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n Nông 
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I. Thị trường cà phê trong nước 

1.1 Sản xuất 

 

Hiện nay, theo phản ánh của bà con đ

Nguyên, rệp sáp đã bắt đầu xuất 

gây hiện tượng vàng úa và khô héo trên cây cà phê. T

Lăk, bà con trồng cà phê đang tích c

tuy nhiên Chi cục BVTV Đăk Lăk đ

nên sử dụng thuốc bừa bãi bởi tình hình nhi

trên cây cà phê năm nay ở mức độ

phát thành dịch, việc phun thuốc b

chi phí không cần thiết mà còn làm 

và môi trường. 

 

Thời tiết nắng nóng hiện nay đang t

cho loài rệp trên cây cà phê Tây Nguyên. Theo m

trồng cà phê ở Đăk Nông “ Rệp sáp đ

phê của địa phương chúng tôi, tỷ l

năm nay chắc chắn cao gấp đôi năm ngoái, giá thu

sáp cũng đã tăng lên do nhu cầu ngư

    

                                                      

                                                                                                                             

, ngày 6 tháng 05 năm 2011 

a bà con địa phương khu vực Tây 

t hiện và đang dần lan rộng 

à khô héo trên cây cà phê. Tại Đăk 

ng cà phê đang tích cực phun thuốc trừ rệp sáp 

c BVTV Đăk Lăk đã khuyến cáo bà con không 

i tình hình nhiễm bệnh rệp sáp 

ộ trung bình chứ không bùng 

c bừa bãi không chỉ làm tăng 

t mà còn làm ảnh hưởng đến con người 

n nay đang tạo điều kiện phát triển tốt 

p trên cây cà phê Tây Nguyên. Theo một nông dân 

p sáp đã lan đến 1/4 diện tích cà 

lệ sâu bệnh và mất mùa của 

p đôi năm ngoái, giá thuốc trừ rệp 

u người dân tăng cao”. 

                                                                                                                             

mailto:coffee@agro.gov.vn
http://www.agro.gov.vn/
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Lâm Đồng 

900 ha cà phê bị hư hại do thời tiết bất 

thường 

Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó giám đốc sở 

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lâm 

Đồng cho biết, hiện có gần 900ha cà phê ở 

huyện Di Linh bị hư hại do thời tiết biến đổi 

bất thường với mức độ thiệt hại khoảng từ 15 

– 24%, trong đó, nặng nhất là xã Tân Nghĩa 

với trên 300ha, kế đến là xã Đinh Lạc với trên 

180ha. Di Linh là vùng chuyên canh cây cà 

phê lớn nhất ở Lâm Đồng với tổng diện tích 

cà phê lên đến hơn 45.000ha.  

  

Theo nông dân trồng cà phê ở Lâm Đồng, 

thời tiết năm nay vừa khô hạn kéo dài, lại có 

những đợt nóng lạnh đột ngột, nên phần lớn 

diện tích cà phê nở muộn đều bị khô héo, 

rụng hoa và quả non mà không có cách gì 

cứu chữa. 

(Nguồn: Sài Gòn tiếp thị ) 

 

Đăk Nông – H�n 1000 ha cà phê b� r�p sáp 

t�n công. 

Ngày 5-5, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn tỉnh Đắk Nông cho biết: Từ đầu tháng 4 

đến nay, do tình hình thời tiết trên địa bàn tỉnh 

diễn biến phức tạp, không theo quy luật hàng 

năm nên nhiều địa phương trong tỉnh đã xuất 

hiện các loại sâu bệnh hại cây trồng, nhất là 

rệp sáp tấn công cây cà phê. 

Theo thống kê mới nhất, trên địa bàn toàn 

tỉnh hiện có hơn 1.000 ha cà phê bị rệp sáp 

tấn công gây hư hại nặng, trong đó địa 

phương có diện tích cà phê bị rệp sáp gây 

thiệt hại nặng nhất là huyện Krông Nô với hơn 

500 ha, kế đến là huyện Đác Mil với diện tích 

hơn 350 ha, huyện Đác Song hơn 150 ha… 

Tại huyện các địa phương xuất hiện rệp sáp, 

nhất là tại huyện Krông Nô, do mới kết thúc 

mùa khô, một số người dân chủ quan không 

thăm rẫy thường xuyên và chưa kịp phun 

thuốc phòng trừ sâu bệnh đầu mùa mưa nên 

khi phát hiện có rệp sáp tấn công các vườn 

cà phê mới tiến hành phun thuốc thì rệp sáp 

đã gây hư hại quá nặng. Hiện nay, nhiều 

vườn cà phê đã bị rệp sáp hút hết nhựa làm 

cành cà phê vàng úa, khô khéo, còn trái cà 

phê non bị khô đen, ảnh hưởng lớn đến năng 

suất trong niên vụ tới. 

