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TÌNH HÌNH CHUNG

Thị trường thế giới
- Cao su: Giá cao su trên các thị trường tháng 4/2019 biến động không đồng nhất. 
- Cà phê: Tháng 4/2019, giá cà phê giao kỳ hạn trên thị trường thế giới giảm.
- Hạt tiêu: Giá hạt tiêu trên thị trường biến động trong biên độ hẹp.
- Chè: Giá chè CTC tại Ấn Độ giảm do dư cung; giá chè orthodox tăng do nhu 

cầu xuất khẩu tăng.
- Thịt: Tháng 4/2019, giá lợn nạc giao kỳ hạn tháng 5/2019 tại Chicago, Hoa Kỳ tăng.
- Thủy sản: Cơ quan Thủy sản Thái Lan đã triển khai một chiến dịch nhằm loại 

trừ các dịch bệnh trên tôm.
- Gỗ và sản phẩm gỗ: Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã mở một cuộc điều tra về 

thuế chống bán phá giá (AD) / thuế đối kháng (CVD) đối với đồ nội thất nhà bếp và 
các mặt hàng đồ nội thất từ   Trung Quốc.

Thị trường trong nước
- Cao su: Tháng 4/2019, giá cao su trong nước giảm so với cuối tháng 3/2019. 

Trong 3 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu hầu hết các chủng loại cao su tăng so với 
cùng kỳ năm trước.

- Cà phê: Tháng 4/2019, giá cà phê Robusta nhân xô trong nước giảm so với 
tháng 3/2019. Thị phần cà phê Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Tây Ban Nha tăng.

- Hạt tiêu: Giá hạt tiêu xuất khẩu tháng 4/2019 giảm 1,4% so với tháng trước. 
Trong 3 tháng đầu năm 2019, thị phần hạt tiêu Việt Nam trong tổng nhập khẩu của 
Hàn Quốc tăng.

- Chè: Thị phần chè Việt Nam trong tổng nhập khẩu vào thị trường Đài Loan tăng. 
Ước tính, trong 4 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu chè tăng 5% về lượng và tăng 
14,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018.

- Thịt: Trong tháng 4/2019, giá lợn hơi có xu hướng tăng trở lại.
- Thủy sản: Tuần cuối tháng 4/2019, giá cá tra nguyên liệu tại An Giang ổn định; 

giá tôm thẻ chân trắng tại Cà Mau tăng nhẹ. Theo công bố của Bộ Thương mại Hoa 
Kỳ (DOC), mức thuế cuối cùng trong đợt xem xét hành chính lần thứ 14 (POR14) 
của Hoa Kỳ đối với cá tra Việt Nam cao hơn nhiều so với kết quả sơ bộ đã được 
công bố hồi tháng 9/2018.

- Gỗ và sản phẩm gỗ: Thị phần đồ nội thất bằng gỗ của Việt Nam trong tổng nhập 
khẩu  của thị trường Mê-hi-cô giảm. Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ ước tăng 17,8% 
trong 4 tháng đầu năm 2019.
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 - Giá cao su trên các thị trường tháng 4/2019 biến 
động không đồng nhất.

- Tháng 4/2019, giá cao su trong nước giảm so 
với cuối tháng 3/2019.

- Trong 3 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu hầu hết các 
chủng loại cao su tăng so với cùng kỳ năm trước.

- 2 tháng đầu năm 2019, thị phần cao su Việt Nam 
trong tổng nhập khẩu của Hoa Kỳ giảm so với 
cùng kỳ năm 2018.

1. Thị trường thế giới
Trong tháng 4/2019, giá cao su trên thị trường thế giới biến động không đồng 

nhất, cụ thể: 

+ Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su giao kỳ hạn tháng 
5/2019 tăng. Ngày 26/4/2019, giá cao su giao kỳ hạn tháng 5/2019 giao dịch ở mức 
189,2 Yên/kg (tương đương 1,69 USD/kg), tăng 7,5% so với cuối tháng 3/2019. Thị 
trường Nhật Bản sẽ nghỉ lễ kéo dài đến ngày 06/5/2019.

Diễn biến giá cao su giao kỳ hạn tháng 5/2019 tại sàn Tocom tháng 4/2019  
(ĐVT: Yên/kg)

Nguồn: Tocom.or.jp

+ Tại Thượng Hải, giá cao su kỳ hạn giao tháng 5/2019 có xu hướng giảm, sau 
khi tăng lên 11.685 NDT/tấn vào ngày 15/4/2019, giá cao su quay đầu giảm mạnh. 
Chốt phiên giao dịch ngày 30/4/2019, giá cao su kỳ hạn giao tháng 5/2019 giao 
dịch ở mức 11.025 NDT/tấn (tương đương 1,65 USD/tấn), giảm 3,2% so với ngày 
29/3/2019.
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Diễn biến giá cao su giao kỳ hạn tháng 5/2019 tại sàn SHFE trong tháng 4/2019 

(ĐVT: NDT/tấn)

Nguồn: shfe.com.cn

+ Tại Thái Lan, tháng 4/2019 giá cao su tăng. Ngày 30/4/2019, giá cao su RSS3 
chào bán ở mức 55,07 Baht/kg (tương đương 1,72 USD/kg), tăng 2,9% so với ngày 
30/3/2019. 

Diễn biến giá cao su RSS3 tại Thái Lan trong tháng 4/2019  
(ĐVT: Baht/kg)

Nguồn: thainr.com

Theo Hiệp hội các nước sản xuất cao su tự nhiên (ANRPC), trong 2 tháng đầu 
năm 2019, sản lượng cao su tự nhiên toàn cầu giảm 5,8% so với cùng kỳ năm 2018, 
xuống còn 2,14 triệu tấn; trong khi nhu cầu giảm 3.000 tấn, xuống còn 2,17 triệu tấn. 
Như vậy trong 2 tháng đầu năm 2019, nguồn cung cao su tự nhiên toàn cầu thiếu 
hụt khoảng 300.000 tấn so với nhu cầu. 

- Thái Lan: Theo Cơ quan Hải quan Thái Lan, tháng 3/2019, xuất khẩu cao su 
của Thái Lan đạt 462,94 nghìn tấn, trị giá 19,17 tỷ Baht (tương đương 599,6 triệu USD), 
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tăng 11,5% về lượng và tăng 5,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018. Trung Quốc, 
Ma-lai-xi-a và Nhật Bản là 3 thị trường xuất khẩu cao su chính của Thái Lan. Trong 
tháng 3/2019, xuất khẩu cao su của Thái Lan sang Trung Quốc đạt 254,74 nghìn 
tấn, trị giá 10,37 tỷ Baht (tương đương 324,37 triệu USD), tăng 44,5% về lượng và 
tăng 35,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018, chiếm 55% tổng lượng cao su xuất 
khẩu của Thái Lan, tăng so với mức 49,6% của cùng kỳ năm 2018. Lũy kế 3 tháng 
đầu năm 2019, Thái Lan xuất khẩu 1,38 triệu tấn cao su, trị giá 56,21 tỷ Baht (tương 
đương 1,76 tỷ USD), tăng 9% về lượng, nhưng giảm 1,3% về trị giá so với cùng kỳ 
năm 2018. Trong đó, xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 735,06 nghìn tấn, trị giá 29,62 
tỷ Baht (tương đương 926,85 triệu USD) tăng 10,6% về lượng, nhưng giảm 1,4% về 
trị giá so với cùng kỳ năm 2018.

Xuất khẩu cao su tự nhiên (mã HS: 4001) của Thái Lan trong 3 tháng đầu năm 
2019 đạt 878,96 nghìn tấn, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, xuất 
khẩu sang Trung Quốc chiếm 35,2% lượng cao su tự nhiên xuất khẩu của Thái Lan, 
đạt 309,29 nghìn tấn, giảm 9,7% so với cùng kỳ năm 2018. Trong 3 tháng đầu năm 
2019, xuất khẩu cao su tổng hợp (mã HS: 4002) của Thái Lan đạt 453,76 nghìn tấn, 
tăng 114,9% so với cùng kỳ năm 2018. 88,3% lượng cao su tổng hợp xuất khẩu của 
Thái Lan được xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, đạt 400,55 nghìn tấn, tăng 
41,4% so với cùng kỳ năm 2018. Xuất khẩu cao su tái sinh (mã HS: 4003) của Thái Lan 
trong 3 tháng đầu năm 2019 đạt 14,76 nghìn tấn, tăng 68% so với cùng kỳ năm 2018. 
Trong đó xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 14,15 nghìn tấn, tăng 111,6% so với cùng 
kỳ năm 2018, chiếm 95,9% lượng cao su tái sinh xuất khẩu của Thái Lan. 

- Căm-pu-chia: Theo số liệu từ Tổng cục Cao su thuộc Bộ Nông nghiệp, Lâm 
nghiệp và Thủy sản Căm-pu-chia, quý I/2019 Căm-pu-chia xuất khẩu được 48.192 
tấn cao su, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2018, giá xuất khẩu trung bình ở mức 
1.279 USD/tấn, giảm 12%. Căm-pu-chia đã xuất khẩu 217.500 tấn cao su khô trong 
năm 2018, tăng khoảng 15% so với năm 2017, với mức giá xuất khẩu trung bình là 
1.319 USD/tấn. Theo Hiệp hội Phát triển Cao su Căm-pu-chia (ARDC), sự gia tăng 
xuất khẩu là do tăng sản lượng cao su và nhu cầu thị trường. Số lượng cây cao su 
trưởng thành đang tăng lên, do đó dẫn đến sản lượng xuất khẩu nhiều hơn, trong 
khi giá giảm. Giá cao su khô phải đạt ít nhất 1.500 - 1.600 USD/tấn để có lợi nhuận 
cho ngành.

2. Thị trường trong nước
Tháng 4/2019, giá mủ cao su nguyên liệu tại Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh 

giảm so với cuối tháng 3/2019. Ngày 29/4/2019, tại Đắk Lắk giá thu mua mủ cao su 
nước tại vườn và nhà máy đạt 233 đ/độ TSC và 238 đ/độ TSC, giảm 27 đ/độ TSC so 
với cuối tháng 3/2019. 

3. Tình hình xuất khẩu cao su của Việt Nam 
Theo ước tính, xuất khẩu cao su trong tháng 4/2019 đạt 80 nghìn tấn, trị giá 114 

triệu USD, giảm 22,7% về lượng và giảm 21% về trị giá so với tháng 3/2019, nhưng 
tăng 13,4% về lượng và tăng 12,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018; giá xuất khẩu 
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bình quân giảm 0,6% so với cùng kỳ năm 2018, xuống còn 1.425 USD/tấn. Lũy kế 4 
tháng đầu năm 2019, xuất khẩu cao su đạt 421 nghìn tấn, trị giá 564 triệu USD, tăng 
26,1% về lượng và tăng 15,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2018; giá xuất khẩu bình 
quân giảm 8,7% so với cùng kỳ năm 2018, xuống còn 1.341 USD/tấn.

Theo Tổng cục Hải quan, tháng 3/2019 xuất khẩu hầu hết các chủng loại cao su 
tăng so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, cao su tổng hợp chiếm 53,4% tổng lượng 
cao su xuất khẩu, đạt 55,19 nghìn tấn, trị giá 77,57 triệu USD, tăng 32,9% về lượng 
và tăng 28,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018; xuất khẩu cao su SVR 3L đạt 
13,38 nghìn tấn, trị giá 19,63 triệu USD, tăng 64,1% về lượng và tăng 50,8% về trị 
giá...

Tính chung 3 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu hầu hết các chủng loại cao su tăng 
so với cùng kỳ năm 2018, trừ xuất khẩu cao su RSS3 giảm. Lượng cao su tổng hợp 
xuất khẩu trong 3 tháng đầu năm 2019 đạt 189,27 nghìn tấn, trị giá 250,79 triệu 
USD, tăng 48,7% về lượng và tăng 34,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018; xuất 
khẩu cao su SVR 3L đạt 44,5 nghìn tấn, trị giá 62,35 triệu USD, tăng 18,3% về lượng 
và tăng 4,7% về trị giá so với cùng kỳ năm trước... Trong khi xuất khẩu cao su RSS3 
đạt 16,3 nghìn tấn, trị giá 23,28 triệu USD, giảm 17,1% về lượng và giảm 24,6% về 
trị giá so với cùng kỳ năm 2018.

