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Thị trường thế giới
- Cao su: Giá cao su trên thị trường châu Á đầu tháng 01/2019 tăng. Chính phủ Ấn Độ 

đang triển khai hàng loạt biện pháp để hỗ trợ nông dân trồng cao su.

- Cà phê: Đầu tháng 01/2019, giá cà phê Robusta tăng, giá cà phê Arabica giảm ở kỳ 
hạn ngắn, tăng đối với kỳ hạn xa hơn. Tổ chức cà phê Quốc tế (ICO) dự đoán áp lực dư 
cung nửa cuối năm 2019 có thể giảm.

- Hạt điều: Đầu tháng 01/2019, giá hạt điều trên thị trường thế giới ổn định.

- Sắn và sản phẩm từ sắn: Đầu năm 2019, giá sắn và tinh bột sắn tại Thái Lan ổn định.

- Thủy sản: Ủy ban châu Âu (EC) đã gỡ “thẻ vàng” đối với thủy sản của Thái Lan.

- Gỗ và sản phẩm gỗ: Nửa cuối năm 2018, xuất khẩu đồ nội thất của Băng-la-đét tăng 
mạnh.

Thị trường trong nước
- Cao su: Trong 10 ngày đầu tháng 01/2019, giá cao su trong nước tăng theo xu hướng 

giá thế giới. Năm 2018, xuất khẩu cao su tăng 13,3% về lượng, nhưng giảm 7% về trị giá 
so với năm 2017.

- Cà phê: Giá cà phê Robusta nhân xô trong nước tăng theo giá cà phê toàn cầu. Xuất 
khẩu cà phê năm 2018 tăng 19,9% về lượng và tăng 1,1% về trị giá so với năm 2017. 

- Hạt điều: Tháng 12/2018, giá xuất khẩu bình quân hạt điều tăng nhẹ so với tháng 
11/2018, nhưng vẫn giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2017.

- Chè: Năm 2018, xuất khẩu chè giảm 8,6% về lượng và giảm 4,1% về trị giá so với năm 
2017. Thị phần chè Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Đức tăng.

- Sắn và sản phẩm từ sắn: Trong 10 ngày đầu tháng 01/2019, giá sắn nguyên liệu tại Tây 
Ninh và Kon Tum giảm nhẹ do nhu cầu yếu. Hàn Quốc giảm nhập khẩu sắn và sản phẩm từ 
sắn từ Thái Lan, tăng nhập khẩu từ Việt Nam.

- Thủy sản: Tuần đến ngày 10/01/2019, giá cá tra nguyên liệu trong nước tăng. Giá tôm 
bán buôn tại Cà Mau ổn định. Tháng 12/2018, xuất khẩu thủy sản sang Hoa Kỳ tiếp tục phục 
hồi mạnh.

- Gỗ và sản phẩm gỗ: Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ năm 2018 tăng 15,7% so với năm 
2017. Thị phần đồ nội thất của Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Ca-na-đa tăng.
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- Giá cao su trên thị trường châu Á đầu tháng 01/2019 tăng.

- Chính phủ Ấn Độ đang triển khai hàng loạt biện pháp để 
hỗ trợ nông dân trồng cao su.

- Trong 10 ngày đầu tháng 01/2019, giá cao su trong nước 
tăng theo xu hướng giá thế giới.

- Năm 2018, xuất khẩu cao su tăng 13,3% về lượng, nhưng 
giảm 7% về trị giá so với năm 2017.

1. Thị trường thế giới

Trong 10 ngày đầu tháng 01/2019, giá cao su trên thị trường châu Á tăng, cụ thể:

+ Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su tăng lên mức cao nhất trong 
hơn 7 tháng qua. Ngày 10/01/2019, giá cao su giao kỳ hạn tháng 3/2019 giao dịch ở mức 
186 Yên/kg (tương đương 1,72 USD/kg), tăng 8,3% so với cuối tháng 12/2018. 

+ Tại Thượng Hải, giá cao su tự nhiên ngày 10/01/2019 giao kỳ hạn tháng 3/2019 ở mức 
11.545 NDT/tấn (tương đương 1.700,3 USD/tấn), tăng 4,2% so với cuối tháng 12/2018.

+ Tại Thái Lan, ngày 10/01/2019, giá cao su RSS 3 chào bán ở mức 48,3 Baht/kg (tương 
đương 1,51 USD/kg), tăng 6,5% so với cuối tháng 12/2018.

Giá cao su trên thị trường được hỗ trợ bởi: (i) Thị trường hy vọng các cuộc đàm phán 
giữa Hoa Kỳ - Trung Quốc có thể kết thúc căng thẳng thương mại giữa hai nước; (ii) Ma-lai-xi-a, 
Thái Lan và In-đô-nê-xi-a sẽ gặp mặt tại Băng Cốc vào cuối tháng 01/2019 để tìm giải pháp 
giúp các hộ sản xuất qui mô nhỏ tăng thu nhập và giảm nguồn cung cao su dư thừa trên thị 
trường; (iii) sản lượng cao su của Thái Lan có thể giảm do ảnh hưởng của cơn bão Pabuk. 

Ba nước sản xuất cao su hàng đầu gồm Ma-lai-xi-a, Thái Lan và In-đô-nê-xi-a dự kiến 
một trong những giải pháp giảm nguồn cung cao su dư thừa là sử dụng cao su làm nguyên 
liệu để xây dựng đường. Năm 2019, chính phủ Ma-lai-xi-a sẽ chi 100 triệu Ringgit cho Bộ 
Xây dựng nước này để thi công 100 km đường cao su trên cả nước. Chính phủ Ma-lai-xi-a 
mong muốn đạt được sự thống nhất với Thái Lan và In-đô-nê-xi-a về việc giải quyết vấn đề 
giá cao su toàn cầu. Ma-lai-xi-a hiện là nhà sản xuất cao su tự nhiên lớn thứ 5 trên thế giới 
với tổng sản lượng đạt 670.000 tấn.

- Ấn Độ: Chính phủ Ấn Độ đang triển khai hàng loạt biện pháp để hỗ trợ nông dân trồng 
cao su, bao gồm việc điều tiết nhập khẩu cao su tự nhiên, tăng thuế nhập khẩu mủ cao su 
khô. Các biện pháp này nhằm đối phó với tình trạng giá cao su trong nước liên tục giảm do 
giá cao su nhập khẩu ở mức thấp.   

- Lào: Theo Bộ Công Thương Lào, trong 10 tháng năm 2018 xuất khẩu cao su của Lào 
đạt 115,6 triệu USD. Xuất khẩu cao su của Lào có xu hướng tăng vì số cây cao su được 
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lấy mủ tăng lên. Nhưng do giá cao su năm 2018 ở mức thấp khiến hàng trăm ha cao su bị 
cắt bỏ. Năm 2019, hạn ngạch xuất khẩu cao su vào Trung Quốc tăng lên 20.000 tấn, so với 
10.000 tấn trong năm 2018. Hiện nay Lào có khoảng 300.000 ha cao su. Cao su tự nhiên 
của Lào chủ yếu được xuất khẩu sang Trung Quốc, Việt Nam và Thái Lan

Dự báo năm 2019, giá cao su tự nhiên khó tăng mạnh do: (i) kinh tế thế giới được dự 
báo tăng trưởng chậm lại; (ii) giá dầu thô được dự báo ở mức thấp sẽ hỗ trợ nhu cầu tiêu 
thụ cao su tổng hợp. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ, giá dầu thô Brent dự 
báo đạt trung bình 61 USD/thùng trong năm 2019, thấp hơn nhiều so với ước tính sơ bộ 
trung bình 71,4 USD/thùng trong năm 2018; (iii) tiêu dùng cao su tự nhiên dự báo chậm lại; 
(iv) nguồn cung cao su trên thị trường sẵn sàng tăng khi giá cao su ở mức hấp dẫn sẽ gây 
áp lực lên thị trường.

Về nhu cầu: Theo Hiệp hội các nước sản xuất cao su tự nhiên (ANRPC), tiêu thụ cao su 
tự nhiên trên toàn cầu dự báo sẽ tăng 4,2% trong năm 2019, đạt 14,59 triệu tấn, thấp hơn 
mức tăng 5,2% của năm 2018. Tiêu dùng cao su tự nhiên tại Trung Quốc, nơi chiếm 40% 
tổng tiêu dùng cao su tự nhiên thế giới, dự báo chỉ tăng trưởng 3,2% trong năm 2019 lên 
5,85 triệu tấn, sau khi tăng 5,3% năm 2018 và 7,5% năm 2017. Tại Ấn Độ, tiêu thụ dự báo 
tăng 4% trong năm 2019. Theo ước tính sơ bộ, năm 2018 quốc gia này sử dụng 1,21 triệu tấn 
cao su tự nhiên, tức là tăng tới 12,6% so với năm trước đó, chủ yếu bởi nhu cầu cao từ lĩnh 
vực sản xuất lốp xe tải. Năm 2018, tiêu thụ cao su tự nhiên của Ấn Độ chiếm khoảng 9% 
tiêu thụ toàn cầu.

Về sản lượng: Sản lượng cao su thế giới năm 2019 dự báo đạt 14,84 triệu tấn, gần cân 
bằng với mức tiêu thụ. Năng suất cao su trung bình trên mỗi hécta (tính chung trên toàn cầu) 
dự báo vẫn giữ nguyên như năm 2018, nhưng nhiều diện tích cao su đến độ cho thu hoạch 
nhiều mủ nhất, nên mức tăng sản lượng có sự khác biệt lớn giữa các nước sản xuất. Giai 
đoạn 2010 – 2012 giá cao su thế giới đạt mức cao đỉnh điểm, dẫn đến diện tích trồng cao su 
thời điểm đó tăng lên và năm 2019, một phần trong số đó sẽ bắt đầu cho thu hoạch mủ. Trong 
đó, diện tích cao su thu hoạch mủ ở Thái Lan dự kiến sẽ tăng khoảng 200.000 ha trong năm 
2019; diện tích cao su đến thời điểm cho sản lượng mủ cao nhất ở Bờ Biển Ngà, Mi-an-ma, 
Căm-pu-chia, Lào và Bra-xin cũng tăng. Trong khi, In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Trung Quốc, 
Ma-lai-xi-a và Ấn Độ sản lượng dự báo sẽ chỉ tăng nhẹ. 

Mặc dù dự báo cung - cầu cao su năm 2019 gần cân bằng, nhưng thị trường vẫn chưa 
thoát hẳn khỏi áp lực dư cung, do nếu giá cao su phục hồi đến mức hấp dẫn, sản lượng cao 
su của nhiều nước sẽ tăng so với dự kiến. Theo đó, sản lượng cao su Thái Lan năm 2019 
có thể cao hơn 14% so với dự báo; Ma-lai-xi-a có thể tăng 53%, và Ấn Độ có thể tăng 65%.

2. Thị trường trong nước

Trong 10 ngày đầu tháng 01/2019, giá mủ cao su nguyên liệu tại Bình Phước, Bình 
Dương, Tây Ninh tăng theo xu hướng tăng của thị trường thế giới. Cụ thể ngày 10/01/2019, 
Công ty cao su Phú Riềng báo giá thu mua mủ tạp và mủ nước tăng 15 đ/độ TSC, so với 
cuối tháng 12/2018, đạt lần lượt 265 đ/độ TSC và 255 đ/độ TSC. 
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3. Tình hình xuất khẩu cao su của Việt Nam 

Theo Tổng cục Hải quan, tháng 12/2018, xuất khẩu cao su giảm 3,8% về lượng và giảm 
5,8% về trị giá so với tháng 11/2018, đạt 172,8 nghìn tấn, trị giá 210,52 triệu USD, tăng 2,5% 
về lượng, nhưng giảm 13,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017. Năm 2018, xuất khẩu cao 
su đạt 1,56 triệu tấn, trị giá trên 2,09 tỷ USD, tăng 13,3% về lượng, nhưng giảm 7% về trị 
giá so với năm 2017. Giá xuất khẩu cao su của Việt Nam trong tháng 12/2018 đạt bình quân 
1.218 USD/tấn, giảm 2,1% so với tháng 11/2018 và giảm 15,7% so với cùng kỳ năm 2017. 

Tháng 12/2018, xuất khẩu cao su sang Trung Quốc đạt 119,76 nghìn tấn, trị giá 
144,16 triệu USD, giảm 8,1% về lượng và giảm 10% về trị giá so với tháng 11/2018; tăng 
6,6% về lượng nhưng giảm 10,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017. Trung Quốc chiếm 
69,3% tổng khối lượng cao su xuất khẩu của Việt Nam trong tháng 12/2018, tăng nhẹ so với 
mức 66,6% của cùng kỳ năm 2017. Năm 2018, xuất khẩu cao su sang Trung Quốc đạt 
1,04 triệu tấn, trị giá 1,37 tỷ USD, tăng 16,4% về lượng, nhưng giảm 5% về trị giá so với năm 
2017; giá xuất khẩu bình quân năm 2018 đạt 1316,2 USD/tấn, giảm 18,4% so với năm 2017. 

Năm 2018, xuất khẩu cao su sang Ấn Độ tăng mạnh so với năm 2017 với mức tăng tới 
85,6% về lượng và tăng 60,5% về trị giá, đạt 102,9 nghìn tấn, trị giá 145,4 triệu USD. Tuy 
nhiên, năm 2019, xuất khẩu cao su sang thị trường này sẽ khó khăn hơn do Ấn Độ có thể 
tăng thuế nhập khẩu cao su để hỗ trợ cao su trong nước.

