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TIÊU ĐIỂM   

 

 
ü Rệp sáp chưa có dấu hiệu 

khuyên giảm. 

 

ü Nhiều nông dân Tây Nguyên 

thay thế cà phê bằng hồ tiêu. 

 
ü Giá phân bón tăng mạnh do 

nhu cầu tăng cao. 

 
ü Giá cà phê nội địa và cà phê 

thế giới giảm do thông tin nới 

lỏng nguồn cung. 

 
ü Triển vọng giá cà phê trong 

nước và thế giới. 

 

 

 

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

Trung tâm Thông tin Phát triển Nông 

nghiệp Nông thôn  

Địa chỉ: 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội, 

Việt Nam 

Tel: +84 4 39725154 

Fax: +84 4 39726949 

Email: coffee@agro.gov.vn 

Website: www.agro.gov.vn  

  

   

 

I. Thị trường cà phê trong nước 

1.1 Sản xuất 

Sản lượng cà phê Tây Nguyên niên vụ 2011/2012 khó có 

thể tăng như dự đoán. 

 

Những ngày vừa qua, cà phê Tây Nguyên đón nhận những 

trận mưa lớn với lượng mưa từ 40 đến 50ml. Mưa lớn có ảnh 

hưởng tích cực đến sự phát triển của cây cà phê đặc biệt trong 

việc diệt trừ rệp sáp. Tuy nhiên theo phản ánh của người dân 

địa phương, mưa năm nay không kéo dài như mọi năm mà chỉ 

tập trung vào 1, 2 ngày, do đó tỷ lệ rệp sáp bám trên quả bị diệt 

trừ do mưa không cao. Theo tính toán của cán bộ tỉnh Đăk 

Lăk, tỷ lệ rệp sáp trên cây cà phê thuộc khu vực này hiện rơi 

vào khoảng 10% đến 15% trên tổng số diện tích trồng cà phê 

của tỉnh, riêng một số xã như Krông Na  tỷ lệ rệp sáp lên tới 45 

đến 50%. 

 

Hiện tại, theo phản ánh của người dân địa phương khu vực 

Đăk Lăk, bất lợi về thời tiết đặc biệt là hiện tượng thối hoa do 

mưa trái vụ trong tháng 2 đã khiến nhiều hộ dân ở Đăk Lăk 

quyết định nhổ cà phê để trồng hồ tiêu, xã có diện tích hồ tiêu 

được thay thế bằng cà phê lớn nhất là xã Thống Nhất huyện 

Buôn Hồ, theo ước tính có đến gần 50% diện tích cà phê được 

thay thế bằng hồ tiêu. 
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1.2 Giá vật tư, nguyên liệu đầu vào 

Đ� th� 1: Bi�n đ�ng giá phân Ure  t�i m�t 

s� th� tr��ng trong n��c năm 2011 theo 

tu#n (ĐVT:VNĐ/kg) 

 

Ngu�n: AGRODATA 

Giá phân bón ure nội địa tuần này chịu ảnh 

hưởng của sự tăng giá phân bón thế giới và 

áp lực tăng cầu ở cả 3 miền Bắc – Trung - 

Nam nên giá trung bình tuần tăng ở hầu hết 

các thị trường với mức tăng từ 400đ đến 

600đ/kg. Tại khu vực ĐBSCL nông dân đang 

bước vào vụ hè thu, đây được coi là vụ sản 

xuất khó khăn nhất trong năm do sự phát triển 

của sâu bệnh hại. Nhu cầu phân bón vì vậy 

cũng tăng trong vụ này khiến giá phân bón 

tăng nhẹ. Tại các địa phương như An Giang, 

Trà Vinh giá phân bón đều tăng trung bình 

200đ/kg.  

 

Cùng chung xu hướng tăng giá này, phân bón 

ure tại các địa phương khu vực miền Nam 

cũng tăng với mức tăng trung bình 400đ/kg, 

trong đó Lâm Đồng có mức tăng giá mạnh 

nhất, lên đến 600đ/kg, tăng 6,45% so với mức 

giá tuần trước. 