Chủng loại cao su xuất khẩu trong tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2019

Chủng 
loại

Tháng 3/2019 So với tháng 
3/2018 (%) 3 tháng 2019 So với 3 tháng 

2018 (%)

Lượng 
(tấn)

Trị giá 
(nghìn 
USD)

Lượng Trị 
giá

Lượng 
(tấn)

Trị giá 
(nghìn 
USD)

Lượng Trị 
giá

Cao su 
tổng hợp

 
55.191 77.569 32,9 28,7 189.275 250.795 48,7 34,2

SVR 3L  
13.383 19.636 19,3 8,9  44.553  62.349 18,3 4,7

SVR 10  9.160 12.611 64,1 50,8  29.588  38.587 0,5 -9,5
Latex  7.704  7.751 102,7 82,0  24.841  22.857 51,8 29,4
SVR CV60  7.334 11.109 66,0 49,4  19.731  28.741 7,4 -4,8
RSS3  5.172  7.754 -8,7 -15,1  16.305  23.378 -17,1 -24,6
SVR CV50  1.526  2.358 59,6 44,3  4.639  6.889 1,7 -8,8
SVR 20  1.370  1.940 750,9  4.345  5.800 351,2
Cao su 
hỗn hợp  954  1.603 -11,3 -15,5  2.608  4.677 5,8 4,6

RSS1  502  814 -43,4 -45,9  1.692  2.602 6,8 -1,7
SVR 5  202  317 -36,7 -39,2  648  962 24,4 12,3
CSR 10  210  301  210  301 
Loại khác  572  284 171,1 74,5  1.380  709 -24,4 15,2

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

THỊ TRƯỜNG CAO SU
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Về giá xuất khẩu: Tháng 3/2019, giá xuất khẩu các mặt hàng cao su tiếp tục giảm 
so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, cao su Latex có giá xuất khẩu bình quân giảm 
mạnh nhất, giảm 10,2%, SVR CV60 giảm 10,1%, giá cao su SVR 20 giảm 10%, 
SVR 3L giảm 8,7%, SVR CV50 giảm 9,6%...

Giá xuất khẩu bình quân các chủng loại cao su trong tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2019

Đơn vị tính: USD/tấn

Chủng loại Tháng 
3/2019

So với tháng 
3/2018 (%)

3 tháng 
2019

So với 3 tháng 
2018 (%)

Cao su tổng hợp  1.405 -3,2  1.325 -9,7
SVR 3L  1.467 -8,7  1.399 -11,5
SVR 10  1.377 -8,1  1.304 -10,0
Latex  1.006 -10,2  920 -14,7
SVR CV60  1.515 -10,1  1.457 -11,4
RSS3  1.499 -7,0  1.434 -9,0
SVR CV50  1.545 -9,6  1.485 -10,3
SVR 20  1.416 -10,0  1.335 -15,6
Cao su hỗn hợp  1.680 -4,7  1.793 -1,1
RSS1  1.621 -4,4  1.538 -8,0
SVR 5  1.570 -4,0  1.485 -9,7
CSR 10  1.435  1.435 

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

4. Thị phần cao su của Việt Nam tại Hoa Kỳ
Theo Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ, trong 2 tháng đầu năm 2019 Hoa Kỳ 

nhập khẩu 326,48 nghìn tấn cao su, trị giá 604,17 triệu USD, tăng 6,7% về lượng và 
tăng 2,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, In-đô-nê-xi-a, Thái Lan và 
Ca-na-đa là 3 thị trường cung cấp cao su chính cho Hoa Kỳ. 

Trong 2 tháng đầu năm 2019, nhập khẩu cao su của Hoa Kỳ từ Việt Nam giảm 
13,4% về lượng và giảm 32,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018, đạt 6,93 nghìn 
tấn, trị giá 8,27 triệu USD. Thị phần cao su Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Hoa 
Kỳ giảm từ 2,6% trong 2 tháng đầu năm 2018, xuống còn 2,1% trong 2 tháng đầu 
năm 2019.

Trong 2 tháng đầu năm 2019, nhập khẩu cao su tự nhiên (mã HS: 4001) của 
Hoa Kỳ đạt 168,47 nghìn tấn, trị giá 235,86 triệu USD, tăng 6,7% về lượng, nhưng 
giảm 7,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018. In-đô-nê-xi-a, Thái Lan, Bờ Biển Ngà,  
Li-bê-ri-a và Việt Nam là các thị trường cung cấp cao su tự nhiên chủ yếu cho Hoa Kỳ. 
Trong đó, Việt Nam là thị trường cung cấp cao su tự nhiên lớn thứ 5 cho Hoa Kỳ, 
chiếm thị phần 4,1% trong tổng lượng cao su tự nhiên nhập khẩu của Hoa Kỳ. Trong 
2 tháng đầu năm 2019, nhập khẩu cao su tự nhiên của  Hoa Kỳ từ Việt  Nam đạt 
6,92 nghìn tấn, trị giá 8,26 triệu USD, giảm 13,4% về lượng và giảm 32,3% về trị giá 
so với 2 tháng đầu năm 2018. 

THỊ TRƯỜNG CAO SU
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Trong 2 tháng đầu năm 2019, Hoa Kỳ nhập khẩu 114,27 nghìn tấn cao su tổng 
hợp (mã HS: 4002), trị giá 261,43 triệu USD, tăng 6,7% về lượng và tăng 12,5% về 
trị giá so với cùng kỳ năm 2018. Đức, Hàn Quốc, Nhật Bản và Mê-hi-cô là các thị 
trường cung cấp cao su tổng hợp chủ yếu cho Hoa Kỳ. Trong khi đó, cao su tổng 
hợp của Việt Nam mới chỉ chiếm một lượng nhỏ trong nhập khẩu cao su tổng hợp 
của Hoa Kỳ trong 2 tháng đầu năm 2019.

15 thị trường chính cung cấp cao su cho Hoa Kỳ trong tháng 2 và tháng 
đầu năm 2019 (mã HS: 4001, 4002, 4003, 4005)

 (Tỷ trọng tính theo lượng) 

Thị trường
2 tháng năm 2019 So với 2 tháng 

năm 2018 (%)
Tỷ trọng 2 
tháng (%)

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

2018
Năm 
2019

Tổng 326.483 604.168 6,7 2,9  100  100 
In-đô-nê-xi-a  94.502 133.475 3,3 -9,0  29,9  28,9 
Thái Lan  39.748  65.715 3,7 -10,0  12,5  12,2 
Ca-na-da  33.319  77.224 5,7 9,0  10,3  10,2 
Đức  18.063  45.891 37,4 34,1  4,3  5,5 
Hàn Quốc  16.311  34.954 21,3 35,9  4,4  5,0 
Nhật Bản  15.178  44.563 9,7 18,2  4,5  4,6 
Mê-hi-cô  14.161  29.068 9,5 7,5  4,2  4,3 
Nga  12.298  23.766 -14,8 -6,7  4,7  3,8 
Pháp  11.988  30.292 22,5 29,4  3,2  3,7 
Bờ Biển Ngà  12.428  17.576 37,0 23,4  3,0  3,8 
Li-bê-ri-a  7.484  9.942 29,8 21,9  1,9  2,3 
Việt Nam  6.928  8.276 -13,4 -32,4  2,6  2,1 
Ma-lai-xi-a  4.916  7.653 -2,8 -4,0  1,7  1,5 
Bra-xin  2.650  5.819 -25,6 -19,8  1,2  0,8 
Đài Loan  4.518  10.960 58,5 63,7  0,9  1,4

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ

THỊ TRƯỜNG CAO SU
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- Tháng 4/2019, giá cà phê Robusta và Arabica giao kỳ hạn trên thị trường 
thế giới giảm.

- Tháng 4/2019, giá cà phê Robusta nhân xô tại thị trường trong nước 
giảm so với tháng 3/2019.

- Xuất khẩu cà phê tiếp tục giảm.

- Tháng 1/2019, thị phần cà phê Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Tây 
Ban Nha tăng.

1. Thị trường cà phê thế giới
Tháng 4/2019, giá cà phê Robusta và Arabica giao kỳ hạn trên thị trường thế giới 

giảm so với tháng 3/2019. Cụ thể:

+ Trên sàn giao dịch London, ngày 30/4/2019, giá cà phê Robusta giao kỳ hạn 
tháng 5/2019 và tháng 7/2019 giảm lần lượt 5,2% và 4,6% so với ngày 30/3/2019, 
xuống còn 1.381 USD/tấn và 1.403 USD/tấn; kỳ hạn giao tháng 9/2019 và tháng 
11/2019 giảm 4,8% và 4,7% so với ngày 30/3/2019, xuống còn 1.417 USD/tấn và 
1.434 USD/tấn. 

Diễn biến giá cà phê nhân xô Robusta giao kỳ hạn tại sàn giao dịch London 
trong tháng 4/2019

(ĐVT: USD/tấn)
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Nguồn: Sàn giao dịch London
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+ Trên sàn giao dịch New York, ngày 30/4/2019 giá cà phê Arabica giao kỳ hạn 
tháng 5/2019 và tháng 7/2019 giảm 3,3% và 4,5% so với ngày 30/3/2019, xuống 
còn 91,35 Uscent/lb và 92,65 Uscent/lb; kỳ hạn giao tháng 9/2019 và tháng 12/2019 
giao dịch ở mức 96,5 Uscent/lb và 100,15 Uscent/lb, cùng giảm 4,8% so với ngày 
30/3/2019.

+ Trên sàn BMF của Bra-xin, ngày 30/4/2019 giá cà phê Arabica giao kỳ hạn 
tháng 5/2019 và tháng 7/2019 giảm lần lượt 3,7% và 4,9% so với ngày 30/3/2019, 
xuống còn 110,8 Uscent/lb và 111,4 Uscent/lb; kỳ hạn giao tháng 9/2019 và tháng 
12/2019 giảm 5,0% và 3,5%, xuống còn 114,9 Uscent/lb và 117,3 Uscent/lb.

+ Tại cảng thành phố Hồ Chí Minh, giá cà phê Robusta xuất khẩu loại 2, tỷ lệ đen 
vỡ 5% giao dịch cuối tháng 4/2019 ở mức 1.365 USD/tấn, trừ lùi 45 USD/tấn, giảm 
1,1% so với ngày 30/3/2019.

Giá cà phê toàn cầu tháng 4/2019 giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 3 năm 
gần đây do nguồn cung dồi dào, nhu cầu thấp. Tuy nhiên thị trường đã xuất hiện một 
số thông tin tích cực. Theo số liệu thống kê từ Hiệp hội cà phê thế giới (ICO), sản 
lượng cà phê từ In-đô-nê-xi-a, nhà sản xuất lớn thứ hai khu vực châu Á và lớn thứ 
4 thế giới, ước giảm 5,6% xuống 10,2 triệu bao trong niên vụ 2018/19. Xuất khẩu 
của quốc gia Đông Nam Á này trong giai đoạn tháng 4/2018 - 2/2019 giảm 36% so 
với năm trước, xuống còn 4,75 triệu bao. ICO cũng cho biết, lượng tiêu thụ cà phê 
thế giới trong niên vụ 2018/19 dự báo đạt 164,99 triệu bao, tăng so với mức 161,38 triệu 
bao của niên vụ 2017/18. Theo đó, tăng trưởng tiêu thụ lớn nhất tại châu Á - Thái 
Bình Dương, tăng 4,4% lên 36,9 triệu bao; Nhu cầu tại châu Phi ước tăng 2,5% lên  
11,17 triệu bao, và Bắc Mỹ tăng 2,2% lên 30,61 triệu bao; Tiêu thụ cà phê tại châu Âu 
ước tăng 1,5% lên 53,82 triệu bao, Nam Mỹ tăng 1% lên 27,24 triệu bao. Tuy nhiên, 
nhu cầu tại Trung Mỹ và Mê-hi-cô dự báo sẽ tăng chậm lại, với mức tăng 0,2%, lên 
5,27 triệu bao.

2. Thị trường cà phê trong nước
Tháng 4/2019, giá cà phê Robusta nhân xô tại thị trường trong nước giảm so với 

tháng 3/2019. Chốt phiên giao dịch ngày 27/4/2019, giá cà phê Robusta nhân xô 
giảm từ 1,3 – 2,7% so với ngày 30/3/2019, xuống mức thấp nhất là 30.900 đ/kg tại 
các huyện Di Linh và Lâm Hà tỉnh Lâm Đồng; mức cao nhất là 31.700 đ/kg tại huyện 
Cư M’gar tỉnh Đắk Lắk. Trong khi đó, tại các kho quanh khu vực Thành phố Hồ Chí 
Minh, ngày 27/4/2019 cà phê Robusta loại R1 giảm 2,7% so với ngày 30/3/2019, 
xuống mức 32.600 đ/kg.

Giá cà phê tại một số tỉnh/huyện khu vực khảo sát ngày 27/4/2019

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Ngày 27/4/2019 (đ/kg) So với ngày 
10/4/2019 (%)

Tỉnh Lâm Đồng
Bảo Lộc (Robusta) 31.000 -1,6
Di Linh (Robusta) 30.900 -2,5
Lâm Hà (Robusta) 30.900 -1,6
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Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Ngày 27/4/2019 (đ/kg) So với ngày 
10/4/2019 (%)

Tỉnh Đắk Lắk
Cư M’gar (Robusta) 31.700 -2,2
Ea H’leo (Robusta) 31.600 -2,2
Buôn Hồ (Robusta) 31.600 -2,2
Tỉnh Gia Lai
la Grai (Robusta) 31.600 -1,3
Tỉnh Đắk Nông
Gia Nghĩa (Robusta) 31.400 -1,9
Tỉnh Kon Tum
Đắk Hà (Robusta) 31.600 -1,9
TP. Hồ Chí Minh
R1 32.600 -2,7

Nguồn: Tintaynguyen.com

3. Xuất khẩu cà phê tháng 4/2019 giảm so với cùng kỳ năm 2018
Theo ước tính, xuất khẩu cà phê tháng 4/2019 đạt 140 nghìn tấn, trị giá 235 triệu USD, 

giảm 18,6% về lượng và giảm 21,3% về trị giá so với tháng 3/2019, so với tháng 
4/2018 giảm 14,4% về lượng và giảm 24,7% về trị giá. Lũy kế 4 tháng đầu năm 
2019, xuất khẩu cà phê đạt 629 nghìn tấn, trị giá 1,085 tỷ USD, giảm 13,5% về lượng 
và giảm 22,6% về trị giá so với 4 tháng đầu năm 2018.