10 thị trường xuất khẩu cao su lớn nhất năm 2018

Thị trường

Tháng 12/2018 So với tháng 
12/2017 (%) Năm 2018 So với năm 

2017 (%)
Lượng 
(nghìn 

tấn)

Trị giá 
(nghìn 
USD)

Lượng Trị 
giá

Lượng 
(nghìn 

tấn)

Trị giá 
(nghìn 
USD)

Lượng Trị 
giá

Tổng 172,8 210.528 2,5 -13,6 1.564,0 2.092.020 13,3 -7,0
Trung Quốc 119,8 144.168 6,6 -10,6 1.042,2 1.371.663 16,4 -5,0
Ấn Độ 11,6 15.111 33,5 17,4 102,9 145.392 85,6 60,5
Ma-lai-xi-a 4,6 5.322 -55 -62,1 37,0 76.178 -23,4 -36,0
Hoa Kỳ 4,1 4.539 -5,6 -25,5 36,6 48.494 2,7 -12,6
Đài Loan 3,9 5.121 0,8 -14,5 59,6 47.297 11,2 -7,6
Hàn Quốc 3,5 4.660 13,7 -1,0 32,2 53.225 -15,5 -32,9
Đức 3,1 4.150 -47 -55,6 27,4 55.281 -5,5 -20,9
Hà Lan 2,9 3.141 107,3 66,7 37,3 15.665 -8,9 -34,0
Thổ Nhĩ Kỳ 2,8 3.319 3,8 -8,7 16,5 37.072 9,1 -9,9
Nhật Bản 1,4 1.960 12,9 -3,8 12,5 19.558 4,5 -15,6

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

4. Thị phần cao su của Việt Nam tại Ấn Độ tăng

Theo thống kê của Bộ Thương mại Ấn Độ, trong tháng 10/2018 Ấn Độ nhập khẩu 
120,91 nghìn tấn cao su, trị giá 218,2 triệu USD, tăng 41,2% về lượng và tăng 37,9% về trị 
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giá so với cùng kỳ năm 2017; lũy kế 10 tháng năm 2018, Ấn Độ nhập khẩu 980,41 nghìn tấn 
cao su, trị giá 1,83 tỷ USD, tăng 29,6% về lượng và tăng 17,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 
2017. Trong 10 tháng năm 2018, nhập khẩu cao su của Ấn Độ từ Xin-ga-po và Việt Nam tăng 
mạnh nhất. Ấn Độ nhập khẩu cao su từ Việt Nam 10 tháng năm 2018 đạt 79,9 nghìn tấn, trị giá 
121,36 triệu USD, tăng 93,5% về lượng và tăng 65,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017. 
Thị phần cao su Việt Nam trong tổng nhập khẩu cao su của Ấn Độ cũng tăng từ 5,5% trong 
10 tháng năm 2017, lên 8,1% trong 10 tháng năm 2018 .

Về mặt hàng: Trong 10 tháng năm 2018 , Ấn Độ tăng nhập khẩu cao su tự nhiên (mã HS: 
4001), đạt 502,38 nghìn tấn, trị giá 778,2 triệu USD, tăng 48% về lượng và tăng 21,8% về 
trị giá so với cùng kỳ năm 2017. Việt Nam là thị trường cung cấp cao su tự nhiên lớn thứ 2 
cho Ấn Độ trong 10 tháng năm 2018, với thị phần chiếm 15,8% tổng lượng nhập khẩu của 
Ấn Độ, đạt 79,45 nghìn tấn, tăng 95,9% so với cùng kỳ năm 2017. 

Lượng cao su tổng hợp (mã HS 4002) nhập khẩu của Ấn Độ trong 10 tháng năm 2018 
đạt 421,18 nghìn tấn, trị giá 939,97 triệu USD, tăng 12,1% về lượng và tăng 13,9% về trị giá 
so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, cao su tổng hợp của Việt Nam mới chỉ chiếm một lượng 
nhỏ, chiếm 0,1% trong tổng nhập khẩu của Ấn Độ trong 10 tháng năm 2018 .

10 thị trường chính cung cấp cao su cho Ấn Độ trong tháng 10 và 10 tháng năm 2018  
(mã HS: 4001, 4002, 4003, 4005)

(tỷ trọng tính theo lượng)

Thị trường

10 tháng năm 2018 So với 10 tháng năm 
2017 (%)

Tỷ trọng 10 
tháng (%)

Lượng 
(tấn)

Trị giá 
(triệu USD) Lượng Trị giá Năm 

2017
Năm 
2018

 Tổng 980.411 1.834,1 29,6 17,6 100,0 100,0
In-đô-nê-xi-a 236.049 364,38 9,5 -9,2 28,5 24,1
Hàn Quốc 125.396 246,38 10,1 5,9 15,1 12,8
Thái Lan 92.740 159,15 21,8 -1,4 10,1 9,5
Xin-ga-po 80.980 161,63 249,1 207,3 3,1 8,3
Việt Nam 79.899 121,36 93,5 65,5 5,5 8,1
Nga 59.511 115,03 -2,9 -4,6 8,1 6,1
Ma-lai-xi-a 46.422 79,03 431,5 318,1 1,2 4,7
Hoa Kỳ 45.953 83,6 17,0 8,1 5,2 4,7
Nhật Bản 36.262 125,79 8,5 21,2 4,4 3,7
Bờ Biển Ngà 25.906 38,24 105,6 71,3 1,7 2,6

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Bộ Thương mại Ấn Độ
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- Đầu tháng 01/2019, giá cà phê Robusta tăng, giá cà phê Arabica 
giảm ở kỳ hạn ngắn, tăng đối với kỳ hạn xa hơn.

- Tổ chức cà phê Quốc tế (ICO) dự đoán áp lực dư cung nửa cuối 
năm 2019 có thể giảm.

- Giá cà phê Robusta nhân xô trong nước tăng theo giá cà phê toàn cầu.

- Xuất khẩu cà phê năm 2018 tăng 19,9% về lượng và tăng 1,1% về 
trị giá so với năm 2017.

1. Thị trường cà phê thế giới

10 ngày đầu tháng 01/2019, giá cà phê Robusta tăng so với cuối tháng 12/2018; trong 
khi giá cà phê Arabica giảm ở kỳ hạn ngắn, tăng đối với kỳ hạn xa hơn. Cụ thể:

+ Trên sàn giao dịch London, ngày 09/01/2019 cà phê Robusta giao kỳ hạn tháng 3/2019 
đạt mức 1.556 USD/tấn, tăng nhẹ 0,1% so với ngày 10/12/2018, so với ngày 28/12/2018 
tăng 3,2%. Đối với kỳ hạn giao tháng 5/2019, giá cà phê Robusta đạt mức 1.574 USD/tấn, 
tăng 0,4% so với ngày 10/12/2018, so với ngày 29/12/2018 tăng 3,1%.

+ Trên sàn giao dịch New York, ngày 09/01/2019 giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 
3/2019 tăng 3,2% so với ngày 28/12/2018, nhưng giảm 2,0% so với ngày 10/12/2018, đạt 
mức 105,05 Uscent/lb; kỳ hạn tháng 5/2019 giao dịch ở mức 108,1 Uscent/lb, tăng 3,1% so 
với ngày 28/12/2018, nhưng giảm 1,6% so với ngày 10/12/2018.

+ Trên sàn BMF của Bra-xin, ngày 09/01/2019 giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 
3/2019 giảm 1,3% so với cuối tháng 12/2018 và giảm 2,3% so với ngày 10/12/2018, xuống 
mức 121,8 Uscent/lb; kỳ hạn tháng 5/2019 tăng 3,3% so với cuối tháng 12/2018 và tăng 
4,8% so với ngày 10/12/2018, lên mức 129,65 Uscent/lb. 

+ Tại cảng Thành phố Hồ Chí Minh, giá cà phê Robusta xuất khẩu loại 2, tỷ lệ đen vỡ 
5% ngày 9/01/2019 giao dịch ở mức 1.476 USD/tấn , trừ lùi 80 USD/tấn, tăng 1,5% so với 
ngày 10/12/2018 và tăng 4,1% so với ngày 28/12/2018.

Giá cà phê toàn cầu tăng trở lại trong 10 ngày đầu năm 2019 do áp lực dư cung giảm, 
nhu cầu tiêu thụ tăng. Bên cạnh đó, căng thẳng thương mại giữa Hoa Kỳ - Trung Quốc lắng 
xuống đã tác động tích cực đến giá hàng hóa trên thị trường thế giới, trong đó có mặt hàng 
cà phê.

Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), nhu cầu tiêu thụ cà phê rang xay toàn cầu tăng 
trưởng trung bình 3,6 triệu bao/năm kể từ niên vụ 2014 – 2015 đến nay. Trong khi đó, Tổ 
chức cà phê Quốc tế (ICO) dự đoán áp lực dư cung nửa cuối năm 2019 có thể giảm, giá 
cà phê có thể phục hồi nhờ sản lượng cà phê Việt Nam, Bra-xin và Ấn Độ dự đoán giảm do 
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thời tiết không thuận lợi.

Tại Việt Nam, năm 2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đặt mục tiêu sản 
lượng cà phê đạt 1,67 triệu tấn, tăng 52.400 tấn so với với năm 2018. Nhưng theo Hiệp hội 
Cà phê Cacao Việt Nam, sản lượng cà phê năm 2019 có thể giảm 20% do chịu ảnh hưởng 
bởi thời tiết xấu và diện tích canh tác giảm. Hiện khu vực Tây Nguyên đang bước vào cuối 
vụ thu hoạch cà phê, nhưng do giá giảm sâu nên người trồng cà phê hạn chế bán ra. 

Theo Hợp tác xã cà phê Cooxupé, hợp tác xã lớn nhất của Brazil và cả thế giới, giá cà phê 
trung bình năm 2018 ở mức thấp nhất 4 năm gần đây đã khiến hầu hết nông dân Mỹ La-tinh 
giảm đầu tư chăm sóc. Do đó, sản lượng cà phê của Bra-xin năm 2019 sẽ giảm từ mức 
kỷ lục 63,4 triệu bao trong năm 2018, xuống còn 55 triệu bao, trong khi cây cà phê Arabica 
còn rơi vào năm giảm của chu kỳ “hai năm một lần”. Theo Bộ Thương mại Bra-xin, tháng 
12/2018 xuất khẩu cà phê của nước này tăng 5,31% so với tháng 11/2018 và tăng 58,85% 
so với tháng 12/2017, xác lập kỷ lục xuất khẩu tháng thứ 3 liên tiếp.

Theo dữ liệu thương mại của chính phủ In-đô-nê-xi-a, xuất khẩu cà phê Robusta của 
nước này trong tháng 12/2018 giảm 93.033 bao (tương đương giảm 40,17%) so với tháng 
12/2017, đạt 138.540 bao. Lũy kế 3 tháng đầu niên vụ cà phê 2018/2019, xuất khẩu cà phê 
Robusta của In-đô-nê-xi-a giảm 416.100 bao, tương ứng giảm tới 42,06% so với cùng kỳ 
niên vụ cà phê 2017/2018, chỉ đạt 573.255 bao.

Theo Ban Cà phê Ấn Độ, xuất khẩu cà phê của nước này năm 2018 đạt 350.280 tấn, 
thấp hơn so với mức 378.119 tấn của năm  2017. Trong số đó, xuất khẩu cà phê Robusta 
giảm 17,6%, xuống còn 179.903 tấn.

2. Thị trường cà phê trong nước, giá cà phê nhân xô Robusta tăng 

10 ngày đầu tháng 01/2019, giá cà phê Robusta nhân xô trong nước tăng theo giá cà 
phê toàn cầu. So với ngày 10/12/2018, giá cà phê Robuta nhân xô tăng từ 0,3 – 0,9%, so 
với ngày 28/12/2018 tăng từ 2,1 - 3,7%. Ngày 09/01/2019, cà phê Robusta nhân xô có mức 
thấp nhất là 33.300 đ/kg tại các huyện Di Linh và Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng); mức cao nhất 
là 34.100 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 09/01/2019 giá cà phê Robusta loại R1 biến động không 
đồng nhất, giảm 0,3% so với ngày 10/12/2018, nhưng tăng 1,7% so với ngày 28/12/2018, 
đạt mức 34.900 đ/kg.

Giá cà phê tại một số tỉnh/huyện khu vực khảo sát ngày 09/01/2019
Tỉnh/huyện  

(khu vực khảo sát)
Đơn giá 
(đ/kg)

So với ngày 
10/12/2018 (%)

So với ngày 
28/12/2018 (%)

Tỉnh Lâm Đồng
Bảo Lộc (Robusta) 33.400 0,9 3,7
Di Linh (Robusta) 33.300 0,3 3,7
Lâm Hà (Robusta) 33.300 0,6 3,4
Tỉnh Đắk Lắk
Cư M’gar (Robusta) 34.100 0,3 2,1
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Tỉnh/huyện  
(khu vực khảo sát)

Đơn giá 
(đ/kg)

So với ngày 
10/12/2018 (%)

So với ngày 
28/12/2018 (%)

Ea H’leo (Robusta) 34.000 0,3 2,1
Buôn Hồ (Robusta) 34.000 0,3 2,1
Tỉnh Gia Lai
la Grai (Robusta) 33.900 0,3 3,0
Tỉnh Đắk Nông
Gia Nghĩa (Robusta) 33.800 0,3 3,0
Tỉnh Kon Tum
Đắk Hà (Robusta) 33.800 0,0 3,0
Thành phố Hồ Chí Minh
R1 34.900 -0,3 2,3

Nguồn: Tintaynguyen.com

Tham khảo giá cà phê ngày 09/01/2019

Tên sản phẩm Đơn giá (đ/kg) So với ngày 
28/12/2018 (%)

Robusta nhân xô 34.100 – 34.200 2,1
Robusta R1 sàng 16 35.400 – 35.500 2,6
Robusta R1 sàng 18 35.500 – 35.600 2,3

Nguồn: Hiệp hội cà phê – ca cao Việt Nam

3. Xuất khẩu cà phê năm 2018 tăng 19,9% về lượng và tăng 1,1% về trị giá so với 
năm 2017

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cà phê của Việt Nam tháng 
12/2018 đạt 153,9 nghìn tấn, trị giá 275,77 triệu USD, tăng 11,4% về lượng và tăng 7,1% về 
trị giá so với tháng 11/2018, nhưng vẫn giảm 6,1% về lượng và giảm 15,6% về trị giá so với 
tháng 12/2017. Năm 2018, xuất khẩu cà phê đạt 1,878 triệu tấn, trị giá  3,537 tỷ USD, tăng 
19,9% về lượng và tăng 1,1% về trị giá so với năm 2017.

Lượng và giá xuất khẩu bình quân cà phê năm 2017 - 2018

(ĐVT: Lượng: nghìn tấn; Giá XKBQ: USD/kg)

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan
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Giá xuất khẩu bình quân mặt hàng cà phê tháng 12/2018 đạt 1.792 USD/tấn, giảm 3,9% 

so với tháng 11/2018 và giảm 10,1% so với tháng 12/2017. Năm 2018, giá xuất khẩu bình 
quân cà phê đạt 1.883 USD/tấn, giảm 15,7% so với năm 2017. 

