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ROBUSTA

61,4
triệu bao

11,5%

Biểu đồ 1: Dự báo sản lượng cà phê năm 2018 của
Tổ chức Cà phê Thế giới ICO

So với kỳ báo cáo trước, trong tháng 8, Tổ chức 
Cà phê Thế giới (ICO) hạ dự báo sản lượng cà 
phê niên vụ 2017 – 2018 từ tăng 1,2% xuống 
còn 0,6%, tương ứng sản lượng còn 158,56 
triệu bao.

Con số này thấp hơn 0,3% so với niên vụ 2016 - 
2017. Trong đó, sản lượng cà phê arabica ước 
đạt 97,16 triệu bao, giảm 6,6% so với niên vụ 
trước. Sản lượng cà phê robusta ước đạt 61,4 
triệu bao, tăng 11,5%.

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự đoán sản lượng 
cà phê toàn cầu giai đoạn 2018-2019 đạt 171,2 
triệu bao, tăng 7,1% chủ yếu do sản lượng kỷ 
lục của Brazil.

a. Tình hình sản xuất
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Biểu đồ 2: Sản lượng cà phê toàn cầu và Brazil qua các năm
                      (Nguồn: USDA)

Brazil Khác

Ấn Độ: Hiện sản lượng cà phê ở 
một số nước đang chịu ảnh hưởng 
lớn từ biến đổi khí hậu. Mưa lớn và 

lũ lụt tại các vùng trồng cà phê ở Kerala và 
Karnataka đã làm tình trạng thiếu hụt cà phê 
robusta trở nên trầm trọng hơn, tác động mạnh 
tới các nhà xuất khẩu và sản xuất trong nước. 
Cà phê ở khu vực này chiếm khoảng 20% tổng 
sản lượng cà phê của cả nước.

Colombia: Biến đổi khí hậu đe dọa 
mùa màng, người trồng cà phê đối 
mặt với biên lợi nhuận rất thấp. Từ 

năm 2008 - 2013, sản lượng cà phê Colombia 
giảm 33% do thời tiết khắc nghiệt mà El Niño và 
La Niña gây ra, lượng mưa và các đợt nắng 
nóng đều tăng vọt. Năm nay, người trồng cà phê 
Colombia dự kiến sản xuất 13,3 triệu, tương 
đương 816.466 tấn, tăng khoảng 23% so với 
năm 2013. Tuy nhiên, con số này vẫn cách xa 
mục tiêu 14,7 triệu bao của toàn quốc. Hiệp hội 
Cà phê Quốc gia Colombia cho rằng thực trạng 
trên là do lượng mưa và mây che phủ lớn.

Brazil: Việc thu hoạch cà phê gần 
bước vào giai đoạn cuối. Theo nhà 
tư vấn - phân tích Safras & Mercado 

ở Sao Paulo, nông dân Brazil đã thu hoạch 
được 88% vụ mùa, ước đạt 38 triệu bao arabica 
và 16 triệu bao robusta. Số còn lại khoảng 7,3 
triệu bao arabica đang tiếp tục thu hoạch. Sản 
lượng cà phê nước này niên vụ 2017 – 2018 dự 
đoán khoảng 51 triệu bao, giảm 10,2% so với 
niên vụ 2016 – 2017.

Indonesia: Sản lượng cà phê của 
Indonesia được USDA dự báo đạt 
500.000 bao, tương đương 11,1 

triệu bao. Trong đó, robusta dự kiến đạt 9,7 triệu 
bao trong điều kiện phát triển thuận lợi ở các 
vùng đất thấp của Nam Sumatra và Java, nơi có 
khoảng 75% cà phê được trồng. 

Sản lượng Arabica cũng tăng nhẹ lên 1,4 triệu 
bao nhờ tăng trưởng của miền Bắc Sumatra dự 
kiến bù đắp sản lượng thấp của các khu vực bị 
mưa lớn và gió. Dự kiến Indonesia tăng xuất 
khẩu 300 nghìn bao lên 7,2 triệu bao.
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Châu Phi: sản lượng cà phê niên vụ này cũng 
được ước tính giảm 5,3% xuống còn 17,63 
triệu bao.

b. Tiêu thụ

Theo ICO, tổng lượng cà phê xuất khẩu toàn 
thế giới 9 tháng đầu của niên vụ 2017 – 2018 
đạt 10,45 triệu bao, tăng 2,6% so với cùng kỳ 
niên vụ trước. Trong đó, xuất khẩu cà phê 
robusta tăng 0,4% lên 6,51 triệu bao.