Giá xuất khẩu bình quân cà phê trong tháng 4/2019 đạt mức 1.679 USD/tấn, 
giảm 3,2% so với tháng 3/2019, so với tháng 4/2018 giảm 12%. Lũy kế 4 tháng đầu 
năm 2019, giá xuất khẩu bình quân mặt hàng cà phê đạt mức 1.726 USD/tấn, giảm 
10,4% so với cùng kỳ năm 2018. 

Về chủng loại: 
Tháng 3/2019, 
xuất khẩu cà 
phê Robusta của 
Việt Nam đạt  
148,6 nghìn tấn, 
trị giá 230,3 triệu 
USD, giảm 15,3% 
về lượng và giảm 
25,8% về trị giá so 
với tháng 3/2018. 
Lũy kế 3 tháng 
đầu năm 2019, 
xuất khẩu cà phê 
Robusta đạt gần 
408,8 nghìn tấn, trị 
giá 638,60 triệu USD, 
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giảm 12,6% về lượng và giảm 23,5% về trị giá so với 3 tháng đầu năm 2018. Đáng 
chú ý, xuất khẩu cà phê Excelsa 3 tháng đầu năm tăng 455,3% về lượng và tăng 
348,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018, đạt 2,5 nghìn tấn, trị giá 3,90 triệu USD.

Giá xuất khẩu bình quân cà phê Robusta 3 tháng đầu năm 2019 đạt mức  
1.562 USD/tấn, giảm 12,4% so với 3 tháng đầu năm 2018. Trong khi đó, giá xuất 
khẩu bình quân cà phê chế biến đạt mức 4.983 USD/tấn, giảm 12,3% so với cùng 
kỳ năm 2018.

Chủng loại cà phê xuất khẩu tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2019
(ĐVT: Lượng – tấn; Trị giá – nghìn USD; Giá XKBQ – USD/tấn)

Chủng 
loại

Tháng 3/2019 So với tháng 
3/2018 (%) 3 tháng năm 2019 So với 3 tháng 

năm 2018 (%)

Lượng Trị giá Lượng Trị 
giá Lượng Trị giá Giá 

XKBQ Lượng Trị 
giá

Giá 
XKBQ

Robusta 148.637 230.305 -15,3 -25,8 408.798 638.599  1.562 -12,6 -23,5 -12,4
Arabica  7.901  17.009 -31,6 -36,5  21.080  44.741  2.122 -27,2 -35,5 -11,4
Cà phê 
chế biến  3.015  15.510 -20,4 -27,5  8.474  42.224  4.983 -7,9 -19,2 -12,3

Cà phê 
Excelsa  206  355 -54,2 -59,3  2.505  3.905  1.559 455,3 348,5 -19,2

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

4. Dung lượng thị trường nhập khẩu cà phê Tây Ban Nha tháng 1/2019 
và thị phần của Việt Nam

Theo số liệu thống kê từ Trung tâm Thương mại quốc tế (ITC), nhập khẩu cà phê 
của Tây Ban Nha tháng 1/2019 đạt 36 nghìn tấn, trị giá 97,12 triệu USD, tăng 16,8% 
về lượng, nhưng giảm 4,3% về trị giá so với tháng 1/2018. 

Trong tháng 1/2019, Việt Nam là nguồn cung cà phê lớn nhất cho Tây Ban Nha. 
Với tốc độ tăng 18,8%, thị phần cà phê Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của 
Tây Ban Nha tăng từ 44,4% tháng 1/2018, lên 45,2% trong tháng 1/2019. 

Bra-xin là nguồn cung cà phê lớn thứ 2 cho Tây Ban Nha trong tháng 1/2019 với 
lượng đạt 5,8 nghìn tấn, trị giá 13,47 triệu USD, tăng 1,1% về lượng, nhưng giảm 16,8% 
về trị giá so với tháng 1/2018. Thị phần cà phê Bra-xin trong tổng lượng nhập khẩu  
Tây Ban Nha giảm từ 18,7% trong tháng 1/2018, xuống còn 16,2% tháng 1/2019. 

Tháng 1/2019, Tây Ban Nha tăng nhập khẩu cà phê từ nhiều thị trường như Đức 
tăng 77,1%, U-ga-đa tăng 34,9%, Ho-đu-rát tăng 66,3%, Trung Quốc tăng 954,8%. 

Giá nhập khẩu bình quân cà phê Tây Ban Nha tháng 1/2019 ở mức 2,7 USD/kg, 
giảm 18,1% so với tháng 1/2018. Trong đó, giá nhập khẩu bình quân cà phê từ Việt 
Nam đạt mức 1,9 USD/kg, giảm 20%, từ Bra-xin đạt mức 2,3 USD/kg, giảm 17,7%, 
từ Đức giảm 38,9%, từ Cô-lôm-bi-a giảm 4,2%. Đáng chú ý, giá nhập khẩu bình 
quân cà phê của Tây Ban Nha tăng duy nhất từ Trung Quốc với mức tăng rất mạnh 
41%, lên mức 2,7 USD/kg.
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10 nguồn cung cà phê lớn nhất cho Tây Ban Nha tháng 1/2019
(mã HS:0901)

Thị trường

Tháng 1/2019 So với tháng 1/2018 
(%)

Thị phần tính 
theo lượng (%)

Lượng 
(tấn)

Trị giá 
(nghìn 
USD)

Giá NKBQ 
(USD/kg) Lượng Trị giá Giá 

NKBQ
Tháng 
1/2019

Tháng 
1/2018

 Tổng  36.026  97.120 2,7 16,8 -4,3 -18,1 100,0 100,0
 Việt Nam  16.273  30.248 1,9 18,8 -5,0 -20,0 45,2 44,4
 Bra-xin  5.825  13.475 2,3 1,1 -16,8 -17,7 16,2 18,7
 Đức  4.093  7.734 1,9 77,1 8,2 -38,9 11,4 7,5
 Cô-lôm-bi-a  2.193  7.523 3,4 17,9 12,9 -4,2 6,1 6,0
 U-gan-đa  1.804  3.340 1,9 34,9 20,7 -10,5 5,0 4,3
 Ấn Độ  787  1.713 2,2 -33,4 -34,3 -1,4 2,2 3,8
 Pháp  666  16.728 25,1 22,6 12,4 -8,3 1,8 1,8
 Hon-đu-rát  631  1.463 2,3 66,3 27,4 -23,3 1,8 1,2
 Trung Quốc  511  1.398 2,7 954,8 1.387,2 41,0 1,4 0,2
 Bồ Đào Nha  383  2.041 5,3 -9,5 -16,3 -7,5 1,1 1,4

Nguồn: Tính toán từ số liệu của ITC

Nhìn chung, Tây Ban Nha vẫn là thị trường tiềm năng lớn đối với ngành cà phê 
Việt Nam, tuy nhiên doanh nghiệp cần có sự chuyển dịch về cơ cấu xuất khẩu mặt 
hàng, giảm xuất khẩu thô, tăng lượng cà phê chế biến, qua đó  nâng cao giá trị 
gia tăng đối với ngành cà phê. Theo số liệu thống kê của ITC, Tây Ban Nha nhập 
khẩu cà phê đã qua chế biến ghi nhận tốc độ tăng trưởng ổn định qua các năm. 
Trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2018, tốc độ nhập khẩu cà phê chế biến của  
Tây Ban Nha tăng 13,4%, đạt 24,7 nghìn tấn năm 2018. Trong khi đó, nhập khẩu cà 
phê Robusta nhân xô của Tây Ban Nha không ổn định và tốc độ tăng trưởng thấp 
hơn so với cà phê đã qua chế biến. Năm 2018, lượng cà phê nhân xô nhập khẩu 
của Tây Ban Nha chỉ tăng 1,0% so với năm 2015 và thấp hơn so với năm 2016, đạt 
261,5 nghìn tấn.

Cơ cấu cà phê nhập khẩu của Tây Ban Nha giai đoạn từ năm 2015 – 2018
Đơn vị tính: tấn

Chủng loại Năm 
2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018

Năm 2018 so 
với năm 2015 

(%)
Cà phê Robusta nhân xô 
(tấn)  258.834  262.817  250.060  261.500  1,0 

Cà phê đã qua chế biến 
(tấn)  21.833  23.960  25.616  24.759  13,4 

 Nguồn: ITC

THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ
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- Giá hạt tiêu trên thị trường 
biến động trong biên độ 
hẹp.

- Giá hạt tiêu xuất khẩu 
tháng 4/2019 giảm khoảng 
1,4% so với tháng trước.

- Trong 3 tháng đầu năm 
2019, thị phần hạt tiêu Việt 
Nam trong tổng nhập khẩu 
của Hàn Quốc tăng.

1. Thị trường hạt tiêu thế giới
Tháng 4/2019, giá hạt tiêu đen trên thị trường thế giới biến động trong biên độ 

hẹp. Trong khi đó, giá hạt tiêu trắng giảm ở hầu hết các nước sản xuất lớn trên thế 
giới. Cụ thể:

Diễn biến giá hạt tiêu đen tại một số thị trường trong tháng 4/2019
(ĐVT: USD/tấn)
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Nguồn: Hiệp hội Hạt tiêu thế giới

+ Tại cảng Lampung ASTA của In-đô-nê-xi-a, ngày 30/4/2019, giá hạt tiêu đen 
xuất khẩu đạt mức 2.576 USD/tấn, tăng 0,2% so với ngày 29/3/2019; Tại cảng 
Pangkal Pinang, giá hạt tiêu trắng xuất khẩu giảm 2,6% so với ngày 29/3/2019, 
xuống mức 4.072 USD/tấn.

+ Tại cảng Kuching của Ma-lai-xi-a, ngày 30/4/2019 giá hạt tiêu đen và trắng xuất 
khẩu cùng giảm 1,3% so với ngày 29/3/2019, xuống còn lần lượt 2.990 USD/tấn và 
4.535 USD/tấn.

+ Tại Việt Nam, ngày 27/4/2019 giá hạt tiêu đen loại 500g/l và 550g/l cùng giảm 
1,1% so với ngày 29/3/2019, xuống còn lần lượt 2.150 USD/tấn và 2.250 USD/tấn. 
Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu giảm 0,7% so với ngày 29/3/2019, xuống còn mức  
3.450 USD/tấn.

+ Tại Bra-xin, giá hạt tiêu đen duy trì ổn định ở mức 2.250 USD/tấn kể từ ngày 
9/1/2019 đến nay.
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Thị trường hạt tiêu toàn cầu vẫn chịu áp lực giảm giá do cung vượt cầu. Tại tỉnh 

Bình Phước, hiện có khoảng 20.000 tấn hạt tiêu vừa thu hoạch trong niên vụ mới 
2019 chưa có đầu ra. Dự báo thời gian tới, giá hạt tiêu toàn cầu chưa thể phục hồi 
trở lại, song tốc độ giảm sẽ chậm lại. Tại Việt Nam – nước sản xuất hạt tiêu hàng 
đầu thế giới, nhiều hộ gia đình đã và đang có sự chuyển đổi cây trồng hạt tiêu sang 
loại cây khác. 

2. Trong nước, tốc độ giảm giá hạt tiêu đã chậm lại
Tháng 4/2019, giá hạt tiêu đen trong nước giữ ổn định hoặc giảm (tùy địa 

phương). Chốt phiên giao dịch ngày 27/4/2019, giá hạt tiêu đen tại huyện Chư 
Sê tỉnh Gia Lai và tỉnh Đồng Nai giảm 2,3% so với ngày 30/3/2019, xuống mức  
43.000 đồng/kg, trong khi đó tại các khu vực khảo sát khác, giá hạt tiêu đen giữ ổn 
định ở mức 45.000 – 46.000 đồng/kg.

Giá hạt tiêu tại một số tỉnh/huyện khu vực khảo sát ngày 27/4/2019

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Đơn giá
(đ/kg) So với ngày 30/3/2019 (%)

Đắk Lắk
Ea H’leo 45.000 0,0
Gia Lai
Chư Sê 43.000 -2,3
Đắk Nông
Gia Nghĩa 45.000 0,0
Bà Rịa - Vũng Tàu 46.000 0,0
Bình Phước 45.000 0,0
Đồng Nai 43.000 -2,3

Nguồn: Tintaynguyen.com

3. Giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu tháng 4/2019 giảm khoảng 1,4% 
so với tháng 3/2019

Theo ước tính, xuất khẩu hạt tiêu tháng 4/2019 của Việt Nam đạt 32 nghìn tấn, trị 
giá 80 triệu USD, giảm 9,3% về lượng và giảm 10,6% về trị giá so với tháng 3/2019, 
so với cùng kỳ năm 2018 tăng 19,3% về lượng, nhưng giảm 6,4% về trị giá. Lũy kế 
4 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu hạt tiêu đạt 103 nghìn tấn, trị giá 270 triệu USD, 
tăng 18,6% về lượng, nhưng giảm 12,2% về trị giá so với 4 tháng đầu năm 2018.

