
Chỉ tiêu  Đơn vị  T01 2018 T01 2019 % tăng 01T 2018 01T 2019 % tăng 
Kế hoạch 
năm 2019 

% kế hoạch 

Doanh thu xuất khẩu  Triệu usd 39,74 36,98 -7% 39,74 36,98 -7% 

  Mỹ Triệu usd 14,06 13,22 - 6% 14,06 13,22 - 6%   

  Nhật  Triệu usd 6,91 6,41 -7% 6,91 6,41 -7%   

  Châu Âu Triệu usd 4,69 4,66 -0.6% 4,69 4,66 -0.6%   

  Hàn Quốc Triệu usd 3,82 1,87 -51% 3,82 1,87 -51%   

  Khác Triệu usd 10,26 10,83 +5% 10,26 10,83 +5%   

Sản lượng xuất khẩu  Tấn  3.361 3.210 -4,4% 3.361 3.210 -4,4% 

Giá trị hợp đồng đã ký Triệu usd 40,49 40,49 

Sản lượng hợp đồng đã ký Tấn 3.305 3.305 

Bản tin xuất khẩu tháng 01, 2019 

DOANH THU XUẤT KHẨU 

ĐIỂM NHẤN TRONG HOẠT ĐỘNG 

S H A R I N G    G O O D    F O O D 

Trong tháng một nguồn nguyên liệu tôm chưa dồi dào, hiện giá tôm nguyên liệu (tôm thẻ chân trắng) tăng 50 cent so với cùng 
kz. Trong khi đó, tôm sú trung bình giảm 50 Cent. Như thường lệ,  Quý 1 là quý thấp điểm của ngành Tôm do lượng tồn kho vẫn 
cao ở các nước nhập khẩu như Mỹ, sau hội chợ Boston ( tháng 3) tại Mỹ, thị trường tôm sẽ sôi động trở lại.  



Ghi chú 

Những nội dung trong báo cáo chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư tổ chức cũng như nhà đầu 
tư cá nhân của Tập đoàn Minh Phú (MPC). Tuy MPC sẽ nỗ lực để đảm bảo tính minh bạch, đầy đủ và chính xác về 
các thông tin trong bản tin này, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo rẳng sẽ không có bất lỗi sai hay sai sót nào có 
thể xảy ra. MPC được miễn trừ trách nhiệm đối với tất cả hay bất kz thiệt hại nào liên quan đến các thông tin được 
đề cập trong bản tin cũng như các thông tin không chính xác, không đầy đủ hoặc không được cập nhật kịp thời.    

MPC không cho phép việc sao chép, sửa đổi, phát hành và sử dụng một phần hay toàn bộ bản tin này vì bất kz mục 
đích nào khác. Vui lòng ghi rõ nguồn trích dẫn nếu sử dụng những thông tin trong bản tin này.  

S H A R I N G    G O O D    F O O D 


