen
hàng đầu thế giới và đây cũng là mặt hàng mang lại ngoại tệ nhiều nhất cho quốc gia này.
Giá tuần

Giá tuần

này

trƣớc

(USD/kg)

(USD/kg)

BP1

3,50-4,10

3,24-4,60

PF1

3,58-4,44

3,46-4,30

PD

4,26-4.38

4,06-4,32

D1

3,92-4,45

3,90-4,36

Loại
chè

Thị
trường
trong
nước

Tại Thái Nguyên, giá chè nguyên liệu tuần này không có sự biến
động. Cụ thể, giá chè cành chất lƣợng cao giữ mức 185.000
đ/kg, chè xanh búp khô ở mức 130.000 đ/kg.
Tại Bảo Lộc (Lâm Đồng), giá chè nguyên liệu tuần này ổn định
với chè búp tƣơi sản xuất chè xanh ở mức 9.000 đ/kg. Tƣơng tự
giá chè búp tƣơi sản xuất chè đen (loại 1) tuần này cũng ổn định
mức 6.000 đ/kg.

HẠT ĐIỀU
Thị
trường
thế
giới

Từ nay đến cuối năm, nhu cầu hạt điều trên thị trƣờng thế giới sẽ tăng, đặc
biệt là cho Giáng sinh. Do đó, các nhà máy sẽ tiếp tục nhập khẩu 300.000
tấn hạt điều thô để chế biến và xuất khẩu sang nhiều nƣớc, nhƣ Libya,
Mozambique, Tanzania và Indonesia. Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết bất
thƣờng, nhiều nƣớc trồng điều ở châu Phi, chẳng hạn nhƣ Libya, đã giảm
sản lƣợng điều của mình xuống 250.000 tấn, do đó hai nhà cung cấp chính
nguyên liệu cho ngành công nghiệp này là Tanzania và Mozambique.
Indonesia cũng sẽ cung cấp 200.000 tấn cho thị trƣờng thế giới, nhƣng với
giá cao hơn, ở mức 2.500 USD/tấn, so với nguyên liệu thô từ các nƣớc
Châu Phi, vì vậy các doanh nghiệp địa phƣơng sẽ phải tính chi phí nhập khẩu nguyên liệu từ Indonesia.
Giá điều Tại Delhi, Ấn Độ, tuần này loại điều WW 240 và WW 320 giảm. Điều nhân loại 180 có giá 1087.5 Rs/kg,
loại 210 giá 985 Rs/kg, loại 240 giá 935 Rs/kg giảm còn 927.5 Rs/kg và loại 320 giá 842.5 Rs/kg giảm còn 830
Rs/kg.
Xuất khẩu hạt điều cũng đƣợc dự báo tích cực trong những tháng cuối năm 2017 do nhu cầu thế giới đối với
mặt hàng này tiếp tục tăng, trong khi Việt Nam đang có lợi thế về chi phí chế biến hạt điều xuất khẩu.

Thị
trường
trong
nước

Nguồn nguyên liệu điều thô chất lƣợng thấp cũng sẽ tăng giá hơn so với trƣớc đây, đặc biệt là khoảng thời gian
từ tháng 10 đến tháng 12/2017 sẽ tác động đến giá nguyên liệu điều trong nƣớc tăng cao.
Tại Bình Phƣớc, do hợp đồng thu mua tại thời điểm hiện nay đã đáp ứng đủ nên tuần này giá bán buôn hạt điều
nhân giảm 10.000 đ/kg. Cụ thể loại W240 giảm từ 270.000 đ/kg còn 260.000 đ/kg và W320 giảm từ 2600.000
đ/kg còn 250.000 đ/kg.
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Tham khảo giá xuất khẩu hạt điều tuần từ 01 – 06/09/2017

Mặt hàng

ĐVT

Lượng

Đơn giá(USD)

