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TIÊU ĐIỂM   

 

Thị trường trong nước: Cà phê Gia 

Lai niên vụ 2011/2012 - tỷ lệ đậu quả 

cao 

 

Nhu cầu tiêu thụ cà phê trên thế giới 

tăng từ 1 đến 2% trong năm 2011. 

 

Hàng loạt công ty rang xay cà phê lớn 

trên thế giới tăng giá cà phê. 

 

Cà phê xuất khẩu của Việt Nam đang 

có nhiều lợi thế. 

 

Triển vọng giá thị trường phê trong 

nước và thế giới. 

------------------------------------------------------ 

 

Trung tâm thông tin PTNNNT -16 Thụy 

Khuê - Q, Tây Hồ - Hà Nội 

 Cán bộ phân tích ngành hàng: 

Trần Hoài Thảo Trang  

Email: tranhoaithaotrang@gmail.com  

Bộ phận dịch vụ khách hàng: An 

Hằng 

 ĐT:(84.4) 39725153 - Fax:(84.4) 3972 

6949 - Mob: 01288 256 256  

 Email: banhang_agro@yahoo.com 

 

 I. Thị trường cà phê trong nước 

1.1 Sản xuất 

Cà phê Gia Lai niên vụ 2011/2012 - tỷ lệ đậu quả cao 

Hạn hán đã và đang tác động trực tiếp lên việc sản xuất cà phê 

của người dân trồng cà phê tỉnh Gia Lai. Theo nguồn tin tại địa phương,  

hiện tại tỉnh Gia Lai có 8 hồ chứa nước thì 7 hồ đã cạn nước, nông dân 

trồng cà phê đa phần phải lấy nước tưới từ các giếng khoan và sông 

suối ở những khu vực lân cận. Người dân địa phương cho biết giá điện 

và nhiên liệu tăng cao đẩy chi phí sản xuất năm nay tăng cao hơn mọi 

năm, chi phí sản xuất trung bình cho mỗi ha cà phê tăng từ 2 đến 3 lần 

so với năm trước. 

 

Cơn mưa lớn ngày 21/3 là dấu hiệu đáng mừng cho cà phê Gia 

Lai, lượng mưa lớn đỡ đi một phần chi phí cho tưới và sẽ giãn khoảng 

cách tưới cho đợt tưới lần 3, (dự tính 10 ngày nữa người dân nơi đây sẽ 

bước vào thởi điểm tưới nước đợt 3), thời gian này sẽ giúp người trồng 

có sự chuẩn bị tốt về nước tưới tránh tình trạng thiếu nước như 2 đợt 

tưới đầu. 

 

Theo nguồn tin từ địa phương, hạn hán năm nay tuy làm tăng 

chi phí cho việc chăm sóc vườn cà phê nhưng chưa gây ra những ảnh 

hưởng trực tiếp đến sản lượng, cây cà phê hiện tại đang ở thời kỳ quả 

non. Theo đánh giá ban đầu của người trồng cà phê nơi đây tỷ lệ ra hoa 

và đậu quả của cà phê năm nay cao hơn năm trước. Tuy nhiên, bên 

cạnh niềm vui do cà phê sai quả vẫn là nỗi lo về nước tưới, nếu 2 tuần 

nữa vẫn ko có thêm mưa thì cây cà phê sẽ phải đối mặt với rủi ro về dịch 

bệnh khi độ ẩm trong đất ko đủ cho sự sinh trưởng của cây. 
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Gia Lai xuất hiện cơn mưa vàng 

Sau một thời gian nắng nóng kéo 

dài gây hạn hán nghiêm trọng tại các huyện 

phía Tây tỉnh.  Khoảng 4 giờ chiều 21-3, 

một cơn mưa lớn bất ngờ xuất hiện tại một 

số huyện phía Tây của tỉnh, cứu hàng ngàn 

ha cây trồng đang trong giai đoạn thiếu 

nước trầm trọng. Lượng mưa đo được tại 

một số khu vực thành phố Pleiku như: Biển 

Hồ 45mm, các khu vực khác 17mm. Tại 

huyện Chư Pah mưa rải đều các xã đang bị 

hạn nặng như: Chư Đăng Ya, Chư Jô, thị 

trấn Phú Hòa, Ia ly… lượng mưa đo được 

22mm. Các huyện Đak Đoa, Chư Prông… 

mưa cũng đã xuất hiện rải rác các xã lượng 

mưa đo được từ 6,3-10mm. Cơn mưa chiều 

21-3 được xem như cơn mưa vàng đối với 

người trồng cà phê vì tiết kiệm được nước 

tưới, tiền đầu tư…. 