Tại thị trường miền Bắc, nhu cầu bón thúc 

cho lúa Đông Xuân tăng mạnh cũng tạo nên 

áp lực tăng giá tại các địa phương. Giá phân 

ure tại Hà Nội tăng 500đ/kg tương ứng với 

mức tăng 5% so với giá ure tuần trước. 

 

Tuần qua, Bộ Công Thương vừa đưa ra dự 

báo giá phân bón sẽ tăng trong tháng 5 và 

tháng 6, nguyên nhân tăng giá chủ yếu do 

nhu cầu phân bón cho mùa vụ tăng cao trong 

khi kho dự trữ không còn nhiều, cũng theo 

thông tin từ Bộ này, giá phân bón thế giới sẽ 

tăng cao do nhu cầu của nhiều quốc gia đặc 

biệt là nhu cầu nhập khẩu của Bắc Mỹ. Điều 

này cũng sẽ tác động đến sự tăng giá của 

phân bón nội địa trong thời gian tới.  

 

Đ� th� 2: Bi�n đ�ng giá DAP t�i m�t s� th� 

tr��ng trong n��c năm 2011 theo tu#n 

(ĐVT:VNĐ/kg) 

 

Ngu�n: AGRODATA 

Giá phân DAP tuần này tăng nhẹ tại các địa 

phương với mức tăng trung bình từ 100đ 

đến 300đ/kg. Tại TP. Hồ Chí Minh và Đồng 

Nai, giá tăng lần lượt 200đ và 100đ/ kg lên 

cùng mức giá 15600đ/kg. Giá phân DAP đã 

tăng liên tiếp trong 3 tuần gần đây và được 

dự báo sẽ tiếp tục tăng giá trong 2 tháng tới. 
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1.3 Giá cà phê nội địa và xuất khẩu 

Đ� th� 3: Di2n bi�n giá cà phê n�i đ�a theo 

ngày t�i m�t s� đ�a ph�8ng (ĐVT: VNĐ) 

 

Ngu�n: AGRODATA 

Giá cà phê nội địa trung bình của tuần này 

thấp hơn giá trung bình tuần trước 260đ/kg 

nhưng cao hơn giá cà phê trung bình tháng 4 

là 1507đ/kg.  

 

Đầu tuần giá cà phê nội địa lập mức kỷ lục 

mới vào với mức giá 50100đ/kg, tuy nhiên 

ngay sau đó giá cà phê bắt đầu giảm mạnh 

trong phiên giao dịch ngày 11/5 với mức giảm 

trung bình 300đ/kg do thông tin Brazil sẽ bán 

ra 1,55 triệu bao cà phê trong kho dự trữ. Đà 

giảm giá tiếp tục được hậu thuẫn bởi thông tin 

sản lượng cà phê của Brazil và Việt Nam 

trong niên vụ 2011/2012 tăng, do đó, giá giảm 

liên tiếp đến cuối tuần và dừng lại ở mức giá 

48700 đến 48800đ/kg. 

 

Hiện tại, mặc dù đang có những thông tin hỗ 

trợ giá cho cà phê nội địa như nhu cầu cà phê 

robusta trên thị trường thế giới đang lớn hơn 

cầu cà phê arabica, nhưng mùa vụ sản xuất 

tại Việt Nam đối mặt với nguy cơ sụt giảm do 

sâu bệnh. Tuy nhiên, những thông tin về sự 

tăng cầu của Brazil trong thời gian tới đang 

ảnh hưởng khá mạnh đến sự giảm giá của thị 

trường cà phê, các thông tin đều cho thấy, 

trong ngắn hạn giá cà phê sẽ khó có thể lập 

được kỷ lục mới như trong tuần qua. 

 

Đ� th� 4 : Di2n bi�n giá cà phê xu;t kh<u t�i 

thành ph�  HCM( ĐVT: USD/t;n) 

 

Ngu�n: AGRODATA 

Giá cà phê xuất khẩu Việt Nam bắt đầu giảm 

sau khi đạt mức giá 2530 USD/tấn vào ngày 

7/5/2011 và không có dấu hiệu phục hồi cho 

đến hết tuần vừa qua. Vào cuối tuần, giá giảm 

xuống mức thấp nhất trong 2 tuần qua, đạt 

mức giá 2440 USD/tấn, giảm 90USD/tấn 

tương đương 3,56% so với mức giá đầu tuần.  