Để giúp nông dân phòng chống dịch rệp sáp 

tấn công các vườn cà- phê, Sở Nông nghiệp 

và Phát triển Nông thôn chỉ đạo Phòng Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trạm bảo vệ 

thực vật các huyện, thị xã trong tỉnh hướng 

dẫn nông nhân mua các loại thuộc đặc trị rệp 

sáp về phun, ở những diện tích bị nặng thì 

tiến hành cắt và tiêu huỷ những cành, chùm 

quả đã bị khô. Những địa phương phát hiện 

rệp sáp tấn công bộ rễ của cây cà phê thì 

nhanh chóng phun thuốc hoá học và bón vôi 

bột vào gốc để trừ rệp sáp. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk 

Nông khuyến cáo: trong thời điểm giao mùa, 

đặc biệt là tình hình thời tiết diễn biến phức 

tạp, cực đoan với kiểu khí hậu nắng nóng và 

mưa ít như năm nay là điều kiện tốt để rệp 

sáp hại cà phê bùng phát mạnh. Vì vậy, bà 

con nông dân cần thường xuyên thăm vườn 

cà phê và ngoài việc cắt tỉa cành, bón phân 

hợp lý, cần chủ động phun các loại thuốc bảo 

vệ thực vật phòng trừ rệp sáp trước khi chúng 

xuất hiện. 

(Nguồn: nhandan.com.vn) 
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1.2 Giá vật tư, nguyên liệu đ

Đ� th� 1: Bi!n đ#ng giá phân Ure  t

s' th� tr()ng trong n(+c năm 2011 theo 

tu/n (ĐVT:VNĐ/kg) 

Ngu�n: AGRODATA

Xu hướng tăng giá phân ure trong tu

qua diễn ra ở hầu hết các thị 

cả nước với mức tăng bình quân 

trường từ 100đ đến 400đ/kg. T

Chí Minh, giá phân ure tăng m

ghi nhận tại mức giá 9600đ/kg, tăng 4,4% 

so với mức giá tuần trước, Lâm Đ

Đồng Nai tăng lần lượt 100đ và 200đ/kg 

tương đương 1,1% và 2,1%.  

 

Nguyên nhân chủ yếu của việ

phân bón liên tục trong 2 tuần gầ

cho là do giá than bán cho sản xu

bón tăng 20%, khiến chi phí sả

các doanh nghiệp tăng cao và t

doanh nghiệp sản xuất phân bón bu

tăng giá bán trên thị trường.  Theo báo cáo 

của Bộ Công Thương  trong qu

phân urê đã tăng 18,3%; phân lân 2,6%; 
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c năm 2011 theo 

 

 

n: AGRODATA 

ng tăng giá phân ure trong tuần 

 trường trên 

ình quân ở các thị 

n 400đ/kg. Tại TP. Hồ 

Chí Minh, giá phân ure tăng mạnh nhất và 

c giá 9600đ/kg, tăng 4,4% 

c, Lâm Đồng và 

t 100đ và 200đ/kg 

ệc tăng giá 

ần đây được 

n xuất phân 

ản xuất của 

p tăng cao và tất yếu, các 

t phân bón buộc phải 

ng.  Theo báo cáo 

Công Thương  trong quý I/2011 giá 

ăng 18,3%; phân lân 2,6%; 

phân NPK 37,9%; phân bón DAP 66,3%.

 

Đ� th� 2: Bi!n đ#ng giá DAP t

tr()ng trong n(+c năm 2011 theo tu

(ĐVT:VNĐ/kg) 

Cùng chung xu hướng c

DAP Philipines tuần này tăng 

trường miền Bắc, miề

tuy nhiên mức tăng trung b

tại các thị trường thấp hơn m

bình tuần trước đạt 1,3%.