Ông Phạm Vũ Tuấn- Trưởng phòng 

Dự báo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực 

Tây Nguyên cho biết: Nguyên nhân xuất 

hiện cơn “mưa vàng” chiều 21-3 là do 

không khí lạnh tăng cường, kết hợp dãy áp 

thấp nóng làm nhiễu động gây ra cơn mưa 

trên. Dự báo từ nay đến trung tuần tháng 4 

sẽ tiếp tục có từ 2-3 cơn mưa nữa. 

(Nguồn : http://www.baogialai.com.vn) 

 

1.2 Giá vật tư, nguyên liệu đầu vào 

Giá Ure trên thị trường thế giới tiếp tục đà 

giảm của tuần trước do nhu cầu tiêu thụ vẫn 

đang trong tình trạng suy yếu, giá Ure giảm 

trung bình từ 5 đến 10USD/tấn. Tuy nhiên 

giá ure trong nước lại đi ngược lại với xu 

hướng trên do nhu cầu bón phân ở khu vực 

miền Bắc và ĐBSCL bắt đầu có những dấu 

hiệu tăng. Tại các đại lý tại tp. Hồ Chí Minh 

và Đồng Nai, giá ure tuần này đã nhích lên 

100đ/kg, tại Lâm Đồng giá tăng nhẹ hơn  đạt 

10050 đ/kg. 

Đồ thị 1: Biến động giá phân Ure  tại một 

số thị trường trong nước năm 2011 theo 

tuần (ĐVT:VNĐ/kg). 

 

Nguồn: AGRODATA 

Tại các sàn giao dịch phân bón quốc tế, giá 

tuần này giảm mạnh và người bán cũng 

đang giảm mức giao dịch xuống. Lượng tồn 

kho của các nước sản xuất phân bón như 

Ấn Độ, Ai Cập còn nhiều và giá phân bón thế 

giới đang trên đà giảm là những yếu tố thuận 

lợi cho việc nhập khẩu phân bón của các 

công ty phân bón Việt Nam. Theo nguồn tin 

quốc tế, tuần qua PetroVietnam đã mua 

20.000 tấn Ure hạt trong của Trung Đông từ 

Ameropa với giá 405 đô/tấn. Việc nhanh 

chóng tăng lượng phân bón nhập khẩu trước 

khi vụ mùa đến gần sẽ góp phần bình ổn giá 

phân bón trên thị trường Việt Nam trong thời 

gian sắp tới. 
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Đồ thị 2: Biến động giá DAP tại một số thị 

trường trong nước theo tuần 

(ĐVT:VNĐ/kg) 

 

Nguồn: AGRODATA 

Nhu cầu phân bón NPK tăng kéo theo giá 

phân bón DAP cũng tăng ở hầu hết các địa 

phương. Tại Tp.Hồ Chí Minh giá tăng mạnh 

nhất đạt 16350 đ/kg (tăng 200đ/kg tương 

ứng với 1,24% so với giá trung bình tuần 

trước), tại Đồng Nai và An Giang giá tăng 

lần lượt 150đ và 120đ/kg.  

 

Theo báo cáo của Vụ thị trường trong nước , 

Bộ Công Thương “Tính đến thời điểm hiện 

tại tổng sản lượng phân bón hóa học trong 

nước đạt khoảng 6,2 triệu tấn và đáp ứng 

68% nhu cầu. Cả nước vẫn phải nhập khẩu 

tới khoảng 2,6 triệu tấn để bù đắp cho lượng 

thiếu hụt” trong khi đó theo nguồn tin quốc 

tế, giá lưu huỳnh tại Trung Quốc sẽ tăng 

trong thời gian tới do ảnh hưởng thảm hoạ ở 

Nhật Bản. Bên cạnh đó, thuế xuất nhập khẩu 

phân bón từ thị trường Trung Quốc vẫn 

chưa có những dấu hiệu nới lỏng. Trong khi 

nhu cầu NPK trong nước đang tăng cao thì 

đây sẽ là những yếu tố có thể đẩy giá DAP 

tăng trong thời gian tới.  