USDA dự báo tiêu thụ cà phê toàn cầu trong 
niên vụ 2017 – 2018 đạt 158,7 triệu tấn, tăng 
1,02% so với niên vụ trước. 5 thị trường tiêu thụ 
cà phê lớn nhất vẫn là Liên minh châu Âu, Mỹ, 
Brazil, Nhật Bản và Philippines.

Mức tiêu thụ của Mỹ và Canada ước khoảng 
570.000 bao/mỗi tuần.

Theo ICO, xuất khẩu cà phê toàn cầu trong 9 
tháng của niên vụ 2017 – 2018 (từ tháng 
10/2017 đến tháng 6/2018) tăng 0,3% so với 
niên vụ 2016 – 2017 lên 90,86 triệu bao.

Tồn kho cuối kỳ ước tính 29,4 triệu bao.

Mới đây, Coca Cola đồng ý chi 5,1 tỷ USD mua 
Costa Coffee – chuỗi cửa hàng cà phê lớn thứ 
hai thế giới của Tập đoàn Whitbread tại Anh. 
Costa hiện có gần 4.000 cửa hàng tại 32 quốc 
gia. Sau khi mua Costa, Coca Cola sẽ cạnh 
tranh trực tiếp với Starbucks và một số thương 
hiệu cà phê toàn cầu khác.

Đầu năm nay, Nestle và Starbucks đồng ý thành 
lập liên minh cà phê trong thương vụ trị giá 7,2 
tỷ USD. Nestle sẽ bán và phân phối các sản 
phẩm của Starbucks tại các cửa hàng trên toàn 
thế giới.
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Biểu đồ 3: Xuất khẩu cà phê thế giới 9 tháng đầu niên vụ 2017 - 2018 (Nguồn: ICO)

tháng 10 (năm trước) - tháng 6 tháng 7 - tháng 9
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c. Giá cả

Theo Cục Xuất nhập khẩu, giá cà phê thế giới 
trong tháng 8 giảm xuống mức thấp nhất kể từ 
năm 2013 do cuộc khủng hoảng tài chính ở Thổ 
Nhĩ Kỳ ảnh hưởng đến thị trường tài chính tại 
các nền kinh tế mới nổi, bao gồm cả Brazil. 

Đồng nội tệ của nhiều nước sản xuất cà phê 
tiếp tục mất giá, trong khi thu hoạch vụ mới ở 
Brazil đang bước vào giai đoạn cuối là những 
yếu tố tác động đến giá cà phê. 

Trên Sàn giao dịch London, giá cà phê robusta 
giao trong tháng 9 giảm 2,6% xuống 1.606 
USD/tấn. Mức giá cao nhất trong tháng 8 là 
1.682 USD/tấn (hôm 6/8), thấp nhất là 1.590 
USD/tấn (lúc 15h56 giờ GMT hôm 31/8).

d. Dự báo

Theo khảo sát của Reuters, niên vụ 2018 – 
2019 giá cà phê cuối năm sẽ tăng nhẹ do nhiều 
nước bắt đầu mua cà phê để dự trữ. Giá cà phê 
arabica và robusta dự kiến tăng lần lượt 6,5% 
và 4,8% so với năm 2017.

Reuters cũng dự đoán, niên vụ 2018 – 2019 sẽ 
dư 4 triệu bao cà phê và sản lượng cà phê ở 
Brazil đạt kỷ lục 60 triệu bao, trong đó 44 
triệu bao cà phê robusta và 16 triệu bao cà 
phê arabica.

Trên Sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica 
giao trong tháng 9 giảm 8,3% xuống 98,95 
UScent/pound. Mức giá cao nhất đạt 109 
UScent/pound (hôm 7/8) và thấp nhất là 96,4 
UScent/pound (hôm 22/8).

Colombia là quốc gia sản xuất cà phê arabica 
chế biến ướt lớn nhất thế giới. Giá cà phê nội 
địa cho một lô xuất khẩu 125 kg là 687.000 
peso (tương đương 231 USD) vào hôm 28/8, 
khoảng 84 US cent/pound.