Tháng 4/2019, giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu của Việt Nam ước đạt mức 2.500 
USD/tấn, giảm 1,4% so với tháng 3/2019 và giảm 21,5% so với tháng 4/2018. Lũy 
kế 4 tháng đầu năm 2019, giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu đạt mức 2.619 USD/tấn, 
giảm 25,9% so với 4 tháng đầu năm 2018.

Chủng loại xuất khẩu: Tháng 3/2019, xuất khẩu hạt tiêu đen và hạt tiêu trắng tăng 
về lượng, nhưng giảm về trị giá so với tháng 3/2018, trong khi đó xuất khẩu hạt tiêu 
đen xay tăng cả về lượng và trị giá. Cụ thể:

Xuất khẩu hạt tiêu đen tháng 3/2019 đạt 28,8 nghìn tấn, trị giá 68,69 triệu USD, 
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tăng 13,7% về lượng, nhưng giảm 16,9% về trị giá so với tháng 3/2018. Tính chung 
3 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu hạt tiêu đen đạt 56,9 nghìn tấn, trị giá 141 triệu 
USD, tăng 13,8% về lượng, nhưng giảm 16,2% về trị giá.  Trong khi đó, xuất khẩu 
hạt tiêu đen xay 3 tháng đầu năm nay đạt 6,1 nghìn tấn, trị giá 19,97 triệu USD, tăng 
79,5% về lượng và tăng 8,6% về trị giá so với 3 tháng đầu năm 2018.

Giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu đen 3 tháng đầu năm 2019 đạt mức 2.476 USD/tấn, 
giảm 26,4% so với cùng kỳ năm 2018. Trong khi đó, giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu 
đen xay đạt mức 3.273 USD/tấn, giảm 39,5%.

Chủng loại hạt tiêu xuất khẩu tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2019
(ĐVT: Lượng – tấn; Trị giá – nghìn USD; Giá XKBQ – USD/tấn)

Chủng loại
Tháng 3/2019 So với tháng 

3/2018 (%) 3 tháng năm 2019 So với 3 tháng 
năm 2018 (%)

Lượng Trị giá Lượng Trị giá Lượng Trị giá Giá 
XKBQ Lượng Trị 

giá
Giá 

XKBQ
Hạt tiêu đen 28.861 68.693 13,7 -16,9 56.971 141.054  2.476 13,8 -26,4
Hạt tiêu trắng  2.464  8.420 3,8 -27,0  5.039  18.204  3.613 9,0 -28,8
Hạt tiêu đen 
xay  2.451  7.505 72,5 4,0  6.102  19.972  3.273 79,5 8,6 -39,5

Hạt tiêu trắng 
xay  621  2.588 -1,2 -31,4  1.547  6.664  4.308 6,1 -33,4

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

4. Dung lượng thị trường nhập khẩu hạt tiêu Hàn Quốc 3 tháng đầu 
năm 2019 và thị phần của Việt Nam 

Theo số liệu thống kê từ Ủy ban Thương mại Quốc tế Hàn Quốc, nhập khẩu hạt 
tiêu của nước này 3 tháng đầu năm 2019 đạt 3.429 tấn, trị giá 10,91 triệu USD, tăng 
57,5% về lượng và tăng 29,4% về trị giá so với 3 tháng đầu năm 2018. Trong đó, 
Việt Nam là nguồn cung hạt tiêu lớn nhất cho Hàn Quốc với tốc độ nhập khẩu tăng 
74,9% về lượng và tăng 28% về trị giá, theo đó thị phần hạt tiêu của Việt Nam chiếm 
53,3% trong tổng lượng nhập khẩu hạt tiêu Hàn Quốc, tăng so với 48% thị phần 3 
tháng đầu năm 2018.

Trung Quốc là nguồn cung hạt tiêu lớn thứ 2 cho Hàn Quốc trong 3 tháng đầu 
năm nay với lượng nhập khẩu đạt 1.201 tấn, trị giá 3,35 triệu USD, tăng 28,5% về 
lượng và tăng 34,7% về trị giá so với 3 tháng đầu năm 2018. Hiện thị phần hạt tiêu 
của Trung Quốc chiếm 35% trong tổng lượng hạt tiêu nhập khẩu Hàn Quốc, thấp 
hơn so với 42,9% thị phần trong 3 tháng đầu năm 2018.

Ngoài Việt Nam và Trung Quốc, Hàn Quốc đẩy mạnh nhập khẩu hạt tiêu từ các 
thị trường khác, trong đó đáng chú ý nhất là hai thị trường In-đô-nê-xi-a và Bra-xin, 
tốc độ nhập khẩu tăng trưởng lần lượt 6.301,7% và 27.024,7% về lượng. Mặc dù vậy, thị 
phần hạt tiêu của In-đô-nê-xi-a và Bra-xin trong tổng lượng nhập khẩu Hàn Quốc chiếm 
tỷ trọng khá thấp 4,3% và 0,7%.



Số ra ngày 2/5/201917

THỊ TRƯỜNG HẠT TIÊU

Qua số liệu phân tích trên có thể thấy Trung Quốc hiện là đối thủ cạnh tranh 
lớn nhất của ngành hạt tiêu Việt Nam tại thị trường Hàn Quốc. Đặc biệt, giá nhập 
khẩu bình quân hạt tiêu 3 tháng đầu năm nay của Hàn Quốc giảm ở hầu hết các thị 
trường, nhưng tăng duy nhất từ thị trường Trung Quốc. Do đó, ngành hạt tiêu Việt 
Nam cần khuyến khích nông dân tham gia sâu vào các tổ hợp tác, hợp tác xã cũng 
như quá trình chế biến sản phẩm tiêu thành phẩm bán ra thị trường. Có như vậy, 
ngành hạt tiêu mới có thể nâng cao giá trị sản phẩm.

10 nguồn cung hạt tiêu lớn nhất cho Hàn Quốc quý I năm 2019  
(Mã HS: 0904)

Thị trường

3 tháng năm 2019 So với 3 tháng năm 
2018 (%)

Thị phần theo 
lượng (%)

Lượng 
(tấn)

Trị giá 
(nghìn 
USD)

Giá 
NKBQ 

(USD/kg)
Lượng Trị giá Giá 

NKBQ
3 tháng 

2019
3 tháng 

2018

Tổng  3.429  10.912  3,18 57,5 29,4 -17,8 100,0 100,0
Việt Nam  1.827  5.809  3,18 74,9 28,0 -26,9 53,3 48,0
Trung Quốc  1.201  3.351  2,79 28,5 34,7 4,8 35,0 42,9
Ma-lai-xi-a  168  589  3,50 23,1 -20,1 -35,1 4,9 6,3
In-đô-nê-xi-a  147  482  3,28 6.301,7 2.577,8 -58,2 4,3 0,1
Ấn Độ  40  281  6,97 10,4 -7,0 -15,7 1,2 1,7
Bra-xin  25  89  3,53 27.024,7 4.350,0 -83,6 0,7 0,0
Hoa Kỳ  5  113  21,07 11,1 -8,1 -17,3 0,2 0,2
Căm-pu-chia  3  44  15,05 194,4 -10,2 -69,5 0,1 0,0
Sri Lan-ca  2  6  2,72 26,6 -64,7 -72,1 0,1 0,1
Ma-rốc  2  15  7,14 40,0 -16,7 -40,5 0,1 0,1

Nguồn: Ủy ban Thương mại Quốc tế Hàn Quốc
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- Giá chè CTC tại Ấn Độ giảm do dư cung; giá chè orthodox tăng do nhu 
cầu xuất khẩu tăng.

- Thị phần chè Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Đài Loan tăng.

- Ước tính, trong 4 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu chè tăng 5% về lượng 
và tăng 14,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018.

1. Thị trường thế giới
Ấn Độ: Dư cung chè khiến giá chè CTC tại Ấn Độ giảm, trong khi giá chè orthodox 

tăng do nhu cầu xuất khẩu tăng. Theo chủ tịch Hội đồng Chè Ấn Độ, trong 2 tháng 
đầu năm 2019, Ấn Độ dư cung chè khoảng 70 – 90 tấn so với mức 50 tấn trong cùng 
kỳ năm 2018.

Trong giai đoạn năm 2014 – 2018, sản lượng chè tăng hơn 56%, nhưng doanh 
thu bán lẻ chè của những người trồng chè tiểu điền chỉ tăng gần 6%. Mặc dù lượng 
chè đóng gói tại Ấn Độ đã tăng lên mức 678.000 tấn, cao hơn so với 576.000 tấn 
chè đóng gói của Trung Quốc, nhưng giá chè vẫn thấp kỷ lục.

Theo Hiệp hội Chè Ấn Độ (ITA), tháng 1 - 2/2019 tình trạng dư cung đã đẩy giá chè 
giảm, hiện tại ITA vẫn đang hợp tác với Hội đồng Chè Ấn Độ để cân đối cung – cầu. 

ITA và Solidaridad Asia đã phát triển Trinitea, một công cụ tập huấn dạng số trên 
nền tảng Android, nhằm tìm cách cung cấp các lớp tập huấn quanh năm cho nông 
dân để cải thiện thực hành nông học, môi trường và xã hội. Theo chương trình này, 
mục tiêu đưa 70.000 nông dân trồng chè tiểu điền tại Ấn Độ tham gia trong năm 
2019 và đến năm 2023 đặt mục tiêu đưa 1,3 triệu người sản xuất chè tiểu điền tại 
Tây Bengal và Assam vào chương trình này.

Bên cạnh mục tiêu đưa nông dân trồng chè tiểu điền vào mạng lưới sản xuất chè 
chất lượng đủ khả năng xuất khẩu, việc xúc tiến xuất khẩu chè nói chung cũng là 
một mục tiêu lớn trong các lộ trình để thúc đẩy tăng trưởng nhu cầu. ITA cùng với 
Hội đồng Chè Ấn Độ, sẽ bắt đầu một chiến dịch truyền thông trên mạng xã hội để 
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phổ biến chè trở thành một đồ uống thời thượng.

Trong năm 2019, Ấn Độ đang đặt mục tiêu xuất khẩu 15 tấn chè sang  
Trung Quốc, trong khi xuất khẩu chè sang I-ran và In-đô-nê-xi-a cũng đang tăng lên. 
Năm 2018, khoảng 30 tấn chè orthodox đã được xuất khẩu sang I-ran. Đáng chú 
ý, tiêu thụ chè bình quân đầu người tại Ấn Độ đạt 786gr/năm và đang có xu 
hướng tăng.

2. Tình hình xuất khẩu chè của Việt Nam
Theo số liệu thống kê ước tính, xuất khẩu chè của Việt Nam trong tháng 4/2019 

đạt 10 nghìn tấn, trị giá 16 triệu USD, tăng 7,8% về lượng, nhưng giảm 6,9% về trị 
giá so với tháng trước, tăng 5% về lượng và tăng 0,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 
2018. Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 4/2019, xuất khẩu chè đạt 37 nghìn tấn, trị 
giá 62 triệu USD, tăng 5,1% về lượng và tăng 14,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 
2018. Giá xuất khẩu bình quân mặt hàng chè trong tháng 4/2019 đạt 1.550 USD/tấn, 
giảm 3,9% so với cùng kỳ năm 2018. Giá xuất khẩu bình quân mặt hàng chè trong 
4 tháng đầu năm 2019 đạt 1.695,9 USD/tấn, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong 3 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu chè xanh và chè ô long tăng mạnh so 
với cùng kỳ năm 2018. Trong đó xuất khẩu chè xanh đạt 10,1 nghìn tấn, trị giá 21,5 
triệu USD, tăng 24,0% về lượng và tăng 52,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018. 
Giá xuất khẩu bình quân chè xanh đạt 2.115,5 USD/tấn, tăng 23,1% so cùng kỳ năm 
2018. Tỷ trọng xuất khẩu chè xanh tăng thêm 5,8% so với cùng kỳ năm 2018. Xuất 
khẩu chè ô long đạt 72 tấn, trị giá 329 nghìn USD, tăng 39,5% về lượng và tăng 68% 
về trị giá, giá xuất khẩu bình quân mặt hàng chè ô long đạt 4.569,7 USD/tấn, tăng 
20,4% so với cùng kỳ năm 2018.

