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TÌNH HÌNH CHUNG

Thị trường thế giới
- Cao su: Giá cao su trên thị trường
thế giới giảm trở lại sau khi tăng trong
nửa đầu tháng 4/2019.
- Cà phê: Giá cà phê thế giới trong 10
ngày giữa tháng 4/2019 tiếp tục giảm.
- Hạt điều: Giá hạt điều thế giới 20
ngày đầu tháng 4/2019 giảm so với cuối
tháng 3/2019 do áp lực dư cung.
- Chè: Sản lượng chè của Kê-ni-a
trong năm 2019 dự báo giảm 12,2% so
với năm 2018 do thời tiết khắc nghiệt.
Trung Quốc tăng nhập khẩu chè do sản lượng
trong nước không đáp ứng đủ nhu cầu.
- Sắn: Giá sắn nguyên liệu trong 20
ngày đầu tháng 4/2019 tại thị trường
trong nước giảm nhẹ so với cuối tháng
3/2019.
- Thủy sản: Ngành chế biến thủy sản
Trung Quốc đang đối mặt với hàng loạt
khó khăn. Giá cá ngừ vằn nguyên con
đông lạnh cỡ từ 1,8kg trở lên cập cảng
tại Băng Cốc tăng.

mạnh so với cùng kỳ năm trước.
- Cà phê: Trong 10 ngày giữa tháng
4/2019, giá cà phê Robusta nhân xô
trong nước ổn định hoặc giảm nhẹ, tùy
địa phương. Xuất khẩu cà phê tiếp tục
giảm so với cùng kỳ năm trước.
- Hạt điều: Giá hạt điều trong nước
giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2018.
Xuất khẩu hạt điều 15 ngày đầu tháng
4/2019 tăng so với cùng kỳ năm 2018,
nhưng giá xuất khẩu tiếp tục giảm.

- Chè: Thị phần chè Việt Nam trong
tổng nhập khẩu của In-đô-nê-xi-a giảm
3,7%. Nửa đầu tháng 4/2019, xuất khẩu
chè của Việt Nam giảm so với cùng kỳ
năm trước.
- Sắn: Trong 20 ngày đầu tháng
4/2019 giá sàn xuất khẩu sắn và giá xuất
khẩu tinh bột sắn ổn định so với cuối
tháng 3/2019.

- Thủy sản: Giá cá tra nguyên liệu tại
An Giang ổn định; giá tôm sú cỡ 20 con/kg tại
Cà Mau giảm 5.000 đ/kg. Trong 15 ngày
đầu tháng 4/2019, xuất khẩu thủy sản
- Gỗ và sản phẩm gỗ: In-đô-nê-xi-a giảm, nhập khẩu thủy sản tăng mạnh so
dự kiến đẩy mạnh xuất khẩu đồ nội thất với cùng kỳ năm 2018. Thị phần thủy sản
bằng mây sang thị trường Trung Quốc. Việt Nam trong tổng nhập khẩu thủy sản của
Xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ của EU khó Hoa Kỳ tăng so với cùng kỳ năm trước.
có thể tăng trong năm 2019.
- Gỗ và sản phẩm gỗ: Xuất khẩu gỗ
Thị trường trong nước
và sản phẩm gỗ trong nửa đầu tháng
- Cao su: Giá cao su trong nước 10 4/2019 tăng mạnh. Thị phần đồ nội thất
ngày giữa tháng 4/2019 ổn định so với bằng gỗ Việt Nam trong tổng nhập khẩu
10 ngày trước đó. Xuất khẩu cao su tăng của Ca-na-đa giảm nhẹ.
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- Giá cao su trên thị trường thế giới giảm trở lại sau khi tăng trong nửa
đầu tháng.
- Giá cao su trong nước 10 ngày giữa tháng 4/2019 ổn định so với 10
ngày trước đó.
- Xuất khẩu cao su tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.
- Hàn Quốc tăng nhập khẩu cao su tái sinh, trong khi giảm nhập khẩu
cao su tự nhiên và tổng hợp.

1. Thị trường thế giới
Giá cao su trên thị trường thế giới
giảm trở lại sau khi tăng trong nửa đầu
tháng, cụ thể:
+ Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo
(TOCOM), giá cao su trên thị trường
tăng lên mức cao nhất 4 tuần vào ngày
16/4/2019, đạt 188,3 Yên/kg, nhưng sau
đó giảm trở lại. Ngày 19/4/2019, giá cao
su giao kỳ hạn tháng 5/2019 giao dịch
ở mức 182,5 Yên/kg (tương đương 1,63
USD/kg), giảm 2,3% so với 10 ngày
trước đó.
+ Giá cao su giao kỳ hạn tháng
5/2019 tại sàn Thượng Hải (SHFE) sau
khi tăng lên 11.685 NDT/tấn trong ngày
15/4/2019, đã giảm xuống 11.235 NDT/
tấn (tương đương 1,68 USD/kg) trong
phiên giao dịch ngày 19/4/2019, giảm
3,6% so với 10 ngày trước đó.
+ Tại Thái Lan, giá cao su RSS 3 tăng
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lên 54,71 Baht/kg trong ngày 12/4/2019,
sau đó giảm xuống 53,57 Baht/kg
(tương đương 1,68 USD/kg) vào ngày
19/4/2019, giảm 1,4% so với 10 ngày
trước đó.
Giá cao su giảm trở lại do cuộc đàm
phán thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung
Quốc chưa có kết quả rõ ràng. Cùng với
đó, các nhà đầu tư Nhật Bản cũng thận
trọng do lo ngại nhu cầu lốp xe có thể
giảm, nếu cuộc đàm phán thương mại
giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ dẫn đến xuất
khẩu xe hơi từ Nhật Bản giảm.
Giá cao su hiện vẫn thấp hơn khoảng
70% so với mức kỷ lục đạt được vào
năm 2011 và dự báo năm 2019 tiếp tục là
một năm ảm đạm cho thị trường cao su.
Nguyên nhân là do dư cung, sản lượng
cao su toàn cầu có thể tiếp tục vượt nhu
cầu của ngành sản xuất lốp xe cho tới
khoảng năm 2027 – 2028. Giá cao su
thấp sẽ làm giảm động lực sản xuất và
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T H Ị T R ƯỜ N G C A O S U
có thể dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn
cung trong khoảng 1 thập kỷ sau đó.

22,5% so với cùng kỳ năm 2018. Tiêu
thụ cao su tự nhiên nội địa của Ma-lai-xi-a
Trung Quốc: Theo thống kê của trong tháng 2/2019 cũng giảm 9,8% so
Cơ quan Hải quan Trung Quốc, trong 3 với tháng 01/2019, xuống còn 39.835 tấn
tháng đầu năm 2019, Trung Quốc nhập và so với cùng kỳ năm 2018 tăng 1%.
khẩu 1,57 triệu tấn cao su tự nhiên và Dự trữ cao su tại Ma-lai-xi-a tính đến
cao su tổng hợp, trị giá 2,32 tỷ USD, cuối tháng 2/2019 đạt 214.773 tấn, tăng
giảm 4,9% về lượng và giảm 15,1% về trị 6,1% so với tháng 01/2019, nhưng giảm
giá so với cùng kỳ năm 2018. Tính riêng 24,8% so với cùng kỳ năm 2018.
tháng 3/2019, Trung Quốc nhập khẩu
2. Thị trường cao su trong nước
581 nghìn tấn cao su tự nhiên và cao su
Trong 10 ngày giữa tháng 4/2019, giá
tổng hợp, trị giá 865,5 triệu USD, tăng mủ cao su nguyên liệu tại Bình Phước,
56,6% về lượng và tăng 57% về trị giá so Bình Dương, Tây Ninh ổn định ở mức
với tháng 2/2019, tăng 0,5% về lượng, thấp. Hiện tại Đắk Lắk giá thu mua mủ
nhưng giảm 10,7% về trị giá so với cùng nước tại vườn và nhà máy vẫn ổn định
kỳ năm 2018.
với 10 ngày trước đó, giao dịch lần lượt
Ma-lai-xi-a: Sản lượng cao su tự
nhiên của Ma-lai-xi-a trong tháng 2/2019
giảm 22,5% so với tháng 01/2019, xuống
còn 59.017 tấn và giảm 6,7% so với cùng
kỳ năm 2018. Xuất khẩu cao su tự nhiên
của Ma-lai-xi-a trong tháng 2/2019 cũng
giảm xuống còn 41.102 tấn, giảm 17,5%

ở mức 240 đ/độ TSC và 245 đ/độ TSC.

so với tháng 01/2019 và giảm 17,2% so
với cùng kỳ năm 2018, chủ yếu xuất khẩu
sang Trung Quốc (chiếm 42,6%), Đức
(chiếm 13,1%), Hoa Kỳ (chiếm 6,3%),
I-ran (chiếm 5%) và Phần Lan (chiếm
3,9%). Trong tháng 2/2019, Ma-lai-xi-a
nhập khẩu 80.047 tấn cao su tự nhiên,
giảm 14% so với tháng 01/2019 và giảm

4. Thị phần cao su của Việt Nam
tại Hàn Quốc

Số ra ngày 22/4/2019

3. Tình hình xuất khẩu cao su
của Việt Nam
Theo thống kê của Tổng cục Hải
quan, trong 15 ngày đầu tháng 4/2019,
xuất khẩu cao su đạt 38,36 nghìn tấn,
trị giá 54,46 triệu USD, tăng
22,1% về lượng và tăng 20,2%
về trị giá so với cùng kỳ năm
2018. Tính từ đầu năm đến hết
ngày 15/4/2019, lượng cao su
xuất khẩu đạt 378,8 nghìn tấn,
trị giá 504,16 triệu USD, tăng
28,7% về lượng và tăng 16,2%
về trị giá so với cùng kỳ năm
2018. Giá xuất khẩu cao su
trung bình 15 ngày đầu tháng
4/2019 ở mức 1.420 USD/tấn,
giảm 1,6% so với mức giá xuất
khẩu trung bình của 15 ngày
đầu tháng 4/2018.

Theo số liệu thống kê của Cơ quan
Hải quan Hàn Quốc, 3 tháng đầu năm
2019, Hàn Quốc nhập khẩu 137,38 nghìn
tấn cao su, trị giá 246,14 triệu USD,
giảm 5,2% về lượng và giảm 11,3% về
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trị giá so với cùng kỳ năm 2018. Trong
đó, In-đô-nê-xi-a, Thái Lan và Việt Nam
là 3 thị trường cung cấp cao su chính
cho Hàn Quốc. Trong 3 tháng đầu năm
2019, nhập khẩu cao su của Hàn Quốc
từ Việt Nam đạt 12,12 nghìn tấn, trị giá
17,11 triệu USD, giảm 5,4% về lượng và
giảm 18,1% về trị giá so với cùng kỳ năm
2018. Thị phần cao su Việt Nam trong
tổng nhập khẩu cao su của Hàn Quốc
trong 3 tháng đầu năm 2019 ổn định so
với cùng kỳ năm 2018, ở mức 8,8%.

của Hàn Quốc, đạt 12,09 nghìn tấn, giảm
5,3% so với cùng kỳ năm 2018.
Lượng cao su tổng hợp (mã HS:
4002) nhập khẩu của Hàn Quốc trong 3
tháng đầu năm 2019 đạt 41,43 nghìn tấn,
trị giá 113,49 triệu USD, giảm 11,6% về
lượng và giảm 9% về trị giá so với cùng
kỳ năm 2018. Trong đó, cao su tổng hợp
của Việt Nam chỉ chiếm một lượng nhỏ
trong nhập khẩu cao su tổng hợp của
Hàn Quốc trong 3 tháng đầu năm 2019.