 

 

1.3 Giá cà phê nội địa và xuất khẩu 

Thị trường tuần qua chứng kiến những biến 

động đầy bất ngờ của giá cà phê khi chịu 

tác động bởi hàng loạt những thông tin trái 

chiều về tình hình cung cầu thế giới. Sau 

phiên giao dịch ngày 21/3, giá cà  phê 

robusta trên sàn London tăng mạnh nhanh 

chóng kéo theo giá nội địa ở các địa 

phương tăng đồng loạt 600đ/kg đạt mức 

47.600 đến 47.800đ/kg. Tuy nhiên đến ngày 

22/3, hoạt động bán ra mạnh của các nhà 

đầu tư khiến giá quay đầu giảm nhẹ, giá 

trong nước cũng giảm liên tiếp trong 2 ngày 

và dừng lại ở con số 46.700 đến 

46.800đ/kg. Sự giảm giá đã không duy trì 

được lâu trước thực tế lượng mua nhiều 

nhưng lượng chào bán trên các sàn giao 

dịch lại ít, các thương nhân nước ngoài 

khẳng định “dù giá cà phê cao đến mấy 

cũng không giúp cải thiện nguồn cung sắp 

tới”. Những thông tin về khan hiếm nguồn 

cung được tung ra vào những ngày cuối 

tuần có lẽ là lý do tác động trực tiếp nhất 

đến giá cà phê và do đó, giá tăng mạnh vào 

cuối tuần và leo lên mức 47.200 đến 

47.400đ/kg. 
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Đồ thị 3: Diễn biến giá cà phê nội địa theo ngày 

tại một số địa phương 

 

 

Giá xuất khẩu cà phê Việt Nam sau khi 2 ngày 

tăng giá đầu tuần và đạt mức giá đỉnh điểm vào 

ngày 22/3 (2355 USD/tấn) thì quay đầu giảm giá 

theo xu hướng của giá kỳ hạn robusta trên sàn 

London. Cuối tuần, giá tăng mạnh 25 USD/tấn 

tăng 1,1% so với giá ngày hôm trước và  4,1% so 

với giá trung bình tuần trước. Dù tuần này giá biến 

động liên tiếp nhưng có thể thấy rõ giá cà phê nội 

địa cũng như xuất khẩu đang có xu hướng tăng 

ngày một nhanh trên thị trường.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Đồ thị 4 : Diễn biến giá cà phê xuất khẩu tại thành 

phố  HCM( ĐVT: USD/tấn) 

 

Nhiều thông tin cho rằng giá cà phê xuất 

khẩu Việt Nam đã vượt giá của Indonesia 

khiến những nhà thu mua đang quay sang 

phía quốc gia giá rẻ và sắp bước vào vụ thu 

hoạch này. Tuy nhiên, theo nguồn tin của 

Reuter thì các nhà rang xay hàng đầu của 

Mỹ đã khẳng định “ vụ mùa với sản lượng 

thấp được dự báo của Indonesia sẽ khiến 

cho giá cà phê robusta của nước này sẽ 

còn đắt hơn giá bán của Việt Nam”. Như 

vậy, thông tin về vụ mùa của Indonesia vẫn 

chưa thể ngay lập tức kìm đà tăng giá của 

cà phê xuất khẩu Việt Nam. 

II.Thị trường thế giới 

2.1 Sản xuất 

Trước hiện trạng giá cà phê lại tăng giá trên 

các thị trường sau khi hạ xuống mức giá 

thấp kỷ lục, đã có nhiều ý kiến cho rằng giá 

cà phê đang sốt ảo, và nguyên nhân giá 

tăng cao không phải do tác động của cung 

cầu mà là do chủ ý của các nhà đầu cơ và 

các doanh nghiệp sản xuất lớn. Tuy nhiên 

những thông tin thực tế trên thị trường cà 

phê quốc tế dường như lại đi ngược lại với 

những ý kiến trên.  
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Hàng loạt công ty rang xay cà phê lớn 

trên thế giới tăng giá cà phê. 