 

Hiện nay, nhu cầu phân bón cho v

đang tăng cao khiến giá phân không 

tăng tại các thị trường. Đ

bón, Tổng Công ty Phân bón và Hóa ch

Dầu khí đã quyết định tăng cư

hàng tới khu vực miề

Bộ nhằm đáp ứng kị

bón cho vụ Hè Thu đang vào th

điểm, cụ thể: Trong n

Tổng Công ty sẽ chuy

urea cho khu vực miền Trung và thêm 5.000 
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phân NPK 37,9%; phân bón DAP 66,3%. 

ng giá DAP t:i m#t s' th� 

c năm 2011 theo tu/n 

 

Ngu�n: AGRODATA 

ng của giá phân ure, giá 

n này tăng ở cả 3 thị 

ền Trung và miền Nam 

c tăng trung bình của tuần này 

p hơn mức tăng trung 

t 1,3%. 

u phân bón cho vụ hè thu 

n giá phân không ngừng 

ng. Để bình ổn giá phân 

ng Công ty Phân bón và Hóa chất 

nh tăng cường chuyển 

ền Trung và Tây Nam 

ịp thời nhu cầu phân 

Hè Thu đang vào thời kỳ cao 

rong nửa đầu tháng 5/2011, 

chuyển 10.000 tấn phân 

n Trung và thêm 5.000  
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tấn phân urea cho các tỉnh miề

Bộ để kịp thời đáp ứng nhu cầ

Bên cạnh đó Bộ Công thương cũng đang có 

kế hoạch trình Chính phủ ban hành quy đ

yêu cầu các DN sản xuất, nhập kh

bón phải duy trì một lượng hàng d

buộc để sẵn sàng cung ứng khi th

có biến động lớn hoặc mất cân đ

cầu. Để thực hiện tốt việc dự trữ

sẽ nhận được những hỗ trợ từ

nước thông qua các ưu đãi v

thuế, đầu tư kho bãi, tiếp cận ngu

ngoại tệ. Tuy nhiên giá phân bón v

thể ngay lập tức được bình ổn khi 

cầu phân bón cho vụ hè thu đang tăng 

nhanh. 

 

1.3 Giá cà phê nội địa và xuất kh

Tuần qua, thị trường cà phê bi

mạnh do được hỗ trợ bởi các thông tin về 

nguồn cung đến từ các nước sản xuất 

chính. Ngày 4/5, giá cà phê thế giới tăng vọt 

kéo theo sự tăng giá của cà phê trong nư

giá cà phê nội địa tăng mạnh với mức tăng 

600đ/kg và đạt ngưỡng 50.000đ/kg, mức 

nội địa cao nhất từ trước đến nay.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu

ền Tây Nam 

ầu mùa vụ. 

ũng đang có 

ban hành quy định 

p khẩu phân 

ng hàng dự trữ bắt 

ng khi thị trường 

t cân đối cung 

ữ hàng, DN 

ừ phía Nhà 

ãi về tín dụng, 

n nguồn cung 

. Tuy nhiên giá phân bón vẫn chưa 

n khi áp lực 

hè thu đang tăng 

t khẩu 

à phê biến động 

ợc hỗ trợ bởi các thông tin về 

ớc sản xuất 

ế giới tăng vọt 

à phê trong nước, 

ội địa tăng mạnh với mức tăng 

ỡng 50.000đ/kg, mức giá 

ớc đến nay. 

Đ� th� 3: Di=n bi!n giá cà phê n

ngày t:i m#t s' đ�a ph(�ng (ĐVT: VNĐ)

Tuy nhiên sau đó, ho

phần nào khiến đà tăng b

giảm xuống 300đ/kg sau phiên giao d

tiếp theo ngày 5/5. S

giải thích bởi nguyên nhân đ

thúc đẩy sự bán tháo của các nh

Thêm vào đó, thông tin Brazil đang đ

mạnh thu hoạch cà phê arabica c

trợ cho đà giảm giá nhẹ của c

trường nội địa. Kết thúc phi

cuối tuần giá cà phê tăng nh

tăng 100đ/kg.  

Những ngày tiếp theo, giá c

khả năng vẫn tiếp tục đ

về thời tiết xấu đang đe doạ sản l

phê Indonesia và sâu b

trên cây cà phê robusta c

Mức giá cao hơn con s

vẫn đang được kỳ vọng bởi nhiều chuy

gia. 
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n giá cà phê n#i đ�a theo 

a ph(�ng (ĐVT: VNĐ) 

 

Ngu�n: AGRODATA 

Tuy nhiên sau đó, hoạt động chốt lời đã 

à tăng bị kìm hãm. Giá 

300đ/kg sau phiên giao dịch 

ày 5/5. Sự giảm giá còn được 

ên nhân đồng USD tăng 

ẩy sự bán tháo của các nhà đầu tư. 

