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ROBUSTA

61,4
triệu bao

11,5%

Biểu đồ 1: Dự báo sản lượng cà phê niên vụ 2017 - 2018
                     của Tổ chức Cà phê Thế giới ICO

Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Cà phê 
Thế giới (ICO), tổng sản lượng toàn cầu trong 
năm mùa vụ 2017 – 2018 ước đạt 158,6 triệu 
bao. 

Trong đó, ICO dự báo sản lượng sẽ tăng 14,2% 
lên 78,4 triệu bao tại các quốc gia có mùa vụ 
năm 2018 – 2019 bắt đầu từ tháng 4/2018. Sản 
lượng tại những quốc gia bắt đầu từ tháng 
4/2018 đang được bán trên thị trường thế giới. 

a. Tình hình sản xuất

ARABICA

97,16
triệu bao

6,6%

Colombia: Biến đổi khí hậu cũng 
ảnh hưởng tới nguồn cung tại 
Colombia. Mặc dù sản lượng nước 

này trong vụ mùa năm nay dự đoán đạt khoảng 
13,3 triệu bao, tương đương 816.466 tấn, tăng 
khoảng 23% so với năm 2013. Tuy nhiên, con 
số đạt được 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: Hợp tác xã cà phê Cooxupé 
cho biết, đến ngày 21/9, công việc 
thu hoạch trong nhiên vụ 2017 – 

2018 đã đạt hơn 99% so với mức 98,27% của 
tuần trước đó. Cooxupé là hợp tác xã cà phê 
lớn nhất thế giới. Mục tiêu của Cooxupé trong 
năm nay đạt 5,4 triệu bao cà phê nhân arabica.

Sản lượng của những quốc gia còn lại tăng đều 
kể từ năm 2012 – 2013; mùa vụ 2017 – 2018 
ước tăng 7,6% lên 89,96 triệu bao, sau khi tăng 
1,1% lên 83,59 triệu bao năm 2016 – 2017.

Ấn Độ: Cuối niên vụ 2017 – 2018, 
tình hình sản xuất cà phê của Ấn Độ 
bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Chủ tịch Hiệp hội các nhà xuất khẩu cà phê Ấn 
Độ cho biết, xuất khẩu cà phê của Ấn Độ đang 
giảm trong năm nay, đạt 212.607 tấn so với 
mức 240.094 tấn trong năm ngoái, chủ yếu là 

Mưa lớn và lũ lụt tại Kerala và 
Karnataka, chiếm khoảng 20% tổng sản 
lượng cà phê Ấn Độ, đã làm thiếu hụt cà 
phê robusta trầm trọng hơn, tác động 
lớn tới các nhà xuất khẩu và sản xuất 
trong nước.

do vụ mùa cà phê robusta giảm. Ngành cà phê 
Ấn Độ đã buộc phải sử dụng nhiều cà phê từ 
các quốc gia sản xuất khác để giữ cho tổng xuất 
khẩu gần như tương đương.

quý iii năm 2018
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b. Tiêu thụ

Theo ICO, trái ngược với sản lượng, tiêu thụ cà 
phê trên thé giới tăng trưởng ổn định ở mức 
trung bình hàng năm là 2% từ mức 960,28 triệu 
bao trong năm 1990 – 1991 lên 162,12 triệu bao 
giai đoạn 2017 – 2018.

ICO chỉ ra, mức tăng lớn nhất được dự báo tại 
Nam Mỹ, với tiêu thụ ước đạt 26,97 triệu bao, 
tăng 3,3% so với niên vụ 2016 – 2017, với sự 
tăng trưởng chủ yếu nhờ Brazil. Trong khi đó, 
tiêu thụ tại châu Á – Thái Bình Dương ước tăng 
3% lên 35,8 triệu bao, còn tiêu thụ tại Bắc Mỹ 
tăng 2,6% lên 30,34 triệu bao.

