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TÌNH HÌNH CHUNG

Thị trường thế giới
- Cao su: Đầu tháng 11/2018, giá 

cao su trên thị trường thế giới giảm; 
Nhập khẩu cao su của Trung Quốc tháng 
10/2018 giảm 10,2% so với tháng trước.

- Cà phê: Trong 10 ngày đầu tháng 
11/2018, giá cà phê Robusta trên thị 
trường thế giới tăng do nhu cầu tiêu thụ tăng.

- Hạt điều: Ngành điều Ấn Độ gặp khó 
khăn do giá điều thô nhập khẩu ở mức cao, 
ảnh hưởng đến lợi nhuận của ngành.

- Chè: Sản lượng chè của Xri Lan-ca 
giảm 4,2% trong 9 tháng năm 2018.

- Sắn và sản phẩm từ sắn: Nhu cầu 
nhập khẩu sắn của Trung Quốc giảm 
mạnh do giá cồn giảm và nguồn cung 
ngô ở mức cao. Giá xuất khẩu sắn và 
sản phẩm từ sắn của Thái Lan giảm 
trong 10 ngày đầu tháng 11/2018.

- Thủy sản: Ngành tôm Hôn-đu-rát 
thiệt hại khoảng 100 triệu USD do mưa 
lớn xảy ra gần đây. Giá cá rô phi tại 
Trung Quốc tăng lên mức cao nhất trong 3 
năm vừa qua.

- Gỗ và sản phẩm gỗ: Tháng 9/2018, 
xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ của 
Bra-xin tăng 10% so với tháng 9/2017. 
Chính phủ Trung Quốc nâng tỷ lệ hoàn 
thuế xuất khẩu mới nhằm giảm áp lực 
cho doanh nghiệp xuất khẩu.

Thị trường trong nước
- Cao su: Trong 10 ngày đầu tháng 

11/2018, giá cao su trong nước giảm so 
với cuối tháng trước. Tháng 10/2018, 
xuất khẩu cao su sang thị trường Hoa Kỳ 
tiếp tục tăng trưởng tháng thứ hai liên 
tiếp.

- Cà phê: Giá xuất khẩu trung bình 
cà phê tháng 10/2018 tăng so với tháng 
trước đó. Việt Nam cung cấp 93% 
trong tổng lượng cà phê nhập khẩu 
của Thái Lan.

- Hạt điều: Xuất khẩu hạt điều tháng 
10/2018 tăng mạnh so với tháng trước.

- Chè: Thị phần nhập khẩu chè từ 
Việt Nam trong tổng nhập khẩu chè của 
Ba Lan giảm. Thị trường chè nguyên liệu 
trong nước ổn định trong tháng 10/2018.

- Sắn và sản phẩm từ sắn: Giá sắn lát 
vụ mới tại thị trường trong nước ở mức 
cao do nguồn nguyên liệu củ sắn tươi 
dùng làm sắn lát chưa dồi dào.

- Thủy sản: Đầu tháng 11/2018, giá 
cá tra nguyên liệu tăng do nhu cầu tăng, 
nguồn cung khan hiếm, giá tôm ổn định.

- Gỗ và sản phẩm gỗ: Xuất khẩu gỗ 
và sản phẩm gỗ của Việt Nam dự báo 
tiếp tục tăng trưởng khả quan trong năm 
2019.
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1. Thị trường thế giới
Trong 10 ngày đầu tháng 11/2018 giá 

cao su tự nhiên tại các thị trường chủ 
chốt chịu áp lực giảm do: (i) thị trường 
thiếu các yếu tố hỗ trợ giá cao su; (ii) giá 
dầu trên thị trường thế giới giảm mạnh; 
(iii) căng thẳng thương mại giữa Hoa Kỳ 
- Trung Quốc có tác động rõ hơn đối với 
xuất khẩu lốp xe của Trung Quốc. 

+ Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo 
(TOCOM), ngày 09/11/2018, giá cao su 
giao kỳ hạn tháng 01/2019 giao dịch ở 
mức 153 Yên/kg (tương đương 1,34 USD), 
giảm 2,6% so với cuối tháng 10/2018. 

+ Tại Thượng Hải, ngày 09/11/2018, 
giá cao su tự nhiên giao kỳ hạn tháng 
01/2019 giao dịch ở mức 11.310 NDT/tấn 
(tương đương 1.627 USD/tấn), giảm 
0,3% so với cuối tháng 10/2018. 

+ Tại Thái Lan, ngày 09/11/2018, giá 
cao su RSS3 chào bán ở mức 45 Baht/kg 
(tương đương 1,36 USD), giảm 2,2% so 
với cuối tháng 10/2018.

Theo dự báo của Hiệp hội các nước 
sản xuất cao su tự nhiên (ANRPC), giá 
cao su năm 2019 khó có khả năng phục 
hồi do thiếu yếu tố hỗ trợ, trong khi 
nhu cầu tiêu thụ tại Trung Quốc giảm. 

Năm 2019, sản xuất cao su thế giới 
được dự báo tăng 5,8% so với năm 
2018, lên 14,69 triệu tấn, tiêu dùng dự 
báo đạt 14,73 triệu tấn, tăng 3,6%. Tiêu 
dùng cao su tự nhiên tại Trung Quốc 
trong năm 2019 có thể chịu ảnh hưởng 
do Hoa Kỳ áp thuế cao đối với lốp xe 
nhập khẩu từ nước này. Mặc dù tiêu 
thụ cao su tự nhiên năm 2018 ước 
tính ở mức 14,21 triệu tấn, cao hơn so 
với sản lượng 13,89 triệu tấn, nhưng vẫn 
chưa tạo ra sự chênh lệch lớn về cung - 
cầu để hỗ trợ cho giá. 

Nhập khẩu cao su tự nhiên của 
Trung Quốc bắt đầu chậm lại. Theo thống 
kê của cơ quan Hải quan Trung Quốc, 
lượng cao su các loại nhập khẩu của 
nước này tháng 10/2018 đạt 547 nghìn 
tấn, giảm 10,2% so với tháng 9/2018, 
nhưng tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 
2017. Tính chung 10 tháng năm 2018, 
lượng cao su nhập khẩu đạt 5,66 triệu 
tấn, trị giá 9,21 tỷ USD, tăng 0,4% về 
lượng, nhưng giảm 15% về trị giá so với 
cùng kỳ năm 2017.

2. Thị trường trong nước
Trong 10 ngày đầu tháng 11/2018, 

giá cao su trong nước giảm so với cuối 
tháng 10/2018, do nhu cầu thị trường 

- Đầu tháng 11/2018, giá cao su trên thị trường thế giới 
giảm;

  - Nhập khẩu cao su của Trung Quốc tháng 10/2018 
giảm 10,2% so với tháng trước.
  - Trong 10 ngày đầu tháng 11/2018, giá cao su 
trong nước giảm so với cuối tháng trước.
 - Tháng 10/2018, xuất khẩu cao su sang thị trường 
Hoa Kỳ tiếp tục tăng trưởng tháng thứ hai liên tiếp.
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ở mức thấp. Ngày 08/11/2018, Công ty 
cao su Phú Riềng báo giá thu mua mủ 
tạp và mủ nước giảm 2 Đ/độ TSC so với 
cuối tháng 10/2018, đạt lần lượt 238 Đ/
độ TSC và 228 Đ/độ TSC. 

Trong 10 ngày đầu tháng 11/2018, 
Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh 
thông báo 2 lần điều chỉnh giảm giá thu 
mua mủ cao su, cụ thể:

Giá thu mua mủ cao su của Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh tháng 11/2018

Giá cao su nguyên liệu Đơn vị tính Ngày 
30/10/2018

Ngày 
02/11/2018

Ngày 
08/11/2018

Mủ cao su nước tại vườn Đ/độ TSC 225 220 215
Mủ cao su nước tại nhà máy Đ/độ TSC 230 225 220
Mủ chén, dây khô đ/kg 9.700 9.400 9.200
Mủ chén ướt đ/kg tươi 6.700 6.500 6.300
Mủ chén, dây vừa đ/kg tươi 8.600 8.700 8.100
Mủ tạp đ/kg tươi 9.700 9.400 9.200

Nguồn: Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh
3. Tình hình xuất khẩu cao su 

của Việt Nam 
Theo số liệu thống kê của Tổng cục 

Hải quan, xuất khẩu cao su của Việt 
Nam trong tháng 10/2018 tăng 19,2% 
về lượng và tăng 19,9% về trị giá so với 
tháng 9/2018, đạt 182,28 nghìn tấn, trị 

giá 236,29 triệu USD; tăng 57,4% về 
lượng và tăng 32,9% về trị giá so với 
cùng kỳ năm 2017. Tính chung 10 tháng 
năm 2018, xuất khẩu cao su đạt 1,21 
triệu tấn, trị giá 1,65 tỷ USD, tăng 13,6% 
về lượng, nhưng giảm 7,5% về trị giá so 
với cùng kỳ năm 2017.

Xuất khẩu cao su của Việt Nam năm 2016 - 2018 
ĐVT: Nghìn tấn
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Nguồn: Tổng cục Hải quan
Giá xuất khẩu cao su của Việt Nam 

trong tháng 10/2018 đạt bình quân 
1.296 USD/tấn, tăng 0,5% so với tháng 
9/2018 nhưng giảm 15,6% so với cùng 
kỳ năm 2017. 

Trong tháng 10/2018, lượng cao su 
xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc 

chiếm 71,7% tổng lượng cao su xuất 
khẩu của Việt Nam, đạt 130,71 nghìn tấn, 
trị giá 168,41 triệu USD, tăng 28,9% về 
lượng và tăng 19,8% về trị giá so với 
tháng 9/2018, tăng 80,5% về lượng và 
tăng 55,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 
2017. Lũy kế 10 tháng năm 2018, xuất 
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khẩu cao su của Việt Nam sang Trung Quốc 
đạt 792,69 nghìn tấn, trị giá 1,06 tỷ USD, 
tăng 16,3% về lượng, nhưng giảm 6% về 
trị giá so với cùng kỳ năm 2017. Giá xuất 
khẩu cao su của Việt Nam sang Trung Quốc 
trong 10 tháng năm 2018 đạt bình quân 
1.348 USD/tấn, giảm 19,2% so với cùng 
kỳ năm 2017. 

Tháng 10/2018, xuất khẩu cao su 
sang thị trường Hoa Kỳ tiếp tục tăng 
trưởng tháng thứ hai liên tiếp, đạt 
5,01 nghìn tấn, trị giá 6,19 triệu USD, 
tăng 46% về lượng và tăng 45,4% về trị 
giá so với tháng 9/2018; so với cùng kỳ 
năm 2017 tăng 87,3% về lượng và tăng 
53,7% về trị giá. Tính chung 10 tháng 

năm 2018, xuất khẩu cao su sang Hoa Kỳ 
đạt 27,99 nghìn tấn, trị giá 37,99 triệu USD, 
giảm 3,1% về lượng và giảm 15,8% về trị 
giá so với cùng kỳ năm 2017.

Trong khi đó, xuất khẩu cao su 
sang thị trường Ấn Độ tháng 10/2018 
đạt 12 nghìn tấn, trị giá 16,24 triệu USD, 
giảm 22% về lượng và giảm 21,7% về 
trị giá so với tháng 9/2018; nhưng tăng 
202,9% về lượng và tăng 157,2% về trị 
giá so với tháng 10/2017. Tính chung 
10 tháng năm 2018, xuất khẩu cao su 
sang Ấn Độ đạt 80,23 nghìn tấn, trị giá 
115,43 triệu USD, tăng 88,6% về lượng 
và tăng 62,1% về trị giá so với cùng kỳ 
năm 2017.

15 thị trường xuất khẩu cao su lớn nhất tháng 10 và 10 tháng năm 2018

Thị trường

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

So với 10 
tháng năm 
2017 (%)

Lượng 
(tấn)

Trị giá 
(nghìn 
USD)

Lượng Trị 
giá

Lượng 
(tấn)

Trị giá 
(nghìn 
USD)

Lượng Trị 
giá

Tổng 182.282 236.299 57,4 32,9 1.212.302 1.658.828 13,6 -7,5
Trung Quốc 130.714 168.416 80,2 55,5 792.699 1.068.194 16,3 -6,0
Ấn Độ 12.002 16.245 202,9 157,2 80.230 115.439 88,6 62,1
Hoa Kỳ 5.014 6.199 87,3 53,7 27.992 37.995 -3,1 -15,8
Hàn Quốc 4.870 6.642 17,6 -4,1 28.944 42.796 -22,1 -38,5
Ma-lai-xi-a 4.451 5.490 -21,7 -37,2 51.276 66.425 -21,8 -34,9
Đài Loan 3.226 4.558 -0,9 -21,3 25.687 38.624 16,4 -4,4
Đức 2.538 3.443 -28,6 -41,7 31.509 47.521 3,1 -14,6
Thổ Nhĩ Kỳ 2.459 3.130 14,8 -2,9 21.784 30.313 7,9 -11,6
In-đô-nê-xi-a 1.829 2.482 14,1 0,5 14.049 20.558 18,5 3,8
Hà Lan 1.484 1.761 12,6 -23 9.274 11.235 -21,9 -43,4
Nhật Bản 1.213 1.834 280,3 9.881 15.795 214,3 206,9
Tây Ban Nha 973 1.190 -41,3 -51,7 10.456 14.470 1,4 -19,1
Nga 854 1.118 8,7 -11,6 7.251 10.040 35,7 7,7
Ý 767 880 -60,5 -69,9 11.630 15.854 -11,4 -28,6
Bra-xin 761 926 -40,8 -48,2 9.469 11.660 4,3 -16,4

 Nguồn: Tổng cục Hải quan
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4. Thị phần cao su của Việt Nam 
tại Nhật Bản

Theo số liệu thống kê của Cơ quan 
Hải quan Nhật Bản, trong 9 tháng năm 
2018, Nhật Bản nhập khẩu 660 nghìn 
tấn cao su, trị giá 129,7 tỷ Yên (tương 
đương 1,14 tỷ USD), tăng 1,1% về 
lượng, nhưng giảm 16,7% về trị giá so 
với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, 
In-đô-nê-xi-a, Thái Lan và Hàn Quốc là 
3 thị trường cung cấp cao su chính cho 
Nhật Bản. Trong 9 tháng năm 2018, 
Nhật Bản cũng tăng nhập khẩu cao su từ 
Việt Nam với 8,16 nghìn tấn, trị giá 1,52 
tỷ Yên (tương đương 13,5 triệu USD), 
tăng 1,7% về lượng, nhưng giảm 19,5% 
về trị giá so với cùng kỳ năm 2017. Thị 
phần cao su Việt Nam trong tổng nhập 
khẩu cao su của Nhật Bản chiếm 1,2% 
trong 9 tháng năm 2018, tương đương 
với cùng kỳ năm 2017. 

