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Tỷ giá 
1 USD = 20.890 đ 

1 EUR = 27.060,50 đ 
1 CNY = 3.403 đ 

1 USD = 54,63 RS  

 
Ngày phát hành: 16-4-2013 

Chứng khoán 
LAF: 4,7 

VDL: 25,9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 Thị trường điều nhân: 

Ấn Độ: 

Trong 2 tuần trở lại đây, lượng xuất khẩu điều nhân của 
Ấn Độ khá ổn định. Các đơn hàng mới chủ yếu giao trong 
Quý II/ 2013. Ít đơn hàng ký giao Quý III, IV. Khách tập 
trung mua nhiều hàng nhân nguyên trắng cấp cao, hàng 
bể cấp dưới khách ít quan tâm. Tham khảo giá điều nhân 
xuất khẩu của Ấn Độ (ĐVT: USD/Lb FOB Ấn Độ): 

W240: 3,95 - 4,05 ; W320: 3,40 - 3,50; 
W450: 3,10 - 3,20 ; SW320: 3,10 - 3,20; 

WS: 2,20 - 2,30 ; LP: 1,50 - 1,60 

Thị trường nội địa, tháng 4 là tháng mở đầu cho năm tài 
chính ở Ấn Độ, giao dịch sôi động trở lại. Giá chào bán 
tăng nhẹ ở một số mã hàng. 

*** Theo dự báo của các chuyên gia Ấn Độ, thị trường sẽ 
tiếp tục “đi ngang” trong vòng 1 – 2 tháng tới và giá 
WW320 sẽ ở ngưỡng từ 3,3 – 3,5 USD/Lb FOB Ấn Độ.   

Việt Nam: 

Kể từ đầu tháng 4/ 2013 đến nay, thị trường xuất khẩu 
nhân điều ít giao dịch. Giá trong 1 – 2 tuần nay giảm nhẹ.  
Hiện nay giá bán phổ biến nhóm hàng nhân nguyên trắng 
cấp cao thấp hơn so với giá Ấn Độ khoảng 5 cents/ Lb, giá 
hàng bể cấp dưới thấp hơn khoảng 10 cents/ Lb. 

Khách hàng tập trung mua hàng bể (LP, WS) từ Việt Nam 
do giá tốt hơn Ấn Độ và có chất lượng tương đương. Ghi 
nhận giao dịch trong 3 tháng đầu năm 2013, lượng hàng 
bể xuất khẩu tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. 

*** Do giá hàng bể hiện nay quá thấp, nhiều nhà máy 
quan tâm đầu tư, cải tiến công nghệ chế biến điều, đặc 
biệt lựa chọn kỹ nguyên liệu đầu vào để giảm tối đa tỷ lệ 
hàng bể sau chế biến.  

*** Nguyên nhân sức mua yếu từ thị trường Trung Quốc 
thời gian gần đây, theo một số doanh nghiệp hội viên, chủ 
yếu là do nền kinh tế Trung Quốc đang trong giai đoạn 
khó khăn, tăng trưởng thấp hơn dự báo, người dân phải 
“thắt lưng buộc bụng” nên lượng tiêu dùng giảm. 

*** Kế hoạch làm việc của Đoàn khách Trung Quốc tại 
Việt Nam từ ngày 23 - 28/4/2013: Đoàn sẽ có một buổi 
làm việc với Hội viên VINACAS để thông tin về tình hình 
thị trường và chất lượng sản phẩm nhân điều xuất khẩu 
vào thị trường Trung Quốc. Sau buổi làm việc này, Đoàn 
sẽ có chuyến thăm và làm việc tại Bình Phước, Long An, 
Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu.  

 Thị trường điều thô: 

Mùa vụ điều thô trong nước năm 2013 đã kết thúc. Đến 
nay chưa có số liệu chính thức về tình hình sản lượng, 
mùa vụ điều năm 2013 từ phía Bộ NN & PT NT. 

Thị trường điều thô quốc tế: Người bán chào bán nhiều 
nhưng người mua ít do những khó khăn về tài chính. Một 
số hợp đồng NK điều thô từ Tây Phi vụ mới đã được ký, 
giao trong tháng 5 – 6/ 2013. Kích cỡ lô hàng nhỏ, trên 
dưới 200 tấn/ lô. Giá cả giao dịch giảm nhẹ.  

Tham khảo giá điều thô NK (ĐVT: USD/Mt CFR Tp. HCM): 
Ghana: 970 – 980; IVC: 900 – 950; Nigeria: 800 – 850. 

Năm 2013, nguy cơ chậm trễ giao hàng cho các lô hàng 
điều thô vụ mới do các vấn đề về kho bãi, vận chuyển, 
logistic có thể sẽ tiếp tục diễn ra. Trong những tuần vừa 
qua, một số cơn mưa trái mùa gây ra quan ngại về chất 
lượng hàng hóa. 