ông tin Brazil đang đẩy 

à phê arabica cũng hỗ 

ảm giá nhẹ của cà phê trên thị 

ờng nội địa. Kết thúc phiên giao dịch 

à phê tăng nhẹ với mức 

ếp theo, giá cà phê nhiều 

ục đà tăng do thông tin 

ề thời tiết xấu đang đe doạ sản lượng cà 

phê Indonesia và sâu bệnh đang lan rộng 

trên cây cà phê robusta của Việt Nam. 

ơn con số kỷ lục ngày 4/5 

ợc kỳ vọng bởi nhiều chuyên 
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Đ� th� 4 : Di=n bi!n giá cà phê xu

thành ph'  HCM( ĐVT: USD/t�n)

Ngu�n: AGRODATA

Giá cà phê xuất khẩu trung bình tu

tăng 85,5 USD/tấn tương đương 3,53% so 

với giá trung bình tuần trước, m

nhất trong tuần là 2570 USD/ t

hiếm nguồn cung và những thông tin b

về sản lượng Brazil và Colombia đ

mức trừ lùi của cà phê xuât kh

giảm xuống mức 70USD/tấn.  Hi

giảm giá của đồng USD trên th

thúc đẩy các nhà đầu tư tăng cư

do giá cà phê được định giá b

này đang rẻ hơn việc nắm giữ các đ

tệ khác. Giá cà phê robusta xu

Nam nhiều khả năng sẽ được hư

xu thê giảm giá của đồng USD. 
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n: AGRODATA 

u trung bình tuần này 

n tương đương 3,53% so 

c, mức giá cao 

n là 2570 USD/ tấn. Sự khan 

thông tin bất lợi 

ng Brazil và Colombia đã khiến 

a cà phê xuât khẩu Việt Nam 

n.  Hiện tại, sự 

ng USD trên thị trường đang 

u tư tăng cường mua vào 

bằng đồng tiền 

các đồng ngoại 

xuất khẩu Việt 

c hưởng lợi từ 

ng USD.  

  II.Thị trường thế giớ

2.1 Sản xuất 

Sản lượng cà phê 

không thấp hơn dự báo.

 

Hiệp hội cà phê quốc gia Colombia cho r

còn quá sớm để đánh giá m

của cà phê Colombia do tr

tuy nhiên quốc gia này v

lượng 9 triệu đến 9,5 tri

“Người dân trồng cà phê 

60% tổng sản lượng cà phê c

với sản lượng vụ thu ho

đến tháng 12 của họ, m

người dân chú tâm hơn vào vi

phê, điều này cũng góp ph

độ thiệt hại do thời tiế

trên thực tế, chúng tôi đang có nh

hiệu tốt về thời tiết khi xu

những ngày gần đây” B

nghiệp Colombia cho bi

ngày 6/5/2011) 

Xuất khẩu của Việt Nam và 

mạnh trong năm 2011.

 

Xuất khẩu cà phê Việt Nam năm 2011 d

rơi vào khoảng 1,3 tri

bao tăng 0,5 triệu tấn so v

trước. Theo tính toán, trong năm 2011, lư

xuất khẩu cà phê Việ

cà phê xuất khẩu của Indonesia đ

gấp đôi so với năm ngoái.

ngày 5/5/2011) 
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ới 

cà phê Colombia có thể sẽ 

báo.  

c gia Colombia cho rằng 

đánh giá mức độ thiệt hại 

a cà phê Colombia do trận mưa gần đây 

c gia này vẫn tự tin với sản 

n 9,5 triệu bao trong năm nay. 

ng cà phê ở khu vực sản xuất 

ng cà phê cả nước rất tự tin 

thu hoạch chính vào tháng 9 

, mức giá cao cũng làm 

i dân chú tâm hơn vào việc chăm sóc cà 

ũng góp phần làm giảm mức 

ết trong vụ mùa này, và 

, chúng tôi đang có những dấu 

t khi xuất hiện nắng trong 

n đây” Bộ trưởng Bộ nông 

p Colombia cho biết. (Nguồn: tin reuter 

t Nam và Indonesia tăng 

nh trong năm 2011. 

t Nam năm 2011 dự tính 

ng 1,3 triệu tấn hay 21,67 triệu 

n so với dự báo tháng 

c. Theo tính toán, trong năm 2011, lượng 

ệt Nam đã tăng 4% còn 

a Indonesia đã tăg gần 

i năm ngoái. (Nguồn: tin reuter 
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Lượng dự trữ cà phê của nông dân và các 

thương nhân Việt Nam giảm m

tuần vừa qua. 