3 tháng đầu năm 2019, trong khi giảm
Về chủng loại cao su nhập khẩu: nhập khẩu cao su tự nhiên và cao su tổng
Trong 3 tháng đầu năm 2019, nhập hợp, Hàn Quốc tăng nhập khẩu cao su
khẩu cao su tự nhiên (mã HS: 4001) của tái sinh (mã HS: 4003), đạt 4,22 nghìn
Hàn Quốc đạt trên 90 nghìn tấn, trị giá tấn, trị giá 3,57 triệu USD, tăng 4,4%
122,03 triệu USD, giảm 2% về lượng về lượng và tăng 4,5% về trị giá so với
và giảm 13,7% về trị giá so với cùng kỳ cùng kỳ năm 2018, chủ yếu nhập khẩu từ
năm 2018. Hàn Quốc nhập khẩu cao su Trung Quốc, Ma-lai-xi-a và In-đô-nê-xi-a.
tự nhiên chủ yếu từ In-đô-nê-xi-a, Thái Lan Lượng cao su tái sinh của Việt Nam chỉ
và Việt Nam... Trong đó, Việt Nam là thị chiếm 0,5% trong tổng lượng cao su tái
trường cung cấp cao su tự nhiên lớn sinh nhập khẩu của Hàn Quốc trong 3
thứ 3 cho Hàn Quốc, chiếm 13,4% trong tháng đầu năm 2019.
tổng lượng cao su tự nhiên nhập khẩu
10 thị trường chính cung cấp cao su cho Hàn Quốc tháng 3 và 3 tháng đầu
năm 2019 (mã HS: 4001, 4002, 4003, 4005)
3 tháng năm 2019
Thị trường

Tổng
In-đô-nê-xi-a
Thái Lan
Việt Nam
Nhật Bản
Trung Quốc
Xin-ga-po
Ma-lai-xi-a
Hoa Kỳ
Đức
Nga

Lượng
(tấn)
137.379
39.362
32.342
12.118
8.865
7.049
6.781
6.115
4.901
4.628
4.095

Trị giá
(nghìn
USD)
246.141
52.954
44.080
17.110
34.467
10.661
16.563
8.273
19.823
11.677
7.463

So với 3 tháng
năm 2018 (%)
Lượng
-5,2
-16,2
12,4
-5,4
-14,1
6,4
-4,0
42,5
-24,3
8,8
4,8

Trị giá
-11,3
-26,2
-2,1
-18,1
-13,5
12,5
2,4
37,0
-15,0
8,5
15,3

Tỷ trọng theo
lượng 3 tháng (%)
Năm
2018
100
32,4
19,9
8,8
7,1
4,6
4,9
3,0
4,5
2,9
2,7

Năm
2019
100
28,7
23,5
8,8
6,5
5,1
4,9
4,5
3,6
3,4
3,0

Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê của Cơ quan Hải quan Hàn Quốc
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- Giá cà phê thế giới trong 10 ngày giữa tháng
4/2019 tiếp tục giảm.
- Trong 10 ngày giữa tháng 4/2019, giá cà phê
Robusta nhân xô trong nước ổn định hoặc giảm
nhẹ, tùy địa phương.
- Xuất khẩu cà phê tiếp tục giảm so với cùng kỳ
năm trước.
- Thái Lan tăng nhập khẩu cà phê rang không khử
caffein, chưa xay.

1. Thị trường cà phê thế giới
10 ngày giữa tháng 4/2019, giá cà
phê Robusta và Arabica giao kỳ hạn
giảm. Cụ thể:
+ Trên sàn giao dịch London, ngày
19/4/2019 giá cà phê Robusta giao kỳ
hạn tháng 5/2019 giảm 2,2% so với ngày
10/4/2019 và giảm 6,5% so với ngày
19/3/2019, xuống còn 1.389 USD/tấn; kỳ
hạn tháng 7/2019 ở mức 1.416 USD/tấn,
giảm 1,8% so với ngày 10/4/2019 và
giảm 5,3% so với ngày 19/3/2019.
+ Trên sàn giao dịch New York, ngày
19/4/2019 giá cà phê Arabica giao kỳ hạn
tháng 5/2019 ở mức 90,2 Uscent/lb, giảm
3,7% so với ngày 10/4/2019 và giảm
6,9% so với ngày 19/3/2019; kỳ hạn giao
tháng 7/2019 ở mức 92,9 Uscent/lb, giảm
3,3% so với ngày 10/4/2019 và giảm
6,7% so với ngày 19/3/2019.
+ Trên sàn BMF của Bra-xin, ngày
19/4/2019 giá cà phê Arabica giao kỳ hạn
tháng 5/2019 giảm 5,9% so với ngày
10/4/2019, xuống mức 106,9 Uscent/
lb, giảm 7,0% so với ngày 19/3/2019;

Số ra ngày 22/4/2019

kỳ hạn giao tháng 7/2019 giao dịch ở
mức 111,5 Uscent/lb, giảm 3,5% so với
ngày 10/4/2019, giảm 3,9% so với ngày
19/3/2019.
+ Tại cảng thành phố Hồ Chí Minh,
ngày 19/4/2019 giá cà phê Robusta xuất
khẩu loại 2, tỷ lệ đen vỡ 5% giao dịch ở
mức 1.371 USD/tấn, trừ lùi 45 USD/tấn,
giảm 2,8% so với ngày 19/3/2019.
Giá cà phê toàn cầu tiếp tục giảm do:
(i) nguồn cung cà phê tiếp tục được dự
báo vượt nhu cầu (ii) đồng Real Bra-xin
suy yếu, thúc đẩy người trồng cà phê
nước này tăng lượng bán ra.
Theo dự báo của các nhà xuất khẩu
cà phê hàng đầu Bra-xin, sản lượng cà
phê vụ mùa năm nay của nước này sẽ
đạt 58,2 triệu bao, trong đó có 38,4 triệu
bao cà phê Arabica và cà phê Robusta
đạt mức cao kỷ lục 19,8 triệu bao. Do đó,
dự báo giá cà phê thế giới sẽ vẫn duy
trì ở mức thấp trong vòng vài tháng tới,
cho đến khi kết quả thu hoạch vụ mùa
mới năm nay của Bra-xin trở nên rõ ràng
hơn.
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2. Thị trường cà phê trong nước, Robusta nhân xô có mức thấp nhất là
30.600 đ/kg tại huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm
giá tiếp tục duy trì ở mức thấp

Đồng), mức cao nhất là 31.600 đ/kg tại
Trong 10 ngày giữa tháng 4/2019, giá
các huyện Cư M’gar và Buôn Hồ (tỉnh
cà phê Robusta nhân xô trong nước tiếp
Đắk Lắk). Tại các kho quanh khu vực
tục giảm theo giá thế giới, tuy nhiên tốc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19/4/2019
độ giảm đã chậm lại. Ngày 19/4/2019,
cà phê Robusta loại R1 giảm 1,2% so
giá cà phê Robusta nhân xô ổn định
với ngày 10/4/2019 và giảm 4,4% so với
hoặc giảm nhẹ so với ngày 10/4/2019,
ngày 19/3/2019, xuống mức 32.400 đ/kg.
tùy địa phương. Ngày 19/4/2019, cà phê
Giá cà phê tại một số tỉnh/huyện khu vực khảo sát ngày 19/4/2019
Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát)

Đơn giá (VNĐ/
kg)

So với ngày
10/4/2019 (%)

So với ngày
19/3/2019 (%)

Tỉnh Lâm Đồng
Bảo Lộc (Robusta)

30.700

-1,0

-3,8

Di Linh (Robusta)

30.700

-1,0

-4,1

Lâm Hà (Robusta)

30.600

-1,0

-4,4

Cư M’gar (Robusta)

31.600

-0,3

-3,7

Ea H’leo (Robusta)

31.500

-0,3

-3,7

Buôn Hồ (Robusta)

31.600

0,0

-3,4

31.300

0,0

-4,3

31.200

-0,3

-4,0

31.100

-1,0

-5,2

32.400

-1,2

-4,4

Tỉnh Đắk Lắk

Tỉnh Gia Lai
la Grai (Robusta)
Tỉnh Đắk Nông
Gia Nghĩa (Robusta)
Tỉnh Kon Tum
Đắk Hà (Robusta)
TP. Hồ Chí Minh
R1

Nguồn: Tintaynguyen.com

3. Xuất khẩu cà phê nửa đầu của Việt Nam đạt 558,9 nghìn tấn, trị giá
tháng 4/2019 giảm so với cùng kỳ 968 triệu USD, giảm 13,7% về lượng và
giảm 22,5% về trị giá so với cùng kỳ năm
năm 2018
Theo số liệu thống kê từ Tổng cục
Hải quan, xuất khẩu cà phê của Việt
Nam trong 15 ngày đầu tháng 4/2019
đạt xấp xỉ 70,3 nghìn tấn, trị giá 117,97
triệu USD, giảm 15,4% về lượng và giảm
18,4% về trị giá so với 15 ngày đầu tháng
3/2019, so với nửa đầu tháng 4/2018
giảm 16,9% về lượng và giảm 26,4%
về trị giá. Lũy kế từ đầu năm đến nửa
đầu tháng 4/2019, xuất khẩu cà phê
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2018.

Giá xuất khẩu bình quân cà phê của
nước ta trong 15 ngày đầu tháng 4/2019
đạt mức 1.678 USD/tấn, giảm 3,5% so
với 15 ngày đầu tháng 3/2019, so với 15
ngày đầu tháng 4/2018 giảm 11,4%. Lũy
kế đến giữa tháng 4/2019, giá xuất khẩu
bình quân cà phê của Việt Nam đạt mức
1.732 USD/tấn, giảm 10,2% so với cùng
kỳ năm 2018.

Số ra ngày 22/4/2019
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4. Dung lượng thị trường
nhập khẩu cà phê Thái Lan
2 tháng đầu năm 2019 và thị
phần của Việt Nam
Theo số liệu thống kê từ Cơ
quan Hải quan Thái Lan, nhập
khẩu cà phê nước này tháng
2/2019 đạt gần 182 tấn, trị giá
42,56 triệu baht (tương đương
1,33 triệu USD), giảm 60,9% về
lượng và giảm 32,6% về trị giá
so với tháng 2/2018. Lũy kế 2
tháng đầu năm 2019, nhập khẩu
cà phê của Thái Lan đạt 721 tấn, trị giá
94,97 triệu baht (tương đương 2,98 triệu
USD), giảm 4,7% về lượng và giảm 10,7%
về trị giá so với 2 tháng đầu năm 2018.

đương 1,4 triệu USD), tăng 73,8% về
lượng và tăng 24,6% về trị giá so với 2
tháng đầu năm 2018.

Cà phê Arabia hoặc Robusta, không
khử caffein (mã HS 09.011.110) là chủng
Chủng loại nhập khẩu:
loại có lượng nhập khẩu lớn nhất trong 2
Tháng 2/2019, cà phê rang không khử tháng đầu năm 2019, đạt gần 454 tấn, trị
caffein, chưa xay (mã HS 09.012.110) là giá 27,39 triệu baht (tương đương 861,3
chủng loại được nhập khẩu nhiều nhất, nghìn USD), giảm 20,9% về lượng và
đạt 146 tấn, trị giá 29,29 triệu baht (tương giảm 37,9% về trị giá so với 2 tháng đầu
đương 921 nghìn USD), tăng 99,1% năm 2018. Tháng 2/2019, Thái Lan giảm
về lượng và tăng 55% về trị giá so với mạnh nhập khẩu chủng loại cà phê này
tháng 2/2018. Lũy kế 2 tháng đầu năm với mức giảm 97,7% về lượng và 93,4%
2019, nhập khẩu cà phê rang không khử về trị giá so với tháng 2/2018, chỉ còn
caffein, chưa xay của Thái Lan đạt gần trên 8 tấn, trị giá 1,84 triệu baht (tương
213 tấn, trị giá 44,69 triệu baht (tương đương 57,88 nghìn USD).
Chủng loại cà phê Thái Lan nhập khẩu trong tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2019
(Tỷ giá 1 USD = 31,8009 baht)
Tháng 2/2019
Mã HS

Tổng
09.011.110
09.012.110
09.012.120
09.011.190
09.012.210
09.012.220

So với
tháng
2/2018 (%)

Trị giá Trị giá
Lượng
(nghìn (nghìn Lượng
(kg)
baht) USD)
181.886 42.568 1.338 -60,9
8.045
1.841
58 -97,7
145.717 29.291
921 99,1
15.679
8.118
255 -35,3
9.349
2.144
67
7,8
2.235
751
24 38,3
741
394
12
-3,1

2 tháng năm 2019

Trị giá
Trị Lượng
(nghìn
giá
(kg)
baht)
-32,6 720.510 94.972
-93,4 453.789 27.397
55,0 212.934 44.698
-39,4 33.804 17.504
11,9 14.063 3.051
38,7 4.222 1.382
-8,5 1.548
908

So với 2
tháng năm
2018 (%)

Trị giá
(nghìn Lượng
USD)
2.985
-4,7
861 -20,9
1.405 73,8
550 -15,0
96
-3,0
43 27,9
28
-6,9

Trị
giá
-10,7
-37,9
24,6
-17,7
3,0
23,0
-5,2

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Cơ quan Hải quan Thái Lan
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Cơ cấu nguồn cung: Việt Nam
là nguồn cung cà phê lớn nhất cho
Thái Lan trong 2 tháng đầu năm 2019,
tốc độ nhập khẩu giảm 17,5% về lượng
và giảm 22,8% về trị giá, theo đó thị
phần cà phê Việt Nam trong tổng lượng
nhập khẩu Thái Lan cũng giảm từ 71,4%
trong 2 tháng đầu năm 2018, xuống
còn 61,8%. Trong khi đó, Thái Lan đẩy
mạnh nhập khẩu cà phê từ một số thị
trường như In-đô-nê-xi-a với tốc độ nhập
khẩu tăng tới 273,3% về lượng và tăng
211,7% về trị giá, nhờ vậy thị phần cà phê
In-đô-nê-xi-a trong tổng lượng nhập
khẩu Thái Lan tăng mạnh từ 3,7% thị
phần trong 2 tháng đầu năm 2018, lên tới
14,5% thị phần 2 tháng đầu năm 2019.