Tháng 12/2018, xuất khẩu cà phê sang nhiều thị trường giảm cả về lượng và trị giá so 
với tháng 12/2017 như: Đức, Hoa Kỳ, Tây Ban Nha, Ý, Phi-líp-lin, An-giê-ri. Ngược lại, xuất 
khẩu cà phê sang Nga, Bỉ, Trung Quốc tăng cả về lượng và trị giá.

Năm 2018, xuất khẩu cà phê sang thị trường Đức tăng 16,9% về lượng, nhưng giảm 
3,7% về trị giá so với năm 2017, đạt 260,4 nghìn tấn, trị giá 459 triệu USD. Trong khi đó, xuất 
khẩu cà phê sang Hoa Kỳ giảm 0,2% về lượng và giảm 16,4% về trị giá so với năm 2017, 
đạt 182,5 nghìn tấn, trị giá 340,22 triệu USD. Đáng chú ý, xuất khẩu cà phê sang Nga tăng 
trưởng 2 con số với mức tăng 97,4% về lượng và tăng 59,1% về trị giá, đạt 90,4 nghìn tấn, 
trị giá 185,76 triệu USD.

Thị trường xuất khẩu cà phê tháng 12 và năm 2018

Thị trường

Tháng 12 năm 
2018

So với tháng 12 
năm 2017 (%) Năm 2018 So với năm 

2017 (%)

Lượng 
(tấn)

Trị giá 
(nghìn 
USD)

Lượng Trị giá Lượng 
(tấn)

Trị giá 
(nghìn 
USD)

Lượng Trị 
giá

Đức 26.202 43.365 -3,9 -15,9 260.475 459.031 16,9 -3,7
Hoa Kỳ 17.684 30.603 -2,5 -12,8 182.576 340.222 -0,2 -16,4
Tây Ban Nha 11.835 20.118 -7,9 -21,1 122.063 219.217 19,9 -0,8
Nga 8.273 15.376 35,3 22,1 90.418 185.765 97,4 59,1
Ý 7.783 12.728 -35,4 -45,5 136.157 245.254 8,5 -9,7
Bỉ 7.653 12.659 24,1 6,5 75.129 130.826 16,1 -4,6
Nhật Bản 6.718 12.374 2,5 -8,2 105.119 206.000 17,2 -1,8
Phi-líp-pin 5.186 11.064 -15,8 -13,6 82.656 158.671 58,7 43,1
An-giê-ri 4.408 7.443 -27,4 -37,0 74.120 132.478 38,8 15,2
Trung Quốc 4.327 11.268 41,9 13,5 44.282 109.540 57,8 29,2

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

4. Dung lượng thị trường nhập khẩu cà phê Nga 10 tháng năm 2018 và thị phần 
của Việt Nam

Theo số liệu thống kê từ Trung tâm Thương mại  Quốc tế (ITC), nhập khẩu cà phê của 
Nga 10 tháng năm 2018 đạt 164.134 tấn, trị giá 494,42 triệu USD, tăng 5,1% về lượng, 
nhưng giảm 6,2% về trị giá so với 10 tháng năm 2017.  

Việt Nam là nguồn cung cà phê lớn nhất cho Nga trong 10 tháng năm 2018, tăng 71,9% 
về lượng và tăng 39,2% về trị giá so với 10 tháng năm 2017. Bra-xin là nguồn cung cà phê 
lớn thứ 2 cho Nga, đạt 27.723 tấn, trị giá 74,25 triệu USD, tăng 4,3% về lượng, nhưng giảm 
13% về trị giá. Đứng ở vị trí nhà cung cấp cà phê lớn thứ 3 cho Nga là Ý, đạt 10.888 tấn, trị 
giá 79,50 triệu USD, tăng 10,3% về lượng và tăng 19,5% về trị giá so với 10 tháng năm 2017.
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Giá nhập khẩu bình quân cà phê của Nga 10 tháng năm 2018 đạt mức 3,01 USD/kg, 

giảm 10,7% so với 10 tháng năm 2017. Trong đó, giá nhập khẩu bình quân cà phê từ Việt Nam 
đạt mức 1,94 USD/kg, giảm 19%; Bra-xin đạt mức 2,68 USD/kg, giảm 16,6%. Trong khi đó, 
giá nhập khẩu bình quân cà phê từ Ý tăng 8,3%, lên mức 7,30 USD/kg. 

10 thị trường cung cấp cà phê lớn nhất cho Nga 10 tháng năm 2018 

(Mã HS: 0901)

Thị trường
10 tháng năm 2018 So với 10 tháng năm 2017 (%)

Lượng 
(tấn)

Trị giá 
(nghìn USD)

Giá NKBQ 
(USD/kg) Lượng Trị giá Giá NKBQ

Tổng 164.134 494.420 3,01 5,1 -6,2 -10,7
Việt Nam 82.478 159.622 1,94 71,9 39,2 -19,0
Bra-xin 27.723 74.251 2,68 4,3 -13,0 -16,6
Ý 10.888 79.501 7,30 10,3 19,5 8,3
Ấn Độ 5.049 11.390 2,26 18,3 4,0 -12,1
Hon-đu-rát 4.757 13.457 2,83 -0,7 -17,6 -17,0
Đức 4.714 31.811 6,75 25,6 24,3 -1,1
Cô-lôm-bi-a 4.405 15.266 3,47 -15,9 -23,8 -9,5
In-đô-nê-xi-a 3.488 8.798 2,52 -89,2 -88,6 5,7
U-gan-đa 2.399 5.765 2,40 36,5 26,9 -7,0
Ê-ti-ô-pi-a 2.389 9.541 3,99 -20,8 -17,3 4,5

Nguồn: ITC

Về cơ cấu nguồn cung: Thị phần cà phê của Việt Nam đạt 50,3% trong tổng lượng nhập 
khẩu của Nga 10 tháng năm 2018, tăng mạnh so với mức 30,7% trong 10 tháng năm 2017. 
Trong khi đó, thị phần cà phê của Bra-xin tại thị trường Nga giữ ổn định ở mức 17% trong 
cả 10 tháng năm 2017 và 10 tháng năm 2018.

Ngành cà phê của Việt Nam vẫn còn nhiều tiềm năng để đẩy mạnh xuất khẩu sang Nga, 
bởi nhu cầu nhập khẩu cà phê của Nga liên tục tăng trưởng trong những năm gần đây. 

Tăng trưởng nhập khẩu cà phê của Nga giai đoạn từ năm 2014 – 2018
Năm Lượng (tấn) Tăng trưởng (%)
2014 154.526 7,4
2015 156.651 1,4
2016 171.504 9,5
2017 189.642 10,6

10 tháng năm 2018 164.134 5,1

Nguồn: ITC

Cà phê của Việt Nam có lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ như Bra-xin, Ý, Ấn Độ… 
Tuy nhiên, hiện doanh nghiệp Việt Nam vẫn chủ yếu xuất khẩu cà phê nhân xô, trong khi 
dung lượng thị trường cà phê chế biến của Nga lớn. Do đó, cần có sự chuyển dịch về cơ 
cấu mặt hàng xuất khẩu cà phê trong năm 2019 để gia tăng trị giá.
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1. Thị trường hạt điều thế giới

Trong 10 ngày đầu tháng 01/2019, giá hạt điều trên thị trường thế giới ổn định.

Tại cảng Delhi của Ấn Độ, giá hạt điều loại WW180 ổn định ở mức 1.085 Rs/kg (tương 
đương 15,40 USD/kg), giá hạt điều loại WW210 ở mức 977,5 Rs/kg (tương đương 
13,9 USD/kg), giá hạt điều loại WW240 đạt mức 825 Rs/kg (tương đương 11,7 USD/kg), 
hạt điều loại WW320 có mức giá là 737,5 Rs/kg (tương đương 10,5 USD/kg). Giá nhân 
điều vỡ 4 mảnh ổn định ở mức 692,5 Rs/kg (tương đương 9,8 USD/kg). Giá điều nhân vỡ 
2 mảnh tăng 0,3%, lên mức 730 Rs/kg (tương đương 10,4 USD/kg).

Theo Hiệp hội Hạt điều thế giới, tại Ấn Độ, nhu cầu hạt điều loại W240 đang cao hơn 
nguồn cung, nhu cầu hạt điều loại W320 cũng tăng. Nhu cầu tiêu thụ hạt điều của Trung 
Quốc trước dịp Tết Nguyên đán ở mức thấp.

Tại Việt Nam, các nhà máy chế biến đang lên kế hoạch cho dịp nghỉ Tết Nguyên đán 
và sửa sang, nâng cấp nhà xưởng, máy móc thiết bị để phục vụ cho sản xuất năm 2019. 
Ngành điều Việt Nam vẫn đủ nguồn nguyên liệu để chế biến đến giáp mùa vụ. Chính 
phủ Ta-dan-ni-a đang chào bán 150.000 tấn hạt điều, song giao dịch diễn ra khá ảm đạm.

- Đầu tháng 01/2019, giá hạt điều trên thị trường thế giới ổn định.

- Tháng 12/2018, giá xuất khẩu bình quân hạt điều tăng nhẹ so với tháng 11/2018, 
nhưng vẫn giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2017.

- Xuất khẩu hạt điều sang nhiều thị trường tháng 12/2018 tăng mạnh so với cùng 
kỳ năm 2017.

- Trong 10 tháng năm 2018, nhập khẩu hạt điều của Anh từ Việt Nam tăng, trong 
khi nhập khẩu từ các thị trường lớn khác giảm mạnh.
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2. Xuất khẩu hạt điều năm 2018 tăng 5,9% về lượng

Theo Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hạt điều tháng 12/2018 đạt 34 nghìn tấn, trị giá 
274,97 triệu USD, giảm 3,2% về lượng và giảm 1,3% về trị giá so với tháng 11/2018, tăng 
12,3% về lượng, nhưng giảm 10,4% về trị giá so với tháng 12/2017. Năm 2018, xuất khẩu 
hạt điều đạt 373,5 nghìn tấn, trị giá 3,366 tỷ USD, tăng 5,9% về lượng, nhưng giảm 4,2% 
về trị giá so với năm 2017.

Về giá: Tháng 12/2018, giá xuất khẩu bình quân mặt hàng điều đạt mức 8.089 USD/tấn, 
tăng 1,9% so với tháng 11/2018, nhưng giảm 20,2% so với tháng 12/2017. Năm 2018, giá 
xuất khẩu bình quân hạt điều đạt mức 9.013 USD/tấn, giảm 9,5% so với năm 2017.

Tháng 12/2018, giá xuất khẩu bình quân hạt điều sang một số thị trường tăng so với 
tháng 11/2018, gồm: Hồng Kông tăng 4,7%, đạt mức 11.429 USD/tấn; Đài Loan tăng 4,0%, 
đạt 9.045 USD/tấn; Trung Quốc tăng 4,9%, đạt 8.396 USD/tấn. Giá xuất khẩu bình quân hạt 
điều sang nhiều thị trường giảm, gồm: Pháp giảm 6,0%, xuống còn 8.810 USD/tấn; Bỉ giảm 
1,7%, đạt 8.774 USD/tấn; Ca-na-đa giảm 4,8%, xuống còn 8.653 USD/tấn...

Lượng và giá xuất khẩu bình quân hạt điều năm 2017 - 2018

(ĐVT: Lượng - kg; Đơn giá - USD/kg)
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Nguồn: Tổng cục Hải quan

Năm 2018, giá xuất khẩu bình quân hạt điều sang hầu hết các thị trường giảm, gồm: 
Hồng Kông giảm 4,0%, xuống mức 11.155 USD/tấn, Đài Loan giảm 10,8%, xuống 
9.489 USD/tấn, Pháp giảm 6,8%, xuống còn 10.286 USD/tấn.

Giá xuất khẩu bình quân hạt điều sang một số thị trường đạt mức cao tháng 12 năm 2018

Thị trường
Giá XKBQ tháng 

12 năm 2018 
(USD/tấn)

So với 
tháng 11 
năm 2018 

(%)

So với 
tháng 

12 năm 
2017 (%)

Giá XKBQ 
năm 2018 
(USD/tấn)

So với năm 
2017 (%)

Hồng Kông 11.429 4,7 -4,0 11.155 -4,0
Đài Loan 9.045 4,0 -13,2 9.489 -10,8
Pháp 8.810 -6,0 -20,8 10.286 -6,8
Bỉ 8.774 -1,7 -14,6 9.781 -8,5
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Thị trường
Giá XKBQ tháng 

12 năm 2018 
(USD/tấn)

So với 
tháng 11 
năm 2018 

(%)

So với 
tháng 

12 năm 
2017 (%)

Giá XKBQ 
năm 2018 
(USD/tấn)

So với năm 
2017 (%)

Ca-na-đa 8.653 -4,8 -18,0 9.762 -5,7
Trung Quốc 8.396 4,9 -15,6 8.713 -10,8
I-xra-en 8.322 2,0 -12,5 9.398 -12,7
Tây Ban Nha 8.175 5,1 -23,0 9.166 -13,3
Hoa Kỳ 8.125 0,3 -20,8 9.134 -9,5
Đức 8.079 -4,5 -19,2 9.367 -9,2

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

Thị trường xuất khẩu: Tháng 12/2018, lượng hạt điều xuất khẩu sang nhiều thị trường 
tăng so với tháng 11/2018, gồm: Trung Quốc tăng 28,4%, Hà Lan tăng 21,1%, Anh tăng 
53,5%. Ngược lại, xuất khẩu sang Hoa Kỳ giảm 4,6%, Ca-na-đa giảm 43,9%.

Năm 2018, xuất khẩu hạt điều sang Hoa Kỳ đạt 132,5 nghìn tấn, trị giá 1,21 tỷ USD, tăng 
9,8% về lượng, nhưng giảm 0,7% về trị giá so với năm 2017. Trong khi đó, xuất khẩu hạt 
điều sang Hà Lan giảm mạnh cả về lượng và trị giá, đạt 44,1 nghìn tấn, trị giá 413,52 triệu USD.