 

Trong thời gian tiếp theo, hoạt động bán ra 

của các nhà đầu cơ do lo sợ nguồn cung tăng 

mạnh khi Brazil bán ra kho dự trữ sẽ khiến giá 

cà phê thế giới cũng như giá xuất khẩu cà 

phê của Việt Nam gặp phải áp lực giảm giá.  
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II.Thị trường thế giới 

2.1 Sản xuất 

Xuất khẩu của các quốc gia tăng mạnh 

trong tháng 4. 

 

Uganda xuất khẩu 176,561 bao cà phê trong 

tháng 4 năm 2011, tăng 23,921 bao so với 

cùng kỳ năm trước. 

 

Tổng xuất khẩu cà phê Brazil trong tháng 4 là 

2,44 triệu bao tăng 2 triệu bao so với cùng kỳ 

năm trước. 

 

Di2n bi�n mùa vC thu ho�ch cDa m�t s� 
qu�c gia 

Cơn mưa dài ngày vào tháng 3 và tháng 4 

làm chậm lại thời gian thu hoạch vụ mùa của 

cà phê robusta Brazil dự tính chậm khoảng 15 

đến 20 ngày so với năm trước. Mùa vụ đến 

chậm sẽ làm sản lượng  giảm đi khoảng 20 

đến 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy 

nhiên chất lượng được kỳ vọng tốt hơn năm 

trước. Đại diện của hợp tác xã cà phê lớn 

nhất Brazil - Cooxupe cho biết. “Nông dân 

trồng cà phê đã bắt đầu thu hoạch cà phê ở 

những vùng thấp và ấm hơn, ở những vùng 

còn lại, vụ mùa sẽ chính thức thu hoạch vào 

cuối tháng 5”. Theo con số ước tính mới nhất 

của chính phủ Brazil, sản lượng cà phê niên 

vụ 2011/2012 sẽ đạt khoảng 41,9 đến 44,7 

bao, giảm so với 48,1 triệu bao của niên vụ 

năm trước nhưng tăng so với 39,5 triệu bao 

niên vụ năm 2009/2010.  

Cũng theo nguồn tin reuter ngày 10/5, mùa vụ 

thu hoạch cà phê tại các nước khu vực Nam 

và Tây Nam Châu Phi đang diễn biến khá tốt 

bất chấp những lo ngại về ảnh hưởng của 

hạn hán. 

 

Hàng nghìn cây cà phê Colombia b� ch�t 

do m�a lũ. 

 

Cơn mưa tháng 4 đã gây sụt lở đất và làm 

chết hàng nghìn cây cà phê ở khu vực Ismael 

Garcia thuộc Colombia làm thiệt hại một 

lượng đáng kể sản lượng cà phê trong niên 

vụ năm nay. 

 

Xu;t kh<u cà phê trong tháng 5 cDa ViMt 

Nam sN giOm. 

 

Xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng 5 

dự đoán sẽ giảm xuống còn 80 – 100 tấn, 

thấp hơn con số 130 tấn xuất khẩu của tháng 

4 do lượng dữ trữ còn ít sau khi xuất khẩu 

một lượng lớn trong tháng 3 và tháng 4. 

 

Lượng xuất khẩu của Việt Nam thấp sẽ khiến 

cho lượng cung hạn hẹp trên thị trường và do 

đó giá tháng 5 sẽ tiếp tục đà tăng hiện tại. 

 

Số liệu thống kê cho thấy xuất khẩu cà phê 

tháng 4/2011 của Việt Nam giảm 160600 tấn 

so với tháng 3. Theo như dự tính của các 

thương nhân và số liệu xuất khẩu trong tháng 

4 thì Việt Nam sẽ xuất khẩu ít nhất 1,02 triệu 

tấn hay 17 triệu bao cà phê trong niên vụ 

2010/2011. Sản lượng niên vụ 2011/2012 của 

Việt Nam dự tính vào khoảng 23 đến 24 triệu 

bao, tăng 2 đến 3 triệu bao so với vụ mùa 

trước.  

