Theo báo cáo của Cục Quản lý giá, giá một số mặt hàng thiết yếu trên thị
trường trong tháng 9/2017 so với tháng 8/2017 như sau: Các mặt hàng có xu hướng
giảm: giá bán buôn đường, thức ăn chăn nuôi. Giá lúa, gạo tại miền Nam, thực phẩm
tươi sống (trừ mặt hàng rau củ quả), giá bán lẻ đường, xi măng ổn định. Các mặt hàng
tăng giá: giá lúa, gạo tại miền Bắc, phân bón urê, muối ăn, thép, LPG, xăng dầu. Cụ thể
diễn biến tình hình giá một số mặt hàng tháng 9/2017 như sau:
Lúa, gạo: Tại miền Bắc, trước thời điểm thu hoạch vụ mùa, giá lúa gạo tẻ
thường tăng nhẹ so với cùng kỳ tháng 8/2017. Giá lúa tẻ thường ở mức 6.700-7.500
đồng/kg (tăng 200 đồng/kg), giá một số loại lúa chất lượng cao hơn ở mức 8.000-9.500
đồng/kg; giá gạo tẻ thường ở mức 8.700-14.000 đồng/kg (tăng 200 đồng/kg).
Tại miền Nam, giá lúa gạo có xu hướng ổn định so với tháng 8/2017. Giá lúa
khô tại kho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long loại thường ở mức 5.300-5.800
đồng/kg; giá gạo thành phẩm 5% tấm không bao bì giao tại mạn tàu hiện khoảng 8.3008.600 đồng/kg, gạo 25% tấm khoảng 7.750-7.950 đồng/kg.
Thực phẩm tươi sống: Trong tháng 9/2017, giá hầu hết các loại thực phẩm tươi
sống đều ổn định so với cùng kỳ tháng 8/2017. Riêng giá một số loại rau tăng do ảnh
hưởng của mưa bão, giá thịt lợn hơi giảm nhẹ do nguồn cung dồi dào. Mức giá một số
mặt hàng cụ thể như sau:
Thịt lợn hơi, tại miền Bắc, giá phổ biến khoảng 30.000-33.000 đồng/kg (giảm
2.000 đồng/kg), tại miền Nam, giá khoảng 30.000-34.000 đồng/kg (giảm 3.000
đồng/kg). Thịt bò thăn ổn định, giá phổ biến khoảng 260.000-275.000 đồng/kg. Thịt gà
ta làm sẵn có kiểm dịch ổn định, giá ở mức 90.000- 105.000 đồng/kg; thịt gà công
nghiệp làm sẵn ở mức 50.000-60.000 đồng/kg.
Giá một số mặt hàng thuỷ, hải sản ổn định: Cá chép phổ biến 65.000- 75.000
đồng/kg; tôm sú phổ biến 200.000-205.000 đồng/kg; cá quả phổ biến 120.000-127.000
đồng/kg.
Giá hầu hết các loại rau, củ, quả tăng nhẹ. Bắp cải phổ biến 7.000-10.000
đồng/kg (tăng 2.000 đồng/kg); khoai tây phổ biến 9.000-12.000 đồng/kg (tăng 1.0002.000 đồng/kg); cà chua phổ biến 9.000-10.000 đồng/kg (tăng 1.000 đồng/kg).
Phân bón urê: Mặc dù nhu cầu phân bón Urê trong nước chưa tăng cao, tuy
nhiên do ảnh hưởng của giá phân bón trên thị trường thế giới nên giá phân bón Urê
trong nước tăng nhẹ trong tháng 9/2017. Tại miền Bắc, mức giá khoảng 6.600-7.300
đồng/kg (tăng 100-500 đồng/kg); tại miền Nam, mức giá khoảng 6.500-7.300 đồng/kg
(tăng 400-500 đồng/kg).
Muối: Giá muối tăng so với tháng trước tại các khu vực miền Bắc, miền Trung
và khu vực Nam Bộ do thời tiết mưa nhiều. Cụ thể: miền Bắc khoảng 1.600-2.500
đồng/kg (tăng 100 đồng/kg); Nam Trung Bộ: muối thủ công từ 1.200-1.800 đồng/kg
(tăng 100-200 đồng/kg); muối công nghiệp khoảng 1.100-1.200 đồng/kg (tăng 100
đồng/kg); Đồng bằng sông Cửu Long khoảng 700-1.200 đồng/kg (tăng 100 đồng/kg).
Đường ăn: Giá bán buôn đường trên thị trường tháng 9/2017 giảm so với tháng
8/2017, cụ thể: giá bán buôn đường RS khoảng 13.100-14.600 đồng/kg (giảm 1.2001.400 đồng/kg); giá bán buôn đường RE khoảng 15.700-16.500 đồng/kg (giảm 300
đồng/kg). Giá bán lẻ đường trên thị trường tiếp tục ổn định mức 18.000-21.000 đồng/kg
trong hơn 1 năm trở lại đây.