Thị trường

Hạt điều nhân đã bóc vỏ, chƣa rang

kg

105000

5.02

Hà Lan

Hạt điều nhân WW320

kg

23224

12,85

Trung Quốc

Nhân hạt điều sơ chế W320

kg

22680

10,8466

Thổ Nhĩ Kỳ

Hạt điều nhân rang RLP

kg

19051

9,0388

Singapore

Hạt điều nhân sấy PREMIUM W240/W320

bao

10500

5,02

HongKong

Nhân điều chiên WS/LP

thùng

7505

69,35

Mỹ

Hạt điều chiên không muối WW320

Tấn

31

11023,62

Canađa

(Theo Trung tâm thông tin Công nghiệp và Thương mại)

HỒ TIÊU
Thị
trường
thế
giới

Thị trƣờng hạt tiêu Ấn Độ biến động giảm trong tuần qua. So
với tuần trƣớc, giá tiêu giao ngay Ấn Độ giảm 1.000 Rs/tạ
xuống còn 45.300 Rs/tạ với tiêu xô và 47.300 Rs/tạ với tiêu
chọn lọc. Giá tiêu giảm mạnh vì lƣợng lớn hồ tiêu nhập khẩu
tràn vào thị trƣờng này và nhu cầu ở mức thấp. Các thƣơng
nhân miền Bắc Ấn Độ cho biết họ đã mua 5 – 6 tấn tiêu Sri
Lanka.
Giá tiêu xuất khẩu Ấn Độ sang thị trƣờng châu Âu và Mỹ giảm
125 USD/tấn xuống các mức giá lần lƣợt là 7.650 USD/tấn và
7.900 USD/tấn.
Loại tiêu Kampot của Campuchia đang có giá rất cao: tiêu trắng Kampot 100 gam giá tới 10 USD (khoảng
226.000 đồng), còn tiêu đen là 30 USD/kg (tƣơng đƣơng 680.000 đồng). Đƣợc biết, tiêu Kampot (đƣợc trồng ở
tỉnh Kampot, Campuchia) vốn nổi tiếng từ lâu đời với chất lƣợng vƣợt trội và hƣơng vị đặc trƣng nhờ có một quy
trình canh tác rất đặc thù, sử dụng gần nhƣ hoàn toàn các loại phân, thuốc bảo vệ thực vật hữu cơ. Từ năm
2010, tiêu Kampot đƣợc cấp Chỉ dẫn địa lý và hình thành thƣơng hiệu tập thể cho ngƣời trồng tiêu tại Kampot.
Đến nay, Liên minh châu Âu cũng đã công nhận thƣơng hiệu tiêu này.

Thị
trường
trong
nước

Thị trƣờng hạt tiêu trong nƣớc biến động giảm trong tuần qua. So với tuần trƣớc, giá tiêu tại Đồng Nai giảm
1.000 đ/kg xuống còn 86.000 đ/kg. Giá tiêu tại Đắc Lắc – Đắc Nông
và Gia Lai giảm 2.000 đ/kg, hiện ở các mức giá lần lƣợt là 87.000
đ/kg và 85.000 đ/kg. Giá tiêu tại Bà Rịa Vũng Tàu giảm mạnh nhất với
mức giảm 3.000 đ/kg xuống còn 88.000 đ/kg.
Sản lƣợng tiêu Việt Nam xuất khẩu chiếm đến 40% sản lƣợng hồ
tiêu thế giới, nhƣng giá trị chƣa cao. Theo Hiệp hội Hồ tiêu Chƣ Sê
(Gia Lai), nguyên nhân là do diện tích hồ tiêu trong nƣớc tăng quá
nhanh. Kết thúc năm 2016, cả nƣớc đã trồng trên 124.300 ha, năng
suất bình quân 2,6 tấn/ha, dự đoán 3 năm nữa sản lƣợng tiêu Việt
Nam là 370 nghìn tấn trở lên, trong khi nhu cầu hồ tiêu của thế giới
năm 2017 là khoảng 327 nghìn tấn (số liệu của Hiệp hội Hồ tiêu Việt
Nam). Nhƣ vậy, Việt Nam đang thừa khoảng 55 – 60 nghìn tấn tiêu,
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đây cũng là một trong những nguyên nhân kéo giá tiêu Việt Nam xuống thấp. Một nguyên nhân quan trọng nữa
là, dƣ lƣợng thuốc bảo vệ thực vật ở hạt tiêu của ta còn quá nhiều, trên thực tế có nhiều nông dân trồng tiêu
đang sử dụng quá liều thuốc bảo vệ thực vật. Chính vì vậy mà mặt hàng tiêu Việt Nam luôn gặp khó khăn với
hàng rào kỹ thuật của các nƣớc nhập khẩu. Theo các doanh nghiệp xuất khẩu, mặt hàng hồ tiêu của Việt Nam bị
kiểm soát rất chặt về dƣ lƣợng thuốc bảo vệ thực vật nên số lƣợng tiêu xuất khẩu vào thị trƣờng châu Âu không
đƣợc nhiều. Chƣa kể, đối với các yêu cầu của nhà nhập khẩu châu Âu là kiểm mẫu đạt mới đƣợc xuất thì hầu
nhƣ mẫu hồ tiêu Việt Nam chỉ đạt 30%.