Giá hợp đồng cà phê arbica giao sau giảm 
xuống mức thấp nhất trong 12 năm qua ở mức 
99,35 US cent/pound vào trung tuần tháng 8, 
chịu áp lực từ đồng tiền suy yếu của nhà cung 
cấp hàng đầu Brazil.

Tại Đông Nam Á, giao dịch cà phê kém sôi 
động do tồn kho thấp khi Việt Nam ở cuối niên 
vụ 2017 - 2018 (kết thúc vào tháng 9). 

Ở Indonesia, mức chênh lệch giá cà phê tăng 
lên để bù đắp cho giá giảm trên sàn giao dịch 
London, nhưng lại khiến sức mua giảm trong 
bối cảnh nguồn cung dồi dào trong vụ thu hoạch 
chính của nước này. Bên cạnh đó, giới thương 
nhân có tâm lý chờ đợi diễn biến mới trên sàn 
giao dịch London.

Hụt nguồn cung đã làm giá cà phê robusta trên 
thị trường Ấn Độ tăng hơn 10 rupee lên 135 - 
140 rupee/kg.
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Biểu đồ 4: Giá cà phê Robusta giao tháng 8 trên sàn
giao dịch London (Nguồn: ICE)
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Biểu đồ 5: Giá cà phê Arabica giao tháng 8 trên sàn
giao dịch New York (Nguồn: ICE)
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Trong khi đó, Cơ quan thống kê nông nghiệp 
Brazil dự đoán, tính riêng năm 2018 sản lượng 
cà phê nước này đạt khoảng 54 – 58 triệu bao.

Tiệu thụ cà phê toàn cầu niên vụ 2018 – 2019 
được dự đoán đạt ngưỡng kỷ lục hơn 160 triệu 
bao, đứng đầu là EU, thứ hai là Mỹ.

Tồn kho cuối năm được dự báo tăng 600 nghìn 
bao lên 7,2 triệu bao



Phần 2
thị trường cà phê
việt nam
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Người trồng cà phê không bán được nhiều do 
giá thấp và lượng tồn kho ít ỏi còn lại trong niên 
vụ hiện tại, sẽ kết thúc vào tháng tới. 

Trong khi đó, các nhà xuất khẩu gặp khó khăn vì 
nhu cầu suy yếu trong mùa hè và dự báo sản 
lượng dồi dào cho vụ tiếp theo.

Theo Hiệp hội Cà phê – Cacao Việt Nam, mùa 
vụ tới khả năng thời tiết thuận lợi. Các địa 
phương vẫn trong giai đoạn tái canh cải tạo 
vườn cà phê nên nhiều nơi chưa thu hoạch. Một 
số diện tích tái canh lại chuyển sang trồng sầu 
riêng, bơ, chanh leo và cây khác có giá trị cao 
hơn, dẫn tới diện tích cà phê giảm.

Đại diện một số công ty chế biến, xuất khẩu cà 
phê cho hay, nhiều hộ đã chuyển sang trồng 
sầu riêng do nhu cầu của Trung Quốc đối với 
loại quả này tăng cao trong khi lợi nhuận cao 
gấp 8 – 10 lần so với cây cà phê. Một số hộ 
khác chuyển sang trồng bơ hoặc hồ tiêu. Tuy 
nhiên, giá hồ tiêu hiện nay cũng giảm mạnh 
xuống đáy 10 năm. 

Mặt khác, cà phê cũng đang chịu sự tàn phá 
của dịch bệnh. Theo đưa tin từ báo VOV, 60 ha 
cà phê ở xã Đắk Mar, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon 
Tum bị bọ cánh cứng phá hoại. Trong số này, chỉ 
có khoảng 10 ha cà phê có khả năng phục hồi, 
đa số còn lại đều bị chết.

a. Tình hình sản xuất

Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn, trong tháng 8, cả nước xuất khẩu 
143.000 tấn cà phê (cao hơn 23.000 tấn so với 
dự báo của các thương lái), trị giá 260 triệu USD. 