Ngày 19-3 công ty rang xay cà phê Kraft 

Food – 1 trong những nhà rang xay hàng 

đầu của Mỹ đã tăng giá cà phê rang xay 

của họ lên 22%, lần thứ 4 liên tiếp tạo ra 

mức giá cao nhất trong năm. 

Starbuck – công ty cà phê hàng đầu thế giới 

cũng tuyên bố sẽ tăng giá cà phê gói của họ 

trung bình lên 12%. 

Nhu cầu tiêu thụ cà phê trên thế giới 

tăng từ 1 đến 2% trong năm 2011. 

 Theo cuộc điều tra mới đây của Mỹ mức 

tiêu thụ cà phê hàng ngày của những người 

trong độ tuổi 25 đến 39 tăng từ 44% năm 

2010 lên đến 54% trong năm 2011. 

Theo tính toán nhu cầu cà phê thế giới năm 

2011 tăng trung bình 1 đến 2% và người ta 

tin rằng sự tăng giá sẽ không tác động đến 

lượng tiêu thụ cà phê thế giới. “ Người tiêu 

dùng sẽ thay đổi cách thức tiêu dùng như 

mua cà phê gói để sử dụng thay vì đến các 

quán cà phê chứ ko giảm lượng tiêu dùng 

khi giá tăng, nhu cầu tiêu thụ cà phê vẫn 

đang ngày một tăng ở các nước phát triển  

đặc biệt là Mỹ”. 

Theo nguồn tin Reuter ngày 18/3, cà phê 

xuất khẩu ở các nước Mỹ, Mexico, 

Colombia, Peru và Dominican tháng 2 tăng 

11,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng 

lượng xuất khẩu cà phê trên thế giới cộng 

dồn tính từ tháng 10/2010 đến tháng 2/2011 

là 10,4 triệu bao(bao 60kg), tăng 19,3% so 

với cùng kỳ năm 2009.  

Theo nguồn tin từ Hamburg (thành phố 

thương mại lớn nhất nước Đức) nhu cầu cà 

phê cho ngành công nghiệp sản xuất của 

Đức hiện tại không được đáp ứng đủ do 

lượng bán nhỏ giọt từ Việt Nam ngay cả khi 

thị trường có những dấu hiệu tốt về sự tăng 

giá. Một thương nhân Đức cho hay: “ Sự 

thiếu hụt lượng hàng chào bán của nước 

xuất khẩu lớn Việt Nam là đang là mối bận 

tâm lớn của chúng tôi” một thương nhân 

Đức cho biết “ lượng cung quá thấp và đang 

không đáp ứng đủ được nhu cầu của các 

nhà rang xay”. “ Tuần vừa rồi những hợp 

đồng chào bán ngày càng ít và giá ngày 

càng tăng. Có nhiều nghi ngại rằng chính 

những nhà kinh doanh cà phê lớn mới là 

người đang giữ hầu hết lượng cà phê dự 

trữ tại NewYork và họ vẫn đang tiếp tục 

mua vào. Dù sự thật là gì thì thực tế là 

lượng cà phê robusta trên thị trường vẫn 

đang rất thiếu hụt”. 

Cà phê xuất khẩu của Việt Nam đang có 

nhiều lợi thế. 

Cà phê xuất khẩu của Việt Nam cũng đang 

là điểm ngắm của những thương nhân 

nước ngoài, một thương nhân của Mỹ cho 

biết : “Thật khó để tìm kiếm những nhà 

cung cấp cà phê robusta mới, vụ mùa với 

sản lượng thấp được dự báo của Indonesia 

sẽ khiến cho giá cà phê robusta của nước 

này sẽ còn đắt hơn giá bán của Việt Nam”. 

