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trên cây cà phê 

p hơn năm ngoái 

a và cà phê 

m  

ng giá cà phê trong 

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

n Nông 

ội, 

  

  

 

I. Thị trường cà phê trong nước 

1.1 Sản xuất 

Tỷ lệ sâu bệnh trên cây cà phê Đăk Lăk th

ngoái từ 10 đến 15%. 

 

   Cà phê Tây Nguyên đang bước vào th

đây là thời kỳ quan trọng quyết định s

vụ sắp tới. Theo phản ánh của cán b

Đăk Lăk, thời tiết hiện đang diễn bi

triển của quả, lượng mưa lớn trong tu

giảm được tỷ lệ sâu bệnh, theo ư

cây cà phê Đăk Lăk năm nay thấp hơn năm ngoái và rơi vào 

khoảng từ 15 đến 20%.  

 

 Theo phản ánh của cán bộ phòng k

phê Thắng Lợi – Đăk Lăk “mới vào đ

tiết diễn biến thuận lợi cho sự phát tri

này năm ngoái vẫn đang là hạn hán và t

vậy, chúng tôi rất hy vọng sản lượ

nay sẽ cao hơn năm ngoái từ 10 

nơi đây đang trong giai đoạn kinh doanh chu k

suất đã bắt đầu đi xuống trong nhữ

lệ đậu quả cao nhưng với chi phí s

mức lãi của bà con trồng cà phê ở

cao như năm ngoái”. 
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nh trên cây cà phê Đăk Lăk thấp hơn năm 

c vào thời kỳ phát triển quả, 

nh sản lượng cà phê của niên 

a cán bộ địa phương khu vực 

n biến thuận lợi cho sự phát 

n trong tuần qua giúp cây cà phê 

nh, theo ước tính, tỷ lệ sâu bệnh trên 

p hơn năm ngoái và rơi vào 

phòng kỹ thuật nông trường cà 

i vào đầu mùa mưa nhưng thời 

phát triển của quả, vào thời điểm 

n hán và tỷ lệ sâu bệnh cao, do 

ợng cà phê trên địa bàn năm 

10 đến 15%. Tuy nhiên cà phê 

n kinh doanh chu kỳ cuối và năng 

ững năm gần đây, mặc dù tỷ 

i chi phí sản xuất cao như hiện nay 

ở địa phương chưa chắc đã 
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Nông Nghi�p Đăk Lăk đang ch

h��ng n�ng n� c�a bi�n đ�i khí h

 

Nắng hạn gay gắt kéo dài, mưa phùn kèm 

theo gió lạnh, sương mù và độ

khiến cho sản xuất nông nghiệ

thiệt hại hơn 466 tỷ đồng. 

 

Tại các xã Ea Mdroh, huyện Cư M’gar, h

hán chưa năm nào lại diễn ra gay g

như vậy. Suốt hơn 3 tháng, nắ

cho các con suối và ao hồ

diện tích cây trồ

tưới. Trong đó, 45 ha lúa nước đ

hơn 20 ha cà phê bị chết khô, hàng trăm ha 

cây trồng khác bị giảm năng suấ

Trong khi nắng hạn diễn ra gay g

tiểu vùng trên địa bàn tỉnh Đak Lak l

phùn kèm theo gió lạnh. Thời 

hiện giữa mùa khô Đak Lak đã gây h

nghiêm trọng cho nông nghiệp t

Krông Pách, Krông Ana, Krông Bông, Ma 

Đrak, Ea Kar, Ea Súp và huyệ

chục nghìn ha cà phê vào đợt n

thời tiết lạnh trong mùa khô năm nay đ

ảnh hưởng lớn đến việc đậu trái, h

sẽ giảm nghiêm trọng sản lượng cà phê trong 

năm nay và chưa thể 

thể. 