Về cơ cấu mặt hàng cao su nhập 
khẩu: Trong 9 tháng năm 2018, Nhật Bản 
tăng nhập khẩu các sản phẩm cao su tự 
nhiên (mã HS: 4001), với khối lượng đạt 

535,42 nghìn tấn, trị giá 92,91 tỷ Yên 
(tương đương 820,16 triệu USD), tăng 
1,3% về lượng nhưng giảm 20,9% về trị 
giá so với cùng kỳ năm 2017. Mặt hàng 
cao su tự nhiên chiếm tỷ trọng 81,1% 
trong cơ cấu mặt hàng cao su nhập khẩu 
của Nhật Bản và nhập khẩu chủ yếu từ 
các thị trường như: In-đô-nê-xi-a, Thái Lan, 
Việt Nam... Việt Nam là thị trường cung 
cấp mặt hàng cao su tự nhiên lớn thứ 3 
cho Nhật Bản, nhưng chỉ chiếm thị phần 
nhỏ trong tổng lượng cao su tự nhiên 
nhập khẩu của Nhật Bản, chiếm 1,5%. 
Lượng cao su tự nhiên nhập khẩu từ 
Việt Nam vào Nhật Bản trong 9 tháng 
năm 2018 tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 
2017, tăng 1,7%. 

Lượng cao su tổng hợp (mã HS: 
4002) nhập khẩu của Nhật Bản trong 9 
tháng năm 2018 đạt 112,55 nghìn tấn, trị 
giá 33,25 tỷ Yên (tương đương 293,54 
triệu USD), giảm 0,1% về lượng và giảm 
4,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017. 
Nhật Bản chưa nhập khẩu cao su tổng 
hợp từ Việt Nam.

10 thị trường chính cung cấp cao su cho Nhật Bản trong 9 tháng năm 2018  
(Tỷ giá ngày 6/11/2018, 1 Yên = 0,008827USD; Tỷ trọng tính theo lượng) 

Thị trường
9 tháng năm 2018

So với 9 
tháng năm 
2017 (%)

Tỷ trọng 9 tháng 
(%)

Lượng 
(tấn)

Trị giá 
(triệu Yên)

Trị giá 
(triệu USD) Lượng Trị 

giá
Năm 
2017

Năm 
2018

In-đô-nê-xi-a 355.411 59.244  522,9 1,3 -19,4 53,8 53,8
Thái Lan 173.055 33.548  296,1 2,3 -22,5 25,9 26,2
Hàn Quốc 34.341 7.699  68,0 -3,5 -11,7 5,5 5,2
Hoa Kỳ 22.119 9.569  84,5 12,8 3,2  3,0 3,4
Xin-ga-po 13.715 3.994  35,3 13,4 6,5  1,9 2,1
Đài Loan 11.552 3.012  26,6 -13,5 -17,1  2,0 1,8
Việt Nam 8.163 1.525  13,5 1,7 -19,5  1,2 1,2
Trung Quốc 6.262 1.852  16,3 10,7 8,1  0,9 0,9
 Ma-lai-xi-a 6.156 1.485  13,1 -5,0 -4,8  1,0 0,9
 Nga 4.007 807  7,1 -37,8 -43,6  1,0 0,6

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

THỊ TRƯỜNG CAO SU
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1. Thị trường cà phê thế giới
10 ngày đầu tháng 11/2018, giá cà 

phê Robusta và Arabica tăng so với cuối 
tháng 10/2018. Cụ thể:

+ Trên sàn giao dịch London, ngày 
9/11/2018 cà phê Robusta giao kỳ hạn 
tháng 11/2018 tăng 1% so với ngày 
30/10/2018, giao dịch ở mức 1.684 USD/tấn; 
hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2019 giao 
dịch ở mức 1.693 USD/tấn, tăng 0,4%. 

+ Trên sàn giao dịch New York, ngày 
9/11/2018 cà phê Arabica giao kỳ hạn 
tháng 12/2018 tăng 2,1% so với ngày 
30/10/2018, lên mức 116,65 Uscent/lb; 
kỳ hạn giao tháng 3/2019 giao dịch ở 
mức 120,2 Uscent/lb, tăng 1,8%. 

+ Trên sàn BMF của Bra-xin, ngày 
9/11/2018 giá cà phê Arabica giao kỳ 
hạn tháng 3/2019 tăng 0,4% so với ngày 
30/10/2018 lên mức 140,5 Uscent/lb.

+ Tại cảng thành phố Hồ Chí Minh, cà 
phê Robusta xuất khẩu loại 2, tỷ lệ đen vỡ 
5% giao dịch ở mức giá 1.574 USD/tấn, trừ 
lùi 110 USD/tấn, tăng 0,4% so với ngày 
30/10/2018.

Nhu cầu tiêu thụ tăng dịp cuối năm 
giúp thị trường cà phê toàn cầu phục hồi 

trở lại. Theo Hiệp hội Cà phê và Ca cao 
Việt Nam (VCCA), lượng tiêu thụ cà phê 
Robusta thế giới - chủ yếu là từ các công 
ty để làm cà phê hòa tan - được dự báo 
sẽ tăng lên mức kỷ lục, nhờ nhu cầu cà 
phê hòa tan tăng mạnh ở các thị trường 
đang phát triển. Theo ước tính, kết thúc 
niên vụ cà phê 2017/2018 Việt Nam xuất 
khẩu 1.797.968 tấn - ghi nhận mức cao 
kỷ lục, tăng 196.169 tấn (tương đương 
tăng 12,3%) so với niên vụ 2016/17. 

2. Thị trường cà phê trong nước, 
giá duy trì ở mức thấp

10 ngày đầu tháng 11/2018, giá cà 
phê nhân xô Robusta trong nước tăng 
theo giá thế giới. So với ngày 30/10/2018, 
giá cà phê nhân xô Robusta tăng từ 0,3 - 
1,4%. Ngày 9/11/2018, cà phê Robusta 
nhân xô có mức thấp nhất là 35.300 VND/kg 
tại huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng; mức cao 
nhất là 36.400 VND/kg tại các huyện 
Cư M’gar và Ea H’leo tỉnh Đắk Lắk và 
huyện Đắk Hà tỉnh Kon Tum. 

Tại các kho quanh khu vực Thành 
phố Hồ Chí Minh, ngày 9/11/2018 
cà phê Robusta loại R1 có mức giá 
38.100 VND/kg, giảm 0,5% so với ngày 
30/10/2018, nhưng tăng 2,4% so với 
ngày 9/10/2018.

- 10 ngày đầu tháng 11/2018, giá cà phê Robusta trên thị 
trường thế giới tăng do nhu cầu tiêu thụ tăng.

- Giá xuất khẩu trung bình cà phê tháng 10/2018 tăng so với 
tháng trước đó.

- Việt Nam cung cấp 93% lượng cà phê nhập khẩu của Thái Lan.
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Giá cà phê tại một số tỉnh/huyện khu vực khảo sát ngày 9/11/2018

Tỉnh/huyện (khu vực khảo 
sát) Đơn giá (VNĐ/kg) So với ngày 

30/10/2018 (%)
So với ngày 

9/10/2018 (%)
Tỉnh Lâm Đồng
Bảo Lộc (Robusta) 35.600 0,3 0,6
Di Linh (Robusta) 35.300 0,0 0,0
Lâm Hà (Robusta) 35.600 0,3 0,8
Tỉnh Đắk Lắk
Cư M’gar (Robusta) 36.400 0,8 0,8
Ea H’leo (Robusta) 36.400 1,4 0,8
Buôn Hồ (Robusta) 36.300 1,1 0,8
Tỉnh Gia Lai
la Grai (Robusta) 36.300 0,8 0,8
Tỉnh Đắk Nông
Gia Nghĩa (Robusta) 36.300 0,8 1,4
Tỉnh Kon Tum
Đắk Hà (Robusta) 36.400 0,6 1,1
Thành phố Hồ Chí Minh
R1 38.100 -0,5 2,4

Nguồn: Tintaynguyen.com
Tham khảo giá cà phê ngày 9/11/2018

Tên sản phẩm Đơn giá (đ/kg) So với ngày 30/10/2018 (%)
Robusta nhân xô 36.200 – 36.400 0,0
Robusta R1 sàng 16 38.100 – 38.300 -0,3
Robusta R1 sàng 18 38.300 – 38.500 -0,3

Nguồn: Hiệp hội cà phê – ca cao Việt Nam
3. Giá xuất khẩu bình quân cà 

phê tháng 10/2018 tăng 3,5% so với 
tháng trước

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải 
quan, xuất khẩu cà phê tháng 10/2018 
đạt 138,1 nghìn tấn, trị giá 251,15 triệu USD, 
tăng 14,5% về lượng và tăng 18,4% về 
trị giá so tháng 9/2018, tăng 74,2% về 
lượng và tăng 35,7% về trị giá so với 
cùng kỳ năm 2017. 

Lũy kế 10 tháng năm 2018, xuất khẩu 
cà phê đạt 1,585 triệu tấn, trị giá 3,0 tỷ USD, 
tăng 22,2% về lượng và tăng 1,8% về trị 
giá so với 10 tháng năm 2017.

Diễn biến giá: Giá xuất khẩu bình 
quân mặt hàng cà phê tháng 10/2018 đạt 
1.818,5 USD/tấn, tăng 3,5% so với tháng 
9/2018, nhưng giảm 22,1% so với tháng 
10/2017. 

Lũy kế 10 tháng năm 2018, giá xuất 
khẩu bình quân cà phê đạt 1.893,6 USD/tấn, 
giảm 16,7% so với cùng kỳ năm 2017.

Thị trường xuất khẩu: Tháng 10/2018, 
lượng cà phê xuất khẩu sang nhiều thị 
trường tăng đột biến so với cùng kỳ năm 
ngoái, gồm Đức tăng 133,8%; Thái Lan 
tăng 138,7%; Nga tăng 172%. Trong 10 
tháng năm 2018, lượng cà phê xuất khẩu 
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sang Đức tăng 19,7%; Ý tăng 10,9%; 
Nhật Bản tăng 20,9%. Ở chiều ngược 

lại, lượng cà phê xuất khẩu sang Hoa Kỳ 
giảm 1,1% so với cùng kỳ năm 2017.

10 thị trường xuất khẩu cà phê lớn nhất tháng 10 và 10 tháng năm 2018

Thị trường

Tháng 10 năm 
2018

So với tháng 
10 năm 2017 

(%)
10 tháng năm 2018

So với 10 
tháng năm 
2017 (%)

Lượng 
(tấn)

Trị giá
(nghìn 
USD)

Lượng Trị 
giá

Lượng 
(tấn)

Trị giá 
(nghìn 
USD)

Lượng Trị giá

Đức 18.417 31.224 133,8 70,2 211.103 375.520 19,7 -3,0
Ý 11.251 19.496 20,1 -4,3 118.979 215.756 10,9 -8,4
Hoa Kỳ 10.597 19.921 50,1 23,7 150.978 284.426 -1,1 -18,0
Nhật Bản 9.545 17.563 44,9 14,3 91.798 181.131 20,9 0,7
Thái Lan 8.499 14.854 138,7 77,3 57.890 105.149 93,3 51,6
Tây Ban Nha 8.270 13.679 16,1 -13,1 100.079 180.523 20,0 -1,5
Nga 7.549 14.739 172,0 93,2 76.633 159.373 115,4 69,4
An-giê-ri 7.305 12.350 196,3 126,2 64.327 115.661 44,9 19,0
Phi-líp-pin 6.591 12.843 85,7 72,3 70.750 133.034 73,5 52,2
Ấn Độ 5.465 8.260 146,9 98,2 49.734 83.309 41,9 16,9

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan
4. Dung lượng thị trường nhập 

khẩu cà phê Thái Lan 9 tháng năm 
2018 và thị phần của Việt Nam

Theo Hiệp hội Cà phê Thái Lan, hiện 
Thái Lan vẫn đang là nước nhập khẩu 
ròng mặt hàng cà phê do nhu cầu tiêu 
thụ tăng trưởng năm sau cao hơn năm 
trước. Tiêu thụ cà phê tại thị trường nội 
địa Thái Lan ước tính khoảng 70.000 
tấn/năm, với tốc độ tăng trưởng trung 
bình khoảng 10%/năm. Tiêu thụ cà phê 
bình quân đầu người được ước tính là 
khoảng 200 cốc/năm/người, tương đối 
thấp so với 500 cốc tại Nhật Bản và 700 
- 800 cốc tại Hoa Kỳ. Thị trường cà phê 
Thái Lan có giá trị khoảng 30 tỷ Baht. 
Sản phẩm cà phê hòa tan và cà phê loại 
gói “3 trong 1” được ưa chuộng tại thị 
trường này.