Nhu cầu cà phê arabica của Brazil 

Những nhà rang xay đang nhắm vào cà phê 

arabica kỳ hạn tháng 5 của  Colombia tuy 

nhiên lượng bán vẫn ko thể đáp ứng được 

nhu cầu. 
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Dự đoán sản lượng vụ mùa tới của 

Colmbia và Tanzania 

 Chỉ còn 4 tuần nữa là bắt đầu vụ thu hoạch 

cà phê của Colombia và dự đoán sản lượng 

vẫn nằm trong khoảng từ 9 đến 9,5 triệu 

bao, cao hơn con số 8,9 triệu bao của vụ 

mùa năm ngoái nhưng lại thấp hơn nhiều 

con số trung bình 11 triệu bao của những 

năm trước đây. 

Theo dự đoán của ICO vụ mùa của 

Tanzania sẽ giảm 20% xuống còn 45.000 

tấn do ảnh hưởng của hạn hán đến sản 

xuất cà phê tại một số vùng phía Tây của 

African trong niên vụ 2011/2012 (tháng 7 

đến tháng 4 

 

Sản lượng cà phê robusta của Indonesia 

cũng được dự đoán sẽ giảm 30% so với 

sản lượng 600.000 tấn thu hoạch năm 

ngoái. 

 

2.2 Giá cà phê trên thế giới 

Đồ thị 5: Diễn biến giá cà phê Arabica kỳ  

hạn tại sàn giao dịch NewYork 

 (ĐVT: USD/tấn)  

 

Trên thị trường New York, hoạt động bán ra 

của các nhà đầu tư và quỹ hàng hóa diễn ra 

mạnh khiến giá liên tục biến động.  Sau khi 

tăng đầu tuần với mức tăng 39 USD/kg, giá 

quay đầu giảm liên tiếp với tốc độ nhanh, 

chỉ trong 3 ngày giá giảm tới 268 USD/tấn. 

Tuy mức giảm lớn gây nên nhiều lo ngại 

cho các nhà đầu tư tuy nhiên vẫn có những 

thông tin rất chắc chắn từ nguồn tin Reuter 

về sự thiếu hụt lượng cung loại cà phê chất 

lượng cao trong vụ mùa 2011-2012 nên rất 

có thể “giá cà phê sẽ bắt đầu tăng trở lại 

mạnh mẽ khi người Nhật khắc phục được 

rò rỉ phóng xạ và chiến sự ở Libya kế thúc 

bởi sản lượng của niên vụ 2011/12 sẽ 

không đáp ứng nổi nhu cầu” - Chuyên gia 

phân tích Stefan Uhlenbrock thuộc hãng 

phân tích F.O. Licht. của Đức cho biết. 

Đồ thị 6: Diễn biến giá cà phê Robusta kỳ 

hạn tại sàn giao dịch London 

(ĐVT: USD/tấn) 

 

 

Giá cà phê kỳ hạn tại sàn giao dịch London 

tăng nhanh từ đầu tuần, sản lượng giao dịch 

trên các sàn cũng ở mức cao khiến thị trường 

trở nên sôi động và giá tăng liên tiếp  trong 2 

ngày đầu tuần với mức tăng trung bình 17 

USD/tấn. Đến giữa tuần giá giảm, không giống 

như tuần trước, loại giá giảm mạnh nhất là giá 

kỳ hạn tháng 3 (giảm 44 USD/tấn). Giải thích 

về nguyên nhân giảm giá cà phê, hãng phân 
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tích F.O. Licht. của Đức cho rằng “Giá giảm 

gần đây là do kỹ thuật và các vấn đề về kinh tế 

vĩ mô khi Nhật Bản đang trải qua khủng hoảng 

hạt nhân khiến nhà đầu tư e ngại đối với tài sản 

rủi ro”. 

 

III. Triển vọng thị trường 

3.1 Thị trường thế giới 

Dù giá biến động lên xuống thất thường 

trong tuần qua nhưng mức giá trung bình 

tuần vẫn tăng đều đặn trong những tuần 

gần đây. Mức tăng giá ở những tuần tiếp 

theo sẽ không thể nhanh như những tuần 

trước khi vụ mùa của Indonesia đang đến 

gần, tuy nhiên giá cà phê trên thị trường 

khó có thể giảm mạnh khi chính những nhà 

rang xay hàng đầu cũng đang tăng cao giá 

sản phẩm bán ra trên thị trường của họ. Giá 

trung bình tuần tới nhiều khả năng sẽ ổn 

định hoặc tăng nhẹ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Thị trường Việt Nam 