Xét về cơ cấu nguồn cung cà phê
Thái Lan hiện nay thì In-đô-nê-xi-a đang
là đối thủ cạnh tranh lớn nhất với ngành
cà phê Việt Nam. Mặc dù vậy, giao dịch
cà phê đang chậm lại tại In-đô-nê-xi-a do
cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội.
Theo giới thương nhân In-đô-nê-xi-a cho
biết, mức cộng của cà phê robusta loại
4, khiếm khuyết 80 tăng lên 150 - 160
USD/tấn so với hợp đồng kỳ hạn tháng
5 trên sàn London, một tuần trước mức
cộng là 150 USD/tấn. Như vậy, giá cà
phê In-đô-nê-xi-a vẫn cao kể từ khi giao
dịch chủ yếu từ các khách hàng lớn tại
địa phương. Điều này gây bất lợi đối với
ngành cà phê In-đô-nê-xi-a, nhưng đây là
cơ hội đối với các nước xuất khẩu cà phê
lớn khác, trong đó có Việt Nam.

10 nguồn cung cà phê lớn nhất cho Thái Lan 2 tháng đầu năm 2019 (HS0901)
(Tỷ giá: 1 USD = 31,8009 baht)
Thị trường
Việt Nam

So với 2 tháng
năm 2018 (%)

2 tháng năm 2019
Lượng
Trị giá (baht)
(kg)

Trị giá
(USD)

Lượng

Trị giá

Thị phần 2 tháng
(%)
Năm
2019

Năm
2018

445.353

28.995.913

911.795

-17,5

-22,8

61,8

71,4

54.000

13.427.575

422.239

4,1

1,4

7,5

6,9

In-đô-nê-xi-a 104.184

11.848.719

372.591

273,3

211,7

14,5

3,7

Lào
Hoa Kỳ

24.016

9.572.466

301.012

7,4

-0,1

3,3

3,0

Niu-Di-Lân

13.949

7.979.752

250.928

-13,0

-11,2

1,9

2,1

Ma-lai-xi-a

14.953

4.786.333

150.509

2,1

0,0

Anh

10.328

4.579.518

144.006

-39,6

-40,8

1,4

2,3

8.403

3.488.755

109.706

-58,6

-64,6

1,2

2,7

16.586

2.795.055

87.892

41,8

21,5

2,3

1,5

7.809

2.180.247

68.559

-32,8

-46,8

1,1

1,5

Ý
Bra-xin
Úc

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Cơ quan Hải quan Thái Lan
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- Giá hạt điều thế giới 20 ngày
đầu tháng 4/2019 giảm so với
cuối tháng 3/2019 do áp lực dư
cung.
- Giá hạt điều trong nước giảm
mạnh so với cùng kỳ năm 2018.
- Xuất khẩu hạt điều 15 ngày
đầu tháng 4/2019 tăng so với
cùng kỳ năm 2018, giá xuất
khẩu tiếp tục giảm.

1. Thị trường hạt điều thế giới

Mô-dăm-bích, Ga-na, Bờ Biển Ngà.

2. Xuất khẩu hạt điều 15 ngày
Những ngày giữa tháng 4/2019, giá
hạt điều trên thị trường thế giới có xu đầu tháng 4/2019 tăng so với cùng
hướng giảm do áp lực dư cung, cầu ở kỳ năm 2018
mức thấp. Cụ thể:
Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải
Tại cảng Delhi của Ấn Độ, giá xuất quan, xuất khẩu hạt điều nửa đầu tháng
khẩu hạt điều trong 20 ngày đầu tháng 4/2019 đạt 15,8 nghìn tấn, trị giá 120,68
4/2019 ổn định ở mức 1.030 Rs/kg triệu USD, tăng 12,9% về lượng và tăng
(tương đương 14,84 USD/kg) đối với 10,4% về trị giá so với nửa đầu tháng
hạt điều WW180 và 927,5 Rs/kg (tương 3/2019, so với cùng kỳ năm 2018 tăng
đương 13,37 USD/kg) đối với hạt điều 10,6% về lượng, nhưng giảm 14,5% về
WW210, nhưng giảm lần lượt 2,8% và trị giá. Lũy kế từ đầu năm đến giữa tháng
2,9% so với cuối tháng 3/2019; Giá hạt 4/2019, xuất khẩu hạt điều đạt 92,3 nghìn
điều loại WW240 và WW320 ở mức tấn, trị giá 760,17 triệu USD, tăng 7,6%
762,5 Rs/kg (tương đương 10,99 USD/kg) về lượng, nhưng giảm 15,1% về trị giá
và 695 Rs/kg (tương đương 10,01 USD/kg), so với cùng kỳ năm 2018.
giảm lần lượt 3,2% và 2,8%. Giá hạt điều
Tháng 3/2019, xuất khẩu hạt điều của
nhân vỡ 2 mảnh giao dịch ở mức 672,5 Việt Nam đạt xấp xỉ 32 nghìn tấn, trị giá
Rs/kg (tương đương 9,69 USD/kg), giảm 250,12 triệu USD, tăng 116,5% về lượng
2,9% so với cuối tháng 3/2019.
và tăng 103,4% về trị giá so với tháng
Tại Việt Nam, giá hạt điều nguyên liệu
giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2018. Tại
tỉnh Bình Phước, giá hạt điều thô ở mức
28.000 – 30.000 đồng/kg (tương đương
1,21 – 1,29 USD/kg). Trong khi đó, tại
cổng nhà máy, giá hạt điều thô là 30.000
– 32.000 đồng/kg, giá hạt điều thô khô
khoảng 36.000 đồng/kg.
Dự báo, giá hạt điều toàn cầu sẽ tiếp
tục giảm do nhiều nước sản xuất lớn trên
thế giới đang bước vào vụ thu hoạch rộ,
gồm Việt Nam, Ấn Độ, Bê-nanh, Ni-giê-ri-a,

Số ra ngày 22/4/2019

2/2019, so với tháng 3/2018 tăng 12,1%
về lượng, nhưng giảm 12,5% về trị giá.

15 ngày đầu tháng 4/2019, giá xuất
khẩu bình quân hạt điều của Việt Nam
đạt mức 7.622 USD/tấn, giảm 2,1% so
với 15 ngày đầu tháng 3/2019, so với nửa
đầu tháng 4/2018 giảm 22,7%. Lũy kế từ
đầu năm đến nửa đầu tháng 4/2019, giá
xuất khẩu bình quân hạt điều đạt mức
7.979 USD/tấn, giảm 21,2% so với cùng
kỳ năm 2018.
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Tháng 3/2019, giá xuất khẩu bình 22% so với tháng 3/2018. Lũy kế 3 tháng
quân hạt điều đạt mức 7.827 USD/tấn đầu năm 2019, giá xuất khẩu bình quân
– mức thấp nhất kể từ tháng 8/2017, hạt điều đạt mức 8.047 USD/tấn, giảm
giảm 6,1% so với tháng 2/2019 và giảm 20,9% so với 3 tháng đầu năm 2018.
Lượng và giá xuất khẩu bình quân hạt điều năm 2018 – 2019
(ĐVT: Lượng – nghìn tấn; Đơn giá – USD/kg)
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Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan
Tháng 3/2019, giá xuất khẩu bình 3/2018, lên mức 8.812 USD/tấn.
quân hạt điều sang thị trường Pháp đạt
3 tháng đầu năm 2019, giá xuất khẩu
mức cao nhất 9.874 USD/tấn, tăng 11,4% bình quân hạt điều sang hầu hết các thị
so với tháng 2/2019, nhưng giảm 7,6% trường giảm so với 3 tháng đầu năm
so với tháng 3/2018. Trong khi đó, giá 2018, như Hồng Kông, Bỉ, Ca-na-đa,
xuất khẩu bình quân hạt điều sang nhiều Đài Loan, I-xra-en, Đức. Trong khi đó,
thị trường giảm so với tháng 2/2019 và giá xuất khẩu bình quân hạt điều sang thị
so với tháng 3/2018, như Ca-na-đa, trường Irắc 3 tháng đầu năm 2019 tăng
Đài Loan, Đức. Đáng chú ý, giá xuất khẩu 0,9% so với cùng kỳ năm 2018, lên mức
bình quân hạt điều sang thị trường Irắc 9.048 USD/tấn.
tháng 3/2019 tăng 11,5% so với tháng
Giá xuất khẩu bình quân hạt điều sang 10 thị trường đạt mức cao nhất tháng
3 và 3 tháng đầu năm 2019
Thị trường
Pháp
Hồng Kông
Bỉ
Cô-oét

Giá XKBQ
So với So với tháng Giá XKBQ 3
So với 3
tháng 3/2019
tháng
3/2018 (%) tháng năm 2019 tháng năm
(USD/tấn)
2/2019 (%)
(USD/tấn)
2018 (%)
9.874
11,4
-7,6
9.639
-13,7
9.660
-8,0
-18,8
10.596
-8,9
9.268
-1,1
-13,2
9.287
-16,8
8.973
8.800

Irắc

8.812

Ai Cập

8.550

Ca-na-đa
Đài Loan
I-xra-en
Đức

8.447
8.269
8.164
8.152

11,5

9.048

0,9

8.601
-15,2
-6,2
1,0
-5,3

-23,9
-20,9
-20,8
-22,2

8.862
8.460
8.205
8.379

-20,8
-19,4
-21,1
-20,3

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan
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Tháng 3/2019, xuất khẩu hạt điều
sang thị trường Trung Quốc tăng 51,9%
về lượng và tăng 23,1% về trị giá so với
tháng 3/2018, đạt 3,8 nghìn tấn, trị giá
30,57 triệu USD. Đáng chú ý, lượng hạt
điều xuất khẩu tháng 3/2019 sang nhiều
thị trường tăng trưởng từ 2 đến 3 con
số so với tháng 3/2018, gồm Úc tăng
126,7%, Đức tăng 73,8%, Anh tăng 19%,
Nga tăng 63,9%, Thái Lan tăng 77%.
Trong khi đó, xuất khẩu hạt điều sang thị
trường Hoa Kỳ giảm 9,5% về lượng và

giảm 28% về trị giá, đạt 10,4 nghìn tấn,
trị giá 83,73 triệu USD.

3 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu hạt
điều sang Hoa Kỳ giảm 0,3% về lượng
và giảm 20,8% so với 3 tháng đầu năm
2018, đạt 25,3 nghìn tấn, trị giá 205,96
triệu USD. Trong khi đó, xuất khẩu hạt
điều sang Trung Quốc tăng 3,4% về
lượng, đạt 10,7 nghìn tấn. Đáng chú
ý, xuất khẩu hạt điều sang một số thị
trường tăng mạnh cả về lượng và trị giá,
gồm Úc, Đức, Nga.
10 thị trường xuất khẩu hạt điều trong tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2019
Tháng 3/2019

Thị trường

Hoa Kỳ

Lượng
(tấn)

Trị giá
(nghìn
USD)

So với tháng
3/2018 (%)

3 tháng năm
2019

So với 3 tháng
năm 2018 (%)

Trị giá
Lượng
Lượng Trị giá
(nghìn Lượng Trị giá
(tấn)
USD)

10.446

83.732

-9,5

-28,0 25.305 205.962

-0,3

-20,8

Trung Quốc

3.839

30.571

51,9

86.577

3,4

-14,7

Hà Lan

2.100

16.394

-30,5

-49,9

6.941

59.877

-22,9

-40,3

Úc

1.526

11.860

126,7

79,2

3.582

28.339

99,6

60,2

Đức

1.359

11.079

73,8

35,2

3.100

25.976

45,5

16,0

Anh

1.240

8.861

19,0

-10,6

3.162

23.180

16,8

-12,6

Nga

816

6.445

63,9

31,5

1.989

15.736

52,9

22,4

Ca-na-đa

780

6.589

-7,0

-29,3

1.932

17.122

-28,2

-43,1

Thái Lan

779

5.790

77,0

33,1

2.039

15.304

29,3

-0,3

Ý

668

3.799

3,9

-25,3

1.892

11.574

-1,2

-32,6

23,1 10.700

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan
3. Dung lượng thị trường nhập tốc độ tăng 135,7% về lượng và tăng
khẩu hạt điều Đức tháng 1 năm 132,1% về trị giá so với tháng 12/2018,
so với tháng 1/2018 tăng 24% về lượng,
2019 và thị phần của Việt Nam
nhưng giảm 4,0% về trị giá. Nhờ vậy, thị
Theo số liệu thống kê từ Trung tâm
phần hạt điều Việt Nam chiếm 55,9%
Thương mại Quốc tế (ITC), nhập khẩu
trong tổng lượng nhập khẩu của Đức
hạt điều của Đức tháng 1/2019 đạt 5.697
trong tháng 1/2019, tăng so với 47,1%
tấn, trị giá 48,43 triệu USD, tăng 98,7%
thị phần trong tháng 12/2018 và 52,9%
về lượng và tăng 97,9% về trị giá so với
thị phần trong tháng 1/2018.
tháng 12/2018, tăng 17,3% về lượng,
Ấn Độ là nguồn cung hạt điều lớn thứ
nhưng giảm 12,9% về trị giá so với tháng
2 cho Đức trong tháng 1/2019, lượng
1/2018. Trong đó:
nhập khẩu đạt 1.902 tấn, trị giá 14,58
Việt Nam là nguồn cung hạt điều lớn
triệu USD, tăng 66,1% về lượng và tăng
nhất cho Đức trong tháng 1/2019, với

Số ra ngày 22/4/2019
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69,3% về trị giá so với tháng 12/2018, so
với tháng 1/2018 tăng 10,6% về lượng,
nhưng giảm 26,3% về trị giá. Tháng
1/2019, thị phần hạt điều Ấn Độ chiếm
33,4% trong tổng lượng nhập khẩu của
Đức, giảm so với 39,9% thị phần trong
tháng 12/2018 và 35,4% thị phần tháng
1/2018.