 

Theo thông tin từ các đại lý cà phê t

Tây Nguyên, một lượng lớn cà phê đ

nông dân bán ra để tận dụng giá cao trong 

tuần vừa qua, nếu có thêm nhữ

bất lợi về thời tiết trong tuần sau giá nh

sẽ tăng mạnh hơn mức tăng tu

(Nguồn: tin reuter ngày 6/5/2011)

 

2.2 Giá cà phê trên thế giới 

Đ� th� 5: Di=n bi!n giá cà phê Robusta k

h:n t:i sàn giao d�ch London

USD/t�n)  

Ngu�n: AGRODATA

Nhu cầu mua vào tăng từ phía các nhà đ

đi đôi với sự thiếu hụt hoạt động bán ra t

nhà sản xuất được cho là nguyên nhân chính 

giúp cho thị trường cà phê thế 

leo lên con số kỷ lục sau phiên giao d

4/5. Chốt phiên, giá cà phê robusta k
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n cà phê đã được 

ng giá cao trong 

ững thông tin 

n sau giá nhất định 

c tăng tuần này. 

n: tin reuter ngày 6/5/2011) 

n giá cà phê Robusta kỳ 

ch London. (ĐVT: 

 

n: AGRODATA 

 

phía các nhà đầu tư 

ng bán ra từ các 

c cho là nguyên nhân chính 

 giới dễ dàng 

c sau phiên giao dịch ngày 

t phiên, giá cà phê robusta kỳ hạn 

n tương đương 2,7%, 

giá kỳ hạn tháng 7 tăng 56 USD/ t

đương 2,2%.  

 

Đ� th� 6: Di=n bi!n giá cà phê Ar

h:n t:i sàn giao d

USD/t�n) 

 

Ngày 3/5 giá cà phê arabica t

lập kỷ lục mới với m

tương đương 680 USD/t

những ngày sau đó, xu hư

arabica diễn biến trái chi

robusta và giảm nhẹ 

đến 11,5 USD/tấn/ng

của Brazil được dự 

cơn mưa dài ngày s

cung robusta thắt ch

phê arabica của Brazil s

hơn dự tính sẽ không ti

cà phê arabica trên th

 

 

 

 

 

16
/4

/1
1

20
/4

/1
1

25
/4

/1
1

28
/4

/1
1

3/
5/

11

Tháng 9

5400

5600

5800

6000

6200

6400

6600

6800

7000

17
/3

/1
1

21
/3

/1
1

24
/3

/1
1

29
/3

/1
1

1/
4/

11
5/

4/
11

tháng 5 tháng 7

6 

Tuần 1, 6 tháng 05 năm 2011 

n tháng 7 tăng 56 USD/ tấn tương 

n giá cà phê Arabica kỳ  

i sàn giao d�ch NewYork. (ĐVT: 

 

Ngu�n: AGRODATA 

 

Ngày 3/5 giá cà phê arabica tại NewYork 

i mức giá 308,9 cent/lb  

tương đương 680 USD/tấn. Tuy nhiên 

ng ngày sau đó, xu hướng giá cà phê 

n trái chiều với cà phê 

 với mức giảm 0,3 USD 

n/ngày. Tuy cà phê robusta 

 báo đến muộn hơn do 

sẽ tiếp tục khiến nguồn 

t chặt, nhưng thông tin cà 

a Brazil sẽ thu hoạch sớm 

không tiếp tục hỗ trợ cho giá 

cà phê arabica trên thị trường thế giới. 
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III. Triển vọng thị trường 

3.1 Thị trường thế giới 

Mặc dù vụ mùa của Brazil và Colombia đang 

đến gần nhưng giá cà phê thế giới vẫn đang 

được nâng đỡ bởi sự giảm giá thấp nhất 

trong vòng 3 năm trở lại đây của đồng USD. 