Sau khi các công ty xuất khẩu cà phê Việt 

Nam ký kết hàng loạt những hợp đồng lớn 

cho cà phê kỳ hạn tháng 5 thì hiện lượng cà 

phê dự trữ đang ở mức thấp. Giá sẽ không 

nhiều biến động mạnh khi lượng chào bán 

giảm. Sản xuất trong nước cũng đang có 

nhiều dấu hiệu lạc quan về sản lượng trong 

vụ mùa tới. Giá tuần tới khó có thể tăng 

mạnh trong tuần tới. 



IV. Phụ lục   

4.1.Giá cà phê nhân xô tại một số thị trường trong nước tuần qua (ĐVT: 1000 đồng/kg)   

Ngày ĐakLak Lâm Đồng Gia Lai Đaknông 

4/3/11 45600 45400 45500 45600 

5/3/11 45800 45600 45700 45800 

8/3/11 46100 46000 46000 46200 

9/3/11 47200 47100 47100 47300 

10/3/11 47800 47700 47700 47900 

11/3/11 46900 46800 46800 46900 

12/3/11 45,400 45,300 45,300 45,400 

14/3/11 45,400 45,300 45,300 45,400 

15/3/11 44,700 44,600 44,600 44,700 

16/3/11 44,500 44,400 44,400 44,500 

17/3/11 45,700 45,600 45,600 45,700 

18/3/11 46,900 46,800 46,800 46,900 

19/3/11 47,000 46,900 46,900 47,000 

21/3/11 47,100 47,000 47,000 47,200 

22/3/11 47,700 47,600 47,600 47,800 

23/3/11 47,300 47,200 47,300 47,400 

24/3/11 46,800 46,700 46,800 46,900 

25/3/11 47,300 47,200 47,300 47,400 
Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

 

4.2. Giá cà phê xuất khẩu theo ngày tại thành phố Hồ Chí Minh (ĐVT: USD/tấn) 

Ngày 17/3/11 18/3/11 19/3/11 21/3/11 22/3/11 23/3/11 24/3/11 25/3/11 

Fob - 
HCM 2,270 2,150 2,315 2,335 2,355 2,335 2,300 2,325 

  Nguồn: AGROINFO tổng hợp 
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4.3 Giá cà phê robusta kỳ hạn tại thị trường London (ĐVT: USD/tấn) 

 Ngày tháng 3 tháng 5 tháng 7 

26/2/11 2288 2339 2348 

1/3/11 2339 2384 2393 

2/3/11 2337 2384 2397 

3/3/11 2327 2363 2378 

4/3/11 2335 2382 2397 

5/3/11 2349 2390 2403 

7/3/11 2349 2390 2403 

8/3/11 2362 2403 2416 

9/3/11 2420 2462 2473 

10/3/11 2481 2557 2492 

11/3/11 2465 2508 2475 

12/3/11 2380 2421 2404 

14/3/11 2380 2421 2404 

15/3/11 2349 2390 2346 

16/3/11 2338 2375 2333 

17/3/11 2487 2389 2398 

18/3/11 2615 2440 2453 

19/3/11 2596 2436 2450 

21/3/11 2596 2436 2450 

22/3/11 2613 2453 2465 

23/3/11 2569 2433 2444 

24/3/11 2538 2401 2415 

25/3/11 2569 2426 2439 
Nguồn: AGROINFO tổng hợp 
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4.4 Giá cà phê Arabica kỳ hạn tại thị trường NewYork (ĐVT: USD/tấn) 