CAO SU
Thị
trường
thế giới

Sau khi thiết lập mức cao trong 3 tháng vào tuần trƣớc, giá cao su kỳ
hạn tại Sở Giao dịch Tokyo (TOCOM) dao động xuống gần mức thấp
nhất trong 1 tuần, chịu áp lực bởi đồng yên tăng mạnh so với đồng đô la
Mỹ. Kết thúc phiên giao dịch 11/9, hợp đồng benchmark tháng 2/2018
đạt 226,4 yên/kg, giảm 4,6 yên so với phiên 7/9.
Giá dầu thô Mỹ giảm hơn 3% trong ngày thứ sáu (8/9), do lo ngại nhu
cầu năng lƣợng sẽ chịu ảnh hƣởng mạnh do bão Irma, một trong những
cơn bão mạnh nhất trong 1 thập kỷ, tiến về Florida và phía Đông Nam.
Sau đó, thị trƣờng cao su TOCOM tăng trở lại trong 3 phiên liên tiếp do đƣợc hỗ trợ bởi đồng yên suy yếu. Kết
thúc phiên giao dịch 13/9, hợp đồng benchmark tháng 2/2018 đạt 231 yên/kg, tăng 4,6 yên so với phiên 11/9. Giá
dầu tăng ngày 12/9 sau khi OPEC dự báo nhu cầu cao hơn vào năm 2018 và Nga, Venezuela khẳng định cam
kết thỏa thuận cắt giảm sản lƣợng, nhằm giảm dƣ cung dầu thô toàn cầu.

Thị
trường
trong
nước

Theo hệ thống cung cấp giá tại địa phƣơng, giá mủ cao su nguyên
liệu tại Bình Phƣớc tuần qua tăng từ 305 đồng/độ lên 333 đồng/độ
vào ngày 8/9, sau đó giảm xuống còn 320 đồng/độ vào ngày 11/9.
Trong khi đó, giá thu mủ cao su dạng nƣớc tại Đồng Nai giữ ở mức
12.500 đ/kg sau khi giảm vào cuối tháng 7/2017.
Tuần từ 1/9 – 7/9/2017, sản lƣợng cao su thiên nhiên nƣớc ta xuất
khẩu sang thị trƣờng Trung Quốc qua đƣờng chính ngạch vận
chuyển bằng đƣờng biển giao tại cảng Thanh Đảo khá ổn định ở
mức gần 17.000 tấn. Mức trung bình 1 tuần tƣơng đƣơng với giao
dịch qua đƣờng tiểu ngạch ở cửa khẩu Móng Cái – Đông Hƣng tăng
khoảng 20%. Giao dịch chính ngạch hiện nay hạn chế tối đa rủi ro
trong kinh doanh, hiệu quả kinh tế đƣợc đảm bảo bền vững hơn.
Giá cao su thiên nhiên xuất khẩu tuần qua tiếp tục ổn định. Cụ thể, sản phẩm SVR SL đạt 18.520 NDT/tấn; cao
su xám đánh bóng SVR 10 – SVR 20 đạt 16.800 NDT/tấn.