 

SOn l�Png vC mùa cà phê ViMt Nam niên 

vC 2011/2012 đ�Pc dQ đoán tăng. 

 

“Mặc dù nguồn nước cho vụ mùa năm nay 

hạn chế, tuy nhiên với sự đầu tư trong khâu 

chăm sóc, sản lượng của vụ mùa năm nay có 
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thể sẽ tăng nhẹ” . Ông Lương Văn Tự - chủ 

tịch hiệp hội cà phê ca cao cho biết.  Nông 

dân Việt nam đang mở rộng diện tích trồng cà 

phê robusta sang 2 nước láng giềng 

Campuchia và Lào, điều này sẽ làm tăng 

lượng cung cà phê robusta của Việt Nam 

trong những năm tới. Bên cạnh đó bức tranh 

cung cầu vẫn đang khiến nông dân ttrồng cà 

phê hào hứng trong việc trồng và bán cà phê 

ra thị trường. 

 

Th� gi�i có thS sN phOi đ�i mTt v�i sQ 

thi�u hCt cà phê trong niên vC 2011/2012. 

 

Theo phân tích của hãng CoffeeNetwork “Thế 

giới sẽ đối mặt với sự thiếu hụt cà phê trong 

niên vụ 2011/2012 với lượng cung của vụ 

mùa vào khoảng 131 triệu bao trong khi tổng 

nhu cầu lên đến 135 triệu bao”. 

 

Cũng theo thông tin từ hãng coffeenetwork : 

“trong thời điểm hiện tại rất nhiều công ty đã 

chọn cách pha trộn cà phê robusta và sẵn 

sàng mua những loại cà phê arabica chất 

lượng thấp khi có thể. Nhu cầu tăng cao ở 

Trung Quốc và Brazil khiến cho phần trăm sử 

dụng cà phê robusta đã tăng lên 38%”. 

 

Tổ chức cà phê thế giới (ICO) cũng cho biết 

tổng lượng tiêu dùng cà phê của thế giới năm 

2010 tăng 2,4% so với năm 2009 và đạt 134 

triệu bao trong khi sản lượng thu hoạch chỉ 

khoảng 133,1 triệu bao. 

Brazil chu<n b� bán ra 1,55 triMu bao cà 

phê. 

 

Theo thông tin từ Reuter ngày 9/5/2011 Brazil 

sẽ bắt đầu bán dần 1,55 triệu bao cà phê 

được tích trữ từ mùa vụ năm 2009. 

Một quan chức Brazil cho hay “Chúng tôi sẽ 

bán  với tốc độ chậm để không tác động 

mạnh tới thị trường. Mục tiêu là bán hết số 

lượng đó trong năm nay và năm tới.” 

 

Brazil tăng con s� dQ báo vW sOn l�Png cà 

phê niên vC 2011/2012. 

 

Bộ trưởng Bộ nông nghiệp Brazil vừa đưa ra 

con số mới nhất về dự báo sản lượng cà phê 

niên vụ 2011/2012 với con số dự báo là 44,7 

triệu bao, tăng nhiều so với con số dự báo 

gần đây nhất vào tháng 1/2011 là 41,9 triệu 

bao.    

 

2.2 Giá cà phê trên thế giới 

Đ� th� 5: Di2n bi�n giá cà phê Robusta kỳ 

h�n t�i sàn giao d�ch London. (ĐVT: 

USD/t;n)  

 

Ngu�n: AGRODATA 

 

Đầu tuần, giá cà phê robusta trên sàn giao 

dịch London tiếp tục xu hướng tăng giá của 

tuần trước và nhích lên 4 USD/tấn, ghi nhận 

tại các mức giá  2594 USD/tấn và 2602 

USD/tấn cho giá kỳ hạn tháng 5 và tháng 7. 