10 thị trường xuất khẩu hạt điều lớn nhất tháng 12 và năm 2018

Thị trường

Tháng 12 năm 
2018

So với tháng 12 
năm 2017 (%) Năm 2018 So với năm 

2017 (%)

Lượng  
(tấn)

Trị giá 
(nghìn 
USD)

Lượng Trị giá Lượng  
(tấn)

Trị giá 
(nghìn 
USD)

Lượng Trị giá

Hoa Kỳ 8.985 73.003 -4,6 -24,4 132.550 1.210.661 9,8 -0,7
Trung Quốc 7.235 60.744 28,4 8,3 51.889 452.085 8,3 -3,5
Hà Lan 4.517 36.040 21,1 -14,6 44.103 413.525 -16,4 -23,7
Anh 1.277 9.599 53,5 19,4 14.847 128.783 -5,1 -13,8
Úc 1.246 9.981 10,5 -13,9 12.602 110.846 -5,8 -16,8
Đức 974 7.869 18,9 -3,9 11.586 108.521 9,7 -0,5
Nga 972 7.679 51,4 21,2 6.749 59.309 20,8 7,4
Thái Lan 773 6.009 56,8 18,6 8.349 74.457 -0,4 -12,3
Ca-na-đa 631 5.460 -43,9 -54,0 11.055 107.920 8,5 2,4
I-xra-en 582 4.844 25,4 9,8 5.809 54.594 34,0 17,0

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

3. Dung lượng thị trường nhập khẩu hạt điều Anh 10 tháng năm 2018 và thị phần 
của Việt Nam

Anh là thị trường xuất khẩu tiềm năng đối với ngành điều Việt Nam do nhu cầu nhập 
khẩu hạt điều ở mức cao. Trong giai đoạn năm 2014 đến năm 2017, nhập khẩu hạt điều của 
Anh liên tục tăng.
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Nhập khẩu hạt điều của Anh giai đoạn từ năm 2014 – 2017

Năm Lượng (tấn) Tăng trưởng (%)
2014 19.114 36,2
2015 21.086 10,3
2016 21.994 4,3
2017 22.828 3,8

Nguồn: ITC

Theo số liệu thống kê từ Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC), nhập khẩu hạt điều của 
Anh 10 tháng năm 2018 đạt 17.537 tấn, trị giá 169,26 triệu USD, giảm 5,3% về lượng và 
giảm 5,9% về trị giá so với 10 tháng năm 2017. Nhập khẩu hạt điều của Anh từ Việt Nam 
vẫn tăng, trong khi nhập khẩu từ các nguồn cung lớn khác như Ấn Độ, Đức, Pháp, Hà Lan 
lại giảm. 

Trong 10 tháng năm 2018, Anh nhập khẩu 13.200 tấn hạt điều từ Việt Nam, trị giá 
117,4 triệu USD, tăng 2,6% về lượng, nhưng giảm 2% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. 
Thị phần hạt điều Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Anh tăng từ 69,5% trong 10 
tháng năm 2017, lên 75,3% trong 10 tháng năm 2018.

Giá nhập khẩu bình quân mặt hàng hạt điều của Anh 10 tháng năm 2018 đạt 9,7 USD/kg, 
giảm 0,7% so với 10 tháng năm 2017. Trong đó, giá nhập khẩu bình quân hạt điều từ Việt Nam 
đạt mức 8,9 USD/kg, giảm 4,5%. Giá nhập khẩu bình quân hạt điều từ Ấn Độ đạt 10,8 USD/kg, 
tăng 0,6%. Đáng chú ý, giá nhập khẩu bình quân hạt điều từ Đức tăng mạnh 22,1% so với 
cùng kỳ năm 2017, lên mức 13,5 USD/kg. 

10 thị trường cung cấp hạt điều lớn nhất cho Anh 10 tháng năm 2018  
(Mã HS: 080132) (ĐVT: Lượng – tấn; Trị giá – nghìn USD; Giá NKBQ – USD/kg)

Thị trường
10 tháng năm 2018 So với 10 tháng năm 

2017 (%)
Thị phần 10 tháng (%)
Năm 2018 Năm 2017

Lượng Trị giá Giá 
NKBQ Lượng Trị 

giá
Giá 

NKBQ Lượng Trị 
giá Lượng Trị 

giá
Tổng 17.537 169.263 9,7 -5,3 -5,9 -0,7 100,0 100,0 100,0
Việt Nam 13.200 117.388 8,9 2,6 -2,0 -4,5 75,3 69,4 69,5 66,6
Ấn Độ 1.242 13.368 10,8 -28,3 -27,9 0,6 7,1 7,9 9,4 10,3
Đức 1.163 15.762 13,5 -15,8 2,8 22,1 6,6 9,3 7,5 8,5
Pháp 600 8.249 13,8 -24,4 -15,3 12,0 3,4 4,9 4,3 5,4
Hà Lan 346 3.665 10,6 -30,0 -28,3 2,5 2,0 2,2 2,7 2,8
Ga-na 271 2.785 10,3 1,5 1,6
Ý 214 2.895 13,5 -28,7 -21,8 9,7 1,2 1,7 1,6 2,1
Mô-dăm-bích 143 1.425 10,0 0,8 0,8
Bra-xin 65 550 8,5 -63,2 -63,2 0,0 0,4 0,3 1,0 0,8
Bê-nanh 64 688 10,7 0,4 0,4

 Nguồn: ITC
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- Sản lượng chè của Kê-ni-a trong tháng 10/2018 đạt 
mức cao. 

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

- Năm 2018, xuất khẩu chè giảm 8,6% về lượng và giảm 
4,1% về trị giá so với năm 2017.

1. Thị trường thế giới

Kê-ni-a: Theo Cơ quan Nông nghiệp và Thực phẩm Kê-ni-a, tình hình hoạt động ngành 
chè nước này trong tháng 10/2018 như sau:

Sản lượng: Tháng 10/2018 sản lượng chè của Kê-ni-a đạt 49 nghìn tấn, tăng 15,3% so 
với tháng 9/2018 và tăng 12,9% so với tháng 10/2017. Đây là mức sản lượng cao nhất theo 
tháng kể từ mức 50,3 nghìn tấn trong tháng 1/2016. Sản lượng chè tăng do thời tiết ở các 
vùng trồng chè ở phía Tây và Đông của Rift, đặc biệt là ở các vùng Kericho, Nyamira, Kisii, 
Bomet và Nandi thuận lợi. Sản lượng chè ở phía Tây của Rift đã tăng từ 26,89 nghìn tấn 
trong tháng 10/2017, lên 31,45 nghìn tấn trong tháng 10/2018; ở phía Đông của Rift tăng từ 
16,52 nghìn tấn, lên 17,57 nghìn tấn. 

Tính chung 10 tháng năm 2018, sản lượng chè của Kê-ni-a đạt 395,26 nghìn tấn, tăng 
12% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong tháng 10/2018, Kê-ni-a đã bán 25,8 nghìn tấn chè thông qua phiên đấu giá 
Mombasa, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2017. Do nguồn cung tăng, nên giá chè bình quân 
của Kê-ni-a tại phiên đấu giá trong tháng 10/2018 giảm 0,64 USD/kg so với tháng 10/2017, 
xuống 2,42 USD/kg. Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 10/2018, giá chè trung bình của 
Kê-ni-a đạt 2,62 USD/kg, giảm 0,37 USD/kg so với cùng kỳ năm 2017.

Xuất khẩu: Tháng 10/2018, Kê-ni-a xuất khẩu 43,4 nghìn tấn chè, tăng 15,8% so với 
tháng 9/2018 và tăng 40,7% so với cùng kỳ năm 2017. Các thị trường xuất khẩu chè chính 
của Kê-ni-a gồm: Ai Cập, Anh, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Xu-đăng, Nga... 
Tính chung 10 tháng năm 2018, Kê-ni-a xuất khẩu 395 nghìn tấn chè, tăng 12,3% so với 
cùng kỳ năm 2017.
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2. Tình hình xuất khẩu chè của Việt Nam

Theo số liệu thống kê, xuất khẩu chè của Việt Nam trong tháng 12/2018 đạt 11,7 nghìn tấn, 
trị giá 21,5 triệu USD, giảm 1,8% về lượng và giảm 4,2% về trị giá so với tháng trước, tăng 
2,6% về lượng và tăng 11,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017. Năm 2018, xuất khẩu chè 
của Việt Nam đạt 127,3 nghìn tấn và 217,8 triệu USD, giảm 8,6% về lượng và giảm 4,1% 
về trị giá so với năm 2017.

Thị trường xuất khẩu: Xuất khẩu chè của Việt Nam trong năm 2018 sang ba thị trường 
chính là  Pa-ki-xtan, Đài Loan, Nga chiếm tới 55,5% tổng lượng chè xuất khẩu. Đáng chú ý, 
trong khi xuất khẩu chè sang thị trường Pa-ki-xtan và Đài Loan tăng cả về lượng và trị giá 
trong năm 2018, thì xuất khẩu chè sang Nga giảm mạnh cả về lượng và trị giá.

Xuất khẩu chè sang thị trường Pa-ki-xtan trong năm 2018 đạt 38,2 nghìn tấn và 
81,6 triệu USD, tăng 19,4% về lượng và tăng 18,8% về trị giá so với năm 2017. Thị phần 
xuất khẩu sang thị trường Pa-ki-xtan tăng thêm 0,7% so với năm 2017. Tiếp theo là thị 
trường Đài Loan đạt 18,6 nghìn tấn và 28,7 triệu USD, tăng 6,0% về lượng và tăng 5,4% 
về trị giá so với năm 2017. Xuất khẩu chè sang thị trường Nga đạt 13,9 nghìn tấn và 
21,2 triệu USD, giảm 20% về lượng và giảm 14,6% về trị giá so với năm 2017.

10 thị trường xuất khẩu chè lớn nhất 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 127.338 217.834 1.710,7 -8,6 -4,1 5,0 100,0 100,0
Pa-ki-xtan 38.213 81.633 2.136,3 19,4 18,8 -0,5 30,0 23,0
Đài Loan 18.573 28.752 1.548,1 6,0 5,4 -0,6 14,6 12,6
Nga 13.897 21.210 1.526,2 -20,0 -14,6 6,7 10,9 12,5
Trung Quốc 10.121 19.668 1.943,2 -6,2 37,4 46,5 7,9 7,7
In-đô-nê-xi-a 8.995 8.970 997,3 -6,2 2,8 9,5 7,1 6,9
Hoa Kỳ 6.102 7.335 1.202,0 -12,5 -7,4 5,7 4,8 5,0
Ả Rập Xê út 2.218 5.719 2.578,5 28,9 33,1 3,3 1,7 1,2
Các TVQ 
Ả rập Thống 
Nhất

2.712 4.210 1.552,3 -59,8 -59,1 1,7 2,1 4,8

Ma-lai-xi-a 3.931 3.036 772,3 9,4 12,0 2,4 3,1 2,6
U-crai-na 1.489 2.456 1.649,5 6,6 16,2 9,0 1,2 1,0

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



Số ra ngày 11/01/2019 18

THỊ TRƯỜNG CHÈ
3. Dung lượng thị trường nhập khẩu chè Đức và thị phần của Việt Nam

Theo số liệu từ Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC), trong 9 tháng năm 2018, Đức 
nhập khẩu 39,6 nghìn tấn chè, trị giá 175,2 triệu USD, giảm 0,7% về lượng, nhưng tăng 
10,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017. Giá nhập khẩu trung bình mặt hàng chè của Đức 
trong 9 tháng năm 2018 ở mức 4.426,2 USD/tấn, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm 2017.

Ấn Độ là thị trường cung cấp chè lớn nhất cho Đức trong 9 tháng năm 2018, đạt 10 
nghìn tấn, trị giá 43 triệu USD, không đổi về lượng, nhưng tăng 19,3% về trị giá so với cùng 
kỳ năm 2017. Trung Quốc và Xri Lan-ca là những thị trường cung cấp chè lớn tiếp theo cho 
Đức trong 9 tháng năm 2018.

Việt Nam là thị trường cung cấp chè lớn thứ 16 cho Đức trong 9 tháng năm 2018, đạt 
294 tấn, trị giá 1,49 triệu USD, giảm 5,8% về lượng, nhưng tăng 54% về trị giá so với cùng 
kỳ năm 2017. Thị phần chè Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Đức tính theo lượng trong 
9 tháng năm 2018 giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2017.

Thị trường cung cấp chè cho Đức 9 tháng năm 2018

Thị trường

9 tháng năm 2018 So với 9 tháng năm 
2017 (%)

Tỷ trọng theo 
lượng (%)

Lượng 
(Tấn)

Trị giá 
(Nghìn 
USD)

Giá TB 
(USD/
tấn)

Lượng Trị 
giá

Giá 
TB

9 
tháng 
2018

9 
tháng 
2017

Tổng 39.569 175.153 4.426,5 -0,7 10,3 11,1 100,0 100,0
Ấn Độ 10.029 43.034 4.291,0 0,0 19,3 19,2 25,3 25,2
Trung Quốc 8.172 35.380 4.329,4 -7,4 4,1 12,3 20,7 22,1
Xri Lan-ca 5.220 29.611 5.672,6 0,3 7,7 7,3 13,2 13,1
Ma-la-uy 3.818 8.402 2.200,6 26,5 32,4 4,7 9,6 7,6
In-đô-nê-xi-a 2.500 4.436 1.774,4 -20,9 -23,2 -2,9 6,3 7,9
Ác-hen-ti-na 2.274 5.173 2.274,8 34,8 30,2 -3,4 5,7 4,2
I-ran 969 1.833 1.891,6 -5,6 12,5 19,2 2,4 2,6
Kê-ni-a 821 2.486 3.028,0 -22,3 -8,7 17,4 2,1 2,6
Dim-ba-bu-ê 666 1.393 2.091,6 -17,1 -14,1 3,6 1,7 2,0
Bra-xin 660 2.803 4.247,0 51,7 84,2 21,4 1,7 1,1
...
Việt Nam 294 1.491 5.071,4 -5,8 54,0 63,5 0,7 0,8

Nguồn: ITC

Về mặt hàng: Trong 9 tháng năm 2018, nhập khẩu chè đen và chè xanh chiếm 96,8% 
tổng lượng chè nhập khẩu của Đức. 