Đáng chú ý, năm 2019 vượt qua
Trung Quốc và Bra-xin, Việt Nam trở
thành nguồn cung hạt điều lớn nhất cho
Đức. Với tốc độ nhập khẩu hạt điều từ
Việt Nam tăng trưởng 3 con số thì triển
vọng xuất khẩu hạt điều của Việt Nam
sang Đức tương đối khả quan, đặc biệt
nguồn cung hạt điều Việt Nam đang dồi
Ngoài Việt Nam và Ấn Độ, Đức còn dào do bước vào vụ thu hoạch rộ, trong
tăng nhập khẩu hạt điều từ các thị trường khi nhu cầu nhập khẩu hạt điều của Đức
như Hon-đu-rát, Anh, Bờ Biển Ngà, Ý, ở mức cao, dao động trong khoảng từ 46
đến 56 nghìn tấn/năm trong vòng 5 năm
nhưng giảm nhập khẩu từ Hà Lan.
trở lại đây.
10 nguồn cung hạt điều lớn nhất cho Đức tháng 1 năm 2019
(mã HS: 080132)
Tháng 1/2019
Thị trường

Lượng
(tấn)

So với
So với tháng
tháng 1/2018
12/2018 (%)
(%)

Thị phần tính theo
lượng (%)

Trị giá
Trị Tháng Tháng Tháng
(nghìn Lượng Trị giá Lượng
giá 1/2019 12/2018 1/2018
USD)

Tổng

5.697

48.435

98,7

97,9

Việt Nam

3.182

28.396

135,7

132,1

Ấn Độ

1.902

14.583

66,1

Hon-đu-rát

173

1.199

Hà Lan

104

Anh

17,3 -12,9 100,0
24,0

100,0 100,0

-4,0

55,9

47,1

52,9

69,3

10,6 -26,3

33,4

39,9

35,4

88,0

74,0

-13,1 -32,3

3,0

3,2

4,1

1.098

-32,5

-31,8

-25,2 -31,8

1,8

5,4

2,9

95

919

493,8

525,2

-34,0 -46,2

1,7

0,6

3,0

Bờ Biển Ngà

71

795

77,5

72,1

343,8 320,6

1,2

1,4

0,3

Bra-xin

64

474

300,0 175,6

1,1

0,0

0,3

Thụy Điển

45

108

0,8

0,0

0,0

Ý

32

582 3.100,0 5.720,0

0,6

0,0

0,3

Ga-na

21

163

0,4

0,0

0,0

146,2 170,7

Nguồn: ITC
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- Sản lượng chè của Kê-ni-a trong năm 2019 dự báo giảm 12,2% so với
năm 2018 do thời tiết khắc nghiệt.
- Trung Quốc tăng nhập khẩu chè do sản lượng trong nước không đáp
ứng đủ nhu cầu.
- Thị phần chè Việt Nam trong tổng nhập khẩu của In-đô-nê-xi-a giảm 3,7%.
- Nửa đầu tháng 4/2019, xuất khẩu chè của Việt Nam giảm so với cùng kỳ
năm trước.

1. Thị trường thế giới
Theo Hiệp hội Thương nhân chè Đông
Phi, Kê-ni-a, tại phiên đấu giá Mombasa
tổ chức vào ngày 16/4/2019, lượng chè
giao dịch giảm 24% so với phiên đấu giá
trước đó do giá chè tăng. Giá chè bình
quân tại phiên đấu giá đạt 203 Sh/kg
(tương đương 2 USD/kg), tăng 5,2% so
với phiên giao dịch trước đó.
Theo Hiệp hội những người trồng
chè Kê-ni-a (KTGA), giá chè bình quân
đã giảm trong hai tháng qua, nhưng đã
tăng trở lại trong hai tuần gần đây khi
khối lượng chè cung cấp bắt đầu giảm.
Khí hậu khắc nghiệt đã buộc các nhà
máy chè tại Kê-ni-a chỉ hoạt động ba
đến bốn ngày một tuần. Phải mất thêm 6
đến 8 tuần nữa để vụ mùa phục hồi, nếu
có mưa và có kinh phí bổ sung để trồng

Số ra ngày 22/4/2019

thay thế các bụi chè khô. Do đó, năng
suất của ngành chè nước này trong năm
2019 sẽ bị ảnh hưởng. Theo dự báo của
Tổng cục chè Kê-ni-a, sản lượng chè của
Kê-ni-a trong năm 2019 đạt 416 nghìn
tấn, giảm 12,2% so với năm 2018.
(Tỷ giá: 1USD=101,0 Sh)

2. Tình hình xuất khẩu chè của
Việt Nam
Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải
quan, xuất khẩu chè của Việt Nam từ ngày
01/04/2019 đến ngày 15/04/2019 đạt 4,5
nghìn tấn, trị giá 7,2 triệu USD. Lũy kế
từ đầu năm đến hết ngày 15/04/2019,
xuất khẩu chè đạt 31,6 nghìn tấn, trị giá
54,3 triệu USD, tăng 6,0% về lượng và
tăng 17,5% về trị giá so với cùng kỳ năm
2018. Đáng chú ý, giá xuất khẩu bình
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quân mặt hàng chè trong 15 ngày đầu
tháng 4/2019 đạt 1.613,6 USD/tấn, tăng
4,1% so với cùng kỳ năm 2018.

đạt 170 nghìn tấn, tuy nhiên đến năm
2012 giảm xuống còn 140 nghìn tấn
và năm 2016, 2017 còn 139 nghìn tấn.
3. Dung lượng thị trường nhập Không chỉ sản xuất chè giảm mà xuất
khẩu chè In-đô-nê-xi-a và thị phần khẩu chè của In-đô-nê-xi-a cũng giảm.
Năm 2018, xuất khẩu chè nước này đạt 49
của Việt Nam
nghìn tấn, giảm hơn một nửa so với năm
Theo số liệu từ Trung tâm Thương 2008. Nhu cầu tiêu thụ chè tại thị trường
mại Quốc tế (ITC), năm 2018 nhập khẩu nội địa tăng, nên mặc dù xuất khẩu giảm,
chè của In-đô-nê-xi-a đạt 14,9 nghìn tấn, In-đô-nê-xi-a vẫn tăng nhập khẩu chè. Chè
trị giá 29,4 triệu USD, tăng 1,7% về lượng được nhập khẩu từ Thái Lan và Việt Nam
và 12,3% về trị giá so với năm 2017. Giá đang chiếm lĩnh thị trường In-đô-nê-xi-a.
nhập khẩu bình quân mặt hàng chè của Người dân In-đô-nê-xi-a chủ yếu tiêu thụ
In-đô-nê-xi-a năm 2018 đạt 1.972,9 USD/tấn, chè loại II và chè cấp thấp.
tăng 10,4% so với năm 2017.
Năm 2018, In-đô-nê-xi-a nhập khẩu
In-đô-nê-xi-a hiện là nước đông dân chè chủ yếu từ thị trường Việt Nam, với
thứ tư trên thế giới với dân số hơn 250 thị phần chiếm tới 62,4% tổng lượng chè
triệu người, In-đô-nê-xi-a đã và đang trở nhập khẩu của nước này. Mặc dù là thị
thành một trong những thị trường trọng trường cung cấp lớn nhất, nhưng năm
điểm và hết sức tiềm năng tại khu vực 2018 thị phần chè Việt Nam trong tổng
châu Á nói riêng và thế giới nói chung. nhập khẩu của In-đô-nê-xi-a giảm 3,7%
Đối với ngành chè, theo Hội đồng chè so với năm 2017.
In-đô-nê-xi-a, sản lượng chè của nước
Đáng chú ý, năm 2018 trong khi giảm
này giảm từ năm 2007 đến nay, do diện
tích trồng chè giảm vì chuyển đổi đất đai nhập khẩu chè từ 3 nguồn cung lớn
và nâng cấp thành đô thị. Tốc độ giảm nhất thì In-đô-nê-xi-a tăng mạnh nhập
đất trồng chè trung bình 3.000 ha mỗi khẩu chè từ Thái Lan, Đức, Đài Loan,
năm. Từ năm 2014 đến năm 2018, diện Ma-lai-xi-a, Trung Quốc. Trong đó nhập
khẩu chè từ Đức tăng mạnh, tăng
tích trồng chè đã giảm 5.600 ha.
19.400% về lượng và 1.800% về trị giá
Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp so với năm 2017, đạt 390 tấn, trị giá 114
In-đô-nê-xi-a, chè nước này sản xuất nghìn USD trong năm 2018.
nhiều nhất vào năm 2003 với sản lượng
10 thị trường cung cấp chè lớn nhất cho In-đô-nê-xi-a trong năm 2018
Thị
trường
Tổng
Việt Nam
Kê-ni-a
Ấn Độ
Thái Lan
Đức
Đài Loan
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Năm 2018
Lượng
(Tấn)
14.925
9.311
2.266
907
723
390
371

Trị giá
(Nghìn
USD)
29.445
8.704
6.375
1.363
4.114
114
1.475

So với năm 2017 (%)
Giá TB
(USD/
tấn)
1.972,9
934,8
2.813,3
1.502,8
5.690,2
292,3
3.975,7

Tỷ trọng theo
lượng (%)

Lượng

Trị giá

Giá
TB

Năm
2018

1,7
-4,0
-4,9
-16,6
113,9
19.400,0
41,6

12,3
-1,6
-9,6
-13,0
114,8
1.800,0
73,7

10,4
2,5
-5,0
4,4
0,4
-90,3
22,7

100,0
62,4
15,2
6,1
4,8
2,6
2,5

Năm
2017
100,0
66,1
16,2
7,4
2,3
0,0
1,8

Số ra ngày 22/4/2019
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Thị
trường
Ma-lai-xi-a
Xri Lan-ca
Trung Quốc
Nhật Bản

Năm 2018
Lượng
(Tấn)
293
241
140
116

Trị giá
(Nghìn
USD)
340
1.962
911
1.834

So với năm 2017 (%)
Giá TB
(USD/
tấn)
1.160,4
8.141,1
6.507,1
15.810,3

Lượng
396,6
-2,8
42,9
5,5

Trị giá
290,8
5,3
76,9
30,6

Giá
TB
-21,3
8,3
23,8
23,9

Tỷ trọng theo
lượng (%)
Năm
2018

Năm
2017

2,0
1,6
0,9
0,8

0,4
1,7
0,7
0,7

Nguồn: ITC
Về mặt hàng: Năm 2018, In-đô-nê-xi-a
In-đô-nê-xi-a nhập khẩu chè xanh
chủ yếu nhập khẩu chè đen và chè trong năm 2018 giảm về lượng nhưng trị
xanh. Trong đó, nhập khẩu chè đen đạt giá tăng do giá nhập khẩu chè xanh tăng
10,9 nghìn tấn, trị giá 20,05 triệu USD, mạnh. Trong khi giảm nhập khẩu chè
tăng 5,5% về lượng và tăng 7,4% về xanh từ Việt Nam, In-đô-nê-xi-a lại tăng
trị giá so với năm 2017. Việt Nam là mạnh nhập khẩu chè xanh từ thị trường
thị trường cung cấp chè đen chính cho Thái Lan trong năm 2018 đạt 323 tấn, trị
In-đô-nê-xi-a trong năm 2018. Thị phần giá 2,1 triệu USD, tăng 146,6% về lượng
chè đen nhập khẩu từ Việt Nam tăng và 139,1% về trị giá so với năm 2017. Thị
thêm 0,4% so với năm 2017. Trong khi phần nhập khẩu chè xanh từ Thái Lan
đó, thị phần chè đen của Kê-ni-a và Ấn Độ tăng thêm 5% so với năm 2017. Ngoài
trong tổng nhập khẩu của In-đô-nê-xi-a ra, In-đô-nê-xi-a còn tăng mạnh nhập
giảm.
khẩu chè xanh từ thị trường Đài Loan,
Đức và Nhật Bản trong năm 2018.
Mặt hàng chè chính In-đô-nê-xi-a nhập khẩu trong năm 2018
Năm 2018
Mặt hàng
Chè đen
Việt Nam
Kê-ni-a
Ấn Độ
Thái Lan
Ma-lai-xi-a
Chè xanh
Việt Nam
Thái Lan
Đài Loan
Đức
Nhật Bản