b. Tiêu thụ

Tính chung trong 8 tháng đầu năm, kim ngạch 
xuất khẩu cà phê Việt Nam giảm 3,1% đạt 2,5 tỷ 
USD. Xét về lượng, Việt Nam xuất khẩu 1,3 triệu 
tấn cà phê (tương đương 21,78 triệu bao loại 60 
kg/bao), tăng 14,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Biểu đồ 6: Kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam
8 tháng đầy năm 2018
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Giá cà phê xuất khẩu tháng 8 trung bình đạt 
1.818 USD/tấn, giảm 3% so với tháng 7. Tính 
chung 8 tháng đầu năm, giá cà phê xuất khẩu 
đạt 1.893 USD/tấn, giảm 17% so với cùng kỳ 
năm ngoái.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho 
biết, Đức và Mỹ tiếp tục là hai thị trường tiêu thụ 
cà phê lớn nhất của Việt Nam với thị phần lần 
lượt là 12,6% và 9,9%. Các thị trường có giá trị 
xuất khẩu cà phê tăng mạnh so với cùng kỳ 
năm ngoái là Indonesia (gấp 8,3 lần), Nga 
(63,2%) và Philippines (51,5%).

Xuất khẩu cà phê sang Indonesia tăng mạnh 
nhờ vụ thu hoạch chính của nước này vào thời 
điểm cuối năm, do đó, để đủ lượng cà phê giao 
dịch, Indonesia tăng mua vào từ một số thị 

Đức

Mỹ

Italy

Khác

Biểu đồ 7: Các thị trường xuất khẩu cà phê lớn nhất
của Việt Nam 8 tháng đầu năm 2018 (%)
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trường có lượng cà phê dự trữ lớn như Việt 
Nam. Ngoài ra, Indonesia nhập khẩu cà phê Việt 
Nam với giá và chất lượng tốt để chế biến cà 
phê hòa tan, tiêu thụ nội địa, hoặc tái xuất.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, tiêu thu cà phê rang 
xay của Việt Nam niên vụ 2017 – 2018 ở mức 
2,5 triệu bao, tăng 100 nghìn bao so với niên vụ 
2016 – 2017.

c. Giá cả

Theo Báo cáo thực hiện kế hoạch tháng 8/2018 
của ngành nông nghiệp và phát triển (Bộ 
NN&PTNT), thị trường cà phê trong nước giảm 
mạnh theo xu hướng thị trường thế giới. So với 
tháng trước, cà phê vối nhân xô tại các tỉnh Tây 
Nguyên giảm 1.300 – 1.600 đồng/kg so với 
tháng 7 xuống còn 33.000 – 33.800 đ/kg. 

Theo đánh giá của Hiệp hội Cà phê – 
Cacao Việt Nam, đây là mức giá thấp 
nhất trong vòng 50 năm qua.

“Giá bán cà phê đã tiến gần tới giá 
thành sản xuất. Đây là mức giá mà 
người dân không còn động lực để mở 
rộng sản xuất cà phê”.

Tại các kho quanh khu vực TP HCM, giá cà phê 
robusta giảm 1.400 đồng/kg so với tháng 7 
xuống 35.000 đồng/kg.

Bộ NN&PTNT nhận định, nguồn cung dồi dào 
năm 2017 - 2018 và triển vọng lạc quan về vụ 
mùa lớn 2018 - 2019 gây sức ép giảm giá cà 
phê trong tháng 8. 

Bà Carlos Mera - Chuyên gia phân tích của 
Ngân hàng Rabobank tại London cho rằng: 
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Biểu đồ 8: Diễn biến giá cà phê trong nước trong tháng 8 (Nguồn: Tin Tây Nguyên)

Lâm Đồng Đắk Lắk Gia Lai Đắk Nông Kon Tum TP HCM
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Bất chấp những yếu tố bất lợi về diện tích cây 
cà phê có thể giảm hoặc được chuyển đổi sang 
các loại cây trồng khác, giới thương lái dự 
báo sản lượng cà phê trong niên vụ 2018 - 
2019 sẽ tăng 4% so với năm hiện tại lên 
1,85 triệu tấn, tương đương 30,8 triệu bao 60 
kg, cao hơn mức dự báo 29,9 triệu bao cho 
niên vụ 2018 - 2019 của USDA.