 

Theo ông Nguyễn Đại Ngưỡng, Giám đ

Trung tâm Khí tượng - Thủy văn t

thời tiết bất thường trên địa bàn t

diễn ra ngày càng phức tạp hơn. N

gay gắt kéo dài, mưa phùn kèm theo gió l

rồi sương mù và độ ẩm cao đã chia c

những vùng tiểu khí hậu diễn bi

Đây là hiện tượng chưa từng di

Lak. Trong khi đó, mực nước ngầ

Tuầ

p Đăk Lăk đang ch�u �nh 

i khí h�u. 

t kéo dài, mưa phùn kèm 

ộ ẩm cao đã 

ệp ở Đak Lak 

n Cư M’gar, hạn 

n ra gay gắt đến 

ắng nóng làm 

. Nhiều 

ếu nước 

c đã mất trắng, 

t khô, hàng trăm ha 

ất trầm trọng. 

n ra gay gắt, một số 

nh Đak Lak lại có mưa 

i tiết lạnh xuất 

ã gây hậu quả 

p tại các huyện 

Krông Pách, Krông Ana, Krông Bông, Ma 

ện Lak, hàng 

t nở hoa gặp 

nh trong mùa khô năm nay đã bị 

u trái, hậu quả là 

ng cà phê trong 

ố cụ 

ng, Giám đốc 

y văn tỉnh Đak Lak, 

a bàn tỉnh đang 

p hơn. Nắng hạn 

t kéo dài, mưa phùn kèm theo gió lạnh, 

ã chia cắt thành 

n biến phức tạp. 

ng diễn ra tại Đak 

ầm trong mùa 

khô năm nay tại Đak Lak c

mạnh… Những nguy cơ thiên tai 

rập và gây khó khăn cho vi

loại cây trồng mang lạ

con nông dân như điều, cao su, cà phê……

(Ngu

 

1.2 Giá vật tư, nguyên li

Đ  th� 1: Bi�n đ%ng giá phân Ure  t

s, th� tr�-ng trong n�

tu/n (ĐVT:VNĐ/kg) 

 

Giá phân ure trung bình tu

hướng giảm nhẹ ở các th

Chi Minh giá ure Trung Qu

ghi nhận tại mức giá 9800đ/kg. T

Tây Nguyên do thời ti

và thiếu mưa không thu

phân cho cây lúa nên nhu c

không cao, giá trung bình phân ure Trung 

Quốc tuần này giảm nh

tại Lâm Đồng giá giảm 300đ/kg tương đương 

3,03% so với giá trung bình tu

Đồng Nai giá cũng giả

lại ở mức giá 9600đ/kg. 

 

Hiện nay miền Bắc đã k

thúc cho cây lúa vụ 

miền trung mới chớm bư

8000

8500
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9500
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11000
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Tp. HCM Đ

2 
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i Đak Lak cũng đã giảm 

ng nguy cơ thiên tai đang rình 

và gây khó khăn cho việc phát triển các 

ại thu nhập chính cho bà 

u, cao su, cà phê……. 

(Ngu n: baogialai.com) 

t tư, nguyên liệu đầu vào 

ng giá phân Ure  t6i m%t 

ng trong n�7c năm 2011 theo 

 

Ngu n: AGRODATA 

Giá phân ure trung bình tuần này có xu 

các thị trường. Tại TP. Ho 

Chi Minh giá ure Trung Quốc giảm 200đ/kg 

c giá 9800đ/kg. Tại khu vực 

i tiết bất lợi, nắng nhiều  

không thuận lợi cho việc bón 

nên nhu cầu phân bón 

không cao, giá trung bình phân ure Trung 

m nhẹ ở nhiều địa phương, 

m 300đ/kg tương đương 

i giá trung bình tuần trước, tại 

ảm nhẹ 100đ/kg và dừng 

c giá 9600đ/kg.  