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Thức ăn chăn nuôi: Giá bán thức ăn hỗn hợp tháng 9/2017 giảm nhẹ so với
tháng 8/2017. Hiện giá thức ăn hỗn hợp cho lợn thịt ở mức 7.800 đồng/kg, giá thức ăn
hỗn hợp cho gà thịt ở mức 8.960 đồng/kg, giảm 50 đồng/kg.
Xăng, dầu: Trong tháng 9/2017, Bộ Công thương đã có 02 lần điều chỉnh giá
xăng dầu (ngày 05/9 và ngày 20/9/2017), giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu tháng được
điều chỉnh tăng 430-720 đồng/lít,kg (tùy từng mặt hàng) so với tháng trước như sau:
Xăng Ron 92 tăng 630 đồng/lít, xăng E5 tăng 580 đồng/lít; dầu điêzen 0,05S tăng 650
đồng/lít, dầu hỏa tăng 720 đồng/lít, dầu madút 180CST 3,5S tăng 430 đồng/kg.
Hiện giá bán lẻ các loại xăng, dầu từ sau thời điểm 15 giờ 00 ngày 20/9/2017
như sau: Xăng RON 92 là 18.110 đồng/lít, xăng E5 là 17.830 đồng/lít, dầu điêzen 0,05S
là 14.440 đồng/lít, dầu hỏa là 13.110 đồng/lít, dầu madút 180CST 3,5S là 11.530
đồng/kg.
LPG: Theo tin Reuters, giá CP (contract price) trên thị trường thế giới tháng
9/2017 do Công ty Aramco của Ả Rập công bố tăng so với tháng 8/2017. Theo đó, từ
01/9/2017 các doanh nghiệp thực hiện kê khai giá LPG tại Bộ Tài chính điều chỉnh tăng
giá bán lẻ là 16.000 đồng/b nh 12kg. Mức điều chỉnh giá bán buôn tăng từ 1.197- 1.333
đồng/kg.
Xi măng: Giá xi măng tháng 9/2017 ổn định so với tháng 8/2017 do giá nguyên
vật liệu đầu vào, chi phí sản xuất cơ bản ổn định. Theo báo cáo của Sở Tài chính các
tỉnh, thành phố, giá bán lẻ xi măng tháng 9/2017 cơ bản ổn định so với tháng 8/2017;
tại các tỉnh miền Bắc, miền Trung hiện ở mức 1.050.000-1.550.000 đồng/tấn; tại các
tỉnh miền Nam ở mức 1.460.000-1.850.000 đồng/tấn.
Thép xây dựng: Theo Tổng Công ty thép Việt Nam, do tác động của giá phôi
thép, thép phế trên thị trường thế giới giảm nên giá thép tại các nhà máy trong nước
tháng 9/2017 tăng khoảng 300-1.000 đồng/kg tùy từng chủng loại.
Dự báo: Một số yếu tố tác động gây sức ép tăng lên mặt bằng giá tháng 10/2016:
đợt điều chỉnh tăng giá xăng dầu ngày 20/9 sẽ tác động một phần vào kỳ tính chỉ số giá
tháng 10/2016 cũng như xu hướng tăng của giá xăng dầu trong thời gian tới; có 09 địa
phương đăng ký điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh đối với người không có thẻ bảo
hiểm y tế trong tháng 10, trong đó có TP. Hồ Chí Minh; việc điều chỉnh mức giá, khung
giá dịch vụ chuyên ngành hàng không trong tháng 10 theo Quyết định số 2345/QĐBGTVT ngày 08/8/2017 của Bộ Giao thông vận tải tác động làm tăng chỉ số giá nhóm
dịch vụ hành khách đường hàng không khoảng 1,3%; đóng góp vào chỉ số CPI tháng
10/2017 khoảng 0,001%. Ngoài ra, giá hàng may mặc, mũ nón, giày dép có thể tăng tại
các tỉnh miền Bắc do thời tiết chuyển mùa se lạnh cũng sẽ tạo sức ép lên mặt bằng chỉ
số giá tiêu dùng cả nước nói chung.
Ở chiều ngược lại, một số mặt hàng có khả năng ổn định hoặc giảm giá nhẹ
trong tháng tới như mặt hàng thóc gạo, phân bón, vật liệu xây dựng do nhu cầu tiêu thụ
vẫn ở mức thấp, các mặt hàng thực phẩm dự báo sẽ ổn định do nguồn cung đảm bảo và
do mùa mưa bão đã qua. Ngoài ra, các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục tăng cường công
tác quản lý giá, điều hành, b nh ổn giá sẽ góp phần giữ cho giá cả thị trường không xảy
ra biến động bất thường trong tháng tới./.
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