Trong đó, nhập khẩu chè đen của Đức trong 9 tháng năm 2018 đạt 27,9 nghìn tấn, trị giá 
118  triệu USD, giảm 0,5% về lượng, nhưng tăng 11,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017. 
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Giá nhập khẩu chè đen của Đức 9 tháng năm 2018 trung bình ở mức 4.227,3 USD/tấn, tăng 
11,8% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, lượng chè đen Đức nhập khẩu từ Việt Nam chỉ 
chiếm tỷ trọng rất thấp. Trong 9 tháng năm 2018, Đức nhập khẩu 118 tấn chè đen từ Việt 
Nam, trị giá 698 nghìn USD, giảm 31,8% về lượng, nhưng tăng 49,5% về trị giá do giá tăng 
mạnh.

Trong 9 tháng năm 2018, Đức nhập khẩu 10,4 nghìn tấn chè xanh, trị giá  52,1 triệu USD, 
giảm 5,3% về lượng, nhưng tăng 5,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017. Trung Quốc, Nhật 
Bản, Ấn Độ... là những thị trường cung cấp mặt hàng chè xanh lớn nhất cho Đức. Việt Nam 
là thị trường cung cấp chè xanh lớn thứ 5 cho Đức trong 9 tháng năm 2018. Lượng và trị giá 
nhập khẩu chè xanh từ Việt Nam tăng mạnh trong 9 tháng năm 2018, tuy nhiên lượng nhập 
khẩu từ Việt Nam chỉ chiếm 1,7% tổng lượng chè xanh nhập khẩu của Đức.

Mặt hàng chè chính Đức nhập khẩu trong 9 tháng năm 2018

Mặt hàng
9 tháng năm 2018 So với 9 tháng năm 2017 (%)

Lượng 
(Tấn)

Trị giá 
(Nghìn USD)

Giá TB 
(USD/tấn) Lượng Trị giá Giá TB

Chè đen 27.919 118.023 4.227,3 -0,5 11,3 11,8
Ấn Độ 8.694 38.558 4.435,0 -2,6 18,3 21,5
Xri Lan-ca 5.071 28.281 5.577,0 -0,5 6,3 6,9
Ma-la-uy 3.675 8.009 2.179,3 27,0 33,5 5,2
Trung Quốc 2.005 8.383 4.181,0 -22,8 -9,9 16,7
Ác-hen-ti-na 1.859 3.650 1.963,4 38,6 30,2 -6,1
...
Việt Nam 118 698 5.915,3 -31,8 49,5 119,1
Chè xanh 10.374 52.097 5.021,9 -5,3 5,1 11,0
Trung Quốc 6.168 26.997 4.376,9 -0,9 9,3 10,3
In-đô-nê-xi-a 1.692 2.870 1.696,2 -23,7 -31,7 -10,5
Ấn Độ 1.335 4.476 3.352,8 21,9 28,5 5,4
Nhật Bản 270 9.806 36.318,5 9,8 20,2 9,5
Việt Nam 176 793 4.505,7 25,7 58,3 25,9

Nguồn: ITC

(Ghi chú: Thống kê gồm các mã HS: 090210, 090220, 090230, 090240)
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- Đầu năm 2019, giá sắn và tinh bột sắn tại Thái Lan ổn định.

- Trong 10 ngày đầu tháng 01/2019, giá sắn nguyên liệu tại Tây Ninh 
và Kon Tum giảm nhẹ do nhu cầu yếu.

- Năm 2018, xuất khẩu sắn và sản phẩm từ sắn giảm 38% về lượng 
và giảm 7,1% về trị giá so với năm 2017.

- Hàn Quốc giảm nhập khẩu sắn và sản phẩm từ sắn từ Thái Lan, 
tăng nhập khẩu từ Việt Nam.

1. Thị trường thế giới

Trong 10 ngày đầu tháng 01/2019, Hiệp hội Thương mại sắn Thái Lan giữ giá sàn xuất 
khẩu sắn ổn định ở mức 215 USD/tấn, FOB - Băng Cốc. Giá chào xuất khẩu tinh bột sắn 
cũng được giữ ổn định so với cuối tháng 12/2018, ở mức 445 USD/tấn, FOB - Băng Cốc. 
Giá tinh bột sắn nội địa ổn định so với cuối tháng 12/2018, ở mức 13,8 Baht/kg; giá sắn 
nguyên liệu nội địa cũng ổn định so với cuối tháng 12/2018, ở mức 2,55-2,75 Baht/kg. 

Theo ước tính của Viện Phát triển sắn Thái Lan, sản lượng sắn niên vụ 2018 - 2019 của 
nước này dự báo sẽ đạt khoảng 29,9 triệu tấn, thấp hơn dự báo đưa ra trước đó là 33 triệu 
tấn. Mưa lớn và ngập lụt vào tháng 7/2018, cùng với bệnh dịch khảm lá trên cây sắn vào 
đầu tháng 10/2018 là các yếu tố có thể khiến sản lượng sắn của Thái Lan không đạt được 
như kỳ vọng. Diện tích thu hoạch sắn của Thái Lan trong niên vụ 2018 - 2019 đạt khoảng 
1,34 triệu ha, tăng 4,7% so với niên vụ trước đó, năng suất đạt 22,28 nghìn tấn/ha. 

Theo Cơ quan Hải quan Thái Lan, trong tháng 11/2018, xuất khẩu sắn lát và tinh bột sắn 
của Thái Lan đạt 552 nghìn tấn, trị giá 6,39 tỷ Baht (tương đương 196,35 triệu USD), giảm 
33,1% về lượng và giảm 1,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017. Tính chung 11 tháng năm 
2018, lượng sắn lát và tinh bột sắn xuất khẩu của Thái Lan đạt 6,38 triệu tấn, trị giá 
66,57 tỷ Baht (tương đương 2,04 tỷ USD), giảm 25,7% về lượng, nhưng tăng 4,9% về trị giá 
so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, Trung Quốc, Đài Loan và In-đô-nê-xi-a là 3 thị trường 
xuất khẩu sắn lát và tinh bột sắn chính của Thái Lan. Trong 11 tháng năm 2018, Thái Lan 
xuất khẩu 5,17 triệu tấn sắn lát và tinh bột sắn sang Trung Quốc, chiếm 81,1% tổng lượng 
xuất khẩu, trị giá 48,01 tỷ Baht (tương đương 1,47 tỷ USD), giảm 28,4% về lượng và giảm 
0,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017.

Về chủng loại xuất khẩu:

Tháng 11/2018, xuất khẩu sắn lát của Thái Lan đạt 270,15 nghìn tấn, trị giá 1,96 tỷ Baht 
(tương đương 60,14 triệu USD), giảm 52,4% về lượng và giảm 43,4% về trị giá so với cùng 
kỳ năm 2017. Tính chung 11 tháng năm 2018, lượng sắn lát xuất khẩu của Thái Lan đạt 
3,77 triệu tấn, trị giá 26,87 tỷ Baht (tương đương 824,84 triệu USD), giảm 35,2% về lượng 
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và giảm 18,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017; giá xuất khẩu trung bình ở mức 218,7 USD/tấn, 
tăng 26,6% so với cùng kỳ năm 2017. Sắn lát được xuất khẩu chủ yếu sang thị trường Trung 
Quốc, chiếm 99,9% tổng lượng xuất khẩu của Thái Lan.

Tháng 11/2018, xuất khẩu tinh bột sắn của Thái Lan đạt 281,85 nghìn tấn, trị giá 4,43 tỷ Baht 
(tương đương 136,21 triệu USD), tăng 9,4% về lượng và tăng 45,9% về trị giá so với cùng 
kỳ năm 2017. Tính chung 11 tháng năm 2018, Thái Lan xuất khẩu 2,61 triệu tấn tinh bột sắn, 
trị giá 39,69 tỷ Baht (tương đương 1,21 tỷ USD), giảm 5,6% về lượng nhưng tăng 29,6% 
về trị giá so với cùng kỳ năm 2017; giá xuất khẩu trung bình ở mức 466,5 USD/tấn, tăng 
37,2% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, 53,9% lượng tinh bột sắn xuất khẩu của 
Thái Lan được xuất khẩu sang Trung Quốc, đạt 1,41 triệu tấn, tăng 0,1% so với cùng kỳ 
năm 2017; In-đô-nê-xi-a đứng vị trí thứ 2, chiếm 12,6% và thị trường Đài Loan đứng ở vị trí 
thứ 3, chiếm 8,9%.

Trung Quốc: Theo số liệu thống kê của Cơ quan Hải quan Trung Quốc, trong tháng 
11/2018, Trung Quốc nhập khẩu 270 nghìn tấn sắn lát, trị giá 65,98 triệu USD, giảm 15,6% 
về lượng và giảm 15,3% về trị giá so với tháng 10/2018; so với cùng kỳ năm 2017 giảm 62% 
về lượng và giảm 51,9% về trị giá. Tính chung 11 tháng năm 2018, Trung Quốc nhập khẩu 
4,53 triệu tấn sắn lát, trị giá trên 1,07 tỷ USD, giảm 40,8% về lượng và giảm 17,4% về trị giá 
so với cùng kỳ năm 2017.

2. Thị trường trong nước

Trong 10 ngày đầu tháng 01/2019, giá sắn nguyên liệu tại Tây Ninh và Kon Tum giảm 
nhẹ do nhu cầu yếu và nguồn cung đưa về nhà máy nhiều hơn. Tại Tây Ninh, giá sắn thu 
mua tại nhà máy dao động quanh mức 2.700 – 3.000 đồng/kg, giảm 100 đồng/kg so với 
cuối tháng 12/2018. Tại Kon Tum, giá sắn thu mua tại nhà máy dao động quanh mức 
2.600 – 2.800 đồng/kg, giảm 100 đồng/kg so với cuối tháng 12/2018.  

Giá sắn củ tươi thu mua nội địa và giá sắn lát xuất khẩu của Việt Nam

Nội dung Giá ngày 
30/11/2018

Giá ngày 
27/12/2018

Giá ngày 
10/01/2019

Sắn nguyên liệu (trữ bột 30%)
Tây Ninh (sắn Căm-
pu-chia và nội địa) 2.700 - 3.000 đ/kg 2.800 - 3.100 đ/kg 2.700 - 3.000 đ/kg

Kon Tum 2.700- 2.800 đ/kg 2.700- 2.800 đ/kg 2.600- 2.700 đ/kg
Miền Bắc (mua xô) 2.500- 2.550 đ/kg 2.350- 2.550 đ/kg 2.350- 2.550 đ/kg
Sắn lát:
FOB Quy Nhơn 250 USD/tấn 250 USD/tấn 250 USD/tấn
Tinh bột sắn:
FOB cảng TP. Hồ 
Chí Minh 440 - 460 USD/tấn 450-460 USD/tấn 450-460 USD/tấn

DAF Lạng Sơn 3.380 – 3.480 CNY/tấn 3.480 – 3.600 CNY/tấn 3.350 – 3.600 CNY/tấn
FOB Băng Cốc, 
Thái Lan 455USD/tấn 445USD/tấn 445USD/tấn

Nguồn: Trung tâm thông tin Công nghiệp và Thương mại tổng hợp
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3. Tình hình xuất khẩu

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, tháng 12/2018 cả nước đã xuất khẩu được 
202,39 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn, trị giá 77,99 triệu USD, giảm 7,2% về lượng 
và giảm 19,3% về trị giá so với tháng 11/2018; giảm 49,5% về lượng và giảm 36,3% về trị 
giá so với cùng kỳ năm 2017. Giá xuất khẩu bình quân tăng 26% so với cùng kỳ năm 2017, 
lên 385,3 USD/tấn. Năm 2018, lượng sắn và các sản phẩm từ sắn đã xuất khẩu đạt 
2,42 triệu tấn, trị giá 958,39 triệu USD, giảm 38% về lượng và giảm 7,1% về trị giá; giá xuất 
khẩu bình quân đạt 394,9 USD/tấn, tăng 49,8% so với năm 2017.

Tính riêng mặt hàng sắn, lượng sắn xuất khẩu trong tháng 12/2018 đạt 32,55 nghìn tấn, trị 
giá 4,11 triệu USD, tăng 3,4% về lượng, nhưng giảm 44,4% về trị giá so với tháng 11/2018; 
giảm 81,6% về lượng và giảm 86,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017; giá xuất khẩu bình 
quân đạt 126,5 USD/tấn, giảm 28,1% so với cùng kỳ năm 2017. Năm 2018, lượng sắn xuất 
khẩu đạt 700,63 nghìn tấn, trị giá 150,54 triệu USD, giảm 57,5% về lượng và giảm 46,7% 
về trị giá so với năm 2017; giá xuất khẩu bình quân đạt 214,87 USD/tấn, tăng 25,3% so với 
năm 2017.

Tháng 12/2018, lượng sắn và sản phẩm từ sắn xuất khẩu của Việt Nam sang hầu hết 
các thị trường chính giảm so với tháng 11/2018, trừ Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, Đài Loan. 

Tháng 12/2018, xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn sang Trung Quốc giảm 8,1% về 
lượng và giảm 20,7% về trị giá so với tháng 11/2018, đạt 189,05 nghìn tấn, trị giá 72,33 
triệu USD, giảm 46,4% về lượng và giảm 33% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017; giá xuất 
khẩu trung bình ở mức 382,6 USD/tấn, tăng 24,9% so với cùng kỳ năm 2017. Năm 2018, 
xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn sang Trung Quốc đạt 2,15 triệu tấn, trị giá 
844,31 triệu USD, giảm 38,3% về lượng và giảm 7,3% về trị giá; giá xuất khẩu bình quân ở 
mức 392,9 USD/tấn, tăng 50,4% so với năm 2017. 

Xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn sang Phi-líp-pin tháng 12/2018 tăng 33,9% về 
lượng và tăng 42% về trị giá so với tháng 11/2018, đạt 1,2 nghìn tấn, trị giá 566 nghìn USD, 
giảm 51,2% về lượng và giảm 37,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017. Năm 2018, 
xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn sang Phi-líp-pin đạt 27,71 nghìn tấn, trị giá 
12,96 triệu USD, giảm 42,2% về lượng và giảm 15,4% về trị giá; giá xuất khẩu bình quân ở 
mức 467,7 USD/tấn, tăng 22,9% so với năm 2017.