Trong khi đó, nguồn cung không đáp 
ứng đủ nhu cầu do người trồng cà phê 

đã chuyển sang trồng các cây sinh lợi 
cao hơn như cao su và dầu cọ, Thái 
Lan phải tăng cường nhập khẩu cà phê 
nguyên liệu. 

Theo số liệu thống kê từ Cơ quan Hải 
quan Thái Lan, nhập khẩu cà phê của 
nước này 9 tháng năm 2018 đạt 49.607 
tấn, trị giá 3,38 tỷ baht (tương đương 
102,91 triệu USD), tăng 27,2% về lượng, 
nhưng giảm 0,8% về trị giá so với 9 tháng 
năm 2017. 

Hiện Việt Nam là nguồn cung cà phê 
lớn nhất tại Thái Lan, với tốc độ nhập 
khẩu tăng trưởng 75,9% về lượng trong 
9 tháng năm 2018, tốc độ tăng trưởng 
cao nhất trong 10 nguồn cung lớn nhất. 
Trong khi đó, Lào - nguồn cung cà phê 
lớn thứ 2 tại Thái Lan, lượng nhập khẩu 
chỉ đạt 2.290 tấn, trị giá 318 triệu baht 
(tương đương 9,68 triệu USD), tăng 
73,9% về lượng so với cùng kỳ năm 2017.
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Thị phần cà phê của Việt Nam tại Thái 
Lan 9 tháng năm 2018 chiếm 93%, tăng 
mạnh so với 67,3% trong 9 tháng năm 
2017. Trong khi đó, thị phần cà phê của 

In-đô-nê-xi-a tại Thái Lan giảm từ 27% 
trong 9 tháng năm 2017, xuống 0,6% 
trong 9 tháng năm 2018.

10 nguồn cung cà phê lớn nhất tại Thái Lan 9 tháng năm 2018

(% so sánh tính theo đồng baht; tỷ giá 1 USD = 32,87 baht)

Thị trường

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

Lượng 
(tấn)

Trị giá
(nghìn baht)

Trị giá
(nghìn 
USD)

Giá NKBQ 
(baht/kg) Lượng Trị giá Giá 

NKBQ

Tổng 49.607 3.382.751 102.913 68,2 27,2 -0,8 -22,0
Việt Nam 46.149 2.738.098 83.301 59,3 75,9 34,1 -23,8
Lào 2.290 318.288 9.683 139,0 73,9 44,3 -17,0
Ma-lai-xi-a 286 86.415 2.629 302,5 -7,3 -15,7 -9,0
Hoa Kỳ 106 44.741 1.361 423,2 -23,2 -23,0 0,3
Ý 78 42.539 1.294 547,0 5,2 14,5 8,8
Thụy Điển 66 36.931 1.124 556,4 65,6 75,0 5,7
In-đô-nê-xi-a 281 32.628 993 116,2 -97,3 -96,2 43,6
Anh 53 23.926 728 452,1 17,8 7,0 -9,1
Úc 52 15.180 462 294,7 1,3 1,7 0,4
Bra-xin 47 7.813 238 165,7 34,2 6,1 -20,9

Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê của Cơ quan Hải quan Thái Lan

THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ
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- Ngành điều Ấn Độ gặp khó khăn do giá điều thô nhập khẩu ở mức cao, 
ảnh hưởng đến lợi nhuận của ngành.

   - Xuất khẩu hạt điều tháng 10/2018 tăng mạnh so với tháng trước.

1.Thị trường hạt điều thế giới
- Ấn Độ: Năm 2018 là một năm khó 

khăn đối với ngành điều Ấn Độ, giá hạt 
điều thô ở mức cao ảnh hưởng đến 
giá thành hạt điều chế biến. Giá hạt 
điều đã giảm 1 USD/pound, xuống còn 
3,50 – 3,60 USD/pound.

Dự kiến, xuất khẩu hạt điều Ấn Độ 
năm nay sẽ giảm xuống dưới 70.000 tấn, 
mức thấp nhất trong vòng 25 năm trở lại 
đây và thấp hơn so với 84.352 tấn hạt 
điều xuất khẩu năm 2017.

Hạn chế về công nghệ, giá nhập khẩu 
hạt điều thô ở mức cao và chi phí sản 
xuất ở mức cao khiến xuất khẩu hạt điều 
của Ấn Độ khó cạnh tranh hơn so với 
các nước khác. Chính phủ Ấn Độ đang 
xem xét giảm thuế nhập khẩu hạt điều 
thô từ 5% xuống 2,5%. 

- Tan-da-ni-a: Giá chào thầu tối thiểu 
ở mức cao là 3.000 Sh/kg (tương đương 
13 USD/kg), nên hàng nghìn tấn hạt 
điều vụ mùa này đưa ra bán đấu giá ở 
miền Nam Tan-da-ni-a vẫn chưa được 
mua. Trong khi đó, giá hạt điều trên thị 
trường thế giới giảm buộc nông dân 
Tan-da-ni-a phải giữ sản phẩm thay vì 
bán với mức lỗ. 

2. Trong nước, người dân tỉnh 
Gia Lai quay lại trồng cây điều

Hiện giá hạt điều ổn định quanh mức 
35.000 – 37.000 đồng/kg. So với các 
loại cây trồng ngắn ngày khác, cây điều 
mang lại lợi nhuận cao cho người dân, 
nên nhiều người dân tỉnh Gia Lai chuyển 
diện tích sang trồng điều. Cụ thể, Huyện 

Kông Chro đã triển khai mô hình thâm 
canh cây điều ghép theo hướng áp dụng 
kỹ thuật canh tác tổng hợp với diện tích 
10 ha cho 4 hộ trên địa bàn 2 xã Kông 
Yang và Chơ Long. Mô hình này nhằm 
mục đích giúp nông dân nâng cao hiệu 
quả sản xuất. Huyện Kông Chro phát 
triển nông nghiệp theo hướng nâng cao 
năng suất, sản lượng các loại cây trồng 
và chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp 
với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của 
địa phương. Hiện tại, người dân huyện 
Kông Chro đã đăng ký kế hoạch trồng 
điều thuộc chương trình hỗ trợ phát triển 
sản xuất năm 2019 được gần 510 ha.

3. Xuất khẩu hạt điều tháng 
10/2018 tăng so với tháng trước

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải 
quan, xuất khẩu hạt điều tháng 10/2018 
đạt 33,5 nghìn tấn, trị giá 283,89 triệu USD, 
tăng 12,7% về lượng và tăng 10,8% về 
trị giá so với tháng 9/2018, so với cùng 
kỳ năm 2017 tăng 1,1% về lượng, nhưng 
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giảm 14,4% về trị giá. Lũy kế 10 tháng 
năm 2018, xuất khẩu hạt điều đạt 304,9 
nghìn tấn, trị giá 2,817 tỷ USD, tăng 4,9% 
về lượng, nhưng giảm 2,3% về trị giá so 
với 10 tháng năm 2017.

Tháng 10/2018, giá xuất khẩu bình 

quân mặt hàng điều đạt mức 8.463 USD/tấn, 
giảm 1,7% so với tháng 9/2018 và giảm 
15,4% so với tháng 10/2017. Lũy kế 10 
tháng năm 2018, giá xuất khẩu bình quân 
hạt điều đạt mức 9.239 USD/tấn, giảm 
6,9% so với cùng kỳ năm 2017.

Lượng và giá xuất khẩu bình quân hạt điều năm 2017 - 2018
(ĐVT: Lượng - kg; Đơn giá - USD/kg)
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Lượng Giá XKBQ

Tháng 10/2018, giá xuất khẩu bình 
quân hạt điều sang Hồng Kông giảm 
0,5%, đạt 10.574 USD/tấn; sang Bỉ giảm 
3,1%, đạt 9.667 USD/tấn. Ngược lại, giá 
xuất khẩu bình quân hạt điều sang các 

thị trường tăng so với tháng trước, gồm 
Pháp, Ca-na-đa, Xin-ga-po; Hoa Kỳ. 
Trong 10 tháng năm 2018, giá xuất khẩu 
hạt điều sang tất cả các thị trường giảm 
so với cùng kỳ năm 2017.

Giá xuất khẩu hạt điều sang 10 thị trường đạt mức cao nhất tháng 10/2018

Thị trường
Giá XKBQ 

tháng 10 năm 
2018  

(USD/tấn)

So với 
tháng 9 

năm 2018 
(%)

So với 
tháng 10 
năm 2017 

(%)

Giá XKBQ tháng 
10 năm 2018 

(USD/tấn)

So với 10 
tháng năm 
2017 (%)

Hồng Kông 10.574 -0,5 -11,3 11.148 -3,0
Pháp 10.462 6,7 -1,8 10.506 -3,9
Ca-na-đa 9.754 9,1 -7,4 9.888 -3,5
Bỉ 9.667 -3,1 -11,1 9.934 -6,9
Xin-ga-po 9.012 11,2 -6,8 9.763 -2,9
Hoa Kỳ 8.728 1,0 -13,4 9.304 -7,6
Hà Lan 8.721 -4,4 -13,1 9.775 -3,8
Đức 8.682 -1,3 -16,9 9.581 -6,9
Thái Lan 8.545 -1,1 -15,9 9.121 -9,5
Đài Loan 8.465 -4,3 -21,4 9.683 -9,1

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

Nguồn: Tổng cục Hải quan
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Thị trường xuất khẩu: Tháng 10/2018, 

xuất khẩu hạt điều sang một số thị 
trường tăng về lượng, nhưng giảm về trị 
giá so với tháng 10/2017, gồm Hoa Kỳ, 
Anh, Đức, Ca-na-đa. Đáng chú ý, xuất 
khẩu hạt điều sang Thái Lan tăng đột 

biến 126,2% về lượng và tăng 90,3% về 
trị giá. Trong 10 tháng năm 2018, xuất 
khẩu hạt điều sang Hoa Kỳ tăng 11,5% 
về lượng và tăng 3,1% về trị giá so với 
10 tháng năm 2017, đạt 113,6 nghìn tấn, 
trị giá 1,057 tỷ USD.

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

Thị trường

Tháng 10 năm 
2018

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

năm 2017 (%)

Lượng 
(tấn)

Trị giá 
(nghìn 
USD)

Lượng Trị giá Lượng 
(tấn)

Trị giá 
(nghìn 
USD)

Lượng Trị giá

Hoa Kỳ 9.642 84.160 2,5 -11,3 113.608 1.057.013 11,5 3,1
Trung Quốc 6.698 54.399 14,5 -5,4 36.763 328.169 1,5 -6,6
Hà Lan 4.069 35.487 -15,3 -26,4 35.326 345.304 -21,2 -24,2
Anh 1.534 12.174 5,0 -12,4 12.310 109.697 -10,7 -16,4
Úc 1.316 10.861 -7,8 -26,3 10.260 92.120 -8,9 -17,4
Đức 1.132 9.828 3,4 -14,1 9.699 92.925 13,1 5,4
Ca-na-đa 1.066 10.397 0,3 -7,1 9.634 95.262 17,0 12,9
Thái Lan 708 6.050 126,2 90,3 7.065 64.442 1,1 -8,5
Nga 628 5.026 11,0 -12,0 5.199 47.254 15,5 5,7
Ý 519 3.158 1,2 -34,0 6.374 46.432 35,8 31,5

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan
Chủng loại xuất khẩu: Tháng 9/2018, 

xuất khẩu hạt điều loại W320 đạt xấp xỉ 
16 nghìn tấn, trị giá 145,16 triệu USD, 
giảm 18,4% về lượng và giảm 33,4% về 
trị giá so với tháng 9/2017. Lũy kế 9 tháng 

năm 2018, xuất khẩu hạt điều loại W320 
đạt 136,4 nghìn tấn, trị giá 1,428 tỷ USD, 
giảm 6,2% về lượng và giảm 13,3% về trị 
giá so với 9 tháng năm 2017. 