Tổng xuất khẩu cà phê toàn thế giới trong tháng 
7 tăng 4,6% so với cùng kỳ năm ngoái lên 10,11 
triệu bao. Xuất khẩu của nhóm cà phê Arabica 
Colombia tăng 8% lên 1,18 triệu bao, và nhóm 
cà phê Arabica Brazil tăng 11,5% lên 2,38 triệu 
bao. Trong khi đó, xuất khẩu của nhóm cà phê 
Arabica từ các quốc gia khác giảm 2,4% xuống 
2,57 triệu bao.

Xuất khẩu từ nhóm cà phê Robusta tăng 4,7% 
lên 3,99 triệu bao.

Như vậy, tổng khối lượng cà phê xuất khẩu 
trong giai đoạn tháng 10/2017 – tháng 7/2018 
tăng 0,9% so với cùng kỳ năm ngoái . Xuất khẩu 
của nhóm cà phê Robusta dẫn đầu đợt tăng 
trưởng này, đạt 37,81 triệu bao, tăng 3,6% so 
với một năm trước; theo sau là xuất khẩu của 
nhóm cà phê Arabica từ các quốc gia khác, 
tăng 3,5% lên 23,69 triệu bao.

Arabica

Colombia

1,18
triệu bao

Arabica8%
Brazil

2,38
triệu bao

Arabica11,5% 

nước khác

2,57
triệu bao

2,4% Arabica

Hôm 27/8, Ban Thư Ký kinh tế Mexico tuyên bố 
điều chỉnh hạn ngạch được miễn thuế đối với 
cà phê rang xay loại 40g/hộp. Động thái này 
nhằm tăng cường sự góp mặt của cà phê nhập 
khẩu trên thị trường từ nay đến hết ngày 
31/12/2021 đồng thời để đảm bảo nguồn cung 
trong nước.

10 tháng đầu năm mùa vụ cà phê 2017 – 2018, 
xuất khẩu của nhóm cà phê Colombia và Brazil 
giảm lần lượt 4,8% xuống 11,66 triệu bao và 
2,3% xuống 28,04 triệu bao.

Cụ thể, xuất khẩu của Brazil tăng 2,4% lên 
2,332 triệu bao trong tháng 7, chủ yếu là nhờ 
xuất khẩu cà phê Robusta và Arabica tăng. 10 
tháng đầu năm niên vụ 2017 – 2018, xuất khẩu 
của quốc gia này giảm 4% so với giai đoạn 
tháng 10/2016 - tháng 7/2017. 

Trong khi tổng xuất khẩu trong tháng 5 thấp hơn 
rất nhiêu so với cùng kỳ năm trước bởi ảnh 
hưởng từ cuộc biểu tình của những người lái xe 
tải trên cả nước, xuất khẩu của tất cả loại cà 
phê phục hồi hai tháng sau đó, đạt 4,9 triệu bao, 
tăng 19,9% so với năm 2017 và 10,3% so với 
năm 2016, nhờ sự sụt giảm mạnh của đồng real 
kể từ đầu năm.
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                     trong tháng 7
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Theo số liệu của ICO, mặc dù chỉ số tổng hợp 
giá cà phê ICO trong tháng 9 tăng 0,3% lên 
98,52 UScent/pound nhưng giảm mạnh tới 
8% trong quý III.

Giá cà phê robusta trong quý III giảm mạnh tới 
137 USD/tấn xuống còn 1.555 USD/tấn. Giá cà 
phê arabica giảm 12,5 UScent/pound xuống 
102,4 UScent/pound.

Hôm 21/8, các nhà đầu cơ lớn mở hơn 106.000 
hợp đồng vị thế bán ròng, tương đương 30,1 
triệu bao cà phê, đồng nghĩa với việc đặt cược 
vào một mức giá thấp hơn trong tương lai. Với 
5,5 triệu bao ở vị thế bán trên sàn London, 
chiếm hơn 20% sản lượng cà phê hàng năm.