ã kết thúc giai đoạn bón 

 Đông Xuân, khu vực 

m bước vào giai đoạn 

14 15 16 17 18 19 20 21
Đồng Nai Lâm Đồng
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gieo sạ lúa, còn tại Tây Nguyên, di

khô hạn của thời tiết không tạo thu

việc bón phân do đó nhu cầu phân bón 

không cao. Tuy nhiên giá phân bón qua 

đường nhập khẩu đang có xu hư

bên cạnh đó, áp lực về chi phí s

khiến giá phân bón khó có thể có xu hư

giảm hay ổn định trong thời gian s

 

Đ  th� 2: Bi�n đ%ng giá DAP t6

tr�-ng trong n�7c năm 2011 theo tu

(ĐVT:VNĐ/kg) 

Ngu n: AGRODATA

Cùng chung xu hướng của giá ure, giá phân 

DAP Philipines tuần này cũng gi

nhiều thị trường, tại An Giang giá gi

100đ/kg, Đồng Nai giá DAP trung bình c

tuần giữ nguyên ở mức giá tuầ

9600đ/kg, tại TP. Hồ Chí Minh giá tăng nh

dừng lại ở mức giá 9700đ/kg. 

 

Trong thời gian ngắn hạn, m

doanh nghiệp sản xuất phân bón v

cố gắng bình ổn giá phân bón và tăng d

nhưng giá phân bón thời điểm cu

đầu tháng 6 vẫn có nhiều khả năng tăng nh

do ảnh hưởng xu hướng tăng c

bón thế giới trong hiện tại. 

13500

14000

14500

15000

15500

16000

16500

17000

10 11 12 13 14 15 16 17
Đồng Nai Tp.Hồ Chí Minh

Tuầ

i Tây Nguyên, diễn biến 

o thuận lợi cho 

u phân bón 

không cao. Tuy nhiên giá phân bón qua 

u đang có xu hướng tăng, 

chi phí sản xuất 

có xu hướng 

i gian sắp tới. 

6i m%t s, th� 

c năm 2011 theo tu/n 

 

n: AGRODATA 

a giá ure, giá phân 

ũng giảm nhẹ ở 

i An Giang giá giảm nhẹ 

giá DAP trung bình của 

ần trước đạt 

Chí Minh giá tăng nhẹ 

n, mặc dù các 

t phân bón vẫn đang 

n giá phân bón và tăng dự trữ 

m cuối tháng 5, 

năng tăng nhẹ 

ng tăng của giá phân 

Công ty phân bón Bình 

áp dEng ti�n b% kF

l�Gng phân bón cho cây tr

Tại hội nghị đại biểu ng

Phân bón Bình Điền, ông L

TGĐ đã đưa ra mục ti

giảm 50% lượng phân bón cho cây trồng 

nhưng vẫn đảm bảo năng suất. 

Mục tiêu của Bình Đi

TBKT mà công ty đang áp d

Agrotain có tác dụng giảm 30% l

đạm và sử dụng một chế phẩm khác nhằm 

giảm 50% lượng phân lân (sản phẩm đang 

khảo nghiệm dự kiến sẽ cung ứng cho t

trường vào cuối năm 2011)

(Ngu

 

1.3 Giá cà phê nội địa và xu

Đ  th� 3: DiIn bi�n giá cà phê n

ngày t6i m%t s, đ�a ph�Lng (ĐVT: VNĐ)

Những thông tin ổn đ

robusta trong tuần trư

giá cà phê trung bình tu

mạnh nhất trong tháng 5 đ

tương đương 0,81% so v

17 18 19 20 21
An Giang

38000
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1
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ĐakLak Lâm Đồ

3 
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Công ty phân bón Bình Đi�n có k� ho6ch 

F thu�t đM gi�m 50% 

ng phân bón cho cây tr ng. 

ại hội nghị đại biểu người lao động của Cty 

ền, ông Lê Quốc Phong, 

ục tiêu đầy tham vọng - 

ợng phân bón cho cây trồng 

ảm bảo năng suất.  

