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Tỷ giá 
1 USD = 20.920 đ 

1 EUR = 26.895,58 đ 
1 CNY = 3.388 đ 

1 USD = 54,38 RS  

 
Ngày phát hành: 22-3-2013 

Chứng khoán 
LAF: 5,4 

VDL: 21,3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Thị trường điều nhân: 

Việt Nam: 

Theo số liệu thống kê của TCHQ, XK nhân điều tháng 
2/2013 đạt 15,85 ngàn tấn, kim ngạch XK đạt 91,04 triệu 
USD. Tính chung 2 tháng đầu năm, khối lượng XK đạt 
34,3 ngàn tấn, kim ngạch XK đạt 200,78 triệu USD, tăng 
66,8% về lượng và tăng 37,71% về giá trị so với cùng kỳ 
năm 2012. Tuy nhiên giá XK bình quân lại giảm 17,82% 
so với cùng kỳ năm 2012. 

Trong 2 – 3 tuần qua, thị trường xuất khẩu giao dịch bình 
thường, giá ổn định. Tham khảo giá XK điều nhân tuần 
qua bán đi thị trường EU, Bắc Mỹ, Úc (ĐVT: USD/Lb FOB 
Tp. HCM): 

W240: 3,80 – 3,90 ; W320: 3,30 - 3,40 
W450: 3,05 - 3,15 ; SW320: 3,00 - 3,10 

WS: 2,00 - 2,20 ; LP: 1,40 - 1,50 

*** Hội Công Thương Điện Bạch – Quảng Đông – Trung 
Quốc dự kiến sẽ qua thăm Việt Nam trong tháng 4/2013 
(4 ngày) và làm việc tại các tỉnh: Long An, Đồng Nai, Bình 
Phước và Tp. HCM nhằm phổ biến một số yêu cầu của thị 
trường đối với hạt điều nhân XK từ Việt Nam (về chất 
lượng sản phẩm, quy cách khử trùng, đóng gói,…). 

  

Ấn Độ: 

Ấn Độ hiện đã trở thành 1 trong 5 thị trường tiêu thụ 
nhân điều lớn nhất thế giới và là thị trường tiêu thụ điều 
nhân lớn của Việt Nam. Tại Ấn Độ, tháng 3 hàng năm là 
tháng cuối cùng của năm tài chính - đây cũng là thời điểm 
đáo hạn ngân hàng của nhiều doanh nghiệp, do vậy việc 
các nhà bán buôn lớn giảm mua vào trong thời gian này là 
điều dễ hiểu. Dự kiến thị trường Bắc Ấn Độ có thể giao 
dịch mạnh trở lại vào đầu tháng 4/ 2013. Hiện đang chuẩn 
bị diễn ra “Lễ hội màu sắc” hay “Holi festival” ở Ấn Độ 
(ngày 27/3/2013).   

Trong 2 – 3 tuần qua, thị trường nội địa Ấn Độ ít giao 
dịch, thị trường xuất khẩu giao dịch bình thường, giá ổn 
định. Tham khảo giá điều nhân XK của Ấn Độ tuần qua: 
(ĐVT: USD/Lb FOB Ấn Độ):  

W240:  3,85 - 3,95; W320: 3,30 - 3,45 
W450: 3,05 - 3,15; SW320: 3,00 - 3,10 

WS: 2,10 - 2,20; LP: 1,40 - 1,50 

  
 Thị trường điều thô: 

Theo số liệu thống kê của TCHQ, NK điều thô tháng 
2/2013 là 34 ngàn tấn với trị giá NK 37,4 triệu USD. Tính 
chung 2 tháng đầu năm, khối lượng NK đạt 59,42 ngàn 
tấn, trị giá NK đạt 61,77 triệu USD, tăng rất cao, 318,2% 
về lượng và tăng 273,23% về giá trị so với cùng kỳ năm 
2012. Mặc dù vậy giá NK bình quân lại giảm 13,8% so với 
cùng kỳ năm 2012.  