Tại Ấn Độ, các đại diện của ngành công nghiệp 
cho biết, giá cà phê arabica giảm từ 10.000 
rupee/bao 50 kg vào đầu năm xuống còn 6.500 
rupee thời điểm giữa tháng 9. Năm ngoái, giá cà 
phê arabica vào khoảng 8.200 rupee/bao trong 
cùng thời kỳ.

Giá cà phê robusta đạt khoảng 7.100 rupee/bao 
50 kg, so với mức 6.200 rupee vào đầu năm 

c. Giá cả
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Biểu đồ 3: Biến động giá cà phê trong suốt quý III năm 2018 theo Tổ chức Cà phê Thế giới (đơn vị: US cent/lb)

Ngày 20/9, đánh dấu một ngày quan 
trọng trên thị trường cà phê thế giới, khi 
giá cà phê arabica giảm dưới ngưỡng 
100 US cent/pound, ghi nhận mức thấp 
nhất trong vòng 12 năm. 

2018 và 7.400 rupee trong năm ngoái, vì nhu 
cầu thế giới tăng và sản lượng thấp.

Các nước sản xuất cà phê lớn trên thế giới 
cùng với một số Tập đoàn như Nestle, Jacobs 
Douwe Egberts và Starbucks đang tìm cách đẩy 
giá cà phê vốn ở mức đáy 12 năm.

Diễn đàn cà phê thế giới:
Hôm 18/9, Diễn đàn Cà phê Thế giới tổ chức 
cuộc báo nhằm thảo luận về vấn đề khủng 
hoảng giá cà phê hiện nay. Tính đến nay, các 
nước thành viên của Diễn đàn đóng góp 85% 
trong sản lượng cà phê toàn cầu. Tại diễn đàn 
nhiều sáng kiến tích cực được đưa ra, trong đó 
có việc cấp chứng nhận khen thưởng cho 
những công ty sẵn sàng trả giá đủ cao để hỗ trợ 
nông dân.
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“Đây là khoảng thời gian đầy khó khăn 
đối với 25 triệu nông dân trồng cà phê 
trên toàn thế giới. Cuộc khủng hoảng 
này đã vượt ra ngoài sức tưởng tượng”

Ông Roberto Velez, Giám đốc điều hành Liên hiệp 
Nông dân trồng cà phê Colombia:

“Hàng triệu nhà sản xuất đang rất tuyệt 
vọng. Rất nhiều nông trại trồng cà phê 
đang bị bỏ hoang”

Rene Leon Gomez - Tổng Thư ký Chương trình hợp tác 
khu vực về Phát triển công nghệ và Hiện đại hóa 
phương pháp canh tác cà phê (Promecafe)

“Người nông dân trồng cà phê đang rất 
đói khổ. Mức giá mà các thương lái mua 
hiện nay thấp hơn so với 30 năm trước. 
Ngày càng nhiều nông dân di cư trái 
phép sang khu vực Bắc Mỹ”

Ông Ricardo Arenas Mendes - Chủ tịch Tập đoàn sản 
xuất cà phê Anacafe (Cộng hòa Guatemala) cho biết

d. Dự báo

Báo cáo từ ICO ước tính sản lượng cà phê thế 
giới tăng 14,2% lên 78,4 triệu bao trong năm 
mùa vụ 2018 - 2019, (đối với những nhóm nước 
bắt đầu niên vụ từ tháng 4/2018 đến tháng 
3/2019).

Theo Reuters, chỉ tính riêng Brazil, sản lượng 
cà phê khu vực này niên vụ 2018 – 2019 dự 
đoán đạt 44 triệu bao. Trong đó, hợp tác xã 
Cooxupé đặt mục tiêu trong năm 2018 thu 
hoạch 5,4 triệu bao cà phê arabica.

Sản lượng cà phê của nhóm nước còn lại (niên 
vụ từ tháng 10/2017 đến tháng 10/2018) liên tục 
tăng từ niên vụ 2012 – 2013 đến nay. Dự kiến, 
sản lượng niên vụ 2017 – 2018 tăng 7,6% so 
với niên vụ 2016 – 2017.