Điền xây dựng trên các 

TBKT mà công ty đang áp dụng như sử dụng 

ụng giảm 30% lượng phân 

ử dụng một chế phẩm khác nhằm 

ợng phân lân (sản phẩm đang 

ảo nghiệm dự kiến sẽ cung ứng cho thị 

ối năm 2011). 

(Ngu n: nongnghiep.vn) 

a và xuất khẩu 

n giá cà phê n%i đ�a theo 

a ph�Lng (ĐVT: VNĐ) 

 

Ngu n: AGRODATA 

n định về nguồn cung 

n trước và tuần này khiến 

giá cà phê trung bình tuần giảm với mức giảm 

t trong tháng 5 đạt 400 USD/tấn 

tương đương 0,81% so với giá trung bình 

5/
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11
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1
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1
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tuần trước.  Đầu tuần, sự tăng giá của đồng 

USD và những thông tin về khả năng tăng 

lượng cung cà phê trong ngắn hạn đ

giá cà phê giảm mạnh trên thị trư

cũng như thị trường nội địa. Giá đồng loạt 

giảm 600đ/kg tương đương 1,22% so v

trung bình tuần trước, tại các địa ph

giao động ở mức 48400 đến 48500đ/kg. Tuy 

nhiên, những ngày sau đó, giá nhích d

theo sự suy giảm của đồng USD v

mức tăng khá đều và kéo dài đ

Giá dừng lại ở mức 49600 đến 49700 sau 

phiên giao dịch ngày cuối tuần. 

 

Hiện tại, mặc dù xu hướng tăng giá c

vẫn liên tục được duy trì khá 

những thông tin dồi dào về nguồn cung của 2 

nước sản xuất lớn là Brazil và Colombia 

đưa ra trong tuần này sẽ sớm tác động đến 

đà tăng của giá cà phê.   

 

Đ  th� 4 : DiIn bi�n giá cà phê 

thành ph,  HCM( ĐVT: USD/tUn)

Ngu n: AGRODATA

Giá cà phê xuất khẩu trung bình tu

37 USD/tấn so với giá xuất kh

tuần trước. Sau khi giảm 50 USD/t

1800
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2400
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2600
2700

29
/1

/1
1

8/
2/

11
16

/2
/1

1
24

/2
/1

1
5/

3/
11

15
/3

/1
1

23
/3

/1
1

1/
4/

11
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4/
11

FOB (HCM) 

Tuầ

ầu tuần, sự tăng giá của đồng 

ững thông tin về khả năng tăng 

ắn hạn đã khiến 

ường thế giới 

ờng nội địa. Giá đồng loạt 

ương đương 1,22% so với giá 

ớc, tại các địa phương, giá 

ộng ở mức 48400 đến 48500đ/kg. Tuy 

ày sau đó, giá nhích dần lên 

ự suy giảm của đồng USD và Euro, 

à kéo dài đến cuối tuần. 

ừng lại ở mức 49600 đến 49700 sau 

ớng tăng giá cà phê 

ì khá đều nhưng 

ề nguồn cung của 2 

à Brazil và Colombia được 

ẽ sớm tác động đến 

n giá cà phê xuUt khWu t6i 

n) 

 

n: AGRODATA 

u trung bình tuần này giảm 

t khẩu trung bình 

m 50 USD/tấn sau phiên 

giao dịch đầu tuần giá tăng 

mạnh nhất đạt 40 USD/t

trong phiên giao dịch ngày 19/5 do thông tin giá 

dầu thô tăng 3% đ

USD/thùng. Cuối tuần giá tăng nh

và đạt mức 2480 USD/t

Mức trừ lùi của cà phê xu

trong 3 tuần gần đây đ

USD/tấn do nhu cầu cà phê robusta v

mức cao, trong khi đó theo thông tin c

thương nhân trên sàn giao d

chào bán của cà phê Vi

tuần gần đây ở mức th

robusta vẫn cao do s

của đồng đô la trên th

nhiên những thông tin v

ngày càng được nới lỏ

khiến giá cà phê xuấ

trong ngắn hạn. 