Năm 2018, xuất khẩu sắn gặp nhiều khó khăn do bị ảnh hưởng bởi: (i) Trung Quốc xả 
kho dự trữ ngô sử dụng cho thức ăn chăn nuôi và ngành công nghiệp, khiến giá ngô tại 
Trung Quốc trở nên cạnh tranh hơn với các sản phẩm thay thế là sắn lát nhập khẩu; (ii) Nhu 
cầu nhập khẩu từ Trung Quốc giảm do nước này tăng nhập khẩu sắn chính ngạch từ Thái Lan; 
(iii) Tỷ giá giữa NDT/VND giảm do đồng NDT tiếp tục mất giá so với đồng USD, gây bất lợi 
cho các giao dịch xuất khẩu qua kênh biên mậu; (iv) Trung Quốc áp dụng nghiêm ngặt các 
quy định về nhãn mác bao bì, thông tin sản phẩm tinh bột sắn Việt Nam nhập khẩu qua các 
cửa khẩu tiếp giáp với tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.
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Thị trường xuất khẩu sắn và sản phẩm từ sắn năm 2018

Thị trường

Tháng 12/2018 So với tháng 
12/2017 (%) Năm 2018 So với năm 

2017 (%)
Lượng 
(nghìn 

tấn)

Trị giá 
(nghìn 
USD)

Lượng Trị 
giá

Lượng 
(nghìn 

tấn)

Trị giá 
(nghìn 
USD)

Lượng Trị 
giá

 Tổng 202,4 77.993 -49,5 -36,3 2.426,9 958.400 -38 -7,1
 Trung Quốc  189,1 72.336 -46,4 -33 2.148,5 844.318 -38,3 -7,3
 Hàn Quốc 2,4 730 -85 -82,9 89,2 26.290 -2,1 23
 Ma-lai-xi-a 2,3 1.076 -53 -46,3 32,1 15.533 -36,6 -6,6
 Đài Loan 1,7 864 -8,7 4,1 27,3 13.499 -22,5 13,5
 Phi-líp-pin 1,2 566 -51,2 -37,3 27,7 12.963 -42,2 -15,4

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

Dự báo, trong 6 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu sắn vẫn gặp khó khăn, nhất là xuất 
khẩu sang thị trường Trung Quốc. Do đó, doanh nghiệp cần tìm hiểu kĩ thị trường, đặc biệt 
là những quy định về vệ sinh, an toàn thực phẩm, đóng gói bao bì trước khi xuất khẩu sang 
Trung Quốc.

4. Thị phần sắn của Việt Nam tại Hàn Quốc

Theo số liệu thống kê của Cơ quan Hải quan Hàn Quốc, tháng 11/2018, Hàn Quốc nhập 
khẩu 16,68 nghìn tấn sắn lát và tinh bột sắn, trị giá 3,64 triệu USD, tăng 8,8% về lượng, 
nhưng giảm 14,1% về trị giá so với tháng 10/2018; so với cùng kỳ năm 2017 giảm 21,2% 
về lượng nhưng tăng 28,4% về trị giá.  Lũy kế 11 tháng năm 2018, Hàn Quốc nhập khẩu 
210,35 nghìn tấn sắn lát và tinh bột sắn, trị giá 48,38 triệu USD, giảm 19,4% về lượng, 
nhưng tăng 7,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, Hàn Quốc nhập khẩu sắn 
lát và tinh bột sắn từ Thái Lan đạt 127,19 nghìn tấn, trị giá 21,93 triệu USD, giảm 32,8% về 
lượng và giảm 15,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017; nhập khẩu từ Việt Nam đạt 
83,14 nghìn tấn, trị giá 26,43 triệu USD, tăng 16% về lượng và tăng 39,4% về trị giá so với 
cùng kỳ năm 2017. Trong 11 tháng năm 2018, lượng sắn lát và tinh bột sắn của Việt Nam 
chỉ chiếm 27,5% trong tổng lượng sắn lát và tinh bột sắn nhập khẩu của Hàn Quốc; trong 
khi lượng sắn lát và tinh bột sắn của Thái Lan chiếm tới 72,5%.
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- Ủy ban châu Âu (EC) đã gỡ “thẻ vàng” đối với thủy sản của Thái Lan.

- Trong 11 tháng năm 2018, sản lượng thủy sản của Trung Quốc giảm.

- Các nhà xuất khẩu tôm Ấn Độ đang lo ngại Chương trình Giám sát Thủy 
sản nhập khẩu (SIMP) của Hoa Kỳ có thể làm giảm xuất khẩu tôm Ấn Độ sang 
thị trường này.

- Tuần đến ngày 10/01/2019, giá cá tra nguyên liệu trong nước tăng. Giá tôm 
bán buôn tại Cà Mau ổn định.

- Tháng 12/2018, xuất khẩu thủy sản sang Hoa Kỳ tiếp tục phục hồi mạnh.

1. Thị trường thế giới

- Ủy ban châu Âu (EC) đã gỡ “thẻ vàng” đối với thủy sản của Thái Lan. EC ghi nhận nỗ 
lực của nước này trong giải quyết vấn đề khai thác thủy sản phi pháp, không báo cáo và 
không được quy định (IUU).

EU cho rằng Thái Lan đã giải quyết thành công các nhược điểm trong các hệ thống quản 
lý và luật pháp ngành thủy sản. 

Kể từ khi thẻ vàng được ban hành, EC và Thái Lan đã bắt đầu hợp tác và đối thoại mang 
tính xây dựng, dẫn đến một bước cải thiện lớn trong quản trị ngành thủy sản Thái Lan, tuân 
theo các cam kết quốc tế của nước này.

EC nhấn mạnh rằng Thái Lan đã thay đổi khung pháp lý của nước này theo luật pháp 
quốc tế trong các văn kiện biển và tăng cường triển khai các cam kết về cờ hiệu, cảng, bờ 
biển và thị trường, bao gồm các định nghĩa rõ ràng trong các văn bản luật và thiết lập một 
cơ chế trừng phạt mang tính răn đe cao. Hơn nữa, Thái Lan đã tăng cường cơ chế giám sát 
các đội tàu khai thác thủy sản quốc gia, nâng cấp các hệ thống theo dõi, giám sát và kiểm 
soát, bao gồm theo dõi từ xa các hoạt động khai thác thủy sản và một cơ chế mạnh về các 
hoạt động kiểm tra tại cảng.
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Thái Lan đã tăng cường các biện pháp kiểm soát hoạt động cập cảng của các tàu khai 

thác thủy sản nước ngoài tại các cảng của Thái Lan và thắt chặt hợp tác với tàu cá có treo 
cờ tại các vùng biển Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Thắt chặt các hệ thống hành chính 
và pháp lý thủy sản tại Thái Lan có thể khởi đầu cho hiệu ứng đa phương trong tính bền 
vững toàn cầu của các nguồn lợi thủy sản.

Thái Lan đã thông báo về việc thông qua Hiệp ước về lao động trong khai thác thủy sản 
của Tổ chức Lao động Quốc tế. Thái Lan là nước châu Á đầu tiên phê chuẩn Hiệp ước này.

- Trung Quốc: Theo Bộ Nông nghiệp Trung Quốc, sản lượng thủy sản của nước này 
trong 11 tháng năm 2018 đạt 53,75 triệu tấn, giảm 1,01% so với cùng kỳ năm 2017. Trong 
đó, sản lượng thủy sản khai thác của Trung Quốc trong 11 tháng năm 2018 giảm 5,61% so 
với cùng kỳ năm 2017, xuống còn 11,4 triệu tấn.

Trong tháng 12/2018, tại Châu Hải, Tam Thủy và khu vực đồng bằng sông Châu Giang, 
Trung Quốc, do thời tiết lạnh hàng nghìn tấn cá tra đã bị chết. Ở Quảng Tây, Hải Nam cá rô 
phi cũng chết cóng do nhiệt độ thấp. 

Hầu hết các trang trại nuôi cá ở Quảng Đông, Hải Nam và Quảng Tây, Trung Quốc 
không nuôi cá trong nhà kính do chi phí bỏ ra quá tốn kém. Do đó, rất nhiều cá tra và cá rô 
phi bị chết do nhiệt độ xuống thấp. 

- Ấn Độ: Các nhà xuất khẩu tôm Ấn Độ đang lo ngại Chương trình Giám sát Thủy sản 
nhập khẩu (SIMP) của Hoa Kỳ có thể làm giảm xuất khẩu tôm Ấn Độ sang thị trường này.

Theo các chuyên gia, quy định SIMP (có hiệu lực từ 1/1/2019) có thể ảnh hưởng tới 50% 
khối lượng tôm xuất khẩu của Ấn Độ sang Hoa Kỳ nếu các nhà xuất khẩu không áp dụng 
các giải pháp hiệu quả. Do vậy, các nhà xuất khẩu tôm Ấn Độ đã chuẩn bị các phương án 
tăng cường thực hiện các thủ tục đăng ký trại nuôi và tàu khai thác gắn với chứng nhận để 
giải quyết các vấn đề truy xuất.

Theo Chủ tịch Hiệp hội các nhà xuất khẩu Thủy sản Ấn Độ (SEAI) khu vực Kerala, nếu 
các bước chuẩn bị hồ sơ cho quy định SIMP không được thực hiện, việc tiếp thị bán hàng 
vào các chuỗi bán lẻ và các siêu thị của Hoa Kỳ sẽ gặp khó khăn. SEAI cũng yêu cầu người 
nuôi tôm thực hiện các biện pháp thích hợp để kiểm soát kháng sinh và các chất cấm khác.

SEAI cho rằng cần thiết phải xây dựng Trung tâm ương giống tập trung để sản xuất tôm 
giống bố mẹ sạch bệnh, duy trì tốc độ tăng trưởng của ngành và tiến tới đạt sản lượng tôm 
chân trắng vượt 1 triệu tấn năm 2020. SEAI mong muốn thuế xuất khẩu các sản phẩm hải 
sản sang các thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc và Đông Nam Á sẽ được giảm xuống thông 
qua các cuộc đàm phán thương mại.

SEAI cũng lo ngại quyết định áp dụng các kiểm tra mới đối với bệnh đốm trắng, ngay 
cả với tôm biển của Hàn Quốc khiến 100% lô hàng bị trả về. Do vậy, việc tận dụng ưu đãi 
10.000 tấn tôm miễn thuế từ chính phủ Hàn Quốc không được tận dụng.

- Ê-cu-a-đo: Theo Phòng nuôi trồng thủy sản quốc gia của Ê-cu-a-đo (NCA), trong 11 
tháng năm 2018, lượng tôm xuất khẩu của nước này đạt 461.790 tấn, tăng 20% so với cùng 
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kỳ năm 2017. Nhiều khả năng lượng tôm xuất khẩu của nước này sẽ vượt mức 500.000 tấn 
trong năm 2018.  

Tốc độ tăng trưởng sản xuất tôm của Ê-cu-a-đo đã giảm xuống, chỉ còn tăng khoảng 
5%, do nông dân Ê-cu-a-đo dự kiến giảm lượng tôm nuôi trong các kỳ thu hoạch tiếp theo. 
Tuy nhiên, từ tháng 9/2018 đến tháng 11/2018, xuất khẩu tôm Ê-cu-a-đo lần lượt đạt 40.188 tấn, 
44.656 tấn và 43.927 tấn, tăng 31%, 11% và 36% so với cùng kỳ năm 2017. Theo NCA, năm 
2019, sản xuất tôm của nước này sẽ tiếp tục tăng trưởng.

Theo NCA, trong 11 tháng năm 2018, lượng tôm xuất khẩu của Ê-cu-a-đo sang Trung Quốc 
tăng 1,1%, đạt 11.303 tấn, trị giá 508,87 triệu USD, tăng 434% so với cùng kỳ năm 2017.

2. Thị trường trong nước

Tại An Giang và Cần Thơ, giá cá tra nguyên liệu đầu tháng 01/2019 tăng.

Tại Cần Thơ, giá cá tra nguyên liệu tuần kết thúc ngày 10/01/2019 tăng 750 đồng/kg so 
với tuần trước, hiện nay giá bán cá tra nguyên liệu dao động 29.000 - 29.500 đồng/kg (kích 
cỡ 700 - 800 g/con). Diện tích nuôi cá tra tại Cần Thơ đến ngày 08/01/2019 là 446 ha, tăng 
28,39% so với cùng kỳ năm 2017, đạt 59,40% kế hoạch; đã thu hoạch 20 ha với sản lượng 
là 5.875 tấn, đạt 3,56% kế hoạch.

Tại An Giang, giá cá tra tuần đến ngày 10/01/2019 tăng 500 – 700 đ/kg so với tuần trước 
đó, nhưng giảm 800 – 2.000 đ/kg so với cùng kỳ năm 2018.

Giá cá tra nguyên liệu tại An Giang đến ngày 10/01/2019

Mặt hàng Trọng 
lượng

Dạng 
sản 

phẩm
Đơn giá  
(đ/kg)

So với 
tuần trước 

(đ/kg)

So với cùng 
kỳ năm 

trước (đ/kg)

Xu 
hướng 
nguồn 
cung

Cá Tra thịt trắng 
(mua tại hầm, 
quầng)

0,8-1kg/
con Tươi 29.200 - 

29.500
(+) 500 - 

700 (-) 800 - 2.000 vừa

Cá Tra thịt hồng 
(mua tại hầm, 
quầng)

0,8-1kg/
con Tươi 28.500 - 

29.000
(+) 500 - 

550 (-) 900 - 1.000 vừa

Nguồn: Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại tổng hợp

Giá nguyên liệu thủy sản bán buôn tại Cà Mau đến ngày 10/01/2018

Mặt hàng Đơn giá (đ/kg) So với giá tuần trước 
đó (đ/kg)

Cua
Cua gạch 300.000 + 20.000
Cua thịt ( Cua Y nhất) 250.000 + 30.000
Cua yếm vuông 150.000 + 20.000
Mực
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Mặt hàng Đơn giá (đ/kg) So với giá tuần trước 
đó (đ/kg)

Mực ống tươi loại 1 165.000 =
Mực ống tươi loại 2 145.000 =
Cá
Cá Thu loại 1 160.000 =
Cá Thu loại 2 96.000 =
Cá Bóp 180.000 =
Cá Ba Thú 45.000 =
Cá Ngừ loại 1 30.000 =
Cá Ngừ loại 2 27.000 =
Cá Sòng 55.000 =
Cá Sóc 45.000 =
Cá Lạt loại 1 115.000 =
Cá Lạt loại 2 75.000 =
Cá Đỏ 70.000 =
Cá Mú 110.000 =
Cá chim trắng 195.000 =
Cá Bò 105.000 =
Cá Phân 18.000 =
Tôm 
Tôm sú loại 20 con/kg 265.000 =
Tôm sú loại 30 con/kg 198.000 =
Tôn thẻ loại 50 con/kg 150.000 =
Tôm thẻ loại 100 con/kg 100.000 =

Nguồn: Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại tổng hợp

3. Tình hình xuất khẩu

Theo Tổng cục Hải quan, tháng 12/2018 xuất khẩu thủy sản đạt 767,6 triệu USD, giảm 
3,9% so với tháng 12/2017. Năm 2018, xuất khẩu thủy sản đạt 8,8 tỷ USD, tăng 5,8% so 
với năm 2017.