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

Tồn kho cuối năm 2018 được dự báo sẽ tăng 
600.000 bao lên 7,2 triệu bao.

Theo đánh giá của Cục Chế biến và Phát triển 
thị trường nông sản Việt Nam, nguồn cung dồi 
dào trong năm 2017 - 2018 và triển vọng lạc 
quan về một vụ mùa lớn trong năm mùa vụ 
2018 – 2019 đang gây sức ép giảm giá cà phê.

Đối với giá cà phê robusta, giới chuyên gia dự 
báo, giá khả năng còn giảm xuống 1.487 USD 
trong tháng 10. Giá cà phê arabica dự báo ở 
mức 96,7 USD vào tháng 12. Từ tháng 3 năm 
sau, giá dự kiến tăng và sau đó giảm xuống còn 
102,45 USD.

ICO cũng chỉ ra tiêu thụ cà phê ở Trung Quốc 
được dự báo sẽ đạt tốc độ tăng trưởng nhanh 
chóng tới 15%/năm so với mức trung bình chỉ 
khoảng 2% của các nước còn lại. Vì đây có thể 
coi là một trong những động lực để thúc đẩy giá 
cà phê thời gian sắp tới

tình hình sản xuất và tiêu thụ chung của thế giới
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“Tiêu thụ cà phê ở Trung Quốc có thể coi là 
một trong những động lực để thúc đẩy giá 
cà phê thời gian sắp tới.”
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Theo thông tin từ báo VOV, ngay khi chuẩn bị 
bước vào niên vụ mới, thời tiết mưa kéo dài 
khiến khiến cây cà phê ở Tây Nguyên bị nhiều 
loại bệnh hại, trong khi giá hạt cà phê lại đang ở 
mức thấp nhất trong nhiều năm do chịu áp lực 
của tình trạng dư cung.

Theo quy hoạch đến năm 2020, diện tích cà 
phê của cả nước đạt 600.000 ha. Trong đó, Tây 
Nguyên đạt 530.000 ha, 7 tỉnh còn lại đạt 
70.000 ha bao gồm: Đồng Nai, Bình Phước, Bà 
Rịa – Vũng Tàu, Kon Tum, Quảng Trị, Sơn La và 
Điện Biên. Tuy nhiên, hiện diện tích trồng cà phê 
ở Tây Nguyên đã vượt quy hoạch.

Còn số liệu của Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn) cho thấy, các tỉnh Tây 
Nguyên hiện có 597.363 ha cà phê, chiếm gần 
90% diện tích cà phê của cả nước; trong đó, 
Đắk Lắk có 204.808 ha, Lâm Đồng 158.624 ha.

Viện Khoa học Kỹ thuật nông, lâm nghiệp Tây 
Nguyên đánh giá, mặc dù giá cà phê, hồ tiêu 
xuống thấp, nhưng các nông hộ cần có chế độ 
đầu tư chăm sóc, bón phân hợp lý để tránh 
không bị ảnh hưởng đến năng suất cho các 
niên vụ sau. 

Viện cũng khuyến nghị các nông hộ mở rộng 
việc trồng xen các loại cây ăn quả lâu năm 
được thị trường ưa chuộng trong vườn cà phê 
để không những đa dạng hóa sản phẩm, tăng 
thu nhập trên từng đơn vị diện tích mà còn góp 
phần phát triển bền vững cây cà phê.

a. Tình hình sản xuất b. Tiêu thụ

Theo số liệu tổng hợp từ Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển Nông Thôn và Cục xuất nhập khẩu, 
lượng cà phê xuất khẩu trong quý III ước đạt 
376.600 tấn, trị giá 707,94 triệu USD, tăng 31% 
về lượng và tăng 10,2% về giá trị so với cùng kỳ 
năm ngoái.

Giá cà phê xuất khẩu trong quý III trung bình đạt 
1.879 USD/tấn, giảm 16,25% so với cùng kỳ 
năm ngoái.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, tiêu thu cà phê rang 
xay của Việt Nam niên vụ 2017 – 2018 ước đạt 
2,5 triệu bao, tăng 100.000 bao so với niên vụ 
2016 – 2017.