Tuy nhiên những ngày sau đó giá giảm liên 

tiếp với mức giảm mạnh nhất sau phiên giao 



 

www.agro.gov.vn 6 

 

Bản tin cafe Việt Nam   Tuần 2, 13 tháng 05 năm 2011 

dịch ngày 12/5, giá kỳ hạn tháng 7 giảm đến 

71 USD/tấn tương đương 2,75% chỉ trong 

vòng 1 ngày. Chốt phiên giao dịch ngày cuối 

tuần, giá kỳ hạn tháng 7 tiếp tục giảm 

3USD/tấn, giá kỳ hạn tháng 9 không thay đổi 

với mức 2541 USD/tấn, riêng giá kỳ hạn 

tháng 5 tăng 5USD/tấn do thông tin bất lợi về 

thời tiết của 2 quốc gia sản xuất cà phê 

robusta là Việt Nam và Indonesia dự đoán sẽ 

làm giảm sản lượng cà phê robusta trong 

mùa vụ tới. Bên cạnh đó, Bộ Nông Nghiệp 

Brazil cũng đưa ra thông tin vụ thu hoạch cà 

phê robusta của Brazil bị trì hoãn 2 tuần do 

bất lợi thời tiết, những thông tin này đã có tác 

động tích cực giúp giá cà phê robusta tháng 5 

phục hồi vào cuối tuần với mức tăng 0,2% so 

với mức giá của phiên giao dịch ngày 12/5. 

 

Mặc dù giá cà phê trên thị trường thế giới nói 

chung vẫn đang phải chịu áp lực giảm giá do 

nguồn cung được nới lỏng, tuy nhiên những 

thông tin tăng cầu loại cà phê robusta trên thị 

trường thế giới có thể sẽ có những tác động 

tích cực lên giá của loại cà phê này trên sàn 

giao dịch London trong thời gian tới. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đ� th� 6: Di2n bi�n giá cà phê Arabica kỳ  

h�n t�i sàn giao d�ch NewYork. (ĐVT: 

USD/t;n). 

 

Ngu�n: AGRODATA 

 

Giá cà phê arabica sau khi chạm mức giá kỷ 

lục ngày 3/5 với giá kỳ hạn tháng 9 là 3782 

USD/tấn đã liên tục giảm với mức giảm trung 

bình trong 2 tuần gần đây là 97,9 USD/tấn cho 

giá kỳ hạn tháng 5 và 99,8 USD/tấn cho giá kỳ 

hạn tháng 9. Tuần này, đà giảm giá bị tác 

động mạnh bởi thông tin nguồn cung từ Brazil 

khiến giá giảm mạnh với mức trung bình 61 

USD/tấn cho giá kỳ hạn tháng 5 và 63 

USD/tấn cho giá kỳ hạn tháng 7. Cuối tuần, 

giá cà phê kỳ hạn tháng 5 chỉ còn 6023 

USD/tấn, giảm 685 USD/tấn so với mức giá 

kỷ lục đạt được ngày 3/5. Trong thời gian tới, 

nguồn cung arabica trên thị trường thế giới dự 

kiến sẽ tăng và sẽ khiến cho giá cà phê 

arabica trên sàn NewYork khó có thể có dấu 

hiệu hồi phục. 
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III. Triển vọng thị trường 

3.1 Thị trường thế giới 

Trong ngắn hạn nguồn cung dồi dào từ kho 

dự trữ của Brazil sau khi tung ra thị trường 

chắc chắn ít nhiều ảnh hưởng đến sự xuống 

giá của cà phê thế giới. Tuy nhiên nguồn 

cung khan hiếm do những thông tin không 

mấy thuận lợi về thời tiết ẩm ướt ảnh hưởng 

đến sự phơi sấy cà phê của Indonesia và 

những bất lợi về sâu bệnh trong sản xuất cà 

phê robusta của Việt Nam niên vụ này vẫn 

gây nên tâm lý lo lắng về sự sụt giảm của 

nguồn cung khi nhu cầu vẫn không ngừng 

tăng cao. Như vậy trong dài hạn dự báo giá 

cà phê thế giới nhiều khả năng vẫn tiếp tục 

tăng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Thị trường Việt Nam. 

Giá nội địa lập mức kỷ lục mới khiến nông 

dân mạnh dạn hơn trong việc bán cà phê với 

khối lượng lớn. Theo tính toán của các 

thương nhân, lượng cà phê trong nông dân 

hiện chỉ còn trên dưới 10%. Tuy nhiên với 

những thông tin khá ổn định về nguồn cung 

robusta trong ngắn hạn, nếu không có sự biến 

đổi mạnh của đồng USD, giá cà phê nội địa 

nước ta khó có thể có sự tăng giá mạnh như 

tuần qua. 