Cơ cấu chủng loại hạt điều xuất khẩu 9 tháng năm 2018
(Tính theo lượng) (Tính theo trị giá)

Loại 
khác

19,7%

  W320  
50,2%

  W240  
14,6%

  W450  
2,6%

  
WS/WB  

6,9%

  LP  
6,1%

Loại 
khác
9,3%

 LP 
6,3%

 WS/WB 
7,8%

 W450 
3,0%

 W240 
17,2%

 W320 
56,3%

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan
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4. Dung lượng thị trường nhập 
khẩu hạt điều Ấn Độ 8 tháng năm 
2018 và thị phần của Việt Nam

Theo số liệu thống kê từ Bộ Thương 
mại và Công nghiệp Ấn Độ, nhập khẩu 
hạt điều của nước này 8 tháng năm 2018 
đạt 2.916 tấn, trị giá 26,49 triệu USD, 
giảm nhẹ 0,1% về lượng, nhưng tăng 
1,1% về trị giá so với 8 tháng năm 2017. 
Giá nhập khẩu bình quân hạt điều của 
Ấn Độ 8 tháng năm 2018 đạt mức 9,1 
USD/kg, tăng 1,2% so với 8 tháng năm 
ngoái. 

Thị phần hạt điều của Việt Nam tại 

Ấn Độ bị thu hẹp lại, từ mức 97,9% trong 
tổng lượng nhập khẩu trong 8 tháng năm 
2017, giảm xuống còn 86,8% trong 8 
tháng năm 2018. Trong khi đó, Ấn Độ tăng 
nhập khẩu hạt điều từ Ghi - nê với lượng 
đạt 111 tấn, trị giá 770 nghìn USD, chiếm 
tỷ trọng 3,8% trong tổng lượng nhập 
khẩu 8 tháng năm 2018. 

Như vậy, mặc dù Ấn Độ mở rộng 
nguồn cung hạt điều ra các thị trường 
khác như Ghi - nê, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, 
Ả rập Xê út, … song lượng nhập khẩu ở 
mức thấp. Ngành điều của Việt Nam vẫn 
chiếm ưu thế tại Ấn Độ.

Nhập khẩu hạt điều của Ấn Độ 8 tháng năm 2018 (mã HS: 080132)

Thị trường

8 tháng năm 2018 So với 8 tháng 
năm 2017 (%)

Thị phần (%)
8 tháng năm 

2018
8 tháng năm 

2017

Lượng 
(tấn)

Trị giá 
(nghìn 
USD)

Giá 
NKBQ 

(USD/kg)
Lượng Trị 

giá
Giá 

NKBQ Lượng Trị 
giá Lượng Trị 

giá

Tổng 2.916 26.490 9,1 -0,1 1,1 1,2 100,0 100,0 100,0 100,0
Việt Nam 2.531 22.520 8,9 -11,4 -0,8 86,8 85,0 97,9 97,8
Ghi-nê 111 770 6,9 3,8 2,9 0,0 0,0
Hàn Quốc 41 480 11,6 1,4 1,8 0,0 0,0
Hoa Kỳ 24 300 12,8 0,8 1,1 0,0 0,0
Ả rập Xê út 17 180 10,6 0,6 0,7 0,0 0,0
Hà Lan 16 170 10,7 0,5 0,6 0,0 0,0
Tây Ban Nha 16 190 12,0 0,5 0,7 0,0 0,0
Cô-oét 15 180 11,7 2,2 5,9 3,6 0,5 0,7 0,5 0,6
Pháp 15 170 11,3 0,5 0,6 0,0 0,0
Nhật Bản 13 150 11,2 0,5 0,6 0,0 0,0

Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê của Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ

THỊ TRƯỜNG HẠT ĐIỀU
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1. Thị trường thế giới
Theo Hiệp hội xuất khẩu chè Xri Lan-ca, 

tháng 9/2018 sản lượng chè nước này 
đạt 19,3 triệu kg, giảm 9,4% so với tháng 
trước, giảm 24,9% so với cùng kỳ năm 
2017. Lũy kế 9 tháng năm 2018, sản 
lượng chè của Xri Lan-ca đạt 223,3 triệu kg, 
giảm 4,2% so với cùng kỳ năm 2017. 

Về xuất khẩu: Tháng 9/2018, xuất 
khẩu chè của Xri Lan-ca đạt 25,6 triệu kg, 
bằng khối lượng xuất khẩu chè trong 
tháng 9/2017. Hầu hết các loại chè đều 
có khối lượng tăng, trừ mặt hàng chè 
gói. Trong 9 tháng năm 2018, lượng xuất 
khẩu chè của Xri Lan-ca đạt 212,3 triệu kg, 
giảm 1,6% so với cùng kỳ năm 2017. 
Trong đó, chè gói và chè túi giảm so với 
cùng kỳ năm 2017.

I-rắc là thị trường xuất khẩu chè lớn 

nhất của Xri Lan-ca trong 9 tháng năm 
2018, tiếp theo là thị trường Thổ Nhĩ Kỳ, 
Nga, I-ran. Ngoài ra, Xri Lan-ca còn xuất 
khẩu tới một số thị trường khác như: 
Các TVQ Ả Rập Thống nhất, Li-bi, 
A-déc-bai-dan, Trung Quốc, Xi-ri.

2. Thị trường trong nước
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn, trong tháng 10/2018, thị 
trường chè nguyên liệu nhìn chung ổn 
định. Tại Thái Nguyên, giá chè cành chất 
lượng cao giữ mức 200.000 đ/kg, chè 
xanh búp khô là 105.000 đ/kg; Tại Bảo 
Lộc (Lâm Đồng), giá chè nguyên liệu 
(búp tươi) sản xuất chè xanh loại 1 giữ 
mức 9.000 đ/kg, giá chè nguyên liệu sản 
xuất chè đen là 6.000 đ/kg. 

Dự báo thị trường chè vẫn duy trì ổn 
định trong hai tháng cuối năm 2018.

- Sản lượng chè của Xri Lan-ca giảm 4,2% trong 9 tháng năm 2018.

- Thị phần nhập khẩu chè từ Việt Nam trong tổng nhập khẩu chè của Ba 
Lan giảm.

- Thị trường chè nguyên liệu trong nước ổn định trong tháng 10/2018.
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3. Tình hình xuất khẩu chè của 

Việt Nam
Theo số liệu thống kê, xuất khẩu chè 

của Việt Nam trong tháng 10/2018 đạt 
12,3 nghìn tấn và 23,1 triệu USD, tăng 
15,7% về lượng và 24,0% về trị giá so 
với tháng trước, giảm 5,3% về lượng và 
tăng 5,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 
2017. Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 
10/2018, xuất khẩu chè của Việt Nam 
đạt 103,7 nghìn tấn và 174,5 triệu USD, 
giảm 10,1% về lượng và giảm 6,0% về trị 
giá so với cùng kỳ năm 2017.

Trong 10 tháng năm 2018, xuất 
khẩu chè của Việt Nam tới một số thị 
trường tăng như: Pa-ki-xtan, Đài Loan, 

Ả-rập-xê-út, Ma-lai-xi-a, U-crai-na. Trong 
đó, dẫn đầu là thị trường Pa-ki-xtan đạt 
28,3 nghìn tấn và 61,6 triệu USD, tăng 
12,6% và 14,6% về trị giá. Tiếp theo là thị 
trường Đài Loan đạt 15,8 nghìn tấn, trị 
giá 24,4 triệu USD, tăng 7,5% về lượng 
và 6,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 
2017. Đáng chú ý chè xuất khẩu chủ yếu 
sang hai thị trường này với lượng chiếm 
tới 42,4% tổng lượng chè xuất khẩu của 
Việt Nam.

Bên cạnh đó, mặt hàng chè còn xuất 
khẩu tới một số thị trường khác nhưng 
có lượng và trị giá giảm mạnh trong 10 
tháng năm 2018 như: Nga và Các TVQ 
Ả rập Thống nhất.

Thị trường chè xuất khẩu của Việt Nam trong 10 tháng năm 2018

Thị trường

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

Tỷ trọng theo 
lượng (%)

Lượng 
(Tấn)

Trị giá 
(Nghìn 
USD)

Đơn giá 
(USD/
tấn)

Lượng Trị 
giá

Đơn 
giá

10 
tháng 
2018

10 
tháng 
2017

Pa-ki-xtan 28.254  61.559 2.178,8 12,5 14,6 1,9 27,2 21,8
Đài Loan 15.750  24.414 1.550,1 7,5 6,2 -1,2 15,2 12,7
Nga 12.106  18.418 1.521,4 -17,2 -11,0 7,5 11,7 12,7
Trung Quốc 8.430  14.834 1.759,6 -8,4 24,4 35,8 8,1 8,0
In-đô-nê-xi-a 7.455  7.475 1.002,7 -9,1 0,6 10,7 7,2 7,1
Hoa Kỳ 5.252  6.274 1.194,7 -4,4 0,1 4,6 5,1 4,8
Ả-Rập-Xê-Út 1.650  4.261 2.582,2 36,8 43,6 5,0 1,6 1,0
Các TVQ Ả 
rập Thống 
Nhất

2.652  4.105 1.547,7 -55,0 -54,0 2,4 2,6 5,1

Ma-lai-xi-a 3.351  2.595 774,4 20,0 20,4 0,3 3,2 2,4
U-crai-na 1.165  1.908 1.637,8 7,2 17,5 9,6 1,1 0,9

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan
4. Dung lượng thị trường nhập 

khẩu chè Ba Lan và thị phần của 
Việt Nam

Theo số liệu thống kê từ Trung tâm 
Thương mại Quốc tế (ITC), 7 tháng đầu 
năm 2018, nhập khẩu chè của Ba Lan 

đạt 20,3 nghìn tấn, trị giá 66 triệu USD, 
giảm 3,1% về lượng, nhưng tăng 1,8% 
về trị giá so với cùng kỳ năm 2017. Đơn 
giá trung bình nhập khẩu mặt hàng chè 
của Ba Lan đạt 3.258,2 USD/tấn, giảm 
5,0% so với cùng kỳ năm 2017.
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Về thị trường: Ba Lan nhập khẩu chè 
chủ yếu từ hai thị trường là Kê-ni-a 
và Ấn Độ trong 7 tháng đầu năm 2018, 
lượng nhập khẩu từ hai thị trường này 
chiếm tới 39,1% tổng lượng chè nhập 
khẩu của Ba Lan. Đáng chú ý, trong 7 
tháng đầu năm 2018, Ba Lan tăng mạnh 
nhập khẩu chè từ Ấn Độ đạt 3,3 nghìn tấn 
và 8,5 triệu USD, tăng 28,1% về lượng 
và tăng 29,7% về trị giá so với cùng kỳ 
năm 2017. Đơn giá trung bình đối với 
mặt hàng chè đen nhập khẩu từ Ấn Độ 
ở mức thấp so với các nguồn cung chè 

đen khác, đã khuyến khích Ba Lan tăng 
nhập khẩu từ nguồn cung này.

Ngoài thị trường Ấn Độ, Ba Lan còn 
tăng mạnh nhập khẩu chè từ các thị 
trường như: Ác-hen-ti-na, Xri Lan-ca, 
In-đô-nê-xi-a.

Trong số 10 nguồn cung chính, Việt 
Nam là thị trường cung cấp chè lớn thứ 
9 cho Ba Lan, với đơn giá trung bình 
đạt mức thấp thứ hai sau Ác-hen-ti-na. 
Lượng và trị giá nhập khẩu từ Việt Nam 
đều giảm trong 7 tháng đầu năm 2018, 
mặc dù giá chè có xu hướng tăng nhẹ.

Ba Lan nhập khẩu chè từ các thị trường chính 7 tháng đầu năm 2018

Thị trường

7 tháng năm 2018 So với 7 tháng năm 
2017 (%)

Tỷ trọng theo 
lượng (%)

Trị giá 
(Nghìn 
USD)

Đơn giá 
USD/tấn Lượng Trị 

giá
Đơn 
giá

7 
tháng 
2018

7 
tháng 
2017

Tổng 20.270 66.042 3.258,2 -3,1 1,8 5,0 100,0 100,0
Kê-ni-a 4.623 13.250 2.866,4 -1,1 3,3 4,4 22,8 22,3
Ấn Độ 3.311 8.479 2.561,2 28,1 29,7 1,3 16,3 12,4
Đức 1.895 8.640 4.558,9 -54,6 -36,2 40,4 9,4 20,0
Ác-hen-ti-na 1.748 2.534 1.449,5 74,3 84,8 6,0 8,6 4,8
Xri Lan-ca 1.581 11.055 6.993,6 49,5 37,5 -8,1 7,8 5,1
In-đô-nê-xi-a 1.577 3.520 2.231,8 21,6 21,0 -0,5 7,8 6,2
Trung Quốc 1.479 3.970 2.683,7 -16,1 -11,4 5,6 7,3 8,4
Hà Lan 703 2.624 3.732,4 -29,1 -16,4 17,9 3,5 4,7
Việt Nam 668 1.171 1.754,1 -18,1 -22,1 -4,9 3,3 3,9
Anh 502 1.772 3.530,4 -9,1 -19,1 -11,0 2,5 2,6

Nguồn: ITC
Về mặt hàng: Ba Lan nhập khẩu chủ 

yếu là mặt hàng chè đen, 7 tháng đầu 
năm 2018 nhập khẩu chè đen của Ba 
Lan đạt 17,3 nghìn tấn và 56,3 triệu USD, 
giảm 1,8% về lượng và tăng 2,2% về trị 
giá so với cùng kỳ năm 2017. Lượng chè 
đen Ba Lan nhập khẩu chiếm tới 85,6% 
tổng lượng chè nhập khẩu. Ba Lan nhập 
khẩu chè đen từ một số thị trường chính 

như: Kê-ni-a, Xri Lan-ca, Ấn Độ, Đức 
và Ác-hen-ti-na. Nhập khẩu chè đen từ 
Việt Nam chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ và giảm 
mạnh về lượng và trị giá trong 7 tháng 
đầu năm 2018.