Theo báo cáo Ngành Nông nghiệp Việt Nam 
quý III/2017 của BMI Research, giai đoạn 2005 - 
2015, lượng tiêu thụ cà phê của Việt Nam tăng 
trưởng từ 0,43 kg/đầu người/năm, lên 1,38 
kg/đầu người/năm. Đây là mức tăng trưởng cao 
nhất trong số các quốc gia xuất khẩu cà phê 
trên thế giới, và dự báo lên 2,6 kg/người/năm 
vào 2021.

Đức và Mỹ tiếp tục là hai thị trường tiêu thụ cà 
phê lớn nhất của Việt Nam trong 8 tháng đầu 
năm 2018 với thị phần lần lượt là 13% và 9,8%, 
tương đương với 177.049 tấn và 130.230 tấn.

Biểu đồ 4: Kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam
trong quý 3/2018 so với cùng kì năm ngoái

376.600
tấn

707,94
triệu USD

31% 10,2%

69,45%

13,35%
9,82%

7,38%

Đức Mỹ Italia Khác

Biểu đồ 5: Các thị trường xuất khẩu cà phê lớn nhất
của Việt Nam 8 tháng đầu năm 2018
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c. Giá cả

Giá cà phê trong quý III tiếp tục giảm 5,3% – 
6,4% ở các tỉnh khu vực Tây Nguyên và cảng 
TP HCM. Trong đó, giá cà phê tại cảng TP HCM 
tới 6,4% xuống 34.800 đồng/kg. 

Ở khu vực Tây Nguyên, giá cà phê tại tỉnh Kon 
Tum giảm mạnh nhất 6,1% xuống 33.400 
đồng/kg.

Tính đến cuối quý III, giá cà phê khu vực Tây 
Nguyên dao động trong khoảng 33.000 – 
33.700 đồng/kg. Tỉnh Lâm Đồng ghi nhận là 
nơi có giá cà phê thấp nhất ở mức 33.000 
đồng/kg và cao nhất là Gia Lai ở mức 33.700 
đồng/kg.

Biểu đồ 6: Diễn biến giá cà phê trong nước cuối tháng 9 (đơn vị: đồng)

24/9 25/9 26/9 27/9 28/9 29/9

Theo Báo Nông nghiệp Việt Nam, ngay khi 
chuẩn bị bước vào niên vụ mới, giá cà phê liên 
tục xuống thấp chỉ còn khoảng dưới 32.000 
đồng/kg. Đây là mức thấp nhất kể từ quý I/2016 
đến nay. Điều này gây ra nỗi lo ngại lớn cho cả 
ngành hàng cà phê.

Giá cà phê đã xuống rất thấp và niên vụ mới đã 
cận kề, nhưng hoạt động mua bán ở Tây 
Nguyên vẫn đang rất ảm đạm. Các doanh 
nghiệp xuất khẩu cà phê vẫn đang tập trung 
giao hết hàng tồn kho để chuẩn bị nhận cà phê 
vụ mới. Giá xuống quá thấp cũng khiến cho 
nhiều nông dân không mặn mà bán ra cà phê vụ 
cũ mặc dù vụ thu hoạch mới đã cận kề.

Ông Phan Xuân Thắng - Phó chủ tịch 
Hiệp hội Cà phê Việt Nam cho hay, với 
mức giá như hiện nay, người nông dân 
không có lãi.

quý iii năm 2018



Theo khảo sát của Bloomberg, sản lượng cà 
phê tại 4 tỉnh của khu vực Tây Nguyên chiếm 
hơn 90% sản lượng cà phê của Việt Nam, dự 
kiến sẽ tăng khoảng 4% so với niên vụ trước 
đó. Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc 
tiếp tục leo thang, tỷ giá đồng tiền của các nước 
sản xuất cà phê lớn giảm sâu gây bất lợi lên giá 
cà phê toàn cầu.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn dự báo 
trong ngắn hạn, giá cà phê khó khởi sắc do Việt 
Nam chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch mới. 

Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản 
nhận định, thời gian tới, giá cà phê chịu áp 
lực giảm do nguồn cung toàn cầu dự báo ở 
mức cao và nhu cầu chưa có nhiều cải 
thiện. Cục khuyến cáo doanh nghiệp và người 
dân cần thận trọng trọng việc dự trữ tránh tình 
trạng giá giảm trở lại khi vào vụ thu hoạch trong 
quý IV của Việt Nam.

d. Dự báo

Về tiêu thụ, Bộ Nông nghiệp Mỹ dự báo lượng 
tiêu thụ cà phê của Việt Nam niên vụ 2018 – 
2019 khoảng 2,55 triệu bao, tăng 100.000 bao 
so với niên vụ 2017 – 2018 do sự phát triển 
nhanh chóng của hệ thống cửa hàng cà phê 
thương hiệu trong và ngoài nước.

Tiêu thụ cà phê các loại chiếm 10% tổng sản 
lượng trong nước. Báo cáo cũng chỉ ra người 
tiêu dùng Việt Nam có xu hướng thích cà phê 
rang xay hơn cà phê hòa tan. Mặc dù tiêu thụ cà 
hòa tan ở mức thấp nhưng đang có chiều 
hướng gia tăng do ngày càng nhiều người 
nước ngoài sinh sống ở các thành phố lớn. Xuất 
khẩu cà phê niên vụ 2018 – 2019 được dự đoán 
đạt khoảng 27,9 triệu bao do sản lượng tăng

thị trường cà phê việt nam
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Sản lượng cà phê dự kiến giảm 14% so với ước tính sau khi cây ra 
hoa vào năm ngoái. Thiệt hại do mưa lớn ở các vùng trồng cà phê 
truyền thống ở Nam Ấn Độ ước tính vào khoảng 75.000 tấn.

Theo Hội đồng Cà phê Ấn Độ, ước tính sau khi cây ra hoa trong giai 
đoạn 2017 - 2018 là 350.400 tấn, gồm 103.100 tấn cà phê arabica và 
247.300 tấn cà phê robusta.

Hồi đồng Cà phê đã thực hiện một đánh giá ban đầu, trong đó 1.500 
ha đất bị thiệt hại và mất khoảng 82.000 tấn cà phê.

Tuy nhiên, so với các ước tính được thực hiện vào đầu mùa vụ, thiệt 
hại thậm chí còn lớn hơn ở mức 20%.

“Chúng tôi hy vọng tổng sản lượng đạt 300.000 tấn so với ước tính 
trước gió mùa là khoảng 375.000 tấn", ông Ramesh Rajah - Chủ tịch 
Hiệp hội các nhà xuất khẩu cà phê Ấn Độ cho biết.

Ước tính sản lượng cho vụ mùa 2018 - 2019 là 85.000 - 90.000 tấn 
cà phê arabica và 200.000 - 210.000 tấn cà phê robusta.
 

Ấn Độ

Hôm 14/9, một quan chức Bộ Nông nghiệp Brazil cho biết, giá cà phê 
và ngô của quốc gia này có thể giảm xuống mức giá tối thiểu được 
đảm bảo của chính phủ nếu đồng real suy yếu đảo chiều sau cuộc 
bầu cử tổng thống vào tháng 10.

Điều này sẽ kích hoạt chương trình trợ cấp của chính phủ nhằm bù 
đắp mức chênh lệch giữa giá thị trường và mức tối thiểu được bảo 
đảm cho nhà sản xuất, theo ông Savio Rafael Pereira, phó thư ký 
chính sách nông nghiệp Brazil.

“Nếu tổng thống mới đắc cử và USD giảm (so với đồng real), có lẽ giá 
cà phê sẽ giảm một chút, và sau đó nó có thể bắt đầu chạm mức giá 
tối thiểu", ông Pereira nói.