Thông tin về vụ mùa cà phê arabica của 

Brazil và cà phê robusta của Colombia đến 

muộn hơn dự đoán sẽ còn giữ cho giá cà phê 

kỳ hạn tiếp tục đà tăng trong tuần tới. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Thị trường Việt Nam 

Mức giá trừ lùi của cà phê xuất khẩu Việt Nam 

giảm trong tuần qua cho thấy giá xuất khẩu cà 

phê Việt Nam đang được hỗ trợ bởi nguồn 

cung khan hiếm và nhu cầu mua tăng cao.  

Theo thông tin từ các đại lý địa phương khu 

vực Đăk Lăk, Gia Lai, mức giá hấp dẫn trong 

tuần vừa qua đã khiến nông dân bán ra một 

lượng lớn lượng cà phê dự trữ. Như vậy, nếu 

đồng USD tiếp tục đà giảm giá trong tuần tiếp 

theo, giá cà phê sẽ chịu áp lực tăng mạnh hơn 

tuần này do lượng dự trữ thấp. 



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 

12/4/2011 47800 47700 47800 47900 

13/4/11 47800 47700 47700 47800 

14/4/11 49000 48900 49000 49100 

15/4/11 48400 48300 48400 48500 

16/4/11 48300 48200 48300 48400 

18/4/11 48300 48200 48300 48400 

19/4/11 47500 47400 47500 47600 

20/4/11 47900 47800 47900 48000 

21/4/11 48500 48400 48500 48600 

22/4/11 47800 47700 47800 47800 

25/4/11 47800 47700 47800 47800 

26/4/11 47800 47700 47800 47700 

27/4/11 49000 48900 49000 49000 

28/4/11 49200 49100 49200 49200 

29/4/11 49400 49300 49400 49400 

30/4/11 49400 49200 49300 49400 

3/5/2011 49400 49200 49300 49400 

4/5/2011 50000 49900 49900 50000 

5/5/2011 49700 49600 49600 49700 

6/5/2011 49800 49700 49700 49800 
Ngu�n: AGRODATA 

 

 

 

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

Ngày 28/4/11 29/4/11 30/4/11 3/5/11 4/5/2011 5/5/2011 6/5/11 

FOB (HCM)  2,455 2,475 2,451 2,451 2,570 2,505 2,510 
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 

19/4/11 2414 2425 2443 

20/4/11 2428 2452 2469 

21/4/11 2454 2482 2501 

22/4/11 2408 2435 2456 

25/4/11 2408 2435 2456 

26/4/11 2435 2456 2475 

27/4/11 2473 2502 2522 

28/4/11 2510 2536 2555 

29/4/11 2531 2555 2575 

30/4/11 2531 2555 2575 

3/5/11 2531 2555 2575 

4/5/11 2598 2611 2629 

5/5/11 2564 2577 2596 

6/5/11 2567 2582 2602 
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 

19/4/11 6258 6323 6377 

20/4/11 6406 6474 6527 

21/4/11 6477 6588 6645 

22/4/11 6409 6480 6540 

25/4/11 6415 6470 6534 

26/4/11 6377 6439 6497 

27/4/11 6500 6505 6568 

28/4/11 6502 6521 6581 

29/4/11 6569 6582 6641 

30/4/11 6586 6570 6635 

3/5/11 6700 6712 6772 

4/5/11 6708 6706 6782 

5/5/11 6463 6477 6533 

6/5/11 6463 6477 6533 
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 

2/5/2011 2765 2657 

3/5/2011 2820 2710 

4/5/2011 2787 2687 

5/5/2011 2787 2687 
Ngu�n: AGRODATA 

 

 

 

 

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

Ngày USA Europe 

2/5/2011 7194 7400 

3/5/2011 7222 7334 

4/5/2011 7007 7090 

5/5/2011 6892 6933 
Ngu�n: AGRODATA 
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4.8 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 

2 14300 15350 14500 

3 14150 15500 14500 

4 14150 15200 14500 

5 14500 15200 14600 

6 14500 15200 14600 

7 14500 16000 14400 

8 14500 15350 14300 

9 14800 15367 14400 

10 15200 15900 14900 

11 15200 16067 15200 

12 15350 16100 15233 

13 15500 16350 15350 

14 15500 16600 15200 

15 16000 16600 15600 

16 15500 16000 15200 

17 15500 15600 15000 

18 15400 15200 15400 

19 15500 15400 15600 
Nguồn: AGRODATA 
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4.9 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 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 
Nguồn: AGRODATA 

 

 