Ba Lan nhập khẩu chè xanh trong 7 
tháng đầu năm 2018 đạt 2,9 nghìn tấn và 
9,4 triệu USD, giảm 10,4% về lượng và 

THỊ TRƯỜNG CHÈ
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giảm 1,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 
2017. Ba Lan giảm mạnh nhập khẩu chè 
xanh từ hai thị trường cung cấp chính là 
Trung Quốc và Đức và tăng mạnh nhập 
khẩu chè xanh từ thị trường Kê-ni-a và 
Việt Nam.

Người Ba Lan có xu hướng uống chè 

ở từng bữa ăn, vì vậy chè dường như là 
nhu cầu thiết yếu tại thị trường này. Xu 
hướng tiêu thụ chè tại Ba Lan ngày càng 
tăng, đặc biệt là các loại chè có hương vị 
đặc sắc và chất lượng cao. Với nhu cầu 
tiêu thụ cao, Ba Lan là thị trường xuất 
khẩu chè tiềm năng trong thời gian tới.

Mặt hàng chè chính Ba Lan nhập khẩu trong 7 tháng đầu năm 2018

Thị trường

7 tháng năm2018 So với 7 tháng 
năm2017 (%)

Tỷ trọng 
theo lượng 
7 tháng(%)

Lượng 
(Tấn)

Trị giá 
(Nghìn 
USD)

Đơn giá 
(USD/
tấn)

Lượng Trị 
giá

Đơn 
giá

Năm 
2018

Năm 
2017

Tổng 20.270 66.042 3.258,2 -3,1 1,8 5,0 100,0 100,0
Chè đen 17.346 56.336 3.247,9 -1,8 2,2 4,1 85,6 84,5

1 Kê-ni-a 4.336 11.934 2.752,6 -3,9 -1,9 2,0 21,4 21,6
2 Xri Lan-ca 1.548 10.589 6.839,0 52,2 39,8 -8,1 7,6 4,9
3 Ấn Độ 3.233 8.262 2.555,2 26,0 27,7 1,4 16,0 12,3
4 Đức 1.335 6.198 4.642,6 -59,0 -40,9 44,2 6,6 15,6
5 Ác-hen-ti-na 1.669 2.375 1.422,8 70,2 84,4 8,4 8,2 4,7
... ...

Việt Nam 635 1.123 1.767,1 -19,8 -23,3 -4,4 3,1 3,8
Chè xanh 2.853 9.423 3.302,6 -10,4 -1,2 10,2 14,1 15,2

1 Trung Quốc 1.058 2.443 2.309,9 -15,4 -8,9 7,7 5,2 6,0
2 Đức 541 2.338 4.320,5 -39,1 -20,6 30,5 2,7 4,3
3 In-đô-nê-xi-a 633 1.607 2.538,6 -2,8 -8,7 -6,1 3,1 3,1
4 Kê-ni-a 287 1.315 4.582,8 78,2 98,9 11,6 1,4 0,8
5 Xri Lan-ca 32 468 14.440,4 -12,4 0,0 14,2 0,2 0,2
... ...

Việt Nam 32 48 1.501,4 39,0 17,1 -15,8 0,2 0,1

Nguồn: ITC

THỊ TRƯỜNG CHÈ
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1. Thị trường thế giới
- Trung Quốc: Theo số liệu thống 

kê của Cơ quan Hải quan Trung Quốc, 
tháng 9/2018 Trung Quốc nhập khẩu 
210 nghìn tấn sắn lát, trị giá 51,24 triệu USD, 
giảm 22,2% về lượng và giảm 23,5% về 
trị giá so với tháng 8/2018; giảm 74,4% 
về lượng và giảm 64,8% về trị giá so 
với cùng kỳ năm 2017. Tính chung 9 
tháng năm 2018, Trung Quốc nhập 
khẩu 3,94 triệu tấn sắn lát, với trị giá 
926,79 triệu USD, giảm 35,4% về lượng 
và giảm 12,6% về trị giá so với cùng kỳ 
năm 2017. Từ tháng 5/2018 đến nay, 
nhu cầu nhập khẩu sắn của Trung Quốc 
liên tục giảm do giá cồn xuống thấp và 
nguồn cung ngô nội địa phục vụ sản xuất 
ethanol tăng mạnh sau động thái xả kho 
ngô dự trữ của chính phủ nước này.

- Thái Lan: Trong 10 ngày đầu tháng 
11/2018, Hiệp hội Thương mại sắn 
Thái Lan giảm giá sàn xuất khẩu sắn lát 
thêm 5 USD/tấn, xuống còn 230 USD/tấn 
FOB Băng Cốc. Bên cạnh đó, theo báo 
giá của Hiệp hội tinh bột sắn Thái Lan, 
chào giá xuất khẩu tinh bột sắn được 
điều chỉnh giảm 20 USD/tấn so với cuối 
tháng 10/2018, xuống còn 495 USD/tấn 

FOB Băng Cốc, do nhu cầu từ Trung 
Quốc yếu. Giá tinh bột sắn nội địa giảm 
0,2 Baht/kg so với cuối tháng 10/2018, 
xuống còn 15,2 – 15,3 Baht/kg, giá sắn 
củ tươi tại Thái Lan giảm xuống còn phổ 
biến từ 2,75- 2,95 Baht/kg. 

Theo số liệu thống kê của Cơ quan 
Hải quan Thái Lan, trong tháng 9/2018 
nước này đã xuất khẩu 519,32 nghìn 
tấn sắn lát và tinh bột sắn, với trị giá 
5,83 tỷ Baht (tương đương 178,1 triệu 
USD), giảm 22,1% về lượng, nhưng 
tăng 21,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 
2017. Lũy kế 9 tháng năm 2018, tổng 
sản lượng sắn lát và tinh bột sắn xuất 
khẩu của Thái Lan đạt 5,23 triệu tấn, trị 
giá 53,14 tỷ Baht (tương đương 1,62 tỷ 
USD), giảm 24,2% về lượng, nhưng tăng 
4,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017, 
chủ yếu xuất khẩu sang các thị trường: 
Trung Quốc, In-đô-nê-xi-a và Đài Loan. 
Trong đó, xuất khẩu sang Trung Quốc 
chiếm 82% tổng lượng sắn lát và tinh 
bột sắn xuất khẩu của Thái Lan trong 9 
tháng năm 2018, với 4,29 triệu tấn, giảm 
25,5% so với cùng kỳ năm 2017; xuất 
khẩu sang In-đô-nê-xi-a chiếm 5,1% và 
Đài Loan chiếm 3,5%.

- Nhu cầu nhập khẩu sắn của Trung Quốc giảm mạnh do giá 
cồn giảm và nguồn cung ngô ở mức cao.

- Giá xuất khẩu sắn và sản phẩm từ sắn của Thái Lan giảm 
trong 10 ngày đầu tháng 11/2018.

- Giá sắn lát vụ mới tại thị trường trong nước ở mức cao do 
nguồn nguyên liệu củ sắn tươi dùng làm sắn lát chưa dồi dào.
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Năm 2018 dự kiến xuất khẩu sắn của 

Thái Lan sẽ đạt khoảng 3,5-3,6 triệu tấn, 
thấp hơn khá nhiều so với con số 4,2 
triệu tấn của năm 2017, do ảnh hưởng 
bởi dịch bệnh khảm lá sắn.

2. Thị trường trong nước
Hiện tại, khu vực phía Bắc đã bắt đầu vào 
vụ mới 2018 - 2019. Tuy nhiên, nguồn 
nguyên liệu đầu vụ ít, giá mua cao, độ 
bột thấp đẩy giá thành sản xuất tinh bột 
sắn tại khu vực này rất cao. Thậm chí, 
một số nhà máy tại khu vực Tây Ninh 
phải tạm ngưng sản xuất chờ diễn biến 
thị trường vì xu hướng giá tại thị trường 
Trung Quốc giảm liên tục. 

Hiện nay, nguồn sắn lát tồn kho vụ cũ 
trong nước ở mức thấp. Trong khi đó, giá 
sắn lát vụ mới ở mức khá cao do nguồn 
nguyên liệu củ sắn tươi dùng làm sắn 
lát chưa dồi dào. Giá nguyên liệu vẫn ở 
mức cao nên chào giá xuất khẩu của các 
nhà máy Việt Nam trong khoảng 500 - 
505 USD/tấn, FOB cảng thành phố Hồ 
Chí Minh.

Tại Đăk Lăk, hiện nay đã có 7/15, huyện, 
thị xã, thành phố của tỉnh có diện tích 
sắn bị bệnh khảm lá, mức độ nặng từ 30-
70% với diện tích khoảng 1.300 ha, tập 
trung nhiều nhất tại các huyện Ea Súp, 
Krông Bông, Buôn Đôn. 

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

STT Nội dung ĐVT Giá ngày 
29/10/2018

Giá ngày 
09/11/2018

1

Sắn nguyên liệu (trữ bột 30%)
Tây Ninh (sắn Căm-pu-chia và 
nội địa)

đ/kg 3.100 - 3.400 2.800 - 3.100

Kon Tum đ/kg 2.700 - 3.000 2.700 - 8.000
Miền Bắc (mua xô) đ/kg 2.400 - 2.600 2.350 - 2.550

2
Sắn lát:
FOB Quy Nhơn USD/tấn 255 255

3

Tinh bột sắn:
FOB cảng TP. Hồ Chí Minh USD/tấn 530 - 535 500 - 505
DAF Lạng Sơn CNY/tấn 3.400 - 3.700 3.480 - 3.600
FOB Băng Cốc, Thái Lan USD/tấn 530 495

Nguồn: Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại tổng hợp
3. Tình hình xuất khẩu
Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải 

quan, tháng 10/2018 lượng sắn và các 
sản phẩm từ sắn xuất khẩu đạt 182,1 
nghìn tấn, trị giá 86,49 triệu USD, tăng 
21,2% về lượng và tăng 32,5% về trị 
giá so với tháng 9/2018; giảm 36,9% về 
lượng, nhưng tăng 4,1% về trị giá so với 
cùng kỳ năm 2017. Giá xuất khẩu bình 
quân tăng 64,8% so với cùng kỳ năm 
2017 lên 474,9 USD/tấn. Tính chung 10 

tháng năm 2018, lượng sắn và các sản 
phẩm từ sắn đã xuất khẩu đạt 2 triệu tấn, 
trị giá 785,29 triệu USD, giảm 36% về 
lượng và giảm 2,1% về trị giá, giá xuất 
khẩu bình quân đạt 390,7 USD/tấn, tăng 
53% so với cùng kỳ năm 2017.

Tính riêng mặt hàng sắn, tháng 
10/2018 đã xuất khẩu được 21,57 nghìn 
tấn, trị giá 5,34 triệu USD, giảm 34,7% 
về lượng và giảm 31,7% về trị giá so với 
tháng 9/2018; giảm 80,3% về lượng và 



Số ra ngày 12/11/201821

THỊ TRƯỜNG SẮN VÀ SẢN PHẨM TỪ SẮN
giảm 74,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 
2017. Giá xuất khẩu sắn tháng 10/2018 
bình quân đạt 297,9 USD/tấn, tăng 72,6% 
so với cùng kỳ năm 2017. Tính chung 10 
tháng năm 2018, lượng sắn xuất khẩu 
đạt 581,97 nghìn tấn, trị giá 125,85 triệu 
USD, giảm 46,7% về lượng và giảm 31% 
về trị giá; giá xuất khẩu bình quân đạt 
218,4 USD/tấn, tăng 28,2% so với cùng 
kỳ năm 2017.

Nhìn chung trong tháng 10/2018, 
lượng sắn và sản phẩm từ sắn xuất khẩu 
của Việt Nam sang các thị trường đều 
tăng mạnh so với tháng 9/2018. Đáng 
chú ý, xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ 
sắn của Việt Nam sang Hàn Quốc tăng 
mạnh, tăng 466,8% về lượng và tăng 
373,8% về trị giá so với tháng 9/2018; so 
với cùng kỳ năm 2017 tăng 1.842% về 
lượng và tăng 2.224% về trị giá, với khối 
lượng đạt 4,97 nghìn tấn, trị giá 1,5 triệu 
USD; giá xuất khẩu bình quân đạt 302,8 
USD/tấn, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm 
2017. Tính đến hết tháng 10/2018, xuất 

khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn sang 
Hàn Quốc đạt 81,85 nghìn tấn, với trị giá 
23,91 triệu USD, tăng 18,9% về lượng 
và tăng 52,6% về trị giá; giá xuất khẩu 
bình quân ở mức 292,2 USD/tấn, tăng 
15,5% so với cùng kỳ năm 2017.