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 

29/4/11 49400 49300 49400 49400 

30/4/11 49400 49200 49300 49400 

3/5/11 49400 49200 49300 49400 

4/5/11 50000 49900 49900 50000 

5/5/11 49700 49600 49600 49700 

6/5/11 49800 49700 49700 49800 

7/5/11 50000 49900 49900 50000 

9/5/11 50000 49900 49900 50000 

10/5/11 50100 50000 50100 50100 

11/5/11 49900 49800 49900 49900 

12/5/11 48800 48700 48800 48800 

13/5/11 48800 48700 48800 48800 
Ngu�n: AGRODATA 

 

 

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

Ngày 6/5/11 7/5/11 9/5/11 10/5/11 11/5/11 12/5/11 13/5/11 
FOB 
(HCM)  2510 2530 2530 2530 2460 2445 2440 

Ngu�n: AGRODATA 
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4.3 Giá cà phê robusta kỳ hạn tại thị trường London (ĐVT: USD/tấn) 

Ngày tháng 5 tháng 7 Tháng 9 

3/5/11 2531 2555 2575 

4/5/11 2598 2611 2629 

5/5/11 2564 2577 2596 

6/5/11 2567 2582 2602 

7/5/11 2590 2598 2620 

9/5/11 2590 2598 2620 

10/5/11 2594 2602 2624 

11/5/11 2567 2585 2609 

12/5/11 2500 2514 2541 

13/5/11 2505 2511 2541 
Ngu�n: AGRODATA 

 

 

 

4.4 Giá cà phê Arabica kỳ hạn tại thị trường NewYork (ĐVT: USD/tấn) 

Ngày Tháng 5 Tháng 7 Tháng 9 

3/5/11 6700 6712 6772 

4/5/11 6708 6706 6782 

5/5/11 6463 6477 6533 

6/5/11 6325 6342 6403 

7/5/11 6315 6347 6404 

9/5/11 6315 6347 6404 

10/5/11 6315 6323 6387 

11/5/11 6197 6217 6280 

12/5/11 6023 6027 6083 

13/5/11 6027 6049 6111 
Ngu�n: AGRODATA 
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4.5 Giá cà phê Robusta trên thị trường Mỹ và Châu Âu (ĐVT: USD/tấn) 

Ngày USA Europe 

02/05/11 2765 2657 

03/05/11 2820 2710 

04/05/11 2787 2687 

05/05/11 2787 2687 

06/05/11 2803 2711 

09/05/11 2809 2698 

10/05/11 2792 2690 

11/05/11 2721 2627 

12/05/11 2721 2605 
Ngu�n: AGRODATA 

 

 

 

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

Ngày USA Europe 

02/05/11 7194 7400 

03/05/11 7222 7334 

04/05/11 7007 7090 

05/05/11 6892 6933 

06/05/11 6875 6961 

09/05/11 6831 6945 

10/05/11 6765 6856 

11/05/11 6628 6684 

12/05/11 6666 6649 
Ngu�n: AGRODATA 
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4.7 Giá phân DAP Philipines trung bình trong tuần tại một số địa phương  (ĐVT: 1000 đồng/kg)  

Tuần Đồng Nai Tp.Hồ Chí Minh An Giang 

10 15200 15900 14880 

11 15200 16067 15200 

12 15350 16100 15233 

13 15500 16350 15350 

14 15500 16600 15200 

15 16000 16600 15600 

16 15500 16000 14200 

17 15500 15600 15200 

18 15400 15200 15400 

19 15500 15400 15600 

20 15600 15600 15800 
Nguồn: AGRODATA 

 

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

Tuần Tp. HCM Đồng Nai Lâm Đồng 

10 8800 8600 10200 

11 9350 8600 10400 

12 9500 8600 10000 

13 9600 8700 10000 

14 10200 9500 10500 

15 10300 9000 10600 

16 10000 9500 9500 

17 9500 9200 9000 

18 9200 9200 9200 

19 9600 9400 9300 

20 10000 9700 9900 
Nguồn: AGRODATA 

 

 