II.Thị trường thế giới

2.1 Sản xuất 

ICO cho bi�t giá cà phê đ

 

Theo báo cáo ngày th

cà phê thế giới (ICO) giá t

đến tháng 3 năm 2011 đ

nguyên nhân chủ yếu là do ngu

hẹp và điều kiện thời ti

cho sự phát triển của sâu b

trên cây cà phê. 

 

VE mùa Mexico gi�m s

 

Vụ mùa Mexico dự báo gi

triệu bao (1bao=60kg) trong niên v

do lo ngại ảnh hưởng c

những vùng sản xuấ

quốc gia này. 
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n giá tăng nhanh và mức tăng 

40 USD/tấn tương đương 1,65% 

ch ngày 19/5 do thông tin giá 

u thô tăng 3% đạt ngưỡng trên 100 

n giá tăng nhẹ 20 USD/tấn 

c 2480 USD/tấn.  

a cà phê xuất khẩu của Việt Nam 

n đây đã giảm xuống con số 70 

u cà phê robusta vẫn đang ở 

đó theo thông tin của các 

thương nhân trên sàn giao dịch London, lượng 

a cà phê Việt Nam trong những 

c thấp. Hiện tại, mặc dù cầu 

ao do sự biến động nhiều rủi ro 

ng đô la trên thị trường thế giới, tuy 

ng thông tin về lượng cung robusta 

ỏng trong thời gian tới sẽ 

ất khẩu khó tăng mạnh 

i 

t giá cà phê đã tăng trên 100% 

Theo báo cáo ngày thứ 2 (16/5) của tổ chức 

i (ICO) giá từ tháng 3 năm 2010 

n tháng 3 năm 2011 đã tăng trên 100%, 

u là do nguồn cung hạn 

i tiết bất lợi tạo điều kiện 

a sâu bệnh và vật ký sinh 

m s�n l�Gng. 

báo giảm xuống còn 4 

u bao (1bao=60kg) trong niên vụ năm nay 

ng của thời tiết xấu lên 

ất cà phê chủ yếu của 
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Ngu n cung robusta đang tr� nên khan 

hi�m. 

 

Theo thông tin từ các thương nhân trên sàn 

giao dịch cà phê London, cung robusta trên 

thị trường thế giới vẫn hạn hẹp do thiếu 

những hợp đồng chào bán từ phía các nước 

sản xuất như Việt Nam và Indonesia. Tại 

Indonesia, các quan chức địa phương cũng 

đưa ra dự báo vụ mùa của nước này sẽ có 

thể giảm 20%  so với niên vụ trước do ảnh 

hưởng của thiên tại, các nhà xuất khẩu đã bắt 

đầu dừng lại các hợp đồng kỳ hạn do lo sợ 

không đủ nguồn cung. 

 

Honduras tăng con s, d[ đoán v� s�n 

l�Gng cà phê niên vE 2011/2012. 

 

Honduras kỳ vọng xuất khẩu 3,68 triệu bao cà 

phê trong niên vụ tới, tăng 4,3% so với dự 

báo tháng trước, cơ quan xuất khẩu nước 

này cho biết vào ngày 13/5/2011.  

 

D[ tr\ cà phê tháng 4 c�a MF gi�m 38.672 

bao.  

 

Kho dự trữ của Mỹ đạt 4.193.481 bao tính 

đến cuối tháng 4/2011, thấp hơn 38.672 bao 

so với mức dự trữ tháng 3/2011. 

 

S�n l�Gng cà phê niên vE 2012/2013 c�a 

Brazil �7c đ6t 140 tri�u bao. 

 

Theo báo cáo của tổ chức cà phê thế giới 

ICO tổng sản lượng cà phê niên vụ 

2012/2013 của Brazil được dự đoán tăng 8% 

và đạt khoảng 140 triệu bao do niên vụ này 

rơi vào chu kỳ sản lượng cao của Brazil. 