Mùa vụ điều trong nước: 

Mùa vụ điều trong nước khu vực Đông Nam Bộ năm nay 

cơ bản đã kết thúc. Mùa vụ năm nay thực tế diễn ra bình 
thường nhưng kết quả ra sao thì phải đợi hết tháng 4 – 
5/2013 khi kết thúc mùa vụ khu vực Duyên hải Nam Trung 
Bộ và Tây Nguyên thì chúng ta mới đánh giá được.  

Giá điều khô nhập kho tại Long An (sau phơi 3 nắng và trừ 
hao hụt) đối với hàng Bình Phước và Đồng Nai từ 28 – 
30.000 đ/kg. Với mức giá nguyên liệu trong nước quá cao 
trong khi giá nhân như hiện nay thì DN chế biến sẽ khó 
đạt hiệu quả.  

Thị trường điều thô quốc tế: 

Mùa vụ điều Ấn Độ, Tây Phi, Braxin đang diễn ra bình 
thường. Có tin đồn trong tháng 4 sẽ có 1 tàu chở điều thô 
từ châu Phi 30.000 tấn cập cảng Việt Nam. Ban biên tập 
Bản tin đang kiểm tra xác minh thông tin này.  

Hiện nay giá điều thô IVC vụ mới đang được chào ở mức 
giá 900 – 950 USD/Mt CIF Tp. HCM, Benin: 1.000 – 1.050; 
Nigeria 800 – 850 tùy theo chất lượng.  

Với mức giá kể trên thì hiện nhập khẩu hiệu quả hơn mua 
trong nước.  

  
 Tin khác: 

1. Một số DN tham gia NK điều thô vừa qua băn khoăn về 
những quy định tại Thông tư 13/2011/TT-BNNPTNT ngày 
16/3/2011 của Bộ NN & PT Nông thôn khi có bài báo nói 
rằng đến hết thời điểm tháng 1/ 2013, chưa có một quốc 
gia XK điều thô (Tây Phi, Đông Phi,…) nào có đăng ký hồ 
sơ với cơ quan chức năng của Việt Nam.  

Tuy nhiên, theo nội dung công văn số 1295/BVTV-
QLATTPMT ngày 10/8/2011 của Cục Bảo vệ Thực vật – Bộ 
NN & PT Nông thôn, hạt điều là mặt hàng tạm thời chưa 
áp dụng Mục a, Khoản 1, Điều 5 của Thông tư 
13/2011/TT-BNNPTNT. Như vậy có nghĩa là hiện nay hạt 
điều thô vẫn được NK bình thường và không gặp trở ngại 
nào. Tuy nhiên các DN NK nên thông tin và khuyến cáo 
người bán liên hệ với cơ quan quản lý của Việt Nam để 
được hướng dân đăng ký hồ sơ XK vào VN (nếu cần thiết).  

2. Theo Nghị quyết 02/NQ-CP trong năm 2013, sẽ áp 
dụng tiêu chí khác cho Doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ 
để được hưởng chính sách ưu đãi thuế. Theo đó, Doanh 
nghiệp vừa và nhỏ phải đáp ứng đầy đủ cả 2 tiêu chí về 
lao động (dưới 200 lao động) và doanh thu năm (không 
quá 20 tỷ đồng). Cách xác định số lao động và doanh thu 
được quy định cụ thể trong Thông tư 16/2013/TT-BTC. So 
với các quy định cũ (tại Thông tư 83/2012/TT-BTC, Nghị 
định 60/2012/NĐ-CP) thì điều kiện hiện nay đã thay thế 
tiêu chí vốn bằng tiêu chí doanh thu, cũng như sửa lại tiêu 
chí về số lượng lao động. Có thể thấy, quy định mới này 
chặt chẽ hơn và tăng thêm ràng buộc với DN, điều này sẽ 
dẫn đến việc một số đơn vị đã được hưởng chính sách 
trong năm 2012 sẽ không được hưởng chính sách ở nửa 
đầu năm 2013 và ngược lại. 

__________ 

Ghi chú: các thông tin của Bản tin này được biên tập từ một số báo, đài 
trong nước và quốc tế và thông tin của Hội viên VINACAS. 