Chè đen là mặt hàng xuất khẩu chiếm tỷ trọng lớn nhất về lượng trong 3 tháng 
đầu năm 2019, đạt 12,5 nghìn tấn, trị giá 14,6 triệu USD, giảm 21,5% về lượng và 
giảm 22,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018. Tỷ trọng xuất khẩu mặt hàng chè 
đen giảm mạnh, từ 62,9% trong 3 tháng đầu năm 2018, xuống còn 46,9% trong 3 
tháng đầu năm 2019.

Mặt hàng chè xuất khẩu chính trong 3 tháng đầu năm 2019

Mặt hàng

3 tháng năm 2019 So với 3 tháng năm 
2018 (%)

Tỷ trọng 3 
tháng theo 
lượng(%)

Lượng 
(tấn)

Trị giá 
(Nghìn 
USD)

Đơn giá 
(USD/tấn) Lượng Trị 

giá
Đơn 
giá

Năm 
2019

Năm 
2018

Tổng 26.655 46.663 1.750,6 5,2 19,6 13,7 100,0 100,0
Chè đen 12.506 17.585 1.406,1 -21,5 -22,1 -0,8 46,9 62,9
Chè xanh 10.161 21.496 2.115,5 24,0 52,5 23,1 38,1 32,3
Chè ướp 
hoa 206 328 1.596,2 -10,9 -12,6 -1,8 0,8 0,9

Chè ô long 72 329 4.569,7 39,5 68,0 20,4 0,3 0,2
Nguồn: Tính toán theo số liệu từ Tổng cục Hải quan
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3. Dung lượng thị trường nhập khẩu chè Đài Loan và thị phần của Việt Nam
Theo số liệu từ Cơ quan Thống kê Thương mại Đài Loan, 3 tháng đầu năm 2019 

nhập khẩu chè vào thị trường Đài Loan đạt 6,4 nghìn tấn, trị giá 16,9 triệu USD, giảm 
0,4% về lượng và giảm 2,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018. Đơn giá nhập khẩu 
bình quân mặt hàng chè vào thị trường này đạt 2.635,0 USD/tấn, giảm 2,4% so với 
cùng kỳ năm 2018.

Đài Loan nhập khẩu chè chủ yếu từ thị trường Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 
2019, đạt 3,4 nghìn tấn, trị giá 5,24 triệu USD, tăng 2,7% về lượng và tăng 10,6% về 
trị giá so với cùng kỳ năm 2018. Thị phần chè Việt Nam trong tổng nhập khẩu vào 
thị trường Đài Loan tăng thêm 1,6% so với cùng kỳ năm 2018. Giá nhập khẩu chè 
bình quân từ Việt Nam đạt 1.526,1 USD/tấn, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2018.

Ngoài ra, Đài Loan nhập khẩu chè từ một số thị trường khác như: Xri Lan-ca,  
Ấn Độ, In-đô-nê-xi-a, Trung Quốc, Nhật Bản...

Đài Loan nhập khẩu chè từ 10 thị trường chính trong 3 tháng đầu năm 2019

Thị trường

3 tháng năm 2019 So vói 3 tháng năm 
2018 (%)

Tỷ trọng theo 
lượng (%)

Lượng 
(Tấn)

Trị giá
(Nghìn 
USD)

Giá TB 
(USD/
tấn)

Lượng Trị 
giá

Giá 
TB

3 
tháng 
2019

3 
tháng 
2018

Tổng 6.414 16.901 2.635,0 -0,4 -2,8 -2,4 100,0 100,0
Việt Nam 3.434 5.240 1.526,1 2,7 10,6 7,7 53,5 51,9
Xri Lan-ca 939 3.669 3.905,3 -9,3 -16,4 -7,7 14,6 16,1
Ấn Độ 799 1.732 2.168,8 20,3 38,6 15,2 12,5 10,3
In-đô-nê-xi-a 382 1.068 2.796,8 -19,8 -24,1 -5,4 6,0 7,4
Trung Quốc 336 851 2.531,3 -8,4 6,0 15,7 5,2 5,7
Nhật Bản 325 3.369 10.372,5 -5,3 -9,0 -4,0 5,1 5,3
Kê-ni-a 76 227 2.994,7 -48,1 -53,5 -10,2 1,2 2,3
Mi-an-ma 31 128 4.137,9 -12,5 -21,9 -10,8 0,5 0,5
Pa-pua Niu 
Ghi-nê 22 31 1.450,0 0,3 0,0

Ba Lan 17 230 13.342,4 14,7 20,3 4,8 0,3 0,2

Nguồn: Cơ quan Thống kê Thương mại Đài Loan

Chè đen và chè xanh là chủng loại chè chính thị trường Đài Loan nhập khẩu 
trong 3 tháng đầu năm 2019. Trong đó nhập khẩu chè đen chiếm tỷ trọng lớn đạt 
10,3 nghìn tấn và 11,7 triệu USD, tăng 0,1% về lượng và giảm 0,6% về trị giá so với 
cùng kỳ năm 2018. Việt Nam và Xri Lan-ca là hai thị trường cung cấp chè đen lớn 
nhất cho thị trường Đài Loan. Trong khi nhập khẩu chè đen từ Việt Nam tăng mạnh 
về lượng và trị giá, thì Đài Loan giảm nhập khẩu chè đen từ Xri Lan-ca. Tỷ trọng 
nhập khẩu chè đen từ Việt Nam tăng thêm 4,3%, tỷ trọng nhập khẩu chè đen từ Xri Lan-ca 
giảm 6% so với cùng kỳ năm 2018. Đơn giá nhập khẩu chè đen từ Việt Nam đạt 
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mức thấp nhất so với các thị trường cung cấp chính. Ngoài ra, Đài Loan còn nhập 
khẩu chè đen từ một số thị trường khác như: Ấn Độ, Trung Quốc và In-đô-nê-xi-a...

Thị trường Đài Loan nhập khẩu chè xanh trong 3 tháng đầu năm 2019 đạt 1,5 
nghìn tấn và 5,2 triệu USD, giảm 4,7% về lượng và giảm 7,4% về trị giá, giá nhập 
khẩu bình quân mặt hàng chè xanh đạt 3.379,0 USD/tấn, giảm 2,8% so với cùng kỳ 
năm 2018. Đài Loan nhập khẩu chè xanh chủ yếu từ thị trường Việt Nam với lượng 
và trị giá đạt 1,15 nghìn tấn và 1,7 triệu USD, giảm 1,9% về lượng và tăng 3,3% về 
trị giá so với cùng kỳ năm 2018. Tỷ trọng nhập khẩu chè xanh từ Việt Nam chiếm 
75,4% tổng lượng chè xanh nhập khẩu của Đài Loan. Tiếp theo là một số thị trường 
khác như: Nhật Bản, In-đô-nê-xi-a, Xri Lan-ca, Tan-da-ni-a...

Mặt hàng chè chính Đài Loan nhập khẩu trong 3 tháng đầu năm 2019

Mặt hàng

3 tháng năm 2019 So với 3 tháng năm 
2018 (%)

Tỷ trọng theo 
lượng 3 tháng 

(%)

Lượng 
(Tấn)

Trị giá
(Nghìn 
USD)

Giá TB 
(USD/
tấn)

Lượng Trị 
giá

Giá 
TB

Năm 
2019

Năm 
2018

Chè đen 10.344 11.727.653 1.133,8 0,1 -0,6 -0,7 100,0 100,0
Việt Nam 3.582 3.586.556 1.001,2 14,4 14,3 0,0 34,6 30,3
Xri Lan-ca 3.228 3.522.717 1.091,3 -16,0 -17,4 -1,8 31,2 37,2
Ấn Độ 1.481 1.731.939 1.169,7 34,6 38,9 3,2 14,3 10,6
Trung Quốc 807 850.038 1.053,5 12,6 5,9 -6,0 7,8 6,9
In-đô-nê-xi-a 724 1.012.938 1.399,4 -10,2 -19,8 7,0 7,8
Chè xanh 1.531 5.173.135 3.379,0 -4,7 -7,4 -2,8 100,0 100,0
Việt Nam 1.154 1.653.528 1.433,2 -1,9 3,3 5,3 75,4 73,2
Nhật Bản 321 3.292.479 10.270,9 -6,3 -10,3 -4,2 20,9 21,3
In-đô-nê-xi-a 28 55.118 1.992,6 -58,7 -62,0 -7,9 1,8 4,2
Xri Lan-ca 23 145.903 6.356,0 27,3 21,4 -4,6 1,5 1,1
Tan-da-ni-a 5 9.160 1.734,8 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0

Nguồn: Cục Thống kê Thương mại Đài Loan

(Ghi chú: Mã HS: 090210, 090220, 090230, 090240)
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- Trong tháng 4/2019, giá lợn nạc giao kỳ hạn tháng 5/2019 tại 
Chicago, Hoa Kỳ tăng.

- Trong tháng 4/2019, giá lợn hơi có xu hướng tăng trở lại.

1. Thị trường thế giới
- Giá cả: Trong tháng 4/2019, giá lợn nạc giao kỳ hạn tháng 5/2019 tại Chicago, 

Hoa Kỳ tăng. Ngày 25/4/2019, giá lợn nạc giao kỳ hạn tháng 5/2019  giao dịch ở 
mức 87,8 UScent/lb, tăng 8,2 UScent/lb so với cuối tháng 3/2019 (tương đương 
tăng 10,3%) và tăng 30,4% so với cùng kỳ năm 2018.
Diễn biến giá giá lợn nạc giao kỳ hạn tháng 5/2019 tại Hoa Kỳ trong tháng 4/2019 

(ĐVT: UScent/lb)

Nguồn: cmegroup.com

Tại Trung Quốc, giá lợn hơi đã tăng hơn 3 NDT/kg so với cuối tháng 3/2019, hiện 
dao động trong ngưỡng 14 - 18 NDT/kg (tương đương 48.409 - 62.241 đồng/kg). 
Nguồn cung lợn thấp khiến việc thu mua của thương lái không thuận lợi, theo đó giá 
lợn dự báo sẽ tăng nhẹ trong ngắn hạn. Nhiều năm qua Trung Quốc vẫn là quốc gia 
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sản xuất thịt lợn lớn nhất thế giới, với trung bình khoảng 433 triệu con lợn hằng năm, 
do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi khiến đàn lợn của Trung Quốc giảm 10% 
trong quý I/2019, điều này có nguy cơ đẩy giá thịt lợn tại Trung Quốc có thể tăng tới 
70% trong 6 tháng cuối năm 2019.

Nhìn chung thời gian qua, thị trường thịt lợn thế giới vẫn bị ảnh hưởng bởi sự lây 
lan của dịch tả lợn châu Phi (ASF) tại Trung Quốc và các quốc gia khác trong khu 
vực gồm Mông Cổ và Việt Nam. Việc gia tăng lo ngại về vấn đề an toàn thực phẩm, 
có thể gây ra tình trạng thiếu thịt toàn cầu và lo ngại sự bùng phát của dịch bệnh có 
thể đẩy giá lợn tăng lên.

Theo Rabobank, áp lực dịch bệnh trên toàn cầu sẽ tác động lên nguồn protein 
động vật toàn cầu theo hai hướng. Đầu tiên, sự bùng phát của các dịch bệnh nguy 
hiểm dẫn tới sự sụt giảm sản xuất tại địa phương, đặc biệt trong trường hợp không 
có thuốc, vacxin hoặc bị hạn chế về lượng vacxin. Tác động này có thể duy trì trong 
một thời gian do khu vực nhiễm dịch bị cấm tái đàn trong ít nhất 6 tháng. Tác động 
thứ hai là thương mại, và điều này còn quan trọng hơn thiệt hại về sản xuất do 
bùng phát dịch bệnh khiến hàng loạt hạn chế được triển khai tại các quốc gia bị ảnh 
hưởng, nhằm kiểm soát rủi ro lây lan dịch bệnh.

- Cung – cầu
+ Thịt lợn: Theo báo cáo tháng 4/2019 của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), 

sản lượng thịt lợn toàn cầu dự báo sẽ giảm khoảng 4% trong năm 2019, còn gần  
108,5 triệu tấn do sản lượng giảm mạnh ở Trung Quốc. Dịch tả lợn châu Phi (ASF) 
đã dẫn đến việc tiêu hủy hàng triệu con lợn tại nước này. Trong khi đó, tại các quốc 
gia khác, sản xuất thịt lợn lại đang tăng trưởng khá tốt, dẫn đầu là Hoa Kỳ với mức 
tăng đạt khoảng 4% và Bra-xin là 6%. Sản lượng thịt lợn của EU trong năm 2019 sẽ 
giảm rất nhẹ so với năm 2018 do giá lợn hơi giảm và chi phí thức ăn cao hơn, nếu 
năm 2018 là 24,3 triệu tấn thì năm 2019 dự báo là 24,2 triệu tấn; Tuy nhiên, triển 
vọng xuất khẩu có xu hướng cải thiện có thể khuyến khích các nhà sản xuất mở rộng 
đàn vào cuối năm 2019.