Lượng
(Tấn)
10.899
6.258
2.266
871
400
292
4.025
3.054
323
165
128
115

Trị giá
Giá TB
(Nghìn
(USD/tấn)
USD)
20.052
1.839,8
5.915
945,2
6.375
2.813,3
1.267
1.454,6
2.025
5.062,5
337
1.154,1
9.377
2.329,7
2.789
913,2
2.090
6.470,6
659
3.993,9
42
328,1
1.826
15.878,3

So với năm 2017 (%)
Lượng

Trị
giá

5,5
6,2
-4,9
-14,0
94,2
394,9
-7,4
-19,8
146,6
34,1
6.300,0
36,9

7,4
7,3
-9,6
-4,1
94,5
296,5
24,1
-16,4
139,1
67,7
740,0
37,3

Giá TB
1,8
1,0
-5,0
11,5
0,2
-19,9
34,1
4,2
-3,0
25,0
-86,9
0,3

Tỷ trọng theo
lượng (%)
Năm
2018

Năm
2017

100,0
57,4
20,8
8,0
3,7
2,7
100,0
75,9
8,0
4,1
3,2
2,9

100,0
57,0
23,1
9,8
2,0
0,6
100,0
87,6
3,0
2,8
0,0
1,9

Nguồn: ITC
(Ghi chú: Mã HS: 090210, 090220, 090230, 090240)
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- Trong 20 ngày đầu tháng 4/2019 giá sàn xuất khẩu sắn và giá xuất khẩu
tinh bột sắn ổn định so với cuối tháng 3/2019.
- Giá sắn nguyên liệu trong 20 ngày đầu tháng 4/2019 tại thị trường trong
nước giảm nhẹ so với cuối tháng 3/201

1. Thị trường sắn thế giới

sẽ bị trả lại hoặc tiêu hủy ngay tại chỗ.
Cụ thể, đối với mặt hàng sắn, Thái Lan
Trong 20 ngày đầu tháng 4/2019,
yêu cầu các xe vận chuyển sắn phải đi
Hiệp hội Thương mại sắn Thái Lan giữ
qua các trạm kiểm soát tại các cửa khẩu
giá sàn xuất khẩu sắn ổn định so với cuối
đã được chỉ định, nhằm ngăn chặn sự
tháng 3/2019 ở mức 220 USD/tấn FOB
lây lan dịch bệnh khảm lá sắn từ Căm-pu-chia
Băng Cốc. Bên cạnh đó, theo báo giá
vào Thái Lan. Qua đó, giúp bảo vệ cho
của Hiệp hội tinh bột sắn Thái Lan, chào
hơn 500.000 nông dân trồng sắn tại Thái
giá xuất khẩu tinh bột sắn cũng được
Lan, cũng như đảm bảo sự ổn định và
giữ ổn định so với cuối tháng 3/2019, ở
phát triển của ngành công nghiệp sắn
mức 465 USD/tấn FOB Băng Cốc, đồng
tại nước này với giá trị đóng góp khoảng
thời giá tinh bột sắn nội địa cũng ổn định
100 tỷ Baht mỗi năm. Hàng năm, lượng
ở mức 13,8 Baht/kg và giá sắn nguyên
sắn nhập khẩu của Thái Lan từ Căm-pu-chia
liệu nội địa cũng giữ ổn định so với cuối
chiếm tới 75% và 25% được nhập khẩu
tháng 3/2019 ở mức 2,30 – 2,50 Baht/kg.
từ Lào.
Mới đây, Bộ Nông nghiệp Thái
2. Thị trường sắn trong nước
Lan đã ra thông báo về việc kiểm soát
Trong 20 ngày đầu tháng 4/2019, giá
các mặt hàng nông sản nhập khẩu từ
Căm-pu-chia nhằm phòng tránh lây lan sắn nguyên liệu tại các vùng giảm nhẹ
dịch bệnh, trong đó yêu cầu tất cả các so với cuối tháng 3/2019. Tại Tây Ninh,
nhà xuất khẩu phải có giấy kiểm dịch giá sắn thu mua tại nhà máy dao động
thực vật và giấy chứng nhận xuất xứ, quanh mức 2.600 – 2.800 đồng/kg, giảm
hàng hóa xuất khẩu đảm bảo không có 150 đồng/kg so với cuối tháng 3/2019.
côn trùng và các sinh vật có hại khác. Tại Kon Tum, giá sắn thu mua ở mức
Thông báo nêu rõ, nếu phía Thái Lan 2.400 – 2.500 đồng/kg. Tại miền Bắc, giá
kiểm tra và phát hiện sự cố thì hàng hóa sắn mua xô từ 1.600 – 2.000 đồng/kg.
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Hiện nay đã vào thời điểm cuối vụ
sắn 2018 - 2019, các nhà máy chủ yếu
đã dừng sản xuất. Xuất khẩu tinh bột sắn
qua kênh biên mậu vẫn trong trạng thái
trầm lắng, trong khi nhu cầu mua hàng
của các nhà máy phía Trung Quốc chậm,
một số lô hàng tinh bột sắn của Việt Nam
bị sức ép bán hàng để thu hồi vốn nên
phải bán với mức giá khá thấp. Thêm vào
đó, mức thuế VAT sản phẩm sắn tại Trung
Quốc giảm, tạo điều kiện thuận lợi hơn
về giá cho các đơn vị nhập khẩu chính
ngạch qua các cảng biển Trung Quốc,
điều này gây áp lực lên giá xuất khẩu tinh
bột sắn qua đường biên mậu. Ngoài ra,
tình hình xuất khẩu của Trung Quốc sang
thị trường châu Âu không tốt trong bối
cảnh Anh chưa tìm được giải pháp cho

việc Brexit, cộng thêm Chính phủ Trung Quốc
họp quốc hội để thống nhất các giải pháp
hỗ trợ phát triển kinh tế nên các nhà máy
hiện đang mua hàng chậm.
Hiện tại, các đơn vị kinh doanh sắn lát
vừa nhập hàng vào lưu kho vừa giao dịch
xuất bán. Phía Thái Lan vẫn giữ ổn định
mức giá sàn xuất khẩu mặt hàng này nên
các doanh nghiệp kinh doanh sắn lát Việt
Nam ổn định giá đầu ra và hướng tới các
thị trường tiềm năng chấp nhận mức giá
mua tốt hơn thị trường Trung Quốc.

Do nguồn nguyên liệu cuối vụ giảm,
độ bột đạt thấp nên các nhà máy Việt
Nam hầu hết chào bán lượng hàng đã
sản xuất trước đó, mức giá trong khoảng
440 - 450 USD/tấn FOB cảng thành phố
Hồ Chí Minh.
Giá sắn củ tươi thu mua nội địa và giá sắn lát xuất khẩu của Việt Nam
Nội dung

Giá ngày
28/02/2019

Sắn nguyên liệu (trữ bột 30%):
Tây Ninh (sắn Căm-pu2.700 - 3.000 đ/kg
chia và nội địa)
Kon Tum
2.400- 2.600 đ/kg
Miền Bắc (mua xô)
1.600 - 2.000 đ/kg
Sắn lát:
FOB Quy Nhơn
230 USD/tấn
Sắn lát khô Quy Nhơn
5.325 - 5.350 đ/kg
Tinh bột sắn:
FOB cảng TP. Hồ Chí
420-430 USD/tấn
Minh
DAF Lạng Sơn
3.150 – 3.250
CNY/tấn
FOB Băng Cốc, Thái Lan
450 USD/tấn

Giá ngày
28/3/2019

Giá ngày
19/4/2019

2.750 - 2.950 đ/kg

2.600 -2.800 đ/kg

2.450- 2.500 đ/kg
1.700 - 2.100 đ/kg

2.400- 2.500 đ/kg
1.750 - 2.000 đ/kg

230 USD/tấn
5.320 - 5.350 đ/kg

230 USD/tấn
5.340 - 5.380 đ/kg

440-450 USD/tấn

440-450 USD/tấn

3.150 – 3.250
CNY/tấn
460-465 USD/tấn

3.100 – 3.200
CNY/tấn
465 USD/tấn

Nguồn: Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại tổng hợp
3. Tình hình xuất khẩu sắn và với tháng 2/2019, giảm 15,4% về lượng
các sản phẩm từ sắn của Việt Nam và giảm 5,3% về trị giá so với cùng kỳ
năm 2018; giá xuất khẩu bình quân tăng
Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải
11,9% so với cùng kỳ năm 2018 lên
quan, xuất khẩu sắn và các sản phẩm
388,4 USD/tấn. Lũy kế 3 tháng đầu năm
từ sắn tháng 3/2019 đạt 270,72 nghìn
2019, lượng sắn và các sản phẩm từ sắn
tấn, trị giá 105,14 triệu USD, tăng 97,8%
xuất khẩu đạt 678,51 nghìn tấn, trị giá
về lượng và tăng 99,1% về trị giá so
256,37 triệu USD, giảm 24% về lượng
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và giảm 10,4% về trị giá so với cùng kỳ
năm 2018; giá xuất khẩu bình quân đạt
377,9 USD/tấn, tăng 17,8% so với cùng
kỳ năm 2018.

cùng kỳ năm 2018; giá xuất khẩu bình
quân giảm 4,5% so với cùng kỳ năm
2018 xuống còn 216,5 USD/tấn. Tính
chung 3 tháng đầu năm 2019, lượng sắn
Tính riêng mặt hàng sắn, trong tháng đã xuất khẩu đạt 155,08 nghìn tấn, trị giá
3/2019 xuất khẩu đạt 61,95 nghìn tấn, 29,09 triệu USD, giảm 63,1% về lượng
trị giá 13,41 triệu USD, tăng 129,5% về và giảm 66% về trị giá so với cùng kỳ
lượng và tăng 159,3% về trị giá so với năm 2018, giá xuất khẩu bình quân đạt
tháng 2/2019; nhưng giảm 57,8% về 187,6 USD/tấn, giảm 8% so với cùng kỳ
lượng và giảm 59,7% về trị giá so với năm 2018.
Xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn của Việt Nam theo tháng năm 2017 - 2019
(Đơn vị tính: Nghìn tấn)

Nguồn: Tổng cục Hải quan
Trong tháng 3/2019, Việt Nam xuất
Đáng chú ý, tháng 3/2019, xuất khẩu
khẩu sắn và sản phẩm sắn chủ yếu sang sắn và sản phẩm từ sắn sang Phi-líp-pin
các nước châu Á, trong đó Trung Quốc có mức tăng trưởng mạnh nhất, với 6,18
là thị trường xuất khẩu chủ lực, chiếm nghìn tấn, trị giá 2,6 triệu USD, tăng
92,7% tổng lượng sắn xuất khẩu, đạt 433,9% về lượng và tăng 359,8% về trị
254,25 nghìn tấn, trị giá 90,92 triệu USD, giá so với tháng 2/2019; so với cùng kỳ
tăng 34,5% về lượng và tăng 25,7% về năm 2018 tăng 7,7% về lượng và tăng
trị giá so với tháng 2/2019; so với cùng 23,2% về trị giá; giá xuất khẩu bình quân
kỳ năm 2018, giảm 31,9% về lượng và tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2018
giảm 18,6% về trị giá. Giá xuất khẩu lên mức 420,9 USD/tấn. Lũy kế 3 tháng
bình quân tăng 19,5% so với cùng kỳ đầu năm 2019, xuất khẩu sắn và các
năm 2018 lên mức 357,6 USD/tấn. Tính sản phẩm từ sắn sang Hàn Quốc đạt
chung 3 tháng đầu năm 2019, lượng 14,92 nghìn tấn, trị giá 4,06 triệu USD,
sắn đã xuất khẩu đạt 93,31 nghìn tấn, tăng 444,6% về lượng và tăng 555,7%
trị giá 15,69 triệu USD, giảm 65,9% về về trị giá, giá xuất khẩu bình quân ở mức
lượng và giảm 70% về trị giá so với cùng 289,5 USD/tấn, tăng 20,4% so với cùng
kỳ năm 2018, giá xuất khẩu bình quân kỳ năm 2018.
đạt 168,17 USD/tấn, giảm 12,2% so với
Trong khi đó, xuất khẩu sắn và các
cùng kỳ năm 2018.
sản phẩnm từ sắn sang Nhật Bản trong
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tháng 3/2019 có mức giảm mạnh nhất so
với cùng kỳ năm 2018, giảm 92,7% về
lượng và giảm 64,2% về trị giá.