Sự gia tăng là nhờ thời tiết thuận lợi. Theo 
ước tính của Trung tâm Dự báo Khí tượng 
Thủy văn Quốc gia, vùng Tây Nguyên dự kiến 
sẽ đón lượng mưa bình thường trong tháng 9. 
Trong quý IV, thời gian cho thu hoạch hạt cà 
phê, dự báo lượng mua thấp hơn mức trung 
bình từ 15 - 30%.

Về giá, Cục Xuất nhập khẩu nhận định, 
những tháng cuối năm 2018, giá cà phê 
duy trì ở mức thấp. 

Xét về tiêu thụ, USDA cho rằng nhu cầu tiêu thụ 
cà phê của Việt Nam niên vụ 2018 – 2019 tăng 
100 nghìn bao so với niên vụ 2017 – 2018 do sự 
mở rộng của hệ thống các cửa hàng cà phê 
nhượng quyền. 

Cục khuyến cáo doanh nghiệp và người trồng 
cà phê cần thận trọng trong việc dự trữ cà phê, 
giá cà phê có thể tiếp tục giảm khi vào vụ thu 
hoạch mới của Việt Nam, bắt đầu từ tháng 10



Phần 3
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Hôm thứ Ba (28/8), Bộ trưởng Tài chính Colombia và người đứng đầu 
liên đoàn những người trồng cà phê quốc gia cho biết, chính phủ 
quốc gia này sẽ chuyển 34 triệu USD (tương đương 100 tỷ 
peso) vào một quỹ để hỗ trợ nông dân trồng cà phê bị tổn 
thương bởi mức giá quốc tế thấp. 

Liên đoàn người trồng cà phê quốc gia Colombia, đại diện cho khoảng 
550.000 hộ trồng cà phê, sẽ tổ chức một hội nghị bàn tròn với các đại 
diện chính phủ để quyết định mức giá cho phép sử dụng tiền và cách 
phân phối nó, Giám đốc liên đoàn, ông Roberto Velez trả lời phỏng 
vấn ở Bogota.

Colombia

Mưa lớn và lũ lụt tại các vùng trồng cà phê ở Kerala và Karnataka đã 
làm tình trạng thiếu hụt cà phê robusta trở nên trầm trọng hơn, 
tác động mạnh tới các nhà xuất khẩu và sản xuất trong nước.

Sản lượng cà phê robusta, chiếm phần lớn lượng cà phê xuất khẩu từ 
Ấn Độ và là nguyên liệu chính cho cà phê hòa tan, đã giảm 10 - 20% 
trong năm ngoái so với dự báo của Cơ quan quản lý cà phê là 221.000 
tấn. Thời tiết khắc nghiệt khả năng làm sản lượng thu hoạch vụ tiếp 
theo, dự kiến vào tháng 12. Trong khi đó, mùa vụ cà phê arabica không 
bị ảnh hưởng nhiều.

"Tình hình hiện tại, chúng tôi có thể thiếu tới 20% khi chúng tôi mong 
đợi một mùa cà phê robusta tốt hơn", ông N Sathappan - Giám đốc 
SLN Coffee, công ty thu mua cà phê với khối lượng lớn để xuất khẩu 
và bán trong nước, cho biết.

Mưa lớn đã gây ra thiệt hại trên diện rộng đối với cây cà phê ở một số 
khu vực của Kodagu ở Karnataka và Wayanad ở Kerala.

Ấn Độ

Các nhà xuất khẩu cà phê Brazil đang gặp khó khăn trong việc 
tìm thuyền để vận chuyển vụ mùa bội thu từ quốc gia sản xuất 
hàng đầu thế giới. Điều này có thể dẫn đến sự chậm trễ về nguồn 
cung đối với các nhà rang xay trên toàn thế giới.

Tuy nhiên, về tổng thể, nguồn cung dồi dào tại các quốc gia tiêu thụ 
sẽ hạn chế bất kỳ tác động trong ngắn hạn nào từ sự chậm trễ trong 
việc giao mùa vụ mới của Brazil và vẫn chưa ảnh hưởng đến giá cà 
phê, đang ở mức thấp nhất trong 12 năm.

Người dân trồng cà phê ở Brazil đang hoàn thành mùa vụ, chính phủ 
và ngành công nghiệp ước đạt mức kỷ lục khoảng 60 triệu bao 60 kg, 
so với 45 triệu bao trong năm ngoái.