Ngày tháng 3 tháng 5 tháng 7 

26/2/2011 5888.3 5888.3 5894.9 

1/3/2011 5977.4 5977.4 5988.4 

2/3/2011 5924.6 5924.6 5916.9 

3/3/2011 5929 5929 5905.9 

4/3/2011 6003.8 6003.8 6003.8 

5/3/2011 6003.8 6003.8 6023.6 

07/03/11 6180.9 6180.9 6185.3 

08/03/11 6216.1 6216.1 6223.8 

09/03/11 6317.3 6317.3 6318.4 

10/03/11 6476.8 6476.8 6464.7 

11/03/11 6165.5 6168.8 6218.3 

12/03/11 6021.4 6046.7 6088.5 

14/03/11 6021.4 6046.7 6088.5 

15/03/11 6009.3 6012.6 6057.7 

16/03/11 5773.9 5784.9 5832.2 

17/03/11 5837.7 5885 5927.9 

18/03/11 5959.8 6008.2 6048.9 

19/3/11 6076.4 6124.8 6166.6 

21/3/11 6116 6164.4 6205.1 

22/3/11 6094 6141.3 6182 

23/3/11 6032.4 6077.5 6116 

24/3/11 5909.2 5960.9 6003.8 

25/3/11 5847.6 5901.5 5946.6 
Nguồn: AGROINFO tổng hợp 
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4.5 Giá cà phê Robusta trên thị trường Mỹ và Châu Âu (ĐVT: USD/tấn) 

Ngày USA Europe 

1/3/2011 2579.5 2467.52 

2/3/2011 2557.5 2461.36 

3/3/2011 2574 2473.02 

4/3/2011 2585 2474.12 

7/3/2011 2596 2504.04 

8/3/2011 2656.5 2538.14 

9/3/2011 2764.74 2645.5 

10/3/2011 2715.24 2596.88 

11/3/2011 2612.5 2510.86 

14/3/2011 2592.26 2469.94 

15/3/2011 2575.76 2455.64 

16/3/2011 2685.76 2573.78 

17/3/2011 2812.26 2696.54 

18/3/2011 2795.76 2679.6 

21/3/2011 2819.74 2700.72 

22/3/2011 2775.74 2668.16 

23/3/2011 2742.74 2627.68 
 Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

4.6 Giá cà phê Colombia Milds trên thị trường Mỹ và Châu Âu (ĐVT: USD/tấn) 

Ngày USA Europe 

1/3/2011 297.75 299.11 

2/3/2011 297 298.51 

3/3/2011 301.25 300.94 

4/3/2011 301.25 302.3 

7/3/2011 309.75 309.24 

8/3/2011 314.75 313.99 

9/3/2011 320.25 322.39 

10/3/2011 306 310.39 

11/3/2011 300 302.34 

14/3/2011 300.75 299.39 

15/3/2011 290.5 289.24 

16/3/2011 292.75 292.86 

17/3/2011 298.5 300.39 

18/3/2011 301.75 303.16 

21/3/2011 303.5 304.79 

22/3/2011 301 300.53 

23/3/2011 297 297.74 
Nguồn: AGROINFO tổng hợp 
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4.7 Giá phân DAP trung bình trong tuần tại một số địa phương  (ĐVT: 1000 đồng/kg)  

Tuần Đồng Nai Tp.Hồ Chí Minh An Giang 

2 14300 15350 14467 

3 14150 15500 14467 

4 14150 15200 14460 

5 14500 15200 14640 

6 14500 15200 14640 

7 14500 16000 14400 

8 14500 15350 14320 

9 14800 15367 14350 

10 15200 15900 14880 

11 15200 16067 15200 

12 15350 16100 15233 

13 15500 16350 15350 
Nguồn: AGRODATA 

4.7 Giá phân Ure trung bình trong tuần tại một số địa phương  (ĐVT: 1000 đồng/kg)  

Tuần Tp. HCM Đồng Nai Lâm Đồng 

2 9500 8700 8300 

3 9350 8550 8650 

4 9000 8550 8650 

5 8800 8550 8650 

6 8800 8550 8650 

7 9000 8550 8650 

8 8550 8600 9800 

9 8533 9200 10000 

10 8800 8600 10200 

11 9350 8600 10400 

12 9500 8600 10000 

13 9600 8700 10050 
Nguồn: AGRODATA 

4.8 Tỷ giá đồng ngoại tệ 

Ngày USD  VNĐ EUR  VNĐ 

3/20/2011 20797 29483 

3/21/2011 20799 29575 

3/22/2011 20918 29701 

3/23/2011 20961 29548 

3/24/2011 20836 29530 

3/25/2011 20819 29530 
Nguồn: AGROINFO tổng hợp 
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