Xuất khẩu thịt lợn toàn cầu được dự báo sẽ cao hơn khoảng 8% trong năm 2019 
do nhu cầu nhập khẩu tăng mạnh từ thị trường Trung Quốc và tăng trưởng kinh tế 
ổn định ở hầu hết các thị trường thịt lợn lớn. Liên minh châu Âu (EU) sẽ vẫn là khu 
vực xuất khẩu hàng đầu thế giới, với khối lượng ước đạt 3,25 triệu tấn trong năm 
2019, tăng 11% so với năm 2018. Hoa Kỳ, Ca-na-da và Bra-xin cũng được dự báo 
lượng xuất khẩu cũng sẽ cao hơn năm trước. Với nhập khẩu, Trung Quốc vẫn là 
quốc gia có nhu cầu nhập khẩu thịt lợn lớn nhất thế giới, với mức nhập khẩu năm 
2019 được dự báo tăng 41% so với năm 2018 do tác động từ sự suy giảm đàn lợn 
nội địa do dịch ASF gây ra.

Trung Quốc: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trung Quốc cho biết, trong 
tháng 3/2019 đàn lợn trên cả nước đã giảm 21% so với cùng kỳ năm 2018. Dịch 
tả lợn châu Phi (ASF) đã lây lan nhanh chóng trên khắp Trung Quốc kể từ khi dịch 
bệnh bùng phát lần đầu tiên vào tháng 8/2018. Trung Quốc chiếm một nửa sản 
lượng thịt lợn thế giới. 
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Theo Cơ quan Thống kê Quốc gia của Trung Quốc, trong quý I/2019, sản lượng 
thịt lợn của Trung Quốc đã giảm 5,2% so với cùng kỳ năm 2018, xuống  14,63 triệu 
tấn, trong khi đàn lợn của Trung Quốc giảm 10,1% xuống còn 375,25 triệu con. Số 
lượng lợn giết mổ giảm 5,1% xuống 188,42 triệu con. Sản lượng thịt lợn giảm sẽ 
đẩy giá lợn của Trung Quốc trong 6 tháng cuối năm 2019 lên mức cao kỉ lục, có thể 
tăng hơn 70%.

Giá lợn hơi tại Trung Quốc đã giảm khi dịch ASF mới bùng phát vì nhiều người 
chăn nuôi không thể xuất lợn xuống thị trường phía Nam, dẫn tới tình trạng dư thừa 
ở các khu vực miền Bắc, trong khi giá thịt lợn mới chỉ bắt đầu tăng trong tháng 
3/2019. Theo báo cáo hàng tuần từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trung 
Quốc, hiện giá thịt lợn bán buôn tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm 2018 lên 
khoảng 20,3 NDT/kg. Với sự gia tăng 70%, giá lợn bán lẻ sẽ lên hơn 38 NDT/kg, 
vượt mức kỉ lục được ghi nhận trước đó là 27 NDT/kg hồi tháng 6/2016. Giá thịt lợn 
tăng đã đẩy lạm phát tiêu dùng của Trung Quốc tháng 3/2019 lên mức cao nhất kể 
từ tháng 8/2018. Dữ liệu từ Cơ quan Thống kê của Trung Quốc cũng đưa ra tổng 
sản lượng thịt lợn, gồm cả thịt bò, thịt cừu và gia cầm, đã giảm 2,8% trong quý 
I/2019 xuống còn 22,52 triệu tấn.

Theo dự báo của Rabobank, sản lượng thịt lợn năm 2019 của Trung Quốc sẽ 
giảm 30% so với năm 2018 do sự lan rộng của dịch tả lợn. Sản lượng thịt lợn tại 
Trung Quốc năm 2019 dự báo đạt khoảng 38 triệu tấn, so với mức 54 triệu tấn của 
năm 2018. Giảm nguồn cung thịt lợn sẽ khiến Trung Quốc phải nhập khẩu thịt lợn 
từ 1,5 – 4 triệu tấn, ảnh hưởng tới tất cả các nguồn cung thịt lợn sẵn có trên thị 
trường toàn cầu. Sản xuất nội địa và nhập khẩu các sản phẩm protein động vật 
khác như thịt gia cầm, thịt bò, thịt cừu và thủy sản cũng sẽ tăng lên để phần nào 
bù đắp thâm hụt trên thị trường thịt lợn nhưng mức thâm hụt cung – cầu thịt lợn tại  
Trung Quốc năm 2019 có thể lên tới 10 triệu tấn. Sự suy giảm này lớn hơn gần 30% 
so với tổng sản lượng thịt lợn hàng năm của Hoa Kỳ và tương đương gần như toàn bộ 
nguồn cung thịt lợn của châu Âu. Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ dự báo sản lượng thịt lợn  
Trung Quốc giảm ở mức thấp hơn, khoảng gần 10%.

Bên cạnh đó, dịch bệnh này cũng đang lây lan nhanh tại Đông Nam Á với việc 
đợt dịch đầu tiên đã xuất hiện tại Căm-pu-chia trong khi dịch bệnh này tại Việt Nam 
vẫn đang có những diễn biến phức tạp. Dự báo sản lượng thịt lợn Việt Nam giảm 
10% và sẽ làm gia tăng áp lực trên thị trường thịt lợn toàn cầu vốn đang chật vật 
đáp ứng nhu cầu.

+ Thịt bò: Báo cáo tháng 4/2019 của USDA dự báo, sản lượng thịt bò/bê toàn cầu 
năm 2019 sẽ tăng khoảng 2,2% so với năm 2018, ước đạt 63,6 triệu tấn, nhờ đóng 
góp của Bra-xin, Hoa Kỳ và Trung Quốc. Đứng đầu là Hoa Kỳ với sản lượng được 
dự báo trong năm 2019 sẽ đạt 12,44 triệu tấn, tăng 1,5% so với năm 2018; tiếp sau 
đó là Bra-xin với 10,2 triệu tấn và EU là 7,82 triệu tấn. Theo dự báo của USDA, Úc 
sẽ tiếp tục giảm sản xuất thịt bò do hạn hán lan rộng ở 2 khu vực chăn nuôi gia súc 
lớn cộng với thiệt hại do lũ lụt nghiêm trọng ở miền Bắc nước này. Tương tự, điều 
kiện thời tiết khô hạn dự kiến cũng sẽ ảnh hưởng đến chăn nuôi của EU.

THỊ TRƯỜNG THỊT
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Theo USDA, xuất khẩu thịt bò/bê toàn cầu năm 2019 được dự báo ở mức  
10,84 triệu tấn. Trong đó, Bra-xin tiếp tục là nước xuất khẩu thịt bò/bê lớn nhất thế 
giới, với lượng xuất khẩu ước đạt 2,21 triệu tấn, sau đó đến Ấn Độ với 1,7 triệu tấn 
và đứng thứ ba là Úc với 1,58 triệu tấn. Với nhập khẩu, USDA dự báo, năm 2019, 
Trung Quốc vươn lên vị trí dẫn đầu trong danh sách các quốc gia nhập khẩu thịt bò 
lớn nhất thế giới với 1,68 triệu tấn, tăng 14,5% so với năm 2018 và Hoa Kỳ ở vị trí 
thứ 2 với 1,37 triệu tấn.

+ Thịt gà: Theo báo cáo tháng 4/2019 của USDA, sản lượng thịt gà thế giới 
năm 2019 được dự báo sẽ tăng 3% so với năm 2018, lên mức kỷ lục 98,4 triệu tấn.  
Hoa Kỳ tiếp tục là nước sản xuất thịt gà lớn nhất thế giới với hơn 19,55 triệu tấn. 
Tiếp đến là Bra-xin, Trung Quốc và EU với sản lượng được dự báo trong năm 2019 
lần lượt sẽ là 13,64 triệu tấn, 12,65 triệu tấn và 12,48 triệu tấn.

Về xuất khẩu, xuất khẩu thịt gà toàn cầu được dự báo tăng 3% trong năm 2019 
lên mức kỷ lục 11,6 triệu tấn. Mặc dù không phải là quốc gia sản xuất thịt gà lớn nhất 
thế giới nhưng Bra-xin lại là quốc gia xuất khẩu thịt gà lớn nhất thế giới năm 2019, 
đạt gần 3,8 triệu tấn thịt.

Trong năm 2019, Nhật Bản tiếp tục là thị trường nhập khẩu thịt gà lớn nhất thế 
giới với 1,1 triệu tấn. Tiếp theo là đến Mê-hi-cô và EU, với lượng nhập khẩu lần lượt 
đạt 840 nghìn tấn và 680 nghìn tấn thịt. Nhu cầu tăng nhanh vượt xa so với sản xuất 
trong nước, đẩy nhập khẩu thịt gia cầm của Trung Quốc trong năm 2019 được dự 
báo sẽ tăng gần 70% so với năm 2018.

2. Thị trường trong nước
Trong tháng 4/2019, giá lợn hơi có xu hướng tăng trở lại. Nguyên nhân chủ yếu 

là sự lây lan của dịch tả lợn châu Phi (ASF) thời gian qua khiến người chăn nuôi bán 
tháo trước đó để tránh nhiễm virus nhưng sau đó không dám tái đàn và nhu cầu từ 
phía người tiêu dùng đã tăng trở lại. So với cuối tháng 3/2019, giá lợn tại nhiều tỉnh, 
thành tăng từ 4.000 - 6.000 đồng/kg lên phổ biến trong khoảng 39.000 - 49.000 đồng/kg. Ngày 
26/4/2019, tại khu vực miền Bắc, giá lợn hơi dao động từ 31.000 – 41.000 đ/kg, tăng 
2.000 – 5.000 đ/kg so với cuối tháng 3/2019. Giá lợn hơi tại miền Trung, Tây Nguyên 
phổ biến từ 35.000 - 44.000 đ/kg, tăng 1.000 – 6.000 đ/kg. Giá lợn hơi thương lái 
thu mua tại các khu vực chăn nuôi trọng điểm phía Nam hiện trung bình từ 40.000 - 
48.000 đ/kg, tăng 3.000 – 5.000 đ/kg so với cuối tháng 3/2019.

Thị trường tiêu thụ lợn đang hồi phục tốt và gần trở lại mức trước khi xảy ra dịch 
tả lợn châu Phi, thị trường lợn hơi không lo khan hàng, sốt giá trong thời gian tới vì 
nguồn lợn tồn tại các công ty lớn vẫn khá dồi dào. Đây cũng là nguyên nhân khiến 
các công ty chăn nuôi đang hạ giá lợn để đẩy hàng ra thị trường. Mặt khác, một số 
doanh nghiệp đang có kế hoạch tăng nhập khẩu thịt lợn nên thị trường sẽ khó xảy 
ra biến động mạnh về giá.

THỊ TRƯỜNG THỊT
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- Cơ quan Thủy sản Thái Lan đã triển khai một chiến dịch nhằm loại 
trừ các dịch bệnh trên tôm.

- Tuần cuối tháng 4/2019, giá cá tra nguyên liệu tại An Giang ổn định; 
giá tôm thẻ chân trắng tại Cà Mau tăng nhẹ.

- Quý I/2019, xuất khẩu cá tra, basa giảm. Theo công bố của Bộ 
Thương mại Hoa Kỳ (DOC), mức thuế cuối cùng trong đợt xem xét hành 
chính lần thứ 14 (POR14) của Hoa Kỳ đối với cá tra Việt Nam cao hơn 
nhiều so với kết quả sơ bộ đã được công bố hồi tháng 9/2018.

 1. Thị trường thủy sản thế giới
- Tháng 4/2019, doanh số ngành tôm nước lạnh tăng trưởng khả quan sau khi 

giảm nhẹ trong tháng 1/2019 và tăng nhẹ trong tháng 2 và tháng 3. 

Tại Xcan-đi-na-vi và Anh, nguồn cung tôm cỡ nhỏ ở mức thấp, trong khi tôm cỡ 
lớn hơn luôn sẵn hàng. Giá tôm cỡ lớn hơn giảm nhẹ và giá tôm cỡ nhỏ tăng nhẹ, 
tôm cỡ trung bình có giá ổn định.

Tại Ai-len, giá tôm cỡ 300/500 ổn định ở mức 6,8 Bảng/kg do nguồn cung thấp; 
cỡ 100/200 và 150/250 giảm nhẹ do nguồn cung tốt hơn.

Sản lượng khai thác tôm nước lạnh tại Grơn-len tăng nhẹ đầu năm 2019 nhờ 
thời tiết thuận lợi.

Quý I/2019, Na Uy xuất khẩu 3.600 tấn tôm nước lạnh với trị giá 269 triệu NOK, 
tăng 81% về khối lượng và tăng 63% về giá trị.

- Thái Lan: Cơ quan Thủy sản Thái Lan đã triển khai một chiến dịch nhằm loại 
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trừ các dịch bệnh trên tôm. Dự án này bao gồm kiểm tra con giống tại những trại 
nuôi và làm sạch quy trình nuôi. Mỗi ao tôm sẽ được khảo sát cụ thể về an toàn sinh 
học. Giữa bối cảnh ngành nuôi tôm Thái Lan đang đối mặt với rủi ro dịch bệnh, đặc 
biệt là bệnh gan tụy, bệnh đốm trắng và bệnh tôm chết sớm, các báo cáo về các đợt 
bùng phát dịch bệnh đã được công bố để đảm bảo quy trình làm sạch bệnh diễn ra 
trên toàn hệ thống sản xuất nuôi trồng thủy sản.