*** Hiệp hội Điều Nigeria (NCAN) cho biết sản lượng điều 
Nigeria năm 2012 đã đạt mức 120.000 tấn. Như vậy cùng 
với Bờ Biển Ngà, Ghana, Benin,… Tây Phi hiện là khu vực 
có sản lượng điều lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Ấn Độ. 

 Tin khác: 

1. Từ ngày 08 – 14/4/2013, Ban chuyên đề VTV1 phối hợp 
với Văn phòng VINACAS thực hiện một loạt phóng sự 
chuyên đề “Ngành điều Việt Nam – cơ hội và thách thức” 
tại các tỉnh Bình Phước, Bình Dương, Long An, Đồng Nai. 
Phóng sự  dự kiến sẽ được phát sóng trên VTV1 trong 
tháng 4/ 2013. Sau loạt phóng sự đầu tiên, VTV1 tiếp tục 
triển khai thực hiện phóng sự tại các tỉnh miền Trung và 
Tây Nguyên. 

2. Về đề xuất thu 1 USD/tấn điều xuất khẩu không phân 
biệt đối tượng: căn cứ Nghị quyết Đại hội Nhiệm kỳ VIII 
của VINACAS, nếu thu 1 USD/tấn nhân điều xuất khẩu 
không phân biệt đối tượng thì số tiền thu 1 USD của các 
doanh nghiệp ngoài Hội viên sẽ dành cho công tác khuyến 
nông cây điều. Đây mới chỉ là đề xuất và chỉ được thông 
qua nếu có sự đồng thuận của tất cả các doanh nghiệp 
trong ngành. Sau khi nghiên cứu kỹ nội dung đề xuất, 
Thường trực Hiệp hội cho rằng việc thu 1 USD không phân 
biệt đối tượng hiện nay chưa thể thực hiện được. 

Về việc thu 1 USD/ tấn nhân điều xuất khẩu hiện nay của 
Hội viên, do tình hình SX KD của các doanh nghiệp thành 
viên năm 2011 – 2012 gặp khó khăn, Thường trực Hiệp 
hội có ý kiến đề xuất Ban chấp hành Hiệp hội xem xét 
thông qua phương án không thu kể từ tháng 1 năm 2014. 

3. Năm 2013 – 2014, Chính quyền bang Goa - Ấn Độ dự 
kiến sẽ tổ chức Lễ hội điều và dừa để thúc đẩy ngành du 
lịch và SX điều của địa phương. Ngoài hạt điều chất lượng 
tốt, Goa còn nổi tiếng với đặc sản rượu điều (Feni). 

__________ 

Ghi chú: các thông tin của Bản tin này được biên tập từ một số báo, đài 
trong nước và quốc tế (World cashew, Business Line,… và thông tin của 

Hội viên VINACAS. 
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SỐ LIỆU THỐNG KÊ XUẤT KHẨU ĐIỀU NHÂN CỦA VIỆT NAM 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2013 

 

 
Tháng Lượng XK tăng giảm 

(+/-) so 
với cùng kỳ 

2012 

Kim ngạch XK +/- 
cùng kỳ 

2012 

Giá XK bình 
quân 

+/- cùng 
kỳ 2012 

(Mt) % (USD) % (USD) % 

1 18,479  92.27% 109,740,634  52.86% 5,939  -20.49% 

2 15,848  44.48% 91,042,568  23.01% 5,745  -14.86% 

3 15,422  8.49% 96,457,957  1.70% 6,254  -6.26% 

T.C. 49,749  42.97% 297,241,160  23.52% 5,979  -14.13% 

KH: 180,000  -10.19% 1,500,000,000  14.07% 8,333  26.24% 

  % TT so với KH 27.64% % so với KH 19.82%   71.75% 

KH: Kế hoạch SX KD năm 2013 của VINACAS 

________________ 

 

SỐ LIỆU THỐNG KÊ NHẬP KHẨU ĐIỀU THÔ CỦA VIỆT NAM 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2013 

 

 
Tháng Lượng NK tăng/ giảm 

(+/-) so với 
cùng kỳ 2012 

Kim ngạch NK +/- cùng 
kỳ 2012 

Giá NK bình 
quân 

+/- cùng 
kỳ 2012 

(Mt) % (USD) % (USD/ Mt.) % 

1 25,430  741.77% 24,360,735  548.22% 958  -22.99% 

2 33,996  203.83% 37,412,326  192.45% 1,100  -3.72% 

3 32,919  -13.02% 35,048,744  -9.72% 1,065  3.79% 

T.C. 92,345  77.40% 96,821,804  74.85% 1,041  -8.49% 

KH: 400,000  35.69% 300,000,000  3.10% 750  -25.74% 

  % so với KH 23.09% % so với KH 32.27%   138.81% 

KH: Kế hoạch SX KD năm 2013 của VINACAS 

____________ 

Nguồn: TCHQ 