Bên cạnh đó, xuất khẩu sắn và các 
sản phẩm từ sắn sang Trung Quốc cũng 
tăng mạnh so với tháng 9/2018, tăng 
26,5% về lượng và tăng 35,9% về trị giá, 
với khối lượng đạt 162,05 nghìn tấn, trị 
giá 77,07 triệu USD; tuy nhiên so với 
cùng kỳ năm 2017 lại giảm 42,2% về 
lượng và giảm 3,9% về trị giá, giá xuất 
khẩu trung bình ở mức 475,6 USD/tấn, 
tăng 66,2% so với cùng kỳ năm 2017. 
Tính đến hết tháng 10/2018, xuất khẩu 
sắn và các sản phẩm từ sắn sang Trung 
Quốc đạt 1,75 triệu tấn, với trị giá 682,28 
triệu USD, giảm 37,2% về lượng và giảm 
3,4% về trị giá, giá xuất khẩu bình quân 
ở mức 388,3 USD/tấn, tăng 53,9% so 
với cùng kỳ năm 2017.

Thị trường xuất khẩu sắn và sản phẩm từ sắn của Việt Nam trong tháng 10 
và 10 tháng năm 2018

Thị trường

Tháng 10/2018 So với tháng 
10/2017 (%)

10 tháng năm 
2018

So với 10 
tháng năm 
2017 (%)

Lượng 
(tấn)

Trị giá 
(nghìn 
USD)

Lượng Trị 
giá

Lượng 
(tấn)

Trị giá 
(nghìn 
USD)

Lượng Trị 
giá

Tổng 182.103 86.494 -36,9 4,1 2.009.906 785.291 -36,0 -2,1
Trung Quốc 162.055 77.074 -42,2 -3,9 1.757.191 682.285 -37,2 -3,4
Hàn Quốc 4.971 1.505 1.842 81.856 23.916 18,9 52,6
Ma-lai-xi-a 3.408 1.771 24,8 85,7 27.857 13.553 -36,3 -2,8
Phi-líp-pin 2.681 1.379 33,9 25.696 11.999 -43,5 -16,4
Đài Loan 2.227 1.146 -8,3 36,8 24.092 11.825 -22,8 15,5
Nhật Bản 0 0 -100 -100 20.320 5.038 -69 -57,9

Nguồn: Tổng cục Hải quan



Số ra ngày 12/11/2018 22

THỊ TRƯỜNG THỦY SẢN

- Ngành tôm Hôn-đu-rát thiệt hại khoảng 100 triệu USD do mưa lớn 
xảy ra gần đây.

- Giá cá rô phi tại Trung Quốc đã tăng lên mức cao nhất trong 3 năm 
vừa qua.

- Đầu tháng 11/2018, giá cá tra nguyên liệu tăng do nhu cầu tăng, 
nguồn cung khan hiếm, giá tôm ổn định.

- Xuất khẩu thủy sản sang Hoa Kỳ đang có xu hướng tăng trưởng khả 
quan nhờ nhu cầu nhập khẩu của thị trường này tăng.

1. Thông tin thủy sản thế giới
- Hôn-đu-rát: Ngành tôm nước này 

thiệt hại khoảng 100 triệu USD do mưa 
lớn xảy ra gần đây. Theo Hiệp hội nuôi 
trồng thủy sản quốc gia Hôn-đu-rát, nhiều 
ao nuôi tôm trên cả nước đã bị thiệt hại 
bởi mưa lớn. Hiệp hội vẫn đang tổng hợp 
số liệu các ao nuôi tôm bị thiệt hại và dự 
tính thiệt hại khá lớn.

- Giá cá rô phi tại Trung Quốc tăng lên 
mức cao nhất trong 3 năm vừa qua do 
nhu cầu nhập khẩu từ Hoa Kỳ tăng mạnh 
trước khi áp dụng mức thuế 25%.

Chính quyền Tổng thống Hoa Kỳ 
Donald Trump dự kiến sẽ áp mức thuế 
25% từ ngày 1/1/2019, khiến các nhà 

nhập khẩu Hoa Kỳ tăng nhập khẩu trước 
khi mức thuế có hiệu lực; xu hướng này 
đã diễn ra từ tháng 6/2018, sau khi Tổng 
thống Hoa Kỳ lần đầu tiên lên kế hoạch 
áp thuế 10-25% đối với hàng nhập khẩu 
từ Trung Quốc, bao gồm nhiều mặt hàng 
thủy sản, kể từ đầu tháng 9/2018.

Tháng 10/2018, giá cá rô phi tại trại 
nuôi trung bình cho cỡ 500-800g ở tỉnh 
Quảng Đông, Trung Quốc tăng lên 
9,45 NDT/kg, mức cao nhất trong 3 
năm vừa qua. Tại tỉnh Hải Nam, Trung 
Quốc giá nguyên liệu thô là 9,00 NDT/kg 
đến 9,20 NDT/kg cho cỡ 500-800g. 

Tuy nhiên, giá cá rô phi tại Trung Quốc 
được dự báo sẽ dần giảm vào đầu tháng 
12/2018, do nhu cầu từ Hoa Kỳ chậm lại.
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Giá cá tra nguyên liệu tại An Giang đến ngày 08/11/2018

Mặt hàng Trọng 
lượng

Dạng 
sản 

phẩm

Đơn giá 
(đ/kg)

So sánh 
giá với 

tuần trước

So sánh giá 
với cùng kỳ 
năm trước

Xu 
hướng 
nguồn 
cung

Cá Tra thịt trắng (mua 
tại hầm, quầng)

0,8-1kg/
con

Tươi 35.500 - 36.000 (+) 500 (+) 8.500 - 9.000
khan 
hiếm

Cá Tra thịt hồng (mua 
tại hầm, quầng)

0,8-1kg/
con

Tươi 34.500 - 35.300 (+) 500 (+) 8.500 - 8.900
khan 
hiếm

Nguồn: Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại tổng hợp
Giá nguyên liệu thủy sản bán buôn tại Cà Mau đến ngày 08/11/2018

Mặt hàng Đvt Giá tuần trước Giá tuần này
tăng/giảm 

(+/-)
Mực ống tươi loại 1 đ/kg 165.000 165.000

Mực ống tươi loại 2 đ/kg 145.000 145.000

Cá Thu loại 1 đ/kg 160.000 160.000 5.000

Cá Thu loại 2 đ/kg 96.000 96.000 1.000
Cá Ngừ loại 1 đ/kg 55.000 55.000

Cá Ngừ loại 2 đ/kg 40.000 40.000

Cá Sòng đ/kg 55.000 55.000

Cá Sóc đ/kg 45.000 45.000

Cá Lạt loại 1 đ/kg 115.000 115.000

Cá Lạt loại 2 đ/kg 75.000 75.000

Cá Đỏ đ/kg 70.000 70.000

Cá Mú đ/kg 110.000 110.000
Cá chim trắng đ/kg 195.000 195.000 -5.000
Cá Bò đ/kg 85.000 85.000

Cá Phân đ/kg 18.000 18.000

Tôm sú loại 20 con đ/kg 278.000 290.000
Tôm sú loại 30 con đ/kg 220.000 200.000 -20.000
Tôm thẻ loại 50 con đ/kg 148.000 148.000

Tôm thẻ loại 100 con đ/kg 100.000 100.000

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

2. Thị trường trong nước
Đầu tháng 11/2018, giá cá tra nguyên 

liệu tăng do nhu cầu tăng, nguồn cung 
khan hiếm, giá tôm ổn định. Theo đó, tại 
An Giang tuần kết thúc ngày 08/11/2018, 
giá cá tra nguyên liệu tăng 500 đ/kg so 
với tuần trước đó và tăng 8.500-9.000 đ/kg 

so với cùng kỳ năm 2017.

Tại Cà Mau, tuần kết thúc ngày 
8/11/2018, giá hầu hết các mặt hàng thủy 
sản bán buôn ổn định so với tuần trước 
đó. Trong đó, giá tôm thẻ chân trắng ổn 
định so với tuần trước đó, nhưng giá tôm 
sú cỡ 30 con/kg giảm 20.000 đ/kg.
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3. Tình hình xuất nhập khẩu 

thủy sản và khả năng thúc đẩy xuất 
khẩu

Theo thống kê của Tổng cục Hải 
quan, tháng 10/2018 xuất khẩu thủy sản 
đạt 879,2 triệu USD, tăng 13% so với 
tháng trước và tăng 3,2% so với cùng kỳ 
năm 2017. Lũy kế 10 tháng năm 2018, 
xuất khẩu thủy sản đạt 7,2 tỷ USD, tăng 
6,2% so với cùng kỳ năm trước.

Tháng 10/2018, xuất khẩu thủy sản 
sang nhiều thị trường lớn tăng trưởng 
khả quan so với cùng kỳ năm trước.

- Hoa Kỳ: Tháng 10/2018, xuất khẩu 
thủy sản sang thị trường Hoa Kỳ tăng 
mạnh so với tháng trước và so với cùng 
kỳ năm 2017, đạt 177,6 triệu USD, tăng 
9,4% so với tháng 9/2018 và tăng 30,6% 
so với tháng 9/2017. Lũy kế 10 tháng 
năm 2018, xuất khẩu thủy sản sang 
Hoa Kỳ đạt 1,3 tỷ USD, tăng 11,8% so 
với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu thủy 
sản sang Hoa Kỳ đang có xu hướng tăng 
trưởng khả quan nhờ nhu cầu nhập khẩu 
của thị trường này tăng. 

Theo thống kê của NMFS, tháng 
9/2018 nhập khẩu thủy sản của Hoa 
Kỳ tăng tháng thứ 2 liên tiếp, đạt 246 
nghìn tấn, trị giá 1,9 tỷ USD, tăng 6,4% 
về lượng và 5,6% về trị giá so với cùng 
kỳ năm 2017. Tốc độ tăng trưởng cao 
hơn so với mức tăng 3,8% về lượng và 
4,98% về trị giá của tháng 8/2018 so với 
cùng kỳ năm trước. Tháng 9/2018, nhập 
khẩu thủy sản của Hoa Kỳ từ Việt Nam 
tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước, đạt 
25,7 nghìn tấn, trị giá 169,3 triệu USD, 
tăng 71,3% về lượng và tăng 49,2% về 
trị giá so với tháng 9/2017. 

Từ nay đến cuối năm 2018, xuất 

khẩu thủy sản của Việt Nam sang Hoa 
Kỳ sẽ tiếp tục tăng trưởng khả quan nhờ: 
(i) nhu cầu nhập khẩu thủy sản tăng do 
nhu cầu tiêu dùng cuối năm tăng. (ii) xuất 
khẩu tôm và cá tra, basa Việt Nam sẽ 
gặp thuận lợi hơn các tháng đầu năm 
2018 nhờ thuế chống bán phá giá sang 
Hoa Kỳ giảm mạnh. (iii) Hoa Kỳ nâng 
thuế nhập khẩu thủy sản từ Trung Quốc 
cũng sẽ tạo cơ hội đối với một số mặt 
hàng thủy sản xuất khẩu của Việt Nam. 

Tuy nhiên, riêng với mặt hàng cá tra, 
cá basa, khả năng thị trường Hoa Kỳ sử 
dụng cá tra, cá basa thay cho cá rô phi 
nhập khẩu từ Trung Quốc còn chưa rõ 
ràng do hiện nay giá cá tra, cá basa vẫn 
cao hơn giá cá rô phi rất nhiều, mặc dù 
giá cá rô phi tăng mạnh. Hiện nay, giá cá 
rô phi nhập khẩu vào Hoa Kỳ đạt 1,60-
1,70 USD/pao, trọng lượng tịnh 100%, 
CFR, không bao gồm thuế suất 10%, 
trong khi cá tra philê có giá từ 2,90-3,20 
USD/pao.

- EU: Tháng 10/2018, xuất khẩu thủy 
sản sang nhiều thị trường lớn trong EU 
giảm so với tháng trước và so với cùng 
kỳ năm 2017. Theo đó, xuất khẩu sang 2 
thị trường lớn nhất trong khối là Anh và 
Hà Lan giảm lần lượt 14,5% và 43,6% 
so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 35 
triệu USD và 21,6 triệu USD trong tháng 
10/2018. Tuy nhiên, tính chung 10 tháng 
năm 2018, xuất khẩu thủy sản sang 2 thị 
trường này vẫn tăng trưởng khả quan. 
Trong khi đó, xuất khẩu sang Tây Ban 
Nha, Pháp và Bồ Đào Nha tăng trưởng 
khá.

Trong thời gian tới, xuất khẩu thủy sản 
của Việt Nam vẫn duy trì được những 
lợi thế cạnh tranh nhất định như: (i) xuất 
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khẩu thủy sản của Thái Lan và Ấn Độ 
sang EU đang gặp vấn đề về đáp ứng 
tiêu chuẩn chất lượng của EU; (ii) Ủy 
ban châu Âu đã thông qua việc đệ trình 
Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – 
EU (EVFTA), chuẩn bị cho việc ký kết 
và hoàn tất tiến trình. Sau khi EVFTA có 
hiệu lực, Việt Nam sẽ được cắt giảm thuế 
nhập khẩu vào thị trường này. (iii) về vấn 
đề IUU, từ ngày 28/10 – 02/11/2018, các 
thành viên Ủy ban Nghề cá của Nghị viện 
châu Âu (MEPs) đã đến Hà Nội và các 
tỉnh ven biển Việt Nam để xem xét các 
nỗ lực của Việt Nam trong việc chống 
khai thác bất hợp pháp, không theo quy 

định và không khai báo (IUU). Các thành 
viên của phái đoàn đã công nhận các 
nỗ lực của Việt Nam trong cam kết giải 
quyết các vấn đề về khai thác IUU và 
nhấn mạnh rằng Việt Nam đã dành đủ 
các nguồn nhân lực và tài chính để thực 
hiện điều này.