Tháng 12/2018, xuất khẩu thủy sản sang thị trường Hoa Kỳ tiếp tục tăng mạnh so với 
cùng kỳ năm 2017, đạt 142 triệu  USD, tăng 32,5% so với tháng 12/2017. Năm 2018, xuất 
khẩu thủy sản sang Hoa Kỳ đạt 1,6 tỷ USD, tăng 15,7% so với năm 2017. Như vậy, sau khi 
gặp khó khăn trong đầu năm, xuất khẩu thủy sản sang Hoa Kỳ đã phục hồi trở lại trong các 
tháng cuối năm 2018 nhờ Hoa Kỳ giảm thuế chống bán phá giá đối với tôm và cá tra 
Việt Nam. Tuy nhiên, năm 2019, xuất khẩu thủy sản sang Hoa Kỳ vẫn phải đối mặt với nhiều 
khó khăn, đặc biệt là việc tuân thủ theo Chương trình Giám sát Thủy sản nhập khẩu (SIMP) 
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của Hoa Kỳ. Theo đó, từ ngày 31/12/2018, mặt hàng tôm và bào ngư xuất khẩu vào thị trường 
Hoa Kỳ sẽ phải tuân theo Chương trình giám sát nhập khẩu thủy sản Hoa Kỳ (SIMP).

Xuất khẩu thủy sản sang thị trường Nhật Bản tiếp tục tăng trưởng chậm, đạt 115,9 triệu USD 
trong tháng 12/2018, tăng 0,7% so với tháng 12/2017. Năm 2018, xuất khẩu thủy sản sang Nhật Bản 
đạt 1,39 tỷ USD, tăng 6,4% so với năm 2017. Năm 2018, xuất khẩu thủy sản sang Nhật Bản giảm 
do nhu cầu từ thị trường này giảm. Năm 2019, xuất khẩu thủy sản sang Nhật Bản sẽ tiếp tục tăng 
trưởng chậm do nhu cầu từ Nhật Bản chưa có tín hiệu tăng. Bên cạnh đó để giữ vững thị phần tại 
Nhật Bản, thủy sản Việt Nam còn cần đảm bảo các yêu cầu về chất lượng ngày càng tăng của thị 
trường này.

Tháng 12/2018, xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc cũng phục hồi trở lại, đạt 88,2 triệu USD, 
tăng 8,1% so với tháng 12/2017. Năm 2018, xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc đạt 995,9 triệu USD, 
giảm 8,2% so với năm 2017

10 thị trường xuất khẩu thủy sản lớn nhất năm 2018

Thị trường Tháng 12/2018 
(nghìn USD)

So với tháng 
12/2017 (%)

Năm 2018 
(nghìn  USD)

So với năm 
2017 (%)

Hoa Kỳ 142.014 32,5 1.626.818 15,7
Nhật Bản 115.920 0,7 1.386.186 6,4
Trung Quốc 88.213 8,1 995.951 -8,2
Hàn Quốc 79.373 5,7 864.887 11,2
Anh 29.601 10,2 320.426 13,5
Hà Lan 21.011 -35,3 296.212 -2,4
Thái Lan 22.183 13,9 292.036 18,5
Ca-na-đa 22.395 18,9 240.582 8,0
Úc 20.118 -4,0 197.556 6,8
Đức 15.732 6,9 194.385 6,2

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

4. Nhập khẩu tôm của Nhật Bản giảm, thị phần tôm của Việt Nam ổn định

Theo Cơ quan Hải quan Nhật Bản, trong 11 tháng năm 2018, Nhật Bản nhập khẩu 
198,3 nghìn tấn tôm, trị giá 235,8 tỷ Yên (tương đương 2,1 tỷ USD), giảm 6,4% về lượng và 
giảm 8,5% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Trong 11 tháng 2018, nhập khẩu tôm của Nhật  Bản từ Việt  Nam giảm 7,1% về lượng và 
giảm 10,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017, đạt 47,6 nghìn tấn, trị giá 60 tỷ Yên (tương 
đương 553 triệu USD). Thị phần tôm Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Nhật Bản ổn định 
ở mức 24%. 

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là trong khi nhập khẩu tôm từ hầu hết các thị trường lớn 
giảm, thì Nhật Bản tăng nhập khẩu từ Thái Lan, In-đô-nê-xi-a và Ấn Độ.
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10 thị trường cung cấp tôm lớn nhất cho Nhật Bản 11 tháng năm 2018

Thị trường

11 tháng năm 2018 So với 11 tháng 
2017 (%)

Thị phần theo 
lượng (%)

Lượng 
(tấn)

Trị giá 
(triệu 
Yên)

Trị giá 
(triệu 
USD)

Lượng Trị giá
11 

tháng 
2018

11 tháng 
2017

Tổng 198.365 235.818 2.174 -6,4 -8,5 100,0 100,0
Việt Nam 47.598 60.003 553 -7,1 -10,6 24,0 24,2
Thái Lan 35.043 42.837 395 1,8 2,7 17,7 16,2
Ấn Độ 33.470 33.945 313 3,3 -6,8 16,9 15,3
In-đô-nê-xi-a 28.873 35.587 328 3,2 -1,0 14,6 13,2
Ắc-hen-ti-na 11.700 12.712 117 -37,3 -28,2 5,9 8,8
Trung Quốc 12.472 11.092 102 -10,5 -10,5 6,3 6,6
Nga 5.003 8.515 79 -0,5 -10,6 2,5 2,4
Canada 4.425 6.079 56 -7,0 -6,2 2,2 2,2
Myanma 3.790 4.420 41 -20,9 -19,0 1,9 2,3
Grơn-len 2.441 3.509 32 -4,7 -13,0 1,2 1,2
Phi-lip-pin 1.775 2.264 21 -37,9 -38,6 0,9 1,3

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Cơ quan hải quan Nhật Bản

Tỷ giá: 1 Yên = 0.009219 USD

Chủng loại tôm nhập khẩu của Nhật Bản 11 tháng năm 2018

Mã HS Sản phẩm

11 tháng năm 2018 So với 11 tháng năm 
2017 (%)

Lượng 
(tấn)

Trị giá 
(triệu  
Yên)

Trị giá 
(triệu 
USD)

Lượng Trị giá

030616 Tôm nước lạnh 
đông lạnh 11.753 17.682

163 -8,8 -11,7

030617 Tôm đông lạnh khác 129.105 150.498 1.387 -9,9 -12,3
160521 Tôm chế biến không 

đóng hộp kín khí 57.389 67.430
622 3,1 2,4

160529 Tôm chế biến đóng 
hộp kín khí 118 207

2 16,3 56,8

Tổng 198.365 235.818 2.174 -6,4 -8,5

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Cơ quan hải quan Nhật Bản 



Số ra ngày 11/01/2019 30

THỊ TRƯỜNG GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ

- Nhập khẩu gỗ xẻ cứng nhiệt đới của Hoa Kỳ tháng 10/2018 tăng so với 
tháng 9/2018.

- Nửa cuối năm 2018, xuất khẩu đồ nội thất của Băng-la-đét tăng mạnh.

- Thị phần đồ nội thất của Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Ca-na-đa tăng.

- Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ năm 2018 tăng 15,7% so với năm 2017.

1. Thị trường gỗ và sản phẩm gỗ thế giới

- Hoa Kỳ: Tháng 10/2018, nhập khẩu gỗ xẻ cứng nhiệt đới của Hoa Kỳ đạt 20.370 m3, 
tăng 23% so với tháng 9/2018, nhưng giảm 10% so với cùng kỳ năm 2017. Tính chung 10 
tháng năm 2018, nhập khẩu gỗ xẻ cứng nhiệt đới của Hoa Kỳ giảm 12% so với cùng kỳ 
năm 2017.

Tháng 10/2018, nhập khẩu gỗ Balsa của Hoa Kỳ tăng mạnh so với tháng 9/2018, nhưng 
vẫn giảm 33% so với cùng kỳ năm 2017; nhập khẩu gỗ Keruing giảm 24% so với tháng 
9/2018, nhưng tăng 37% so với cùng kỳ năm 2017;  nhập khẩu gỗ Jatoba tăng 100% so với 
cùng kỳ năm 2017.

- Băng-la-đét: Theo Cục Xúc tiến Xuất khẩu Băng-la-đét (EPB), trong nửa đầu năm tài 
khóa 2018-2019 (tính từ tháng 7 đến tháng 12/2018), xuất khẩu đồ nội thất của Băng-la-đét 
đạt 33,72 triệu USD, tăng 40,56% so với cùng kỳ năm tài chính 2017-2018. Trong những 
năm gần đây, chất lượng đồ nội thất và trình độ thiết kế của Băng-la-đét đã liên tục được 
cải thiện. Đồ nội thất của Băng-la-đét được xuất khẩu sang Trung Đông, Anh, Hoa Kỳ, 
Nhật Bản, Úc, Ấn Độ, Nga và một số nước ở Đông Nam Á. Các doanh nghiệp trong ngành 
nội thất của Băng-la-đét đã đề nghị chính phủ nước này giảm thuế nguyên liệu để thúc đẩy 
ngành nội thất phát triển.
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2. Tình hình xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ

Theo Tổng cục Hải quan, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong tháng 12/2018 đạt 
840 triệu USD, tăng 0,4% so với tháng 11/2018 và tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2017. 
Trong đó, xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 631 triệu USD, tăng 4,2% so với tháng 11/2018 và 
tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2017. Năm 2018, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt 8,9 tỷ USD, 
tăng 15,7% so với năm 2017; tính riêng xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 6,3 tỷ USD, tăng 9,5% 
so với năm 2017.

Thị trường xuất khẩu: Năm 2018, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang thị trường Hoa Kỳ 
tăng trưởng cao, đạt 3,9 tỷ USD, tăng 19,3% so với năm 2017. 

Nhật Bản là thị trường xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ lớn thứ 2 trong năm 2018, đạt 1,15 
tỷ USD, tăng 12,2% so với năm 2017. 

Ngoài ra, năm 2018 Việt Nam còn xuất khẩu nhều gỗ và sản phẩm gỗ tới một số thị 
trường khác như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Anh, Úc, Ca-na-đa...Trong đó, đáng chú ý trị giá 
xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam sang thị trường Hàn Quốc đạt 937,1 triệu USD, tăng 
40,9% so với cùng kỳ năm 2017. Tốc độ tăng trưởng gỗ và sản phẩm gỗ sang thị trường 
Hàn Quốc rất mạnh, điều này cho thấy các sản phẩm gỗ của Việt Nam đã đáp ứng được 
nhu cầu tiêu thụ tại thị trường này.

10 thị trường xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ lớn nhất năm 2018

Mặt hàng
Tháng 

12/2018 
(Nghìn 
USD)

So với 
T11/2018 

(%)

So với 
T12/2017 

(%)

Năm 2018 
(Nghìn 
USD)

So với 
năm 
2017 
(%)

Tỷ trọng (%)

Năm 
2018

Năm 
2017

Tổng 839.957 0,4 10,5 8.908.992 15,7 100,0 100,0
Hoa Kỳ 396.679 3,8 27,7 3.897.259 19,3 43,7 42,4
Nhật Bản 105.980 -3,4 13,4 1.147.206 12,2 12,9 13,3
Trung Quốc 72.942 -17,0 -30,8 1.072.353 0,4 12,0 13,9
Hàn Quốc 72.938 -7,0 5,5 937.122 40,9 10,5 8,6
Anh 28.477 10,6 1,8 289.244 -0,4 3,2 3,8
Úc 18.150 -2,6 15,2 193.124 14,1 2,2 2,2
Ca-na-đa 17.417 -4,6 13,2 166.203 4,6 1,9 2,1
Pháp 15.476 9,6 14,2 130.074 22,3 1,5 1,4
Đức 14.263 14,7 -7,8 107.679 -5,4 1,2 1,5
Ma-lai-xi-a 7.407 -3,6 15,1 102.170 86,2 1,1 0,7

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

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 Ca-na-đa, trị giá nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ của 
Ca-na-đa trong tháng 10/2018 đạt 176,2 triệu USD, tăng 4,9% so với tháng trước, giảm 
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0,4% so với tháng 10/2017. Lũy kế đến hết tháng 10/2018, trị giá nhập khẩu đồ nội thất bằng 
gỗ của Ca-na-đa đạt 1,78 tỷ USD, tăng 1,4% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong cơ cấu mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường 
Ca-na-đa, mặt hàng đồ nội thất bằng gỗ là mặt hàng xuất khẩu chính chiếm tỷ trọng cao. 
Theo số liệu từ Cơ quan thống kê Ca-na-đa, trị giá và thị phần đồ nội thất bằng gỗ nhập khẩu 
từ thị trường Việt Nam đều tăng. Điều này cho thấy, các sản phẩm đồ nội thất bằng gỗ của 
Việt Nam đang được người tiêu dùng Canada chú ý. Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ 
xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) được kỳ vọng sẽ đẩy mạnh xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ 
sang Ca-na-đa, với lộ trình giảm thuế khá nhanh của Ca-na-đa. Ngoài ra, căng thẳng mại 
giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc cũng khiến nhiều doanh nghiệp Ca-na-đa muốn chuyển một số 
nhà máy, đơn hàng từ Trung Quốc sang Việt Nam. Thuận lợi từ cung cầu sẽ hỗ trợ ngành 
gỗ của Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Ca-na-đa trong năm 2019.