Theo các nhà xuất nhập khẩu, tàu container không có khả năng ngay 
lập tức vận chuyển khối lượng lớn hạt cà phê, đang được đưa đến 
các cảng xuất khẩu hàng đầu như Santos và Rio de Janeiro.

Điều đó có nghĩa là các nhà xuất khẩu, thường đặt chỗ trên các tàu 
container một hoặc hai tuần trước, có thể phải chờ đến 8 tuần.

Brazil
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Fairtrade Africa mới đây đưa ra dự án trị giá 1,1 triệu euro (1,28 triệu 
USD) nhằm giúp nông đân Ethiopia cải thiện năng suất trồng cà phê 
trước sự gia tăng của biến đổi khí hậu.
Một báo cáo năm 2017 từ Vườn thực vật Hoàng gia ở Kew ở Anh và 
các nhà khoa học Ethiopia kết luận rằng, với sự gia tăng biên độ khí 
hậu trong suốt thế kỷ này, 59% lượng cà phê hiện tại của Ethiopia có 
không còn phù hợp với sự phát triển của arabica. Nhóm cho biết 
“phương thức kinh doanh như thường lệ” đối với sản xuất cà phê ở 
Ethiopia có thể gây ra thảm họa cho ngành.

Theo Fairtrade Africa, cà phê là mặt hàng xuất khẩu có giá trị nhất của 
Ethiopia, cà phê niên vụ 2016 - 2017 tạo ra hơn 860 triệu USD doanh 
thu xuất khẩu cho đất nước này.

Ethiopia

Mới đây, Bộ Tài Chính gửi công văn tới Thủ trưởng các đơn vị thuộc 
bộ yêu cầu báo cáo tình hình giải quyết các 20 kiến nghị còn tồn đọng. 
Trong số này, có một số kiến nghị liên quan đến chính sách bảo hiểm 
nông nghiệp. Cụ thể, cử tri tỉnh Gia Lai đề nghị Chính phủ có chính 
sách hỗ trợ bảo hiểm cây trồng đối với cà phê, hồ tiêu, điều, cao su 
nhằm giúp nông dân ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm thiểu thiệt hại 
trong sản xuất nông nghiệp.

Cùng lúc, cử tri tỉnh Khánh Hòa đề nghị Chính phủ có biện pháp phát 
triển thị trường bảo hiểm nông nghiệp. Đây là thị trường dễ gặp rủi ro 
do những biến động của thời tiết, thiên tai, dịch bệnh trong khi mức 
phí bảo hiểm nông nghiệp không cao nhưng lại phải bồi thường lớn 
khi xảy biến động. Vì vậy, cử tri tỉnh Khánh Hòa đề nghị Chính phủ có 
những biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nông 
nghiệp như giảm thuế, hỗ trợ phí mua bảo hiểm rủi ro cho nông dân

Việt Nam
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danh mục biểu đồ

nguồn tham khảo

Báo cáo “Thị trường cà phê tháng 8/2018” được phóng viên mục Hàng hóa của VietnamBiz tổng hợp và trình bày. Sử 
dụng thông tin và số liệu Các số liệu, thông tin và những phân tích được tổng hợp trong báo cáo “Thị trường cà phê tháng 
8/2018” chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không được sử dụng như lời khuyên cho việc tư vấn kinh doanh, tài 
chính và những lĩnh vực chuyên nghiệp khác.

bản quyền

Thông tin và tài liệu trong báo cáo được nỗ lực tổng hợp dưới dạng sẵn có một cách chính xác nhất có thể. Tuy nhiên, tác 
giả không đảm bảo tính chính xác, sự thích hợp hay đầy đủ của các thông tin và số liệu, đồng thời tuyên bố miễn trừ hoàn 
toàn trách nhiệm đối với các lỗi hoặc thiếu sót trong các thông tin và số liệu này.

tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

VietnamBiz sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường đối với bất kỳ chi phí, tổn thất hoặc thiệt hại nào cho dù trực tiếp hay 
gián tiếp, có liên quan tới hoặc là hậu quả của việc sử dụng báo cáo, hoặc liên quan tới những thiếu sót, sai sót.

giới hạn trách nhiệm 
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