GỖ VÀ CÁC SẢN PHẨM GỖ
Thị
trường
thế giới

Thị trƣờng gỗ
xẻ giao kỳ hạn
tại Sở Giao dịch
hàng
hóa
Chicago
(Mỹ)
tiếp
tục
xu
hƣớng
tăng
trong tuần qua,
với biên độ dao

Lần đầu tiên trong vài tháng qua, giá trị đồ gỗ nhập
khẩu của Nhật Bản đạt mức ổn định. Đồ nội thất
phòng ngủ nhập khẩu tháng 5/2017 tăng 17% và đồ
dùng văn phòng và nhà bếp tăng nhẹ. Trong khi đồ
nội thất nhà bếp nhập khẩu tăng đều.
Tăng trƣởng nhập khẩu đồ dùng văn phòng và phòng
ngủ của Nhật Bản thất thƣờng hơn. Nhìn lại vài năm
trƣớc đây, do kỳ nghỉ âm lịch ở cả Trung Quốc và
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động không lớn. Trong đó, hợp đồng kỳ hạn tháng 9/2017
đạt mức 398,4 USD/tbf lúc đóng cửa phiên 13/9, tăng
3,4 USD so với phiên trƣớc, song giảm nhẹ 1,1 USD so
với phiên cuối tuần trƣớc.

Thị
trường
trong
nước

Việt Nam, những nhà cung cấp đồ gỗ lớn sang Nhật
Bản đã giảm đáng kể các lô hàng xuất khẩu giai đoạn
này..

Theo số liệu thống kê sơ bộ, nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tháng 8/2017 ƣớc đạt 1,436 tỷ USD, tăng 22,7% so
với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, tháng 8/2017 nhập khẩu mặt hàng này đạt 200 triệu USD, tăng 14,8% so với
tháng 7/2017 và tăng 28,5% so với tháng 8/2016.
Dự báo nhập khẩu gỗ nguyên liệu của Việt Nam trong các tháng cuối năm nay tăng do nhu cầu tăng, với tín hiệu
tốt từ thị trƣờng bất động sản, cùng với đó là xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của nƣớc ta trong 8 tháng năm nay
tăng trƣởng khá, ƣớc đạt kim ngạch 4,875 tỷ USD, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2016.
Thị trƣờng bất động sản từ nay đến cuối năm lạc quan hơn, trong đó các nhà đầu tƣ quan tâm đến bất động sản,
nhất là bất động sản thƣơng mại, cùng với đó môi trƣờng vĩ mô đang có nhiều yếu tố thuận lợi bao gồm: GDP
quý II tăng trƣởng khá tốt và dòng vốn FDI quý II/2017 tăng hơn quý I và cùng kỳ năm 2016, Chính phủ tăng tín
dụng lên 20% và tăng tỷ lệ tín dụng vào bất động sản giúp thị trƣờng có nguồn tiền để triển khai dự án.
Kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm trong tuần từ 29/8 – 6/9/2017 đạt 141,2 triệu USD, giảm 12,8% so với
tuần trƣớc. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đồ gỗ nội thất đạt kim ngạch 93,9 triệu USD, giảm 18% so với tuần
trƣớc. Mặt hàng đồ nội thất bằng gỗ xuất khẩu tới một số thị trƣờng chính trong tuần nhƣ: Mỹ đạt kim ngạch 38,2
triệu USD, giảm 20%; khu vực Đài Loan đạt 11,7 triệu USD, giảm 12,2%; Nhật Bản đạt 6,5 triệu USD, giảm
19,2%; Hồng Kông đạt 5,2 triệu USD, giảm 23,6% so với tuần trƣớc.
Trong tuần từ 29/8 – 6/9/2017, Việt Nam nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ các thị trƣờng trên thế giới với giá trị đạt
43,6 triệu USD, giảm 3,9% so với kỳ trƣớc. Áo là thị trƣờng cung cấp gỗ nguyên liệu lớn nhất vào nƣớc ta trong
kỳ này, đạt 6,11 triệu USD, tăng tới 414,2% so với kỳ trƣớc; từ Hồng Kông tăng 6,5%; từ Lào tăng 332,8%; Pháp
tăng 87,2%; Chi lê tăng 10,9%. Trong khi đó, nhập khẩu mặt hàng này từ một số thị trƣờng lớn khác lại giảm so
với kỳ trƣớc nhƣ từ Trung Quốc, Mỹ, Campuchia… giảm từ 7,1 – 35,3% so với kỳ trƣớc.