Trung Quốc (Sinograin) thông báo đã
giảm được 100 triệu tấn ngô trong năm
2018, khiến giá ngô trở nên cạnh tranh
hơn và dẫn tới sụt giảm các sản phẩm
thay thế ngô, đặc biệt là sắn lát.

Thời gian qua xuất khẩu sắn sang
Trung Quốc gặp nhiều khó khăn, nhu cầu
nhập khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn
Tuy nhiên, Trung Quốc đang thực
từ Trung Quốc giảm. Bên cạnh đó, Trung hiện kế hoạch thúc đẩy mở rộng sản
Quốc tăng cường kiểm soát nghiêm ngặt xuất và sử dụng ethanol với mục tiêu sử
các quy định về nhãn mác, bao bì, thông dụng 10 triệu tấn ethanol vào năm 2020
tin sản phẩm tinh bột sắn của Việt Nam sẽ đẩy nhu cầu sắn tăng gấp đôi (dự kiến
nhập khẩu qua các cửa khẩu tiếp giáp tỷ lệ 2-2,3 kg sắn cho 1 lít ethanol). Thêm
với tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Ngoài vào đó, đồng Baht của Thái Lan tiếp tục
ra, hiện nay Trung Quốc vẫn tiếp tục áp tăng giá so với đồng USD, giúp giá sắn
dụng chính sách duy trì sản lượng dự trữ của Việt Nam trở nên cạnh tranh hơn
ngô ở mức thấp thông qua đấu giá định so với giá sắn Thái Lan trên thị trường
kỳ. Cơ quan dự trữ ngũ cốc quốc gia của Trung Quốc.
Thị trường xuất khẩu sắn và sản phẩm từ sắn của Việt Nam trong tháng 3
và 3 tháng đầu năm 2019

Thị
trường

Tháng 3/2019

So với tháng
3/2018 (%)

Trị giá
(nghìn
USD)

Lượng

Tổng

270.724 105.136

Trung Quốc

239.329

Hàn Quốc

3 tháng năm
2019

So với 3
tháng năm
2018 (%)

Trị giá
(nghìn
USD)

Lượng

-15,4

-5,3 678.510 256.375

-24

-10,4

93.462

-10,6

0,9 603.542 227.443

-24,5

-9,5

13.793

3.791

-29,1

-25,8

27.822

7.853

26,3

37,7

Đài Loan

2.176

1.022

-47,8

-46,8

6.920

3.119

-27,5

-28,3

Ma-lai-xi-a

1.414

649

-50,6

-50,1

6.414

2.809

-17,9

-16

Phi-líp-pin

3.155

1.375

-47,3

-49,8

10.495

4.485

-19,4

-16,6

Pa-ki-xtan

57

27

209

122

Lượng
(tấn)

Trị giá

Lượng
(tấn)

Trị
giá

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan

4. Thị phần sắn của Việt Nam tại là 3 thị trường cung cấp sắn lát và tinh
bột sắn cho Trung Quốc. Trong đó,
Trung Quốc
Theo số liệu thống kê của Trung
tâm thương mại quốc tế (ITC), tháng
01/2019, Trung Quốc nhập khẩu 666,22
nghìn tấn sắn lát và tinh bột sắn, trị giá
213,93 triệu USD, tăng 53,2% về lượng
và tăng 51,9% về trị giá so với tháng
12/2018; so với cùng kỳ năm 2018 giảm
34,3% về lượng và giảm 18,6% về trị
giá. Thái Lan, Việt Nam và Căm-pu-chia

Số ra ngày 22/4/2019

Trung Quốc nhập khẩu sắn lát và tinh bột
sắn từ Việt Nam đạt 175,03 nghìn tấn,
trị giá 59,59 triệu USD, tăng 143,7% về
lượng và tăng 168,3% về trị giá so với
tháng 12/2018; so với cùng kỳ năm 2018
giảm 15,3% về lượng nhưng tăng 14%
về trị giá. Trong tháng 01/2019, lượng
sắn lát và tinh bột sắn của Việt Nam
chiếm 26,3% trong tổng lượng sắn lát và
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tinh bột sắn nhập khẩu của Trung Quốc.
Trong khi đó, lượng sắn lát và tinh bột
sắn của Thái Lan chiếm tới 69,5%. Đáng
chú ý, trong tháng 01/2019, Trung Quốc
đẩy mạnh nhập khẩu lượng sắn lát và
tinh bột sắn từ Căm-pu-chia với 26,08
nghìn tấn, trị giá 7,52 triệu USD, tăng
200,7% về lượng và tăng 156,8% về trị
giá so với tháng 12/2018; so với cùng kỳ
năm 2018 tăng 1.164,6% về lượng và
tăng 887,1% về trị giá.

tấn, giảm 50,1%.

Ngược lại, Trung Quốc lại tăng nhập
khẩu mặt hàng tinh bột sắn (mã HS:
110814), với khối lượng đạt trên 293,59
nghìn tấn, trị giá 129,68 triệu USD, tăng
10,9% về lượng và tăng 24,6% về trị giá
so với cùng kỳ năm 2018. Trung Quốc
nhập khẩu mặt hàng tinh bột sắn chủ
yếu từ các thị trường như: Thái Lan,
Việt Nam và Căm-pu-chia. Trong đó,
Việt Nam là thị trường cung cấp mặt
Trong tháng 01/2019, Trung Quốc hàng tinh bột sắn lớn thứ 2 cho Trung
giảm nhập khẩu mặt hàng sắn lát (mã Quốc, chiếm 42,8% thị phần trong tổng
HS: 071410), với 372,62 nghìn tấn, trị giá lượng tinh bột sắn nhập khẩu của Trung
84,25 triệu USD, tăng 39,2% về lượng Quốc, trong khi Thái Lan chiếm 54%,
và tăng 39,7% về trị giá so với tháng Căm-pu-chia chiếm 2,6%. Đáng chú
12/2018; so với cùng kỳ năm 2018 giảm ý, lượng tinh bột sắn nhập khẩu từ
50,2% về lượng và giảm 46,9% về trị giá. Việt Nam của Trung Quốc trong tháng
Thái Lan, Việt Nam và Căm-pu-chia là 01/2019 tăng mạnh so với cùng kỳ năm
3 thị trường chính cung cấp lượng sắn 2018, tăng tới 85,6%, với khối lượng đạt
lát cho Trung Quốc trong tháng 01/2019. 125,54 nghìn tấn, trị giá 52,77 triệu USD,
Trong đó, sắn lát của Việt Nam chiếm tăng 93,5%; trong khi đó Trung Quốc
13,3% thị phần trong nhập khẩu sắn lát cũng tăng nhập khẩu lượng tinh bột sắn
của Trung Quốc trong tháng 01/2019, của Căm-pu-chia với 7,69 nghìn tấn,
với 49,49 nghìn tấn, giảm 64,4% so với tăng 272,7% so với cùng kỳ năm 2018,
cùng kỳ năm 2018. Trong khi Thái Lan trong khi giảm nhập khẩu lượng tinh bột
chiếm tới 81,7% thị phần sắn lát nhập sắn của Thái Lan với 158,66 nghìn tấn,
khẩu của Trung Quốc, với 304,59 nghìn giảm 18,5% so với cùng kỳ năm 2018.
Thị trường cung sắn lát và tinh bột sắn cho Trung Quốc trong tháng 01/2019
(mã HS: 071410, 110814)
(tỷ trọng tính theo lượng)
So với
T12/2018 (%)

T01/2019
Thị trường

Lượng
(tấn)

Trị giá
(nghìn
USD)

Lượng

Tổng

666.216

213.929

53,2

Thái Lan

463.256

146.009

Việt Nam

175.032

Căm-pu-chia
Lào
Đài Loan

Trị
giá

So với
T01/2018 (%)

Tỷ trọng (%)

Tháng Tháng

Lượng

Trị giá

51,9

-34,3

-18,6

100,0

100,0

34,6

28,9

-42,4

-30,3

79,4

69,5

59.589

143,7

168,3

-15,3

14,0

20,4

26,3

26.083

7.522

200,7

156,8

1.164,6

887,1

0,2

3,9

1.776

773

-82,4

-68,0

286,1

315,6

0,0

0,3
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25

131,7

177,8

1.164,4

1.150,0

0,0

0,0

1/2018

1/2019

Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê của Trung tâm thương mại quốc tế
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- Ngành chế biến thủy sản Trung Quốc đang đối mặt với hàng loạt khó khăn
như: Tình trạng thiếu hụt lao động, năng lực kỹ thuật thấp, chi phí tăng và
không đủ đầu tư vào nghiên cứu và phát triển.
- Giá cá ngừ vằn nguyên con đông lạnh cỡ từ 1,8kg trở lên cập cảng tại
Băng Cốc tăng.
- Giá cá tra nguyên liệu tại An Giang ổn định; giá tôm sú cỡ 20 con/kg tại Cà
Mau giảm 5.000 đ/kg.
- Trong 15 ngày đầu tháng 4/2019, xuất khẩu thủy sản giảm, nhập khẩu thủy
sản tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2018.
- Thị phần thủy sản Việt Nam trong tổng nhập khẩu thủy sản của Hoa Kỳ
tăng so với cùng kỳ năm trước.

1. Thị trường thủy sản thế giới
- Trung Quốc: Theo China Industrial
Research Network, một cơ quan nghiên
cứu kinh tế, ngành chế biến thủy sản
Trung Quốc đang đối mặt với hàng loạt
khó khăn như: Tình trạng thiếu hụt lao
động, năng lực kỹ thuật thấp, chi phí
tăng và không đủ đầu tư vào nghiên cứu
và phát triển.
China Industrial Research Network
đề xuất các giải pháp như: Đầu tư vào
công nghệ và mở rộng kinh doanh trên
thị trường nội địa; giảm chi phí lao động,
mở rộng thị trường tiêu dùng nội địa và
giảm sự phụ thuộc vào các thị trường
nước ngoài.

Số ra ngày 22/4/2019

Thay vì cạnh tranh về giá, các doanh
nghiệp chế biến Trung Quốc cần tăng
“chế biến sâu” để gia tăng giá trị cho các
sản phẩm. Tuy nhiên, phần lớn các nhà
máy chế biến thủy sản tại Trung Quốc
không có nền tảng tài chính cần thiết để
cam kết những cải cách lớn như vậy. Các
nhà chế biến thủy sản Trung Quốc cho
đến nay quá phụ thuộc vào hoạt động
gia công chế biến tái xuất cho các khách
hàng nước ngoài.
Trong khi xuất khẩu gặp khó khăn, thị
trường thủy sản nội địa của Trung Quốc
lại đang tăng trưởng. Do vậy, bất cứ loại
thủy sản được khai thác xa bờ nào và
bất cứ nhà máy chế biến nào được lập
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ra nhằm chế biến thủy sản cũng sẽ phải
tìm kiếm nguồn cung các loại thủy sản
và sản phẩm phù hợp với tiêu dùng thực
phẩm của chính người Trung Quốc. Do
đó, nếu các công ty chế biến thủy sản
Trung Quốc thất bại trong công cuộc
chuyển dịch này, ngành sẽ có một tương
lai u ám.

thời gian giao dịch tạm lắng và chậm lại
trong quý cuối cùng của năm 2018. Giá
cá ngừ vằn tại Băng Cốc cỡ 1,8kg dự
kiến sẽ tiếp tục tăng do sản lượng khai
thác cá ngừ thấp. Một số thương nhân
đang cố gắng đàm phán giá cao hơn, ở
mức 1.600 USD/tấn.
Hầu hết các hoạt động khai thác
hiện tại đang diễn ra ở khu vực phía
Đông của Trung Tây Thái Bình Dương
(WCPO), cách Băng Cốc khá xa, do đó
làm tăng chi phí vận chuyển để đưa cá
ngừ nguyên liệu tới thị trường này.