Nhập khẩu đồ nội thất của Ca-na-đa năm 2017-2018

(ĐVT: triệu USD)

Nguồn: Cơ quan thống kê Ca-na-đa

Thị trường nhập khẩu:

Trung Quốc, Hoa Kỳ và Việt Nam là ba thị trường chính cung cấp mặt hàng đồ nội thất 
bằng gỗ cho thị trường Ca-na-đa. Trong 10 tháng năm 2018, trị giá nhập khẩu đồ nội thất 
bằng gỗ từ ba thị trường này chiếm tới 71,5% tổng trị giá nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ 
của Ca-na-đa. Đáng chú ý, Việt Nam mặc dù là thị trường có trị giá chiếm tỷ trọng nhỏ so 
với Trung Quốc và Hoa Kỳ nhưng tốc độ tăng trưởng từ Việt Nam lại cao nhất. Trị giá nhập 
khẩu từ Việt Nam đạt 212 triệu USD trong 10 tháng năm 2018, tăng 6,9% so với cùng kỳ 
năm 2017.

 Trong khi, thị phần nhập khẩu từ Trung Quốc không thay đổi, từ Hoa Kỳ giảm, thì 
Ca-na-đa lại tăng thị phần nhập khẩu từ Việt Nam trong 10 tháng năm 2018, từ mức 11,3% 
lên mức 11,9%. Điều này cho thấy, các sản phẩm đồ nội thất bằng gỗ của Việt Nam đang 
được người tiêu dùng Ca-na-đa chú ý.



Số ra ngày 11/01/201933

THỊ TRƯỜNG GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ
10 thị trường cung cấp đồ nội thất chính cho Ca-na-đa tháng 10 và 10 tháng năm 2018

Thị trường
Tháng 

10/2018 
(Nghìn 
USD)

So với 
tháng 
9/2018 

(%)

So với 
tháng 

10/2017 
(%)

10 tháng 
2018 

(Nghìn 
USD)

So với 
10 tháng 
2017 (%)

Tỷ trọng  (%)
10 

tháng 
2018

10 
tháng 
2017

Trung Quốc 61.809 2,1 3,6 627.284 1,4 35,3 35,3
Hoa Kỳ 43.873 15,3 -5,3 431.788 -4,7 24,3 25,9
Việt Nam 21.060 7,3 7,7 212.005 6,9 11,9 11,3
Ý 8.208 4,6 -5,0 92.610 3,8 5,2 5,1
Ba Lan 7.018 -13,5 -22,4 85.356 8,7 4,8 4,5
Ma-lai-xi-a 7.384 32,7 22,5 57.161 6,5 3,2 3,1
Mê-hi-cô 2.991 -22,5 -14,3 35.533 -1,5 2,0 2,1
Đức 2.193 -40,6 -41,4 28.434 9,2 1,6 1,5
In-đô-nê-xi-a 2.174 24,9 -7,1 23.433 -4,8 1,3 1,4
Lítva 1.868 -30,3 -28,2 22.555 2,0 1,3 1,3

Nguồn: Cơ quan thống kê Canada

Mặt hàng nhập khẩu

10 tháng năm 2018, hầu hết các mặt hàng đồ nội thất bằng gỗ nhập khẩu vào Ca-na-đa đều 
có trị giá tăng, trừ mặt hàng ghế khung gỗ (mã HS 940161 và 940169). Trị giá nhập khẩu mặt 
này dẫn đầu, đạt 688,1 triệu USD, giảm 1,0% so với cùng kỳ năm 2017. Đáng chú ý, trong khi 
Ca-na-đa giảm nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc và Hoa Kỳ, thì nhập khẩu ghế khung gỗ từ 
Việt Nam tăng mạnh đạt 56,7 triệu USD, tăng 21,0% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong cơ cấu mặt hàng đồ nội thất bằng gỗ nhập khẩu của Ca-na-đa trong 10 tháng năm 
2018, nhập khẩu mặt hàng đồ nội thất phòng ngủ (mã HS 940350) tăng mạnh nhất, trị giá 310,6 
triệu USD, tăng 4,7%, thị phần tăng thêm 0,6% so với cùng kỳ năm 2017. Việt Nam là thị trường 
cung cấp mặt hàng đồ nội thất phòng ngủ lớn nhất cho Ca-na-đa, trị giá 79,2 triệu USD, tăng 
0,7% so với cùng kỳ năm 2017, thị phần nhập khẩu từ Việt Nam chiếm 25,5% tổng trị giá nhập 
khẩu đồ nội thất phòng ngủ của Ca-na-đa. Tiếp theo là các thị trường khác như: Trung Quốc, 
Ba Lan, Hoa Kỳ, Ma-lai-xi-a...

Mặt hàng đồ nội thất bằng gỗ Canada nhập khẩu trong 10 tháng năm 2018

Mã HS
Tháng 

10/2018 
(Nghìn 
USD)

So với 
tháng 
9/2018 

(%)

So với 
tháng 

10/2017 
(%)

10 tháng 
2018 

(Nghìn 
USD)

So với 
10 tháng 
2017 (%)

Tỷ trọng 10 
tháng (%)

Năm 
2018

Năm 
2017

940161 + 940169 68.288 8,1 1,2 688.126 -1,0 38,8 39,7
940360 54.281 4,4 -6,0 542.432 1,2 30,5 30,6
940350 31.205 -3,4 3,0 310.604 4,7 17,5 16,9
940330 12.379 15,4 8,7 122.858 6,2 6,9 6,6
940340 10.022 2,8 0,5 111.754 4,8 6,3 6,1

Nguồn: Cơ quan thống kê Ca-na-đa
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Một số thông tin về xuất khẩu nông sản 
sang thị trường Trung Quốc

Trung Quốc là thị trường truyền thống và tiềm năng của ta đối với các mặt hàng 
nông thủy sản và thực phẩm, có nhu cầu tiêu thụ lớn, đặc biệt là các tỉnh Quảng Tây, 
Quảng Đông, Vân Nam, Hồ Nam, Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Sơn Đông... Thời gian 
qua, Trung Quốc đã cải cách về cơ cấu tổ chức quản lý cũng như tăng cường áp 
dụng các biện pháp kiểm tra, kiểm soát về truy xuất nguồn gốc, quy cách đóng gói 
và chất lượng đối với nông thủy sản và thực phẩm nhập khẩu.  

Theo thông lệ quốc tế và quy định luật pháp Trung Quốc, bất kỳ sản phẩm nông 
sản, thủy sản trước khi xuất khẩu chính thức lần đầu vào thị trường Trung Quốc đều 
phải thông qua trình tự đánh giá rủi ro theo quy định Luật an toàn thực phẩm và Quy 
định quản lý an toàn thực phẩm xuất nhập khẩu của Trung Quốc. Một số mặt hàng 
cụ thể như sau:

1. Thủy sản
Hiện Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn) là cơ quan chủ trì: (i) đàm phán với Tổng cục Hải quan Trung Quốc 
để mở cửa thị trường đối với các mặt hàng thủy sản; (ii) cấp Chứng thư an toàn thực 
phẩm đối với thủy sản xuất khẩu sang Trung Quốc; (iii) và giải quyết các vấn đề phát 
sinh với phía Trung Quốc liên quan đến chất lượng thủy sản xuất khẩu. 

Sản phẩm thủy sản mới, lần đầu tiên xuất khẩu vào Trung Quốc phải được đăng 
ký để đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm, cụ thể: (i) Cục Quản lý chất lượng nông 
lâm sản và thủy sản có văn bản gửi Tổng cục Hải quan Trung Quốc (Cục An toàn 
thực phẩm xuất nhập khẩu) đăng ký xuất khẩu vào Trung Quốc; (ii) Sau đó, 
Trung Quốc gửi Việt Nam Phiếu điều tra thông tin về hệ thống kiểm soát an toàn 
thực phẩm đối với sản phẩm đăng ý xuất khẩu để hoàn thiện, gửi lại cho Trung Quốc; 
(iii) Trung Quốc tổ chức kiểm tra, đánh giá thực tế tại Việt Nam và sẽ có văn bản 
thông báo cho phép nhập khẩu sản phẩm mới nếu kết quả đạt yêu cầu.

Khi muốn xuất khẩu, doanh nghiệp cần chủ động trao đổi với nhà nhập khẩu 
Trung Quốc, nếu sản phẩm mới (chưa được chính thức xuất khẩu vào Trung Quốc) 
thì gửi văn bản đến Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản để tổng hợp, 
đăng ký với Tổng cục Hải quan Trung Quốc (Cục An toàn thực phẩm xuất nhập 
khẩu); lưu ý trong văn bản nêu rõ tên thương mại, tên khoa học của sản phẩm thủy 
sản và dạng sản phẩm (khô, đông lạnh…). Đối với trường hợp đã từng xuất khẩu 
trước đây mà nay bị từ chối nhập khẩu với lý do là sản phẩm mới cần đánh giá 
nguy cơ an toàn thực phẩm, doanh nghiệp cung cấp đầy đủ hồ sơ, bằng chứng đã 
từng xuất khẩu sang Trung Quốc (sản phẩm, khối lượng, các hồ sơ, chứng từ thông 
quan…) để tổng hợp, gửi phía Trung Quốc đề nghị xem xét, cho phép nhập khẩu. 

Chi tiết liên hệ: Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản - Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn (địa chỉ: số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội; 
điện thoại: 024.38310983; fax: 024.38317221; email: nafiqad@mard.gov.vn).



Số ra ngày 11/01/201935

TIN CHÍNH SÁCH/CHUYÊN ĐỀ

2. Trái cây 
Hiện Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) là cơ quan 

chủ trì: (i) đàm phán với Tổng cục Hải quan Trung Quốc để mở cửa thị trường đối 
với các mặt hàng trái cây tươi; (ii) cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với 
trái cây tươi xuất khẩu sang Trung Quốc; (iii) và giải quyết các vấn đề phát sinh với 
phía Trung Quốc liên quan đến chất lượng trái cây xuất khẩu. 

Kể từ ngày 01/4/2018, Trung Quốc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát truy 
xuất nguồn gốc đối với trái cây tươi nhập khẩu vào Trung Quốc, bao gồm cả trái cây 
của Việt Nam và của nước thứ 3. Trên cơ sở tổng hợp thông tin thống kê về vùng 
trồng và cơ sở đóng gói trái cây tươi do các tỉnh, thành phố cung cấp, Cục Bảo vệ 
thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã gửi Tổng cục Hải quan Trung 
Quốc (2 lần) danh sách vùng trồng và cơ sở đóng gói trái cây tươi đáp ứng yêu 
cầu của phía Trung Quốc, trước mắt là đối với 8 loại trái cây mà Việt Nam đã được 
phép xuất khẩu sang Trung Quốc, gồm thanh long, xoài, chôm chôm, mít, chuối, vải, 
nhãn và dưa hấu (đối với dưa hấu, nhãn mác có thể hiện vùng trồng và cơ sở đóng 
gói phải dán trên từng quả, đối với các loại trái cây khác, nhãn mác dán trên thùng 
đựng). Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công Thương đang 
nỗ lực đàm phán để tiếp tục mở cửa thị trường Trung Quốc cho các loại trái cây sau 
(theo thứ tự ưu tiên): sầu riêng, bưởi, chanh dây, khoai lang, dừa, mãng cầu, măng 
cụt. Các hộ nông dân, các doanh nghiệp cần cân nhắc để có kế hoạch tổ chức sản 
xuất và kinh doanh phù hợp, tránh tình trạng mất cân đối cung cầu, đồng thời đáp 
ứng đúng các yêu cầu của phía bạn về truy xuất nguồn gốc, quy cách đóng gói để 
tạo thuận lợi cho hoạt động thông quan tại cửa khẩu.

Chi tiết liên hệ: Cục Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn (địa chỉ: số 149 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội; điện thoại: 024.38519451; fax: 
024.35330041; email: ppdvn@fpt.vn).

3. Tinh bột sắn
Kể từ ngày 15/12/2018, Cơ quan Hải quan phía Quảng Tây (Trung Quốc) tăng 

cường kiểm tra, quản lý việc nhập khẩu tinh bột sắn, sắn lát xuất khẩu từ Việt Nam 
sang Trung Quốc, theo đó yêu cầu: (i) hàng hóa (tinh bột sắn, sắn lát) phải do doanh 
nghiệp sản xuất của Việt Nam nằm trong danh sách đã được cơ quan quản lý nhà 
nước có thẩm quyền phía Việt Nam đăng ký với Cơ quan Hải quan Trung Quốc; (ii) 
khi thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu phải xuất trình giấy chứng nhận kiểm dịch thực 
vật do cơ quan kiểm dịch của Việt Nam chứng nhận; (iii) nhãn mác hiển thị trên bao 
bì phải được in lên bao bì vừa đóng gói trước khi xuất xưởng, không cho phép hàng 
hóa đến cửa khẩu mới dùng biện pháp phun tạm thời hoặc lồng bao bì có in sẵn sản 
phẩm hay cách thức/hình thức khác; (iv) trên bao bì cần ghi rõ ít nhất 5 yếu tố gồm: 
nơi sản xuất, cấp bậc chất lượng, đơn vị sản xuất, ngày sản xuất và ghi rõ ràng hàng 
hóa dùng trong thực phẩm hay dùng trong công nghiệp (trong đó, nếu dùng làm thực 
phẩm thì không cần phải ghi cấp bậc chất lượng).

Hiện Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ Nông nghiệp và Phát 
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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.

triển nông thôn) là cơ quan chủ trì đàm phán với Tổng cục Hải quan Trung Quốc về 
danh sách doanh nghiệp, quy cách bao bì, nhãn mác và các vấn đề liên quan khác. 
Bộ Công Thương đang tích cực phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn trao đổi, làm việc với phía Trung Quốc nhằm tạo điều kiện cho các doanh ng-
hiệp sản xuất, kinh doanh tinh bột sắn của Việt Nam được xuất khẩu sang thị trường 
Trung Quốc một cách thuận lợi, đáp ứng đúng yêu cầu của phía bạn. 

Chi tiết liên hệ: Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn (địa chỉ: số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội; điện 
thoại: 024.37711206; email: vinhdv.agrotrade@mard.gov.vn).