THỨC ĂN CHĂN NUÔI
Thị
trường
thế giới

Theo nguồn tin Reuters, thị trƣờng đậu tƣơng và ngô
trong tuần qua so với tuần trƣớc đều có xu hƣớng giảm.
Tuy nhiên, nếu nhìn nhận xu hƣớng diễn biến trong tuần,
các phiên giao dịch gần đây đã có dấu hiệu tăng mạnh.
Giá đậu tƣơng kỳ hạn tại Sở giao dịch hàng hóa Chicago
tăng gần 1,5% trong tuần. Nguyên nhân khiến giá tăng
mạnh trong những phiên giao dịch này là do hậu thuẫn
của nhu cầu xuất khẩu tăng mạnh.
Theo Bộ nông nghiệp Mỹ, doanh số xuất khẩu đậu
tƣơng Mỹ trong tuần mới nhất đạt 1,6 triệu tấn, cao hơn
so với dự kiến 1 triệu tấn đến 1,3 triệu tấn.USDA cũng
cho biết, các nhà xuất khẩu tƣ nhân đã bán 198.000 tấn
đậu tƣơng Mỹ sang Trung Quốc và đã bán 167.370 tấn
đậu tƣơng Mỹ sang Mexico giao hàng năm marketing
2017/18 bắt đầu từ ngày 1/9.
Đƣợc biết, điều kiện thời tiết khô có thể làm chậm tiến
độ gieo trồng tại một số khu vực của Brazil, trong khi
lƣợng mƣa nhiều ảnh hƣởng đến tiến độ gieo trồng tại
một số khu vực Argentina. Những yếu tố này ít nhiều
cũng ảnh hƣởng đến thị trƣờng 2 mặt hàng này.

Thị

Tuần qua, thị trƣờng thức ăn chăn nuôi không đổi so với tuần trƣớc do không có biến động mặc dù thị trƣờng
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thịt heo đang có dấu hiệu tăng. Cụ thể, giá thức ăn cám viên dành cho heo vẫn duy trì ở mức giá 9.800đ/kg và
cám đậm đặc là 14.800 đ/kg và cám viên dành cho vịt là 9.200đ/kg.

PHÂN BÓN
Thị
trường
thế giới

Thị trƣờng Ure của Mỹ ổn định trong tuần qua. Giá Ure
giao tháng 9/2017 hiện ở mức 207,25 USD/tấn. Giá Ure
bán lẻ 337 USD/tấn. Trong khi đó, giá DAP bán lẻ ổn định
ở mức 424 USD/tấn. Giá DAP bán buôn Vịnh Mỹ hiện là
323 USD/tấn. Giá Kali trên sàn giao dịch vẫn giữ mức giá
của tuần trƣớc là 254 USD/tấn.
So với cùng kỳ năm trƣớc, giá bán lẻ các mặt hàng phân
bón trên thị trƣờng Mỹ đều giảm. Giá phân bón 10-34-0
giảm 13%, giá UAN32 giảm 10%, giá Ure giảm 7%, giá
UAN28 giảm 6%, giá DAP giảm 3%. Riêng Kali là mặt
hàng duy nhất tăng giá so với cùng kỳ năm trƣớc với
mức tăng 4%. Dự báo, giá DAP trong ngắn hạn sẽ ổn
định hoặc giảm nhẹ do hàng tấn DAP nhập khẩu sẽ đƣợc
bổ sung vào các hệ thống cung ứng. Đối với mặt hàng
Kali, tập đoàn Bethune dự kiến sản xuất 600.000 –
700.000 tấn Kali cuối năm 2017, điều này dự kiến sẽ tác
động mạnh lên giá Kali thời gian tới.