“Hai nông sản có nguy cơ này gồm cà phê và ngô, nếu đồng USD 
giảm mạnh”. Phát biểu của ông Pereira thể hiện những rủi ro kinh tế 
chính mà các cuộc bầu cử diễn ra vào tháng 10 mang đến. Theo 
Reuters, đây là các cuộc bầu cử mở nhất trong nhiều thập kỷ.

Giá cà phê tối thiểu do chính phủ quy định cho một bao cà phê arabi-
ca 60 kg loại 6 là 341,21 real (tương đương 81,47 USD) trong năm 
mùa vụ 2018 - 2019, so với mức giá trung bình 424,06 real/bao trong 
tháng 9 tại Sao Paulo, theo số liệu từ chính phủ.

Brazil

Thị trường lo ngại Brazil sẽ thất bại trong việc chọn một ứng 
cử viên thân thiện với doanh nghiệp đã khiến đồng real sụt 
giảm, xuống mức thấp nhất hôm 13/9 kể từ khi được tạo ra 
vào năm 1994.

quý iii năm 2018
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Theo Báo Tin Tức, nhiều nông dân trồng cà phê tỉnh Đắk Lắk không 
muốn tái canh do giá cà phê thấp, không còn có lãi, thậm chí, vườn cà 
phê cho năng suất thấp thì lỗ nặng. Do vậy, nhiều hộ đã hạn chế đầu 
tư, phá bỏ các vườn cà phê già cỗi hết chu kỳ kinh doanh, nhiễm sâu 
bệnh hại, cho năng suất thấp, hiệu quả kinh tế kém để trồng tái canh.

Theo Hiệp hội Cà phê – Cacao Việt Nam, 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. 

Trước việc Bộ Tài chính đề nghị bổ sung mặt hàng nước ngọt bao 
gồm loại có ga, không ga, tăng lực... trong đó, có cà phê uống liền vào 
đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt với mục tiêu hướng dẫn điều tiết 
tiêu dùng đối với đồ uống có đường nhằm bảo vệ sức khỏe người dân 
và phù hợp với thông lệ quốc tế, ông Đỗ Hà Nam - Phó Chủ tịch Hiệp 
hội Càphê - Cacao Việt Nam cho hay, cà phê uống liền là sản phẩm 
của nông nghiệp Việt Nam đáng lẽ cần phải khuyến khích tiêu thụ 
nhưng Bộ Tài chính lại áp thuế.

Giá cà phê giảm xuống mức thấp kỷ lục ở khu vực Trung Mỹ khiến các 
hộ trồng cà phê gặp khó khăn lớn trong việc trang trải chi phí sản xuất. 
Để giải quyết vấn đề này Starbucks tuyên bố đầu tư 20 triệu USD hỗ 
trợ sản xuất cà phê, giúp người dân vượt qua cơn khủng hoảng.
Starbucks mua 325.000 tấn cà phê mỗi năm, trong đó, cà phê vùng 
Trung Mỹ chiếm phần lớn. Starbucks cho hay lần đầu tư này sẽ tập 
trung nhiều vào các nước như Guatemala, Mexico, El Salvador và 
Nicaragua.

Khoản tiền này sẽ được giải ngân trong vụ thu hoạch tới và sẽ chia 
nhỏ tùy theo chi phí sản xuất của từng vùng. Đây đồng thời được coi 
là khoản đầu tư lớn nhất của Starbucks vào nông dân trồng cà phê

Tập đoàn Starbucks cũng cho hay đang cung cấp 2 triệu hạt giống cà 
phê chất lượng cao cho vùng Puerto Rico (một hòn đảo thuộc khối 
Thịnh vượng chung Mỹ), để khởi động lại ngành cà phê Puerto Rico, 
vốn bị đình trệ do bão tàn phá, các nhà bán lẻ địa phương tìm kiếm 
các kênh mới với giá cả cao hơn.

Việt Nam
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danh mục biểu đồ

nguồn tham khảo

Báo cáo “Thị trường cà phê quý III/ 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 quý III/ 
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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