- Nhật Bản: Giá trung bình cá ngừ
mắt to Nhật Bản nhập khẩu từ Đài Loan
đã giảm từ mức 824 USD/kg trong tháng
12/2018, xuống còn 799 USD/kg trong
tháng 1/2019, giảm 3%. Đài Loan cung
cấp 62% lượng cá ngừ mắt to đông lạnh
Hiện tượng El Nino đang diễn ra tại
trong tổng nhập khẩu của Nhật Bản, với khu vực Đông Thái Bình Dương vẫn
khối lượng tháng 1/2019 đạt 2.344 tấn.
đang ảnh hưởng tới sản lượng khai thác
Trung Quốc cũng đã giảm giá cá ngừ cá ngừ khiến giá cá ngừ tại trung tâm
mắt to xuất khẩu vào Nhật Bản khoảng Manta của Ecuador cao hơn. Giá cá ngừ
1,7%, hiện còn 832 USD/kg trong tháng tại Manta chưa có thay đổi và vẫn ổn
1/2019. Mặc dù giá thấp hơn, nhưng nhu định ở mức 1.700 USD/tấn.
cầu tiêu thụ cá ngừ đông lạnh tại Nhật
2. Thị trường trong nước
Bản vẫn không tăng.
Giá cá tra nguyên liệu tại An Giang
- Thái Lan: Giá cá ngừ vằn nguyên trong tuần tính đến ngày 18/4/2019 ổn
con đông lạnh cỡ từ 1,8kg trở lên cập định so với tuần trước đó do nguồn cung
cảng tại Băng Cốc đã tăng từ mức 1.550 ổn định, nhưng vẫn giảm 3.500 – 4.500
USD/tấn kể từ cuối tháng 3/2019, lên đ/kg so với cùng kỳ năm trước. Giá tôm
mức 1.575 USD/tấn.
sú cỡ 20 con/kg tại Cà Mau giảm nhẹ,
Kể từ tháng 2/2019, giá cá ngừ vằn trong khi giá tôm thẻ chân trắng mua tại
đã có xu hướng tăng sau khi trải qua một ao đầm tăng nhẹ.
Giá cá tra nguyên liệu tại An Giang đến ngày 18/4/2019
Mặt hàng

Trọng
lượng

Dạng
sản
phẩm

So với giá
Đơn giá (đ/kg) tuần trước
(đ/kg)

So với giá
cùng kỳ năm
trước (đ/kg)

Cá Tra thịt trắng (mua 0,8-1kg/
Tươi
tại hầm, quầng)
con

24.500 - 25.500

=

(-) 3.500 - 4.500

Cá Tra thịt hồng (mua 0,8-1kg/
Tươi
tại hầm, quầng)
con

24.000 - 24.400

=

(-) 3.500 - 4.500

Nguồn: Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại tổng hợp
Giá thủy sản nguyên liệu tại Cà Mau tuần tới ngày 18/4/2019
Mặt hàng
Tôm sú (sống)
Tôm sú (chết)
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Kích cỡ

Dạng sản phẩm

20 con/kg
20 con/kg

(sống sinh thái)
Nguyên liệu

Đơn giá tuần
trước (đ/kg)
300.000
270.000

Đơn giá tuần
báo cáo (đ/kg)
295.000
265.000

Số ra ngày 22/4/2019
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Mặt hàng

Kích cỡ

Tôm sú (sống)
30 con/kg
Tôm sú (chết)
30 con/kg
Tôm sú (sống)
40 con/kg
Tôm sú (chết)
40 con/kg
Tôm đất (sống)
Loại I
Tôm đất (chết)
Loại I
Tôm Bạc
Loại I
Tôm Thẻ chân Cỡ 70 con/
trắng
kg
Tôm Thẻ chân Cỡ 100 con/
trắng
kg
Mực tua (sống)

Dạng sản phẩm
(sống sinh thái)
Nguyên liệu
(sống sinh thái)
Nguyên liệu
(sống)
Nguyên liệu
Nguyên liệu
Mua tại ao đầm
Mua tại ao đầm
(sống)

Đơn giá tuần
trước (đ/kg)
250.000
220.000
200.000
180.000
110.000
90.000
70.000

Đơn giá tuần
báo cáo (đ/kg)
250.000
220.000
200.000
180.000
110.000
90.000
68.000

102.000

104.000

81.000

82.000

120.000

120.000

Mực ống

Loại I

120.000

120.000

Cá Chẻm

1 con/ kg

110.000

110.000

Nguồn: Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại tổng hợp
Ngày 9/4/2019, Aquaculture Stewardship Việt Nam, Băng-la-đét và Phần Lan.
Council (ASC) đã triển khai một cơ chế
Phương pháp chứng nhận nhóm này
chứng nhận nhóm tại Việt Nam, giúp hiện được đăng tải trên website của ASC.
những nông dân sản xuất nhỏ có thể Thời gian có hiệu lực sẽ kéo dài cho tới
tiếp cận cơ chế chứng nhận này dễ dàng khi hoạt động thẩm định lại diễn ra.
hơn. Lễ ra mắt được tổ chức tại thành
Tháng 9/2018, ASC, Tổng cục Thủy
phố Cần Thơ, nằm trong khu vực nuôi cá
sản Việt Nam và Quỹ quốc tế bảo vệ
tra và tôm lớn nhất Việt Nam.
thiên nhiên (WWF) Việt Nam đã hợp tác
Theo sáng kiến mới, các nhà sản trong một dự án nhằm hướng dẫn nông
xuất quy mô nhỏ có thể nhóm lại thành dân Việt Nam đạt chứng nhận ASC.
một nhóm để cùng thực hiện các yêu Chứng nhận ASC-VietGAP so sánh với
cầu theo tiêu chuẩn ASC. Cơ chế này tiêu chuẩn Việt Nam, VietGAP, và các
cho phép họ chia sẻ chi phí và nguồn lực tiêu chuẩn ASC cho tôm, cá tra và cá
cần để đáp ứng các yêu cầu trên và kiểm rô phi, giúp các cơ sở sản xuất đã đạt
định. Cơ chế này sẽ cho phép những chứng nhận VietGAP có thể chuyển đổi
nông dân sản xuất nhỏ cùng nộp hồ sơ sang chứng nhận ASC hiệu quả nhất có thể.
xin chứng nhận, các yêu cầu có thể áp
3. Tình hình xuất, nhập khẩu
dụng theo tiêu chuẩn giống nhau với
từng thành viên và mọi thành viên phải thủy sản
đáp ứng các yêu cầu thì mới đạt chứng nhận.
Theo thống kê của Tổng cục Hải
quan,
trong 15 ngày đầu tháng 4/2019,
Phần lớn nông dân nuôi tôm tại Việt
Nam có quy mô nhỏ và cơ chế này tạo xuất khẩu thủy sản đạt 303,8 triệu USD,
thuận lợi lớn cho chứng nhận nhóm. giảm 5,1% so với 15 ngày đầu tháng
ASC đã phát triển cơ chế chứng nhận 4/2018. Tính từ đầu năm đến hết ngày
nhóm trong vài năm qua, quy trình này 15/4/2019, xuất khẩu thủy sản đạt 2,09 tỷ
đã được tham vấn cộng đồng và 7 nhóm USD, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm 2018.
thử nghiệm đã triển khai tại In-đô-nê-xi-a,
Về nhập khẩu, trong 15 ngày đầu

Số ra ngày 22/4/2019
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tháng 4/2019, nhập khẩu thủy sản đạt
83,45 triệu USD, tăng 28,2% so với cùng
kỳ năm 2018. Lũy kế từ đầu năm 2019
đến hết ngày 15/4/2019, nhập khẩu thủy
sản đạt 495,88 triệu USD, tăng 4,9% so
với cùng kỳ năm 2018.

cá biển Hoa Kỳ (NMFS), nhập khẩu
thủy sản của Hoa Kỳ tháng 2/2019 đạt
201,7 nghìn tấn, trị giá 1,51 tỷ USD, giảm
8,3% về lượng và giảm 8,1% về trị giá
so với cùng kỳ năm 2018. Tính chung 2
tháng đầu năm 2019, Hoa Kỳ nhập khẩu
4. Dung lượng thị trường nhập 446,67 nghìn tấn thủy sản, trị giá 3,35 tỷ
khẩu thủy sản Hoa Kỳ 2 tháng đầu USD, giảm 7,9% về lượng và giảm 6,6%
năm 2019 và thị phần của Việt Nam về trị giá so với cùng kỳ năm 2018. Hoa
Kỳ giảm nhập khẩu thủy sản do tồn kho
Theo số liệu thống kê từ Cục Nghề vẫn ở mức cao.
Nhập khẩu thủy sản của Hoa Kỳ năm 2018 - 2019
300

2,5

Nghìn tấn

250

2

200

1,5

150
1

100

Lượng 2018

50

Lượng 2019

Kim ngạch 2018

Kim ngạch 2019

0

0,5
0

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

T11

T12

Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê của NMFS
Về chủng loại: Trong 2 tháng đầu cùng kỳ năm 2018; trong khi nhập khẩu
năm 2019, Hoa Kỳ giảm nhập khẩu tôm, cá da trơn, cua tăng mạnh.
cá ngừ, cá rô phi, cá tuyết, mực… so với
Chủng loại thủy sản nhập khẩu của Hoa Kỳ 2 tháng năm 2019
2 tháng năm 2019
Chủng loại

Tổng
Tôm
Cá hồi
Cá ngừ
Cá rô phi
Cá tuyết
Cá da trơn
Mực
Cá trích
Cua
Bạch tuộc
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Lượng
(tấn)
446.668
103.836
71.105
57.515
25.175
27.889
22.122
8.753
9.687
7.122
4.330

Trị giá
(nghìn
USD)
3.352.520
993.786
707.254
358.454
94.546
163.214
104.696
51.146
34.566
148.121
33.043

So với 2 tháng
năm 2018 (%)
Lượng
-7,9
-12
2,5
-5
-30,1
-6,7
65,2
-27,6
-24,4
16,2
4,7

Tỷ trọng theo lượng
(%)

Trị giá
-6,6
-18,6
4,4
1
-27,1
0,5
102,6
-22,5
-5,5
46,6
2,2

2 tháng
2019
100
23,25
15,92
12,88
5,64
6,24
4,95
1,96
2,17
1,59
0,97

2 tháng
2018
100,00
24,33
14,30
12,48
7,43
6,16
2,76
2,49
2,64
1,26
0,85

Số ra ngày 22/4/2019
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So với 2 tháng
năm 2018 (%)

2 tháng năm 2019
Chủng loại

Ghẹ
Mặt hàng khác

Lượng
(tấn)
3.896
105.238

Trị giá
(nghìn
USD)
94.412
569.282

Lượng
-2,5
-11,4

Trị giá
-0,2
-14

Tỷ trọng theo lượng
(%)
2 tháng
2019
0,87
23,56

2 tháng
2018
0,82
24,49

Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê của NMFS
Về thị trường cung cấp: Trong 2 tháng
đầu năm 2019, Hoa Kỳ giảm mạnh nhập
khẩu thủy sản từ Trung Quốc, chủ yếu
do nhập khẩu cá rô phi giảm. Do đó, thị
phần thủy sản Trung Quốc trong tổng
nhập khẩu của Hoa Kỳ giảm từ 23,36%
trong 2 tháng đầu năm 2018, xuống còn
16,1% trong 2 tháng đầu năm 2019.
Việt Nam là thị trường cung cấp thủy
sản lớn thứ 2 cho Hoa Kỳ trong 2 tháng
đầu năm 2019. Nhập khẩu thủy sản của

Hoa Kỳ từ Việt Nam tăng mạnh do nhập
khẩu cá da trơn tăng mạnh. Theo thống
kê của NMFS, 2 tháng đầu năm 2019,
nhập khẩu thủy sản các loại của Hoa Kỳ
từ Việt Nam đạt 41,4 nghìn tấn, trị giá
263,27 triệu USD, tăng 32,9% về lượng
và tăng 29,3% về trị giá so với cùng kỳ
năm 2018. Thị phần thủy sản Việt Nam
trong tổng lượng nhập khẩu của Hoa Kỳ
tăng từ mức 6,43% trong 2 tháng đầu
năm 2018, lên 9,28% trong 2 tháng đầu
năm 2019.

10 thị trường cung cấp thủy sản lớn nhất cho Hoa Kỳ 2 tháng năm 2019
So với 2 tháng năm
2018 (%)

2 tháng năm 2019
Thị trường

Trung Quốc
Việt Nam
Ấn Độ
Chi-lê
Thái Lan
Ca-na-đa
In-đô-nê-xi-a
Ê-cua-đo
Na Uy
Mê-hi-cô

Lượng
(tấn)
71.491
41.436
41.134
39.850
37.594
36.158
33.667
19.438
16.604
15.251

Trị giá
(nghìn
USD)
352.552
263.274
341.575
371.134
220.177
322.867
298.128
118.730
147.887
114.564

Lượng
-36,9
32,9
8,9
0,8
-4,4
-6,9
-8,3
-10,6
0,7
-7,8

Trị giá
-35
29,3
-4,5
5,8
-11,8
-9,2
-14,9
-22
5,5
5,1

Thị phần theo lượng
(%)
2 tháng
2019
16,01
9,28
9,21
8,92
8,42
8,1
7,54
4,35
3,72
3,41

2 tháng
2018
23,36
6,43
7,79
8,15
8,11
8,01
7,57
4,48
3,40
3,41

Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê của NMFS
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- In-đô-nê-xi-a dự kiến đẩy mạnh xuất khẩu đồ nội thất bằng mây sang thị
trường Trung Quốc.
- Xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ của EU khó có thể tăng trong năm 2019.
- Thị phần đồ nội thất bằng gỗ Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Ca-nađa giảm nhẹ.
- Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong nửa đầu tháng 4/2019 tăng mạnh.