- Nhật Bản: Xuất khẩu thủy sản sang 
thị trường Nhật Bản được cải thiện khi 
tốc độ tăng trưởng tháng 10/2018 so với 
tháng 10/2017 cao hơn rất nhiều so với 
tốc độ tăng trưởng của 10 tháng năm 
2018. Đây là tín hiệu cho thấy xuất khẩu 
thủy sản sang Nhật Bản sẽ khả quan 
hơn trong các tháng cuối năm 2018. 

15 thị trường xuất khẩu thủy sản lớn nhất trong 10 tháng năm 2018

Thị trường
Tháng 

10/2018 
(nghìn 
USD)

So với 
tháng 

9/2018 (%)

So với 
tháng 

10/2017 (%)

10 tháng 
2018 năm 

(nghìn 
USD)

So với 10 
tháng năm 
2017 (%)

Hoa Kỳ 177.578 9,4 30,6 1.319.762 11,8
Nhật Bản 135.297 8,3 9,8 1.129.052 5,6
Trung Quốc 108.634 30,5 -16,0 823.822 -9,4
Hàn Quốc 90.005 22,5 6,1 701.491 12,2
Anh 34.999 -4,5 -14,5 266.740 14,5
Thái Lan 28.452 4,3 17,6 241.223 17,1
Ca-na-đa 27.309 5,4 11,0 199.452 7,0
Hà Lan 21.648 -5,7 -43,6 257.530 6,5
Úc 19.731 6,0 -0,6 160.302 11,0
Đức 17.839 17,2 -5,7 162.097 8,5
Hồng Kông 17.045 12,5 7,3 157.158 20,9
Phi-lip-pin 12.401 27,9 -18,1 101.352 -2,0
Bỉ 11.276 -4,4 -32,2 126.482 -4,2
Ma-lai-xi-a 11.251 20,0 16,4 92.681 10,6
Bra-xin 11.128 47,9 38,6 67.855 -21,1

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan
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- Tháng 9/2018, xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Bra-xin tăng 10% 
so với tháng 9/2017.

- Chính phủ Trung Quốc nâng tỷ lệ hoàn thuế xuất khẩu mới nhằm 
giảm áp lực cho doanh nghiệp xuất khẩu.

- Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam dự báo tiếp tục tăng 
trưởng khả quan trong năm 2019.

1. Thị trường gỗ và sản phẩm gỗ 
thế giới

- Bra-xin: Tháng 9/2018 xuất khẩu 
gỗ và sản phẩm gỗ (trừ giấy và bột giấy) 
của Bra-xin đạt 269,1 triệu USD, tăng 
8,4% so với tháng 9/2017. Trong đó, 
xuất khẩu gỗ thông xẻ đạt 237,7 nghìn 
m3, trị giá 50,4 triệu USD, tăng 17% về 
lượng và tăng 20,3% về trị giá so với 
cùng kỳ năm 2017; xuất khẩu mặt hàng 
gỗ xẻ nhiệt đới đạt 55,7 nghìn m3, trị giá 
23,5 triệu USD, tăng 31% về lượng và 
tăng 21% về trị giá; xuất khẩu gỗ thông 
dán đạt 188,2 nghìn m3, trị giá 63,6 triệu 
USD, tăng 31% về lượng và tăng 13% 
về trị giá so với cùng kỳ năm 2017; xuất 
khẩu gỗ dán nhiệt đới đạt 11,7 nghìn m3, 

trị giá 5,5 triệu USD, giảm 28% về lượng 
và giảm 12,7% về trị giá so với cùng kỳ 
năm 2017.

Xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ của 
Bra-xin tháng 9/2018 đạt 44 triệu USD, 
tăng 10% so với tháng 9/2017.

- Trung Quốc: Theo Tổ chức Gỗ nhiệt 
đới Quốc tế (ITTO), Chính phủ Trung 
Quốc đã nâng tỷ lệ hoàn thuế xuất khẩu 
mới, nhằm giảm thiểu áp lực cho doanh 
nghiệp xuất khẩu, nâng cao khả năng 
cạnh tranh, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và 
nhỏ trong bối cảnh khó khăn, đồng thời 
hướng dẫn doanh nghiệp tối ưu hóa cơ 
cấu sản phẩm xuất khẩu và nâng cấp 
ngành công nghiệp gỗ. Các mức hoàn 
thuế mới có hiệu lực từ ngày 1/11/2018. 
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Tỷ lệ hoàn thuế xuất khẩu mới đối với một số sản phẩm gỗ

Chủng loại Mã HS
Mức 
hoàn 

thuế cũ 
(%)

Mức 
hoàn 

thuế mới 
(%)

Gỗ kiri (gỗ paulownia) xẻ dọc theo 
chiều dài 4407.9920 13 16

Sàn tre 4409.2110, 4409.2190 13 16
Ván dăm, ván sợi, gỗ dán, sàn gỗ 
laminated, sàn gỗ rắn hỗn hợp , sàn 
tre và sàn gỗ 

4410, 4411, 4412

4411.1319, 4412.9910

4412.9410, 4412.1099

9 13

Bao bì gỗ, tang cuốn gỗ, pallet gỗ, tấm 
ván, pallet collars gỗ 4415.1000, 4415.2090 13 16

Cửa sổ và khung gỗ khác, cửa gỗ và 
khung gỗ, khuôn gỗ cho công trình 
xây dựng bê tông, ván lợp và tấm lợp 
gỗ, các cột gỗ và xà gồ khác 

4418.1090, 4418.2000 
4418.4000, 4418.5000 
4418.6000

9 13

Sàn tre lắp ráp nhiều lớp, các tấm 
ván tre hoặc tre được lắp ghép 4418.7320, 4418.7390 0 16

Sản phẩm chế biến từ tre và gỗ sử 
dụng cho xây dựng 4418.9100, 4418.9900 0 16

Sản phẩm gỗ chạm khắc 4420.1011 9 13
Sản phẩm tre chạm khắc 4420.1012 9 16
Quạt gỗ 4420.1020 0 16
Tranh ghép gỗ 4420.9010 5 10
Hộp gỗ và các sản phẩm tương tự, 
móc treo quần áo bằng gỗ 4420.9090, 4421.1000 9 13

Thanh tròn bằng tre, que tre, thuốc 
ngâm lưỡi và các sản phẩm dùng một 
lần, các sản phẩm từ tre không có tên 
cụ thể

4421.9110, 4421.9190 0 16

Sản phẩm gỗ ramin không có tên cụ 
thể 4421.9990 0 10

Tre, mây, rơm và liễu liễu (một phần 
của mã) 4601, 4602 13 16

Nguồn: ITTO
2. Tình hình xuất khẩu gỗ và sản 

phẩm gỗ
Theo thống kê của Tổng cục Hải 

quan, tháng 10/2018 xuất khẩu gỗ và 
sản phẩm gỗ đạt 845,4 triệu USD, tăng 
18,2% so với tháng trước và tăng 25,3% 
so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, xuất 
khẩu sản phẩm gỗ đạt 598,3 triệu USD, 

tăng 17,8% so với tháng trước và tăng 
17,84% so với cùng kỳ năm 2017.

Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 
10/2018, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ 
đạt 7,2 tỷ USD, tăng 15,6% so với cùng 
kỳ năm 2017. Trong đó, xuất khẩu sản 
phẩm gỗ đạt 5,05 tỷ USD, tăng 8,5% so 
với cùng kỳ năm 2017.
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Tháng 10/2018, xuất khẩu gỗ và sản 

phẩm gỗ sang các thị trường chính đều 
tăng mạnh. Dẫn đầu là thị trường Hoa Kỳ 
với trị giá đạt 389 triệu USD, tăng 15,5% 
so với tháng trước và tăng 25,3% so với 
cùng kỳ năm 2017. 

Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 
10/2018, trị giá xuất khẩu gỗ và sản 
phẩm gỗ sang thị trường Hoa Kỳ, Hàn 
Quốc, Úc, Pháp và Ma-lai-xi-a tăng rất 
mạnh. Trong khi đó, xuất khẩu sang thị 
trường Anh và Đức có trị giá giảm.

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

(Nghìn 
USD)

So với 
10 tháng 
năm 2017 

(%)

Tỷ trọng 10 
tháng (%)

Năm 
2018

Năm 
2017

Tổng 845.449 18,2 25,3 7.221.288 15,6 100,0 100,0
Hoa Kỳ 388.898 15,5 30,9 3.119.099 17,5 43,2 42,5
Nhật Bản 104.450 2,6 22,0 931.264 9,5 12,9 13,6
Trung Quốc 105.141 31,4 10,7 915.312 4,8 12,7 14,0
Hàn Quốc 86.531 29,3 38,4 785.738 47,9 10,9 8,5
Anh 25.327 21,1 0,0 234.801 -0,5 3,3 3,8
Úc 19.355 23,1 9,5 156.334 12,9 2,2 2,2
Ca-na-đa 14.833 22,0 15,8 130.572 2,3 1,8 2,0
Pháp 10.178 12,6 32,8 100.445 25,5 1,4 1,3
Ma-lai-xi-a 8.183 9,1 66,4 87.118 104,8 1,2 0,7
Đức 9.880 40,1 35,4 80.980 -4,8 1,1 1,4

Nguồn: Tính toán theo số liệu của Tổng cục Hải quan
Trong bối cảnh thương mại toàn cầu 

còn đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng 
ngành gỗ của Việt Nam vẫn tiếp tục tăng 
trưởng khả quan và mở rộng ra nhiều thị 
trường mới. Xuất khẩu gỗ và sản phẩm 
gỗ của Việt Nam trong năm 2018 dự 
đoán đạt 8,85 tỷ USD, tăng 14,9% so với 
năm 2017.

Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ năm 
2019 dự báo tiếp tục tăng trưởng khả 
quan nhờ các yếu tố hỗ trợ như:

- Gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam 
đang được nhiều thị trường nhập khẩu 
lớn quan tâm như: 

+ Hoa Kỳ: Xuất khẩu gỗ và sản phẩm 
gỗ của Việt Nam sang thị trường Hoa 
Kỳ tăng từ tháng 4/2018, nhu cầu nhập 

khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Hoa Kỳ tiếp 
tục được cải thiện nhờ sự tăng trưởng 
của thị trường nhà ở và theo thông lệ 
hàng năm nhu cầu nhập khẩu đồ nội thất 
của Mỹ tăng mạnh vào những tháng cuối 
năm.

+ EU: Ngành công nghiệp đồ nội thất 
của Việt Nam đang được các nhà nhập 
khẩu EU quan tâm, do sự phát triển về 
mặt kỹ thuật hơn so với các nước ở châu 
Á và ngày càng có khả năng cung cấp 
các sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng 
cao cho châu Âu với nguồn nguyên liệu 
được nhập khẩu chủ yếu từ Mỹ và châu 
Âu.

+ Nhật Bản: Nhật Bản là một thị trường 
lớn và phức tạp với mức độ cạnh tranh 
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rất gay gắt. Tuy nhiên thực tế cho thấy 
một số doanh nghiệp Việt Nam đã tìm 
hiểu và thâm nhập được vào thị trường 
này, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của 
ngành gỗ sang thị trường Nhật Bản trong 
những tháng gần đây đã cải thiện rõ nét.

- Hiệp định VPA/FLEGT giữa Việt 
Nam và Liên minh châu Âu (EU) đã được 
ký kết sẽ giúp tăng cường quản trị rừng, 
giải quyết tình trạng khai thác gỗ bất hợp 
pháp và thúc đẩy gỗ của Việt Nam xuất 
khẩu sang EU, mở rộng thị phần xuất 
khẩu gỗ của Việt Nam ra thị trường thế 
giới.

- Căng thẳng thương mại giữa Hoa 
Kỳ và Trung Quốc được đánh giá là sẽ 

mở ra cơ hội đối với gỗ và sản phẩm gỗ 
xuất khẩu của Việt Nam, đặc biệt là đồ 
nội thất.

4. Dung lượng thị trường nhập 
khẩu đồ nội thất bằng gỗ Hoa Kỳ 
và thị phần của Việt Nam

Theo số liệu thống kê từ Ủy Ban 
Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ, tháng 
9/2018 Hoa Kỳ nhập khẩu đồ nội thất 
bằng gỗ với trị giá 1,57 tỷ USD, giảm 
4,3% so với tháng trước, giảm 5% so với 
cùng kỳ năm 2017. Lũy kế từ đầu năm 
đến hết tháng 9/2018, trị giá nhập khẩu 
đồ nội thất bằng gỗ của Hoa Kỳ đạt 14,4 
tỷ USD, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 
2017.

Nguồn: Ủy Ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ
Thị trường nhập khẩu: Trong 9 

tháng năm 2018, cơ cấu thị trường cung 
cấp đồ nội thất bằng gỗ cho Hoa Kỳ 
không có nhiều biến động so với cùng kỳ 
năm 2017.