 

XuUt khWu cà phê niên vE 2011/2012 c�a 

bn Đ% �7c tính gi�m so v7i niên vE tr�7c. 

 

Theo báo cáo của Bộ Nông Nghiệp Ấn Độ 

vào thứ 4 ngày 18/5/2011 tổng lượng cà phê 

xuất khẩu niên vụ năm nay ước đạt 4 triệu 

bao, thấp hơn 0,8 triệu bao so với tổng lượng 

xuất khẩu cà phê niên vụ 2010/2011. 

 

 Colombia khcng đ�nh s�n l�Gng cà phê 

niên vE 2011/2012 sd không b� gi�m b�i 

�nh h��ng c�a th-i ti�t bUt lGi. 

 

Trong một báo cáo gần đây, Colombia cho 

rằng tổng sản lượng cà phê niên vụ 

2011/2012 của nước này sẽ không bị ảnh 

hưởng bởi mưa lũ trong tháng 4 vừa qua và 

vẫn sẽ đạt được con số ước lượng là 9 đến 

9,5 triệu bao. Đại diện của liên bang- ông Luis 

Genaro Munoz cho biết “Sản lượng cà phê 

thu hoạch của Colombia trong những tháng 

cuối năm 2011 dự đoán sẽ tăng khi thời tiết 

có những dấu hiệu thuận lợi”. Colombia là 

quốc gia có sản lượng cà phê chất lượng cao 

lớn nhất thế giới với sản lượng trung bình 

năm vào khoảng 11 triệu bao. Diễn biến mùa 

vụ và con số dự đoán về sản lượng của nước 

này luôn có ảnh hưởng rất lớn đến giá cà phê 

trên thế giới. 
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2.2 Giá cà phê trên thế giới 

Đ  th� 5: DiIn bi�n giá cà phê Robusta k

h6n t6i sàn giao d�ch London

USD/tUn)  

Ngu n: AGRODATA

 

Sau phiên giao dịch ngày 16/5, giá cà phê 

robusta kỳ hạn đồng loạt giảm tr

dịch London, giá kỳ hạn tháng 5 giảm mạnh 

nhất với mức giảm 57 USD/tấn t

2,3% so với phiên giao dịch cách đó 1 ng

Tuy nhiên những ngày sau đó giá tăng tr

do hoạt động bán tháo của các nh

ngưng lại ngay sau khi đồng đô la sụt giảm. 

 

Mặc dù thị trường đang có nhiều thông tin nới 

lỏng nguồn cung tuy nhiên tiêu th

đến nhu cầu về cà phê robusta đ

loại cà phê chất lượng cao vẫn đang tăng, do 

đó, giá cà phê robusta sẽ không c

xu hướng giảm giá của cà phê arabica. 
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ày 16/5, giá cà phê 

ỳ hạn đồng loạt giảm trên sàn giao 

ịch London, giá kỳ hạn tháng 5 giảm mạnh 

ất với mức giảm 57 USD/tấn tương ứng 

ịch cách đó 1 ngày. 

ày sau đó giá tăng trở lại 

ạt động bán tháo của các nhà đầu tư 

ại ngay sau khi đồng đô la sụt giảm.  

ờng đang có nhiều thông tin nới 

ên tiêu thụ cao dẫn 

à phê robusta để thay thế 

ợng cao vẫn đang tăng, do 

ẽ không cùng chung 

à phê arabica.  

Đ  th� 6: DiIn bi�n giá cà phê Arabica k

h6n t6i sàn giao d

USD/tUn). 

Giá cà phê arabica trên sàn giao d

NewYork vẫn tiếp tục ch

tin tăng cung cà phê arabica trên th

thế giới, gía tuần này ti

mức giảm mạnh đạt 309 USD/t

5% so với giá trung bình tu

phiên giao dịch cuối tuần, giá c

bất ngờ giảm mạnh với mức giảm 140 

USD/tấn tương ứng 2,36%. 