Thị
trường
trong
nước

Thị trƣờng phân bón trong nƣớc ổn định trong tuần qua.
Tại các tỉnh Cần Thơ, Kiên Giang và An Giang, giá phân
đạm Cà Mau 300.000 đ/bao; đạm Phú Mỹ 305.000 đ/bao.
DAP xanh (Trung Quốc) 495.000 đ/bao; các loại phân
Kali (Israel) giá 380.000 đbao. Tại Đồng Tháp, NPK 20 20 - 15 giá 575.000 đ/bao; NPK 25 - 25 - 5 giá 580.000
đ/bao; NPK 30 - 20 - 5 giá 600.000 đ/bao; NPK 16 - 16 8 giá 470.000 đ/bao.
Theo Hiệp hội Phân bón Việt Nam, đến nay, ngành
phân bón trong nƣớc đã cơ bản đáp ứng đƣợc nhu cầu
trong nƣớc về sản lƣợng cũng nhƣ chất lƣợng. Do đó, để
các doanh nghiệp (DN) sản xuất phân bón trong nƣớc
phát triển, bên cạnh những giải pháp mà Nhà nƣớc áp
dụng ngành chức năng cần khuyến cáo các nhà máy sản
xuất phân bón khi đầu tƣ mở rộng sản xuất phải tính toán
kỹ nhu cầu tiêu thụ thị trƣờng, tránh tình trạng dƣ thừa
nguồn cung: hiện đang thiếu phân Kali trong khi lại dƣ
thừa phân Urê.

Tại khu vực Tây Nguyên, Phân Urea: Phú Mỹ 6.200
– 6.250 đ/kg; Indonesia(hạt trong) 5.700 – 5.750
đ/kg, Ninh Bình: 5.750 – 5.800 đ/kg, Cà Mau (hạt
đục) 6.100 – 6.150 đ/kg, Phân SA: Nhật (Toray)
3.250 – 3.280đ/kg, Nhật (ube trắng) 3.550 – 3.600
đ/kg, Trung Quốc 3.150 – 3.200đ/kg. Phân DAP
Trung Quốc(16 – 44) 10.000 đ/kg, Hàn Quốc (1846) là 12.700 – 12.800đ/kg, Nga (18-46) 9.600 –
9.700 đ/kg. Phân NPK Hàn Quốc hạt nâu
(16.16.8.13S) 7.500 đ/kg, NPK Phú Mỹ 8.200 –
8.300 đ/kg. Phân Lân Lâm Thao 2.600 đ/kg, Lân Văn
Điển 2.900 đ/kg, Supe Lân Lào Cai 2.600 đ/kg.

Lưu ý sử dụng thông tin: Đây là Bản tin hàng tuần của Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn. Các số Bản tin được phát hành hàng tuần và cuối tháng phục vụ nhu cầu thông tin thị trường cho các cơ
quan quản lý nhà nước, các địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp và bà con nông dân. Những thông tin trong Bản tin chỉ mang
tính tham khảo, khuyến nghị. Cục Chế biến và Phát triển thị trường rất mong nhận được sự góp y,́ phản hồi, trao đổi thông tin
của độc giả để Bản tin phục vụ ngày càng chất lượng, hiệu quả.
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