Trung Quốc: Ngày 24/9/2018, Hoa Kỳ 
tuyên bố áp mức thuế 10% lên nhiều loại 
hàng hóa của Trung Quốc, trong đó có 
mặt hàng đồ nội thất. Số liệu thống kê 
nhập khẩu của Hoa Kỳ cho thấy việc áp 
mức thuế 10% chưa có tác động tiêu cực 
tới việc nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ từ 
Trung Quốc. Theo đó, nhập khẩu đồ nội 
thất bằng gỗ của Hoa Kỳ từ Trung Quốc 

trong 9 tháng năm 2018 đạt 6,66 tỷ USD, 
tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2017. 
Trong ngắn hạn, các nhà nhập khẩu Hoa 
Kỳ tăng nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ 
từ Trung Quốc nhằm tránh mức thuế sẽ 
tăng lên 25% vào ngày 01/01/2019. Theo 
khảo sát mới nhất từ các công ty sản 
xuất đồ nội thất của Trung Quốc trong 
tháng 9/2018, số đơn hàng mới xuống 
thấp nhất trong vòng hai năm qua. Vì 
vậy, nhiều hãng sản xuất đồ nội thất của 
Trung Quốc đã ngừng kế hoạch mở rộng 
và hạn chế đầu tư mới.

Việt Nam: Nhập khẩu đồ nội thất của 
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Hoa Kỳ từ Việt Nam trong 9 tháng năm 
2018 đạt 2,87 tỷ USD, tăng 6,9% so với 
cùng kỳ năm 2017. Thị phần đồ nội thất 
bằng gỗ của Việt Nam trong tổng nhập 
khẩu của Hoa Kỳ chiếm 20% trong 9 
tháng năm 2018, tương đương so với 
cùng kỳ năm 2017.

Ngoài ra, Hoa Kỳ còn nhập khẩu đồ 
nội thất bằng gỗ từ một số thị trường 
khác như: Ca-na-đa, Mê-hi-cô, 
Ma-lai-xi-a, Ý, In-đô-nê-xi-a...Trong 
đó, đáng chú ý Hoa Kỳ tăng mạnh nhập 
khẩu từ các thị trường như Ý, Ba Lan, Ấn Độ 
và Bra-xin.

10 thị trường cung cấp đồ nội thất bằng gỗ lớn nhất cho Hoa Kỳ tháng 9 và 9 
tháng năm 2018

Thị trường
Tháng 
9/2018 
(Nghìn 
USD)

So với (%) 9 tháng 2018
(Nghìn USD)

So với 
9 tháng 

2017 
(%)

Tỷ trọng 9 
tháng (%)

Tháng 
8/2018

Tháng 
9/2017

Năm 
2018

Năm 
2017

Tổng 1.573.579 -4,3 5,0 14.374.888 6,3 100,0 100,0
Trung Quốc 739.005 -1,4 6,0 6.658.016 6,4 46,3 46,3
Việt Nam 330.203 -4,5 11,7 2.874.696 6,9 20,0 19,9
Ca-na-đa 125.766 8,8 2,9 1.077.853 -0,7 7,5 8,0
Mê-hi-cô 77.118 -10,2 6,7 720.409 7,0 5,0 5,0
Ma-lai-xi-a 57.689 -4,1 -0,4 535.022 4,5 3,7 3,8
Ý 47.176 -39,0 6,0 519.358 21,0 3,6 3,2
In-đô-nê-xi-a 46.741 14,7 4,4 455.905 6,8 3,2 3,2
Ba Lan 18.354 -10,9 -30,1 240.307 14,7 1,7 1,5
Ấn Độ 24.068 -5,2 22,6 222.880 17,7 1,6 1,4
Bra-xin 17.391 9,5 29,1 125.264 16,8 0,9 0,8

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Ủy Ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ
Mặt hàng nhập khẩu: Hầu hết các 

mặt hàng đồ nội thất bằng gỗ Hoa Kỳ nhập 
khẩu đều có trị giá tăng trong 9 tháng năm 
2018, trừ mặt hàng đồ nội thất văn phòng. 
Dẫn đầu về trị giá nhập khẩu là mặt hàng 
ghế khung gỗ mã HS (940161+940169) 
đạt 4,86 tỷ USD, tăng 9,1% so với cùng kỳ 
năm 2017. Thị phần nhập khẩu của mặt 
hàng ghế khung gỗ tăng thêm 0,9 điểm 
phần trăm so với cùng kỳ năm 2017. Hoa 
Kỳ nhập khẩu ghế khung gỗ từ Trung Quốc 
với trị giá chiếm tỷ trọng cao nhất đạt 3,1 
tỷ USD, tăng 7,9%; Nhập khẩu ghế khung 
gỗ từ Việt Nam với tốc độ tăng trưởng 
cao đạt 707,6 triệu USD, tăng 19,6%; Tiếp 
theo là thị trường Mê-hi-cô đạt 297,7 triệu 

USD, tăng 8,5%; EU đạt 158,1 triệu USD, 
tăng 7,3%...

Tiếp theo là mặt hàng đồ nội thất phòng 
khách và phòng ăn mã HS (940360); đồ 
nội thất phòng ngủ mã HS(940350); đáng 
chú ý là trị giá nhập khẩu mặt hàng đồ nội 
thất nhà bếp mã HS (940340) đạt 1,56 
tỷ USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm 
2017, đây là mặt hàng nhập khẩu có tốc 
độ tăng trưởng cao nhất trong 9 tháng năm 
2018. Hoa Kỳ nhập khẩu đồ nội thất nhà 
bếp chủ yếu từ một số thị trường chính 
như: Trung Quốc, Ca-na-đa và EU, tổng trị 
giá nhập khẩu từ ba thị trường này chiếm 
92,8% tổng trị giá nhập khẩu đồ nội thất 
nhà bếp của Hoa Kỳ. Trị giá nhập khẩu từ 
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Việt Nam chỉ chiếm 2,4% trong tổng nhập 
khẩu mặt hàng này của Hoa Kỳ.

Trong khi các mặt hàng đồ nội thất 
bằng gỗ Hoa Kỳ nhập khẩu đều có trị giá 
tăng trong 9 tháng năm 2018, thì trị giá 

nhập khẩu đồ nội thất văn phòng mã HS 
(940330) chỉ đạt 740 triệu USD, giảm 9,7% 
so với cùng kỳ năm 2017. Hoa Kỳ nhập 
khẩu đồ nội thất văn phòng từ một số thị 
trường chính trong 9 tháng năm 2018 như: 
Ca-na-đa, Trung Quốc, EU, Mê-hi-cô...

THỊ TRƯỜNG GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ

Mặt hàng đồ nội thất bằng gỗ Hoa Kỳ nhập khẩu 9 tháng năm 2018

Thị trường
Tháng 
9/2018 
(Nghìn 
USD)

So với (%) 9 tháng 
năm 2018

(Nghìn 
USD)

So với 
9 tháng 

2017 
(%)

Tỷ trọng 9 
tháng (%)

Tháng 
8/2018

Tháng 
9/2017

Năm 
2018

Năm 
2017

Tổng 1.573.579 -4,3 5,0 14.374.888 6,3 100,0 100,0
940161 + 
940169 514.106 -2,9 7,0 4.857.164 9,1 33,8 32,9

940360 520.933 -1,4 7,6 4.560.958 6,2 31,7 31,8
940350 288.918 -8,2 1,2 2.660.218 1,8 18,5 19,3
940340 175.137 -6,9 14,4 1.556.503 16,3 10,8 9,9
940330 74.486 -11,3 -21,4 740.045 -9,7 5,1 6,1

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



Số ra ngày 12/11/2018 32

TIN CHÍNH SÁCH

Quy định mới về thực hiện chứng nhận xuất xứ 
hàng hóa theo GSP của Liên minh châu Âu, Na Uy, 

Thụy Sỹ và Thổ Nhĩ Kỳ
Căn cứ Điều 5 Nghị định số 

31/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 
2018 của Chính phủ quy định chi tiết 
Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ 
hàng hóa và Quy định số 2015/2447 của 
Liên minh châu Âu (EU) ngày 24 tháng 
11 năm 2015, ngày 30 tháng 10 năm 
2018 Bộ trưởng Bộ Công Thương ký ban 
hành Thông tư số 38/2018/TT-BCT quy 
định thực hiện chứng nhận xuất xứ hàng 
hóa theo chế độ ưu đãi thuế quan phổ 
cập (GSP) của Liên minh châu Âu, Na Uy, 
Thụy Sỹ và Thổ Nhĩ Kỳ. Thông tư gồm 5 
Chương, 12 Điều và 1 Phụ lục kèm theo, 
cụ thể:

- Chương I: quy định về phạm vi 
điều chỉnh, đối tượng áp dụng và giải 
thích từ ngữ.

- Chương II: quy định về đăng ký và 
thu hồi mã số chứng nhận xuất xứ hàng 
hóa theo chế độ ưu đãi thuế quan phổ 
cập của EU, Na Uy, Thụy Sỹ và Thổ Nhĩ Kỳ.

- Chương III: quy định về chứng từ 
chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo GSP, 
các trường hợp được miễn chứng từ 
này, nội dung khai báo chứng nhận xuất 
xứ hàng hóa theo GSP và kiểm tra, xác 
minh xuất xứ hàng hóa.

- Chương IV: quy định về trách nhiệm 
của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.

- Chương V: quy định về nguyên tắc 

áp dụng và điều khoản thi hành Thông tư.

Chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo 
chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập của 
EU, Na Uy, Thụy Sỹ và Thổ Nhĩ Kỳ (gọi 
tắt là REX) được áp dụng kể từ ngày 01 
tháng 01 năm 2019. Thông tư 38/2018/
TT-BCT quy định về quy trình đăng ký và 
thu hồi mã số chứng nhận xuất xứ hàng 
hóa (mã số REX). Thương nhân nhận ủy 
thác thực hiện việc xuất khẩu hàng hóa 
cho thương nhân khác sang EU, Na Uy, 
Thụy Sỹ và Thổ Nhĩ Kỳ không được sử 
dụng mã số REX của mình để phát hành 
chứng từ chứng nhận xuất xứ theo GSP 
cho hàng hóa xuất khẩu của thương 
nhân ủy thác.

Đối với lô hàng xuất khẩu có tổng trị 
giá dưới 6.000 Euro tính theo giá xuất 
xưởng, thương nhân được phép chứng 
nhận xuất xứ cho lô hàng xuất khẩu đó 
mà không cần đăng ký mã số REX. Hàng 
hóa xuất khẩu của thương nhân chưa 
có mã số REX theo GSP vẫn được cấp 
Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu 
A trong thời gian chuyển tiếp theo quy 
định của Ủy ban châu Âu.

Thông tư số 38/2018/TT-BCT ngày 
30 tháng 10 năm 2018 của Bộ Công 
Thương có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 
12 năm 2018.

Bộ Công Thương ban hành Thông tư về kiểm tra, 
xác minh xuất xứ hàng hóa xuất khẩu

Căn cứ khoản 1 Điều 28 Nghị định 
số 31/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 
2018 của Chính phủ quy định chi tiết 
Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ 

hàng hóa, ngày 30 tháng 10 năm 2018 
Bộ trưởng Bộ Công Thương ký ban hành 
Thông tư số 39/2018/TT-BCT quy định 
kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa 
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xuất khẩu. 

Thông tư gồm 4 Chương và 20 điều. 
Cụ thể, Chương I: quy định về phạm vi 
điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích 
từ ngữ và phương thức kiểm tra, xác 
minh xuất xứ hàng hóa; Chương II: quy 
định về các trường hợp, nội dung, trình 
tự kiểm tra hồ sơ, chứng từ chứng nhận 
xuất xứ hàng hóa; Chương III: quy định 
về các trường hợp, nội dung, trình tự 
kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa tại 
cơ sở sản xuất; Chương IV: quy định về 
trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, 
cá nhân liên quan và điều khoản thi hành 
Thông tư.

Dựa trên cơ chế cấp C/O, cơ chế 
tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa và 
chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo quy 
định nước nhập khẩu hiện đang thực thi 
và chuẩn bị triển khai tại Việt Nam, đối 
tượng áp dụng của Thông tư số 39/2018/
TT-BCT là cơ quan, tổ chức cấp C/O; cơ 
quan, tổ chức cấp văn bản chấp thuận tự 
chứng nhận xuất xứ hàng hóa; tổ chức 
tiếp nhận đăng ký mã số chứng nhận 

xuất xứ hàng hóa và thương nhân.

Việc kiểm tra hồ sơ chứng từ chứng 
nhận xuất xứ đã cấp hoặc đã phát hành 
và kiểm tra, xác minh xuất xứ tại cơ sở 
sản xuất được thực hiện trong các trường 
hợp: Cơ quan có thẩm quyền nước nhập 
khẩu đề nghị kiểm tra, xác minh xuất xứ 
hàng hóa; Cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền trong nước tiến hành kiểm tra, xác 
minh, quản lý rủi ro và chống gian lận 
xuất xứ hàng hóa; Cơ quan chức năng 
khác trong nước đề nghị phối hợp khi có 
lý do nghi ngờ hoặc phát hiện dấu hiệu 
gian lận xuất xứ hàng hóa.

Các trình tự kiểm tra, xác minh xuất 
xứ tại Thông tư quy định quy trình phối 
hợp giữa cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền trong nước với cơ quan hải quan 
nước nhập khẩu và với thương nhân 
trong công tác kiểm tra, xác minh xuất 
xứ hàng hóa.

Thông tư số 39/2018/TT-BCT ngày 
30 tháng 10 năm 2018 của Bộ Công 
Thương có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 

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.