 

Hiện tại, giá cà phê arabica 

giới vẫn đang chịu sức ép giảm giá do những 

thông tin về lượng cung của những n

xuất cà phê arabica ch

của các thương nhân c

chuyên gia, giá arabica s

trong ngắn hạn. 
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n giá cà phê Arabica kỳ  

i sàn giao d�ch NewYork. (ĐVT: 

 

Ngu n: AGRODATA 

Giá cà phê arabica trên sàn giao dịch 

c chịu tác động của thông 

tin tăng cung cà phê arabica trên thị trường 

n này tiếp tục đà giảm với 

t 309 USD/tấn tương ứng 

i giá trung bình tuần trước. Kết thúc 

ối tuần, giá cà phê arabica 

ất ngờ giảm mạnh với mức giảm 140 

ứng 2,36%.  

à phê arabica trên thị trường thế 

ới vẫn đang chịu sức ép giảm giá do những 

ợng cung của những nước sản 

à phê arabica chủ chốt, theo dự báo 

ương nhân cũng như những 

chuyên gia, giá arabica sẽ chưa thể hồi phục 
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III. Triển vọng thị trường 

3.1 Thị trường thế giới 

Nguồn cung nới lỏng đang tạo nên sức 

ép giảm giá cho cà phê thế giới. Theo nhận 

định của giám đốc hãng cà phê Starbucks 

Hiện tại giá cà phê đang chịu ảnh hưởng của 

nhiều yếu tố và không biến động theo sự 

thiếu hụt về nguồn cung. Tôi tin rằng giá sẽ 

còn tiếp tục giảm”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Thị trường Việt Nam. 

Mặc dù nguồn cung cà phê đang được 

nới lỏng tuy nhiên sự rủi ro của đồng đô la 

trên thị trường tiền tệ đang hỗ trợ cho việc 

tăng cầu cà phê. Theo các đại lý khu vực Tây 

Nguyên, lượng cà phê robusta còn tồn lại 

trong dân  hiện rất ít, lượng bán ra trong tuần 

vừa qua thưa thớt, giá nội địa trong thời gian 

tới sẽ ít biến động. 



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 

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 

14/5/11 49100 49000 49100 49100 

17/5/11 48500 48400 48500 48500 

18/5/11 48900 48800 48900 48900 

19/5/11 49400 49300 49400 49400 

20/5/11 49700 49600 49700 49700 
Ngu n: AGRODATA 

  

 

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

Ngày 12/5/11 13/5/11 14/5/11 17/5/11 18/5/11 19/5/11 20/5/11 

FOB (HCM)  2445 2440 2455 2405 2420 2460 2480 
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 

14/5/11 2520 2527 2557 

17/5/11 2463 2473 2504 

18/5/11 2480 2492 2528 

19/5/11 2520 2531 2568 

20/5/11 2533 2549 2583 
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 

14/5/11 5925 5927 5991 

17/5/11 5808 5810 5875 

18/5/11 5832 5854 5918 

19/5/11 5906 5941 6005 

20/5/11 5906 5801 5866 
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 6457 6551 

03/05/11 6485 6516 

04/05/11 6248 6279 

05/05/11 6133 6189 

06/05/11 6116 6215 

09/05/11 6094 6201 

10/05/11 5984 6111 

11/05/11 5803 5933 

12/05/11 5830 5902 

13/05/11 5731 5856 

16/05/11 5632 5710 

17/05/11 5676 5742 

18/05/11 5742 6001 

19/05/11 5627 5885 
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 
13/05/11 6545 6608 
16/05/11 6446 6459 
17/05/11 6468 6478 
18/05/11 6534 6569 
19/05/11 6441 6453 

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 

21 15600 15700 15700 
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 

21 9800 9600 9600 
Nguồn: AGRODATA 

 

 

 