1. Thị trường gỗ và sản phẩm gỗ khẩu sang thị trường Trung Quốc, chính
phủ In-đô-nê-xi-a dự kiến sẽ hỗ trợ kinh
thế giới
- In-đô-nê-xi-a: Theo Hiệp hội Công
nghiệp và Thủ công mỹ nghệ In-đô-nêxi-a (HIMKI), dự báo tiêu thụ đồ nội thất
ở Trung Quốc đạt 225 tỷ USD mỗi năm
và đây là cơ hội cho các nhà xuất khẩu
In-đô-nê-xi-a nếu họ tận dụng được
lợi thế, như việc đẩy mạnh sản phẩm
nội thất làm bằng mây, vì đồ nội thất
bằng mây không được sản xuất tại thị
trường Trung Quốc và đây là lợi thế của
In-đô-nê-xi-a. Mây là nguồn nguyên liệu
sẵn có tại In-đô-nê-xi-a và nguồn nguyên
liệu thô này không có ở nhiều quốc gia.
Hiện tại, chỉ có ba quốc gia sản xuất
các sản phẩm nội thất bằng mây chất
lượng cao trên thế giới là: In-đô-nê-xi-a,
Bra-xin, Công-gô. Để đẩy mạnh xuất
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phí cho triển lãm, nghiên cứu, quảng
bá... Bên cạnh đó, ngành công nghiệp
nội thất In-đô-nê-xi-a cũng cần tìm cách
mời các nhà đầu tư Trung Quốc đầu tư
vào ngành.
- EU: Theo nguồn ITTO, các nhà sản
xuất đồ nội thất của EU đang cố gắng
duy trì và tăng thị phần tại thị trường
nội khối, mở rộng thị phần tại các thị
trường ngoài khối EU. Năm 2018, trị giá
xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ của EU
đạt 8,78 tỷ Eur (tương đương với 9,83
tỷ USD), giảm 1,7% so với năm 2017.
Xu hướng xuất khẩu giảm sang các thị
trường ngoài EU do các nhà sản xuất
của EU đang phải cạnh tranh mạnh mẽ
đối với với các nhà sản xuất mới nổi ở các
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nước Đông Âu và ngoài EU như: Bốt-sina và
Héc-xê-gô-vi-na, U-crai-na, Thổ Nhĩ Kỳ và
Việt Nam. Trong 5 năm qua các quốc gia
sản xuất đồ nội thất này đã nhanh chóng
vượt qua tất cả các quốc gia nhiệt đới
khác trong bảng xếp hạng quốc gia trên
thế giới về sản xuất đồ nội thất bằng gỗ.
Do các vấn đề thị trường trong nước
ở EU và chính sách Ngân hàng Trung
ương châu Âu để giữ lãi suất ở mức thấp
kỷ lục nhằm tăng nhu cầu, đồng euro dự
kiến sẽ mất giá so với đồng USD vào
năm 2019, và điều này có thể thúc đẩy
xuất khẩu của EU trong năm 2019.
Việc giảm tốc độ tăng trưởng toàn
cầu nói chung được nhiều tổ chức dự
báo và xu hướng này diễn ra rộng rãi ở
hầu hết các khu vực. Do đó, nhìn chung,
xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ của EU
khó có thể tăng trong năm 2019.

sản phẩm gỗ đạt 276,2 triệu USD, tăng
22,7% so với cùng kỳ năm 2018. Lũy kế
từ đầu năm đến hết ngày 15/04/2019,
trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt
2,68 tỷ USD, tăng 17,8% so với cùng kỳ
năm 2018. Trong đó, trị giá xuất khẩu
sản phẩm gỗ đạt 1,9 tỷ USD, tăng 18,3%
so với cùng kỳ năm 2018.
Nhập khẩu: Theo số liệu thống kê từ
Tổng cục Hải quan, trị giá nhập khẩu gỗ
và sản phẩm gỗ của Việt Nam từ ngày
01/04/2019 đến ngày 15/04/2019 đạt
104,9 triệu USD, tăng 17,7% so với cùng
kỳ năm 2018. Lũy kế từ đầu năm đến hết
ngày 15/04/2019, trị giá nhập khẩu gỗ và
sản phẩm gỗ đạt 685,1 triệu USD, tăng
12,5% so với cùng kỳ năm 2018.

3. Dung lượng thị trường nhập
khẩu đồ nội thất bằng gỗ Ca-na-đa
và thị phần của Việt Nam

Theo số liệu từ Cơ quan thống kê Cana-đa,
trị giá nhập khẩu đồ nội thất bằng
2. Tình hình xuất, nhập khẩu gỗ
gỗ của Ca-na-đa trong tháng 2/2019
và sản phẩm gỗ
đạt 154,1 triệu USD, giảm 22,4% so
Xuất khẩu: Theo số liệu thống kê với tháng trước, tăng 2% so với tháng
từ Tổng cục Hải quan, trị giá xuất khẩu 2/2018. Lũy kế đến hết tháng 2/2019, trị
gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam từ giá nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ của
ngày 01/04/2019 đến ngày 15/04/2019 Ca-na-đa đạt 352,9 triệu USD, tăng 5,1%
đạt 415,8 triệu USD, tăng 30,2% so với so với cùng kỳ năm 2018.
cùng kỳ năm 2018. Trong đó, xuất khẩu
Nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Ca-na-đa năm 2018 - 2019
(Tỷ giá 1Euro =1,12 USD)

(ĐVT: Triệu USD)

Nguồn: Cơ quan Thống kê Ca-na-đa
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Với dân số 35,9 triệu người, nhập
khẩu hàng hóa của Ca-na-đa là 458,9 tỷ
USD trong năm 2018 tương đương với
nhu cầu nhập khẩu gần 12.800 USD/
người/năm. Ca-na-đa là thị trường có
khả năng chi trả cho các sản phẩm có giá
trị cao và là cầu nối quan trọng để doanh
nghiệp Việt Nam mở rộng thị trường
sang các quốc gia châu Mỹ khác. Đối với
sản phẩm gỗ, Ca-na-đa là thị trường lớn,
nhu cầu nhập khẩu đồ gỗ tăng do sản
xuất trong nước không cạnh tranh được
với các sản phẩm nhập khẩu.
Ca-na-đa là 1 trong 3 nước thành
viên trong khối CPTPP mà Việt Nam
chưa có thỏa thuận thương mại song
phương. Cơ cấu sản phẩm của Việt
Nam và Ca-na-đa ít cạnh tranh mà mang
tính bổ sung cho nhau. Đối với mặt hàng

gỗ và sản phẩm gỗ, Việt Nam có thể
đẩy mạnh nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ
Ca-na-đa phục vụ ngành chế biến và
xuất khẩu sản phẩm hoàn chỉnh ngược
lại sang Ca-na-đa.
Thị trường nhập khẩu:
Ca-na-đa nhập khẩu đồ nội thất bằng
gỗ chủ yếu từ ba thị trường chính trong
2 tháng đầu năm 2019 như: Trung Quốc,
Hoa Kỳ và Việt Nam, trị giá nhập khẩu
đồ nội thất bằng gỗ từ ba thị trường
này chiếm tới 74,2% tổng trị giá nhập
khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Ca-na-đa.
Ca-na-đa tăng thị phần nhập khẩu đồ
nội thất bằng gỗ từ thị trường Trung
Quốc và giảm thị phần nhập khẩu từ
Hoa Kỳ và Việt Nam trong 2 tháng đầu
năm 2019.

Ca-na-đa nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ từ 10 thị trường chính trong tháng 2 và
2 tháng đầu năm 2019
Thị trường

Tháng
2/2019
(Nghìn
USD)

Tổng
Trung Quốc
Hoa Kỳ
Việt Nam
Ý
Ba Lan
Ma-lai-xi-a
Mê-hi-cô
Lít-va
In-đô-nê-xi-a
Đức

154.146
57.576
36.156
17.540
8.338
6.153
5.851
3.332
2.149
2.189
2.246

So với
tháng
1/2019
(%)
-22,4
-31,5
-10,0
-33,8
-18,6
-11,2
-8,7
12,0
-6,5
-0,9
9,1

So với
tháng
2,0
5,5
-5,0
-3,8
20,3
-12,5
53,9
31,3
43,2
-7,8
16,5

Mặt hàng nhập khẩu
Ca-na-đa nhập khẩu chủ yếu ba mặt
hàng chính trong cơ cấu mặt hàng đồ nội
thất bằng gỗ 2 tháng đầu năm 2019 như:
Ghế khung gỗ (mã HS 940161+940169),
đồ nội thất phòng khách và phòng ăn (mã
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2 tháng
2019
(Nghìn
USD)

So với
2 tháng
2018
(%)

352.905
141.607
76.309
44.049
18.579
13.079
12.258
6.308
4.447
4.399
4.306

5,1
11,2
-3,8
4,8
16,4
-7,6
18,2
17,0
27,5
-2,4
-6,9

Tỷ trọng 2 tháng
(%)
Năm
Năm
2019
2018
100,0
100,0
40,1
37,9
21,6
23,6
12,5
12,5
5,3
4,8
3,7
4,2
3,5
3,1
1,8
1,6
1,3
1,0
1,2
1,3
1,2
1,4

Nguồn: Cơ quan Thống kê Ca-na-đa
HS 940360), đồ nội thất phòng ngủ (mã
HS 940350), trị giá nhập khẩu ba mặt hàng
này chiếm tới 87,4% tổng trị giá nhập khẩu
đồ nội thất bằng gỗ của Ca-na-đa.
+ Trong đó, dẫn đầu là mặt hàng ghế
khung gỗ với trị giá 144,5 triệu USD, tăng
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7,1% so với cùng kỳ năm 2018. Mặt hàng
ghế khung gỗ Ca-na-đa nhập khẩu nhiều
nhất từ thị trường Trung Quốc với trị giá
80,2 triệu USD, tăng 16,9% so với cùng kỳ
năm 2018. Tiếp theo là thị trường Hoa Kỳ
đạt 35,3 triệu USD, giảm 7,9%; Việt Nam
đạt 12,4 triệu USD, tăng 5% so với cùng
kỳ năm 2018.

từ Việt Nam và giảm nhập khẩu từ Trung
Quốc và Hoa Kỳ. Trị giá nhập khẩu từ Việt
Nam đạt 15,2 triệu USD, tăng 8,0% so với
cùng kỳ năm 2018.
+ Mặt hàng đồ nội thất phòng ngủ
Ca-na-đa nhập khẩu trong 2 tháng đầu
năm 2019 với trị giá 60,9 triệu USD, tăng
7,5% so với cùng kỳ năm 2018. Trong
đó, Việt Nam là thị trường cung cấp lớn
nhất mặt hàng đồ nội thất phòng ngủ
cho Ca-na-đa, trị giá nhập khẩu đạt 15,9
triệu USD, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm
2018. Tiếp theo là thị trường Trung Quốc,
Hoa Kỳ, Ba Lan....

+ Mặt hàng đồ nội thất phòng khách
và phòng ăn Ca-na-đa nhập khẩu trong 2
tháng đầu năm 2019 đạt 103,1 triệu USD,
giảm 0,6% so với cùng kỳ năm 2018.
Đáng chú ý, trong ba thị trường cung cấp
chính mặt hàng này là Trung Quốc, Hoa
Kỳ và Việt Nam, Ca-na-đa tăng nhập khẩu
Ca-na-đa nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ trong tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2019
Mã HS

Tháng
2/2019
(Nghìn
USD)

So với
tháng
1/2019
(%)

Tổng
940161+940169
940360
940350
940330
940340

154.146
60.316
47.013
26.477
11.194
9.146

-22,4
-28,3
-16,1
-23,1
-16,8
-14,4

So với
tháng
2/2018
(%)
2,0
-1,0
0,4
7,9
14,7
1,7

2 tháng
2019
(Nghìn
USD)

So với
2 tháng
2018
(%)

352.905
144.476
103.062
60.888
24.652
19.827

5,1
7,1
-0,6
7,5
14,8
3,1

Tỷ trọng 2
tháng (%)
Năm
Năm
2019
2018
100,0
100,0
40,9
40,2
29,2
30,9
17,3
16,9
7,0
6,4
5,6
5,7

Nguồn: Cơ quan Thống kê Ca-na-đa

Lưu ý: Thông tin sử dụng trong bản tin được thu thập từ những
nguồn mà chúng tôi cho là đáng tin cậy. Thông tin trong bản tin chỉ
mang tính tham khảo, các ước tính, dự báo có giá trị đến ngày ra báo
cáo và có thể thay đổi bởi những biến động thị trường.
Rất mong nhận được sự phản hồi, trao đổi thông tin và đóng góp
ý kiến của độc giả để Bản tin ngày càng chất lượng hơn.
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