- Ca-na-đa: Cục Nghề cá và Đại Dương Ca-na-đa (DFO) đã tăng hạn ngạch khai 
thác cua tuyết ở miền nam vùng Vịnh St. Lawrence lên 32.480 tấn trong vụ khai thác 
năm 2019, tăng 32% so với hạn ngạch 24.613 tấn của năm 2018.

Hạn ngạch tại miền Nam vùng Vịnh tăng dự kiến làm tăng nguồn cung cua tuyết 
tại Ca-na-đa trong năm nay. Dự kiến nguồn cung cua tuyết của Ca-na-đa năm 2019 
tăng thêm 5.000 tấn.

2. Thị trường trong nước
Tháng 4/2019, giá cá tra nguyên liệu ổn định ở mức 24.000 - 25.500 đ/kg, giảm 

3.500 - 4.500 đ/kg so với cùng kỳ năm trước.

Tuần kết thúc ngày 25/4/2019, giá tôm sú cỡ 20 con/kg tăng trở lại sau khi giảm 
nhẹ tuần trước đó; giá tôm thẻ chân trắng tăng nhẹ.

Giá cá tra nguyên liệu tại An Giang đến ngày 25/4/2019

Mặt hàng Trọng 
lượng

Dạng 
sản 

phẩm
Đơn giá (đ/

kg)
So với 

giá tuần 
trước

So với cùng 
kỳ năm trước 

(đ/kg)
Cá Tra thịt trắng (mua tại 
hầm, quầng)

0,8-1kg/
con Tươi 24.500 - 

25.500 = (-) 3.500 - 
4.500

Cá Tra thịt hồng (mua tại 
hầm, quầng)

0,8-1kg/
con Tươi 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 25/4/2019

Mặt hàng Kích cỡ Dạng sản phẩm Đơn giá tuần 
trước (đ/kg)

Đơn giá tuần 
báo cáo (đ/kg)

Tôm sú (sống) 20 con/kg (sống sinh thái) 295.000 290.000
Tôm sú (chết) 20 con/kg Nguyên liệu 265.000 260.000
Tôm sú (sống) 30 con/kg (sống sinh thái) 250.000 250.000
Tôm sú (chết) 30 con/kg Nguyên liệu 220.000 220.000
Tôm sú (sống) 40 con/kg (sống sinh thái) 200.000 200.000
Tôm sú (chết) 40 con/kg Nguyên liệu 180.000 180.000
Tôm đất (sống) Loại I (sống) 110.000 110.000
Tôm đất (chết) Loại I Nguyên liệu 90.000 94.000
Tôm Bạc Loại I Nguyên liệu 68.000 70.000
Tôm Thẻ chân trắng Cỡ 70 con/kg Mua tại ao đầm 104.000 105.000
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Mặt hàng Kích cỡ Dạng sản phẩm Đơn giá tuần 
trước (đ/kg)

Đơn giá tuần 
báo cáo (đ/kg)

Tôm Thẻ chân trắng Cỡ 100 con/kg Mua tại ao đầm 82.000 84.000
Mực tua (sống) (sống) 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

3. Tình hình xuất khẩu thủy sản
Theo ước tính, tháng 4/2019 xuất khẩu thủy sản đạt 145,6 nghìn tấn, trị giá 620 

triệu USD, giảm 6,55% về lượng và giảm 9,3% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. 
Tính chung 4 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu thủy sản đạt 569,2 nghìn tấn, trị giá 
2,42 tỷ USD, giảm 2,7% về lượng và giảm 1,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018.

Theo tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu thủy sản tháng 
3/2019 đạt 160,61 nghìn tấn, trị giá 683,6 triệu USD, giảm 2,4% về lượng và giảm 
2,1% về trị giá so với tháng 3/2018. Tính chung quý I/2019, xuất khẩu thủy sản đạt 
423,7 nghìn tấn, trị giá 1,8 tỷ USD, giảm 1,4% về lượng, nhưng tăng 1,6% về trị giá 
so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, xuất khẩu tôm và cá tra giảm, xuất khẩu cá ngừ 
chững lại, xuất khẩu chả cá tăng trưởng khả quan so với cùng kỳ năm 2018.

Trong 3 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu cá tra, basa đạt 179,8 nghìn tấn, trị giá  
468,42 triệu USD, giảm 6,2% về lượng, nhưng tăng 7,4% về trị giá so với cùng kỳ 
năm 2018. Trong 3 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu cá tra, basa sang Trung Quốc và 
Hoa Kỳ giảm mạnh, trong khi xuất khẩu sang EU và các thị trường khác tăng. Trong 
thời gian tới xuất khẩu cá tra, basa sang thị trường Hoa Kỳ sẽ gặp khó khăn do Bộ 
Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã công bố kết quả cuối cùng của đợt xem xét hành 
chính lần thứ 14 (POR14) đối với các lô hàng cá tra Việt Nam nhập khẩu vào Hoa 
Kỳ trong giai đoạn từ ngày 1/8/2016 đến 31/7/2017. Mức thuế cuối cùng này tăng 
cao hơn nhiều so với kết quả sơ bộ đã được công bố hồi tháng 9/2018. Trên thực 
tế, trong 10 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra lớn nhất sang Hoa Kỳ (chiếm thị phần 
khoảng 80% xuất khẩu sang Hoa Kỳ), có 2 doanh nghiệp xuất khẩu lớn và nhiều 
nhất là Vĩnh Hoàn và Biển Đông đều không thuộc phạm vi rà soát của POR14 và 
được hưởng mức thuế suất của các đợt rà soát trước đó là 0%, do đó, hiện tại, kết 
luận của POR14 không có tác động nhiều đến hoạt động xuất khẩu của các doanh 
nghiệp Việt Nam, tuy nhiên, dưới tác động của xung đột thương mại Hoa Kỳ - Trung 
Quốc, xuất khẩu cá tra sang thị trường Hoa Kỳ có thể bị ảnh hưởng.

Trong 3 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu tôm tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, 
giảm 11% về lượng và giảm 16,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018, đạt 67,7 
nghìn tấn với trị giá 611,3 triệu USD. Trong thời gian tới, xuất khẩu tôm sẽ tiếp tục 
chịu sự cạnh tranh mạnh mẽ.

Trong khi đó, xuất khẩu cá đông lạnh, chả cá, bạch tuộc... tăng so với cùng kỳ 
năm trước.
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Mặt hàng thủy sản xuất khẩu tháng 3 và 3 tháng năm 2019

Mặt hàng

Năm 2019 So năm 2019 với năm 2018 
(%)

Tháng 3 3 tháng Tháng 3 3 tháng

Lượng 
(tấn)

Trị giá 
(nghìn 
USD)

Lượng 
(tấn)

Trị giá 
(nghìn 
USD)

Lượng Trị 
giá Lượng Trị 

giá

Tổng 160.609 683.601 423.784 1.792.062 -2,4 -2,1 -1,4 1,6
Cá tra, basa 64.952 161.771 179.892 468.417 -11,5 -6,0 -6,2 7,4
Tôm 26.440 241.138 67.728 611.380 -11,8 -19,1 -11,0 -16,2
Cá đông lạnh 19.504 79.352 50.864 200.242 7,4 22,9 7,6 18,4
Chả cá 15.316 32.211 36.682 76.284 50,0 66,1 20,8 30,9
Cá ngừ 12.363 65.670 29.981 162.306 8,4 28,7 -0,4 18,5
Cá khô 5.146 16.417 15.979 45.318 -20,0 -13,2 -4,5 3,2
Bạch tuộc 3.964 28.195 10.525 73.515 41,9 49,5 26,5 35,6
Mực 3.611 23.265 10.146 66.475 -13,1 -20,3 -3,2 -6,5
Nghêu 2.903 5.724 7.297 14.024 -1,9 6,4 3,7 9,2
Cá đóng hộp 2.513 6.094 5.132 15.674 227,0 245,3 69,8 164,2
Ruốc 661 1.097 1.260 2.293 -63,8 -53,0 -40,4 -23,3
Ghẹ 347 5.502 1.035 14.310 -30,9 72,3 -32,5 21,1
Cua 236 3.893 760 9.937 46,0 126,6 19,5 43,7
Mặt hàng khác 2.654 13.273 6.503 31.886 44,6 13,7 54,6 13,7

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan
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1. Thị trường gỗ và sản phẩm gỗ thế giới
- Hoa Kỳ: Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã mở một cuộc điều tra về thuế chống 

bán phá giá (AD) / thuế đối kháng (CVD) liên quan đến nhập khẩu đồ nội thất nhà 
bếp và các mặt hàng đồ nội thất từ   Trung Quốc do có sự nghi ngờ các sản phẩm 
nhập khẩu này đang được bán trên thị trường Hoa Kỳ với giá thấp hơn và không 
hợp lý. Theo báo cáo của DOC, tỷ lệ bán phá giá giả định nằm trong khoảng 177,4 
- 262,2%. Thuế đối kháng được sử dụng để xác định xem các nhà sản xuất Trung 
Quốc có được hưởng lợi từ trợ cấp của nhà nước bất hợp pháp trong việc kinh 
doanh sản xuất và xuất khẩu hay không.

Cuộc điều tra liên quan đến đồ nội thất nhà bếp, tủ bếp và các bộ phận nội thất 
tương ứng được sản xuất từ   gỗ hoặc tấm gỗ, hay một bộ phận được trang bị cho tủ 
nhà bếp hoàn thiện. Các sản phẩm nội thất lắp ráp sẵn bị ảnh hưởng như: Tủ khung 
mặt, tủ không khung và các bộ phận tủ như mặt trước, ngăn kéo, tấm phía sau, bàn 
làm thức ăn và bàn khác.

2. Tình hình xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ
Theo ước tính, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong tháng 4/2019 đạt 850 triệu 

USD, giảm 3,7% so với tháng trước, nhưng tăng 22,5% so với tháng 4/2018. Trong 

- Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã mở một cuộc điều tra về thuế chống 
bán phá giá (AD) / thuế đối kháng (CVD) liên quan đến nhập khẩu đồ nội 
thất nhà bếp và các mặt hàng đồ nội thất từ   Trung Quốc.

- Thị phần đồ nội thất bằng gỗ của Việt Nam trong tổng nhập khẩu  của 
thị trường Mê-hi-cô giảm .

- Trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ ước tăng 17,8% trong 4 tháng 
đầu năm 2019.
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đó, xuất khẩu sản phẩm gỗ ước đạt 565 triệu USD, giảm 8,5% so với tháng trước, 
nhưng tăng 18,2% so với tháng 4/2018. Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 4/2019, 
xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ ước đạt 3,12 tỷ USD, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2018. 
Xuất khẩu sản phẩm gỗ ước đạt 2,2 tỷ USD, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mặt hàng xuất khẩu

Trong cơ cấu mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ xuất khẩu 3 tháng đầu năm 2019, 
đồ nội thất bằng gỗ chiếm tỷ trọng cao nhất, chiếm 63,9% tổng trị giá xuất khẩu gỗ 
và sản phẩm gỗ. Trị giá xuất khẩu các chủng loại đồ nội thất bằng gỗ đều tăng so 
với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ghế khung gỗ có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất, 
đạt 416,3 triệu USD, tăng 32,7% so với cùng kỳ năm 2018. Tỷ trọng xuất khẩu mặt 
hàng này cũng tăng mạnh từ 15,3% trong 3 tháng năm 2018, lên mức 16,4% trong 
3 tháng đầu năm 2019.

Ngoài ra, trong 3 tháng đầu năm 2019 còn một số mặt hàng xuất khẩu khác như: 
Dăm gỗ, gỗ, ván và ván sàn, cửa gỗ, khung gương, đồ gỗ mỹ nghệ...Trong đó, đáng 
chú ý, trị giá xuất khẩu mặt hàng dăm gỗ đạt 371,6 triệu USD, tăng 24,6% so với 
cùng kỳ năm 2018. Trong bối cảnh xuất khẩu sản phẩm gỗ ngày càng tăng, để bảo 
đảm nguồn nguyên liệu trong nước thông qua các chính sách thuế, Bộ Tài chính dự 
kiến trình Chính phủ tăng thuế xuất khẩu mặt hàng dăm gỗ từ 2% lên 5%. 

Mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ xuất khẩu tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2019

Mặt hàng
Tháng 
3/2019 
(Nghìn 
USD)

So với 
tháng 
3/2018 

(%)

3 tháng 
năm 2019

(Nghìn 
USD)

So với 
3 tháng 
2018 (%)

Tỷ trọng 3 tháng 
(%)

Năm 2019 Năm 
2018

Tổng 882.370 21,1 2.269.998 16,2 100,0 100,0
Đồ nội thất bằng 
gỗ 555.910 23,2 1.451.341 20,1 63,9 61,8

Đồ nội thất phòng 
khách và phòng ăn 172.155 18,1 458.074 14,2 20,2 20,5

Đồ nội thất phòng 
ngủ 158.774 17,2 422.363 16,1 18,6 18,6

Ghế khung gỗ 162.559 32,7 416.296 32,7 18,3 16,1
Đồ nội thất văn 
phòng 34.180 41,4 85.707 29,1 3,8 3,4

Đồ nội thất nhà bếp 28.243 21,3 68.900 8,4 3,0 3,3
Dăm gỗ 153.015 35,6 371.638 24,6 16,4 15,3
Gỗ, ván và ván sàn 92.774 -6,5 251.137 -4,7 11,1 13,5
Cửa gỗ 2.800 63,3 6.784 47,2 0,3 0,2
Khung gương 1.982 131,4 4.621 97,9 0,2 0,1
Đồ gỗ mỹ nghệ 1.345 -13,4 3.769 -14,1 0,2 0,2

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan
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3. Dung lượng thị trường nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ Mê-hi-cô và 
thị phần của Việt Nam

Theo số liệu từ Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC), nhập khẩu đồ nội thất bằng 
gỗ của Mê-hi-cô trong năm 2018 đạt 84,8 nghìn tấn, trị giá 331,4 triệu USD, tăng 
6,9% về lượng và tăng 11,6% về trị giá so với năm 2017. Giá nhập khẩu bình quân 
mặt hàng đồ nội thất bằng gỗ của Mê-hi-cô trong năm 2018 đạt 3.906,4 USD/tấn, 
tăng 4,4% so với năm 2017.

Trong thời gian gần đây Mê-hi-cô tiếp tục chiến lược mở cửa cùng với việc củng 
cố mối quan hệ thương mại với các đối tác truyền thống. Mê-hi-cô tìm kiếm các thị 
trường mới như Mỹ Latinh và Châu Á – Thái Bình Dương nhằm tránh phụ thuộc quá 
nhiều vào các đối tác chính như Hoa Kỳ. Để hỗ trợ cho chính sách mở cửa, trong 
những năm qua Mê-hi-cô đã thực hiện nhiều điều chỉnh quan trọng trong luật hải 
quan như: Đơn giản hóa thủ tục thông quan hàng hóa, áp dụng cửa sổ điện tử nhằm 
tự động hóa nhiều thủ tục ngoại thương.

Mê-hi-cô là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam tại Mỹ Latinh sau Bra-xin 
và Ác-hen-ti-na. Với CPTPP, Mê-hi-cô cam kết xóa bỏ 77% số dòng thuế ngay từ 
14/1/2019, tương đương 36,5% trị giá nhập khẩu từ Việt Nam và sẽ xóa bỏ thuế 
quan đối với 98% số dòng thuế vào năm thứ 10 kể từ khi Hiệp định có hiệu lực. Theo 
đó, mặt hàng đồ nội thất bằng gỗ của Việt Nam có nhiều cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu 
sang thị trường này nếu tận dụng tốt các ưu đãi về thuế từ CPTPP.

Mê-hi-cô nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ qua các tháng năm 2017 – 2018 
(ĐVT: Triệu USD)
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Nguồn: ITC

Thị trường nhập khẩu:
Trung Quốc là thị trường cung cấp đồ nội thất bằng gỗ lớn nhất cho Mê-hi-cô trong 

năm 2018, đạt 30,6 nghìn tấn, trị giá 127,3 triệu USD, tăng 13,1% về lượng và tăng 
16,5% về trị giá so với năm 2017. Tỷ trọng nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc tăng 
từ 34,1% trong năm 2017, lên 36% trong năm 2018.

Tiếp theo là thị trường Hoa Kỳ với lượng đạt 13,8 nghìn tấn, trị giá 55,8 triệu 
USD, giảm 7,4% về lượng và giảm 2,5% về trị giá so với năm 2017. Tỷ trọng nhập 
khẩu từ Hoa Kỳ giảm 2,5% so với năm 2017.

Năm 2018, Mê-hi-cô nhập khẩu đồ nội thất từ Ý đạt 10 nghìn tấn, trị giá 40,4 triệu 
USD, giảm 3,3% về lượng và tăng 3,2% về trị giá so với năm 2017.
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Việt Nam là thị trường cung cấp đồ nội thất bằng gỗ lớn thứ 4 cho Mê-hi-cô trong 
năm 2018, đạt 8 nghìn tấn, trị giá 28,5 triệu USD, tăng 31,5% về lượng và tăng 
33,2% về trị giá so với năm 2017. Thị phần nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ từ Việt 
Nam tăng thêm 1,8% so với năm 2017.

Mê-hi-cô nhập khẩu đồ nội thất gỗ từ 5 thị trường chính trong năm 2018

Thị trường
Năm 2018 So với năm 2017 

(%)
Tỷ trọng theo 

lượng (%)
Lượng 
(Tấn)

Trị giá 
(Nghìn USD)

Đơn giá 
(USD/tấn) Lượng Trị 

giá
Đơn 
giá

Năm 
2018

Năm 
2017

Tổng 84.846 331.443 3.906,4 6,9 11,6 4,4 100,0
Trung Quốc 30.583 127.321 4.163,1 13,1 16,5 3,0 36,0 34,1
Hoa Kỳ 13.772 55.775 4.049,9 -7,4 -2,5 5,3 16,2 18,7
Ý 10.440 40.377 3.867,5 -3,3 3,2 6,7 12,3 13,6
Việt Nam 7.960 28.501 3.580,5 31,5 33,2 1,3 9,4 7,6
Tây Ban Nha 7.209 25.934 3.597,4 36,4 43,8 5,4 8,5 6,7

Nguồn: ITC

Mặt hàng nhập khẩu
Năm 2018, Mê-hi-cô nhập khẩu đồ nội thất phòng khách và phòng ăn (mã HS 

940360) với lượng và trị giá chiếm tỷ trọng lớn nhất đạt 36,6 nghìn tấn và 123,3 triệu 
USD, tăng 14,6% về lượng và tăng 16,8% về trị giá so với năm 2017. Đây là chủng 
loại đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất trong cơ cấu đồ nội thất bằng gỗ Mê-hi-cô nhập khẩu 
trong năm 2018. Trung Quốc, Hoa Kỳ, Tây Ban Nha, Việt Nam, Ý là 5 thị trường chính 
cung cấp mặt hàng đồ nội thất bằng gỗ tới Mê-hi-cô trong năm 2018, lượng nhập khẩu 
từ 5 thị trường này chiếm tới 78,6% tổng lượng nhập khẩu.

Ngoài ra, Mê-hi-cô còn nhập khẩu ghế khung gỗ, đồ nội thất phòng ngủ, đồ nội thất 
văn phòng và đồ nội thất nhà bếp.

Chủng loại đồ nội thất bằng gỗ Mê-hi-cô nhập khẩu trong năm 2018

Chủng loại (mã 
HS)

Năm 2018 So với năm 
2017(%)

Tỷ trọng 
theo lượng 

(%)

Lượng 
(Tấn)

Trị giá 
(Nghìn 
USD)

Đơn giá 
(USD/tấn) Lượng Trị 

giá
Đơn 
giá

Năm 
2018

Năm 
2017

Tổng 84.846 331.443 3.906,4 6,9 11,6 4,4 100,0 100,0
940360 36.573 123.331 3.372,2 14,6 16,8 1,9 43,1 40,2
940161+940169 23.019 127.823 5.552,9 12,0 14,2 1,9 27,1 25,9
940350 13.909 35.706 2.567,1 1,3 7,8 6,4 16,4 17,3
940330 6.799 26.835 3.946,9 -11,3 -3,8 8,5 8,0 9,7
940340 4.546 17.748 3.904,1 -17,6 -3,6 16,9 5,4 6,9

Nguồn: ITC
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Danh sách cảng cá chỉ định để xác nhận nguồn 
gốc thủy sản từ khai thác

Ngày 19/4/2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành Quyết định 
1276/QĐ-BNN-TCTS về việc công bố danh sách cảng cá chỉ định để xác nhận nguồn gốc 
thủy sản từ khai thác.

Theo đó, Quyết định công bố đợt III năm 2019 danh sách 10 cảng cá ở 8 tỉnh thành ven 
biển chỉ định để xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác. Trong đó có 5 cảng cá được 
xếp loại I và 5 cảng cá được xếp loại II.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành đến hết ngày 30/9/2020.

Danh sách cảng cá chỉ định để xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác

Địa 
phương

Tên cảng 
cá

Loại 
cảng 

(*)
Địa chỉ Điện thoại

1 Hải Phòng Ngọc Hải II Ngọc Hải, Đồ Sơn, Hải Phòng 0225 386 3298
2 Nam Định Ninh Cơ I Khu 21, Thị trấn Thịnh Long, 

Hải Hậu, Nam Định
0228 377 9098

3 Hà Tĩnh Thạch Kim 
(Cửa Sót)

II Thạch Kim, Lộc Hà, Hà Tĩnh 0239 365 1272
0947 225 858

Xuân Hội II Xuân Hội, Nghị Xuân, Hà Tĩnh 0239 365 1272
0947 225 858

4 Quảng Trị Cửa Việt I Triệu An, Triệu Phong, Quảng 
Trị

0233 386 9298
0233 382 8568

Cửa Tùng II Cửa Tùng, Gio Linh, Quảng Trị 0233 361 3967
0233 361 3966
0233 382 3568

5 Thừa Thiên 
Huế

Thuận An I Tân Cảng, Thuận An, Phú 
Vang, Thừa Thiên Huế

0234 385 6124

6 Q u ả n g 
Nam

An Hòa II Tam Giang, Núi Thành, Quảng 
Nam

0235 356 1579

7 Quảng Ngãi Tịnh Hòa I Tịnh Hòa, thành phố Quảng 
Ngãi, Quảng Ngãi

0255 368 7577

8 Trà Vinh Định An I Khóm 3, TT Định An, Trà Cú, 
Trà Vinh

0294 368 6036

(*) Theo Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 12/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đến năm 
2020, định hướng đến năm 2030.

Bộ Công Thương mời Đoàn doanh nghiệp  
nhập khẩu gạo Trung Quốc kết nối, giao thương  

và tham gia các hoạt động XTTM gạo 
Trong thời gian qua, Bộ Công Thương đã triển khai nhiều Chương trình xúc tiến 

thương mại (XTTM) gạo theo hướng đổi mới, đa dạng hóa hình thức thực hiện, 
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trong đó trong giai đoạn từ năm 2016-2018, Bộ Công Thương đã mời 04 đoàn 
doanh nghiệp nhập khẩu gạo của Trung Quốc từ các tỉnh có nhu cầu tiêu thụ lớn 
sản phẩm gạo Việt Nam như: An Huy, Quảng Đông, Vân Nam, Phúc Kiến, Chiết 
Giang, thành phố Trùng Khánh vào giao dịch mua hàng, thăm quan thực địa tại các 
địa phương có sản lượng gạo hàng hóa lớn và tập trung nhiều doanh nghiệp xuất 
khẩu. Các chương trình này là cơ hội để tuyên truyền những tiến bộ về chất lượng 
gạo Việt Nam, tiềm năng về sản xuất cũng như giới thiệu cơ sở vật chất, khả năng 
đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp Việt Nam, qua đó, giúp nâng cao nhận thức, 
đánh giá của các doanh nghiệp Trung Quốc về hoạt động sản xuất, chế biến gạo của 
Việt Nam, thương hiệu gạo Việt Nam.

Tiếp tục thành công của hoạt động XTTM này trong các năm trước, năm 2019, 
Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) chủ trì, phối hợp với Thương vụ Việt Nam 
tại Bắc Kinh, Hiệp hội Lương thực Việt Nam và Sở Công Thương các tỉnh An Giang, 
Long An, Đồng Tháp tổ chức mời Hiệp hội Lương thực Trung Quốc, Hiệp hội Lương 
thực tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc) và Đoàn doanh nghiệp nhập khẩu gạo Trung Quốc 
kết nối, giao thương và tham gia các hoạt động XTTM gạo từ ngày 05 đến ngày 10 
tháng 05 năm 2019.

Đoàn Trung Quốc có khoảng 20 đại diện các doanh nghiệp nhập khẩu gạo của 
Trung Quốc do đại diện Hiệp hội Lương thực Trung Quốc làm trưởng đoàn. Chương 
trình làm việc ngoài hoạt động thăm thực địa một số cơ sở xay xát, chế biến gạo của 
các doanh nghiệp tại tỉnh An Giang, Long An, Đồng Tháp sẽ có Hội thảo giao thương 
tại tỉnh An Giang vào ngày 09 tháng 5 năm 2019.

Bộ Công Thương xin thông tin để các doanh nghiệp quan tâm đến xuất khẩu gạo 
vào thị trường Trung Quốc tham gia vào các hoạt động XTTM của đoàn và tham gia 
Hội thảo giao thương tại tỉnh An Giang. Thông tin chi tiết xin liên hệ Cục Xuất nhập 
khẩu - Bộ Công Thương (chị Nguyễn Thị Mai Linh: 091.217.8739 hoặc chị Đào Thị 
Thanh Xuân: 091.670.8428 hoặc email tới địa chỉ: xuatkhaugao@moit.gov.vn)./.

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.


