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Theo báo cáo của Tổ chức Cà phê Thế giới 
(ICO) cập nhật mới nhất đến tháng 9, tổng sản 
lượng toàn cầu trong năm mùa vụ 2017 – 2018 
ước đạt 164,8 triệu bao tăng 5,7% so với niên 

Sản lượng cà phê Arabica của Brazil trong niên 
vụ 2017 - 2018, gồm một phần vụ mùa mới, 
ước tăng 3,5% lên 44,23 triệu bao. Sản lượng 
cà phê ở Honduras ước đạt 7,7 triệu bao, tăng 
3,3% so với năm 2016 - 2017, đánh dấu năm 
tăng thứ tư liên tiếp. Ethiopia thu hoạch 7,65 
triệu bao, tăng 4,8% so với năm ngoái. Sản 
lượng cà phê Arabica của Peru ước tính tăng 
0,8% ở 4,29 triệu bao.

Sản lượng cà phê Arabica và Robusta tăng 
trong niên vu 2017 - 2018, trong đó phần lớn sự 
tăng trưởng đến từ cà phê Robusta, tăng 11,7% 
lên 62,99 triệu bao so với năm 2016 - 2017. 

Sự gia tăng này chủ yếu đến từ Việt Nam và 
Brazil. Cụ thể, sản lượng cà phê Robusta của 
Việt Nam dự báo tăng hơn 15,5% lên 28,03 
triệu bao và sản xuất cà phê Robusta Brazil tiếp 
tục phục hồi, tăng 16,1% lên 13,46 triệu bao 
trong niên vụ 2017 – 2018.

Tại Ấn Độ, nơi sản xuất cả hai loại cà phê, sản 
lượng cà phê robusta niên vụ 2017 - 2018 ước 
tăng 12,3% lên 4,09 triệu bao do mưa đủ và 
lượng nước tưới sẵn có nhiều hơn.

Sản lượng cà phê Arabica ước tăng hơn 
2,2%, lên 101,82 triệu bao. Trong khi sản 
lượng của Colombia ước giảm 4,3% so với 
năm cà phê 2016 - 2017 xuống 14 triệu bao do 
điều kiện thời tiết không thuận lợi, sản lượng tại 
bốn nhà sản xuất cà phê Arabica lớn nhất khác 
đều tăng.

a. Tình hình sản xuất

tháng 10 năm 2018

vụ 2016 – 2017, trong đó gồm một phần vụ mùa 
mới cho các nhà sản xuất có niên vụ bắt đầu từ 
tháng 4 - tháng 7. Như vậy, con số này cao hơn 
6,2 triệu bao tương đương 3,7% so với dự báo 
trước đó.

Biểu đồ 1: Sản lượng cà phê toàn cầu qua các năm theo thống kê ICO
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b. Tiêu thụ

Theo ICO, xuất khẩu cà phê trong xu hướng 
hướng tăng. Theo số liệu mới nhất cập nhật đến 
tháng 9, xuất khẩu toàn cầu của các loại và hình 
thức cà phê tăng 7,8% lên 9,4 triệu bao so với 
cung kì năm ngoái. Nguồn cung cà phê Việt 
Nam cạn kiệt, Indonesia hạn chế bán ra và dự 
trữ cà phê của nước này giảm sau khi vụ thu 
hoạch chính kết thúc vào tháng trước. Trong khi 
Brazil hiện chỉ còn khoảng 4 - 5 triệu bao cà phê 
robusta dành cho xuất khẩu.

Xuất khẩu cà phê Arabica tăng 6,7% lên 6,1 
triệu bao, và cà phê Robusta tăng 9,8% lên 4,16 
triệu bao. Sự gia tăng trong cà phê Arabica xuất 
khẩu gồm phần lớn nhóm cà phê Arabica Brazil, 
tăng 16% lên 3 triệu bao, trong khi xuất khẩu cà 
phê Arabica Colombia giảm 0,7% xuống 1,1 
triệu bao.

Tính chung 11 tháng niên vụ 2017 - 2018, xuất 
khẩu cà phê toàn cầu đạt khoảng 121,8 triệu 
bao, tăng 2% so với cùng kì niên vụ trước. Xuất 
khẩu cà phê Arabica từ tháng 10/2017 đến 
tháng 9/2018 tăng 0,8% so với năm 2016 - 
2017, với xuất khẩu cà phê Arabica từ các quốc 
gia khác bù đắp cho sự giảm sút của nhóm cà 
phê Arabica Colombia và cà phê Arabica Brazil.

Xuất khẩu cà phê Robusta tăng 4,1% lên 45,2 
triệu bao trong giai đoạn tháng 10/2017 - tháng 
9/2018. Tổng lượng cà phê Robusta xanh xuất 
khẩu đã tăng mỗi tháng kể từ tháng 5.

Xuất khẩu cà phê Brazil tháng 10 đạt 3,2 triệu 
bao (loại 60 kg/bao), tăng 10,2% so với tháng 
10 và tăng 23% so với cùng kì năm ngoái, theo 
dữ liệu từ Bộ Thương mại Brazil. Đồng thời, 
lượng xuất khẩu này cao nhất trong vòng 3 
năm qua.

Mặc dù Việt Nam sắp kết thúc mùa vụ nhưng 
xuất khẩu cà phê Robusta xanh vẫn duy trì ở 
mức cao, ước tính 6.43 triệu bao giai đoạn 
tháng 10/2017 - tháng 9/2018, tăng 21,7% đạt 
28,6 triệu bao.

Trong khi tiêu thụ cà phê được ước tăng 1,8% 
trong năm cà phê 2017 - 2018 lên 162,23 triệu 
bao, thì sản lượng cà phê vượt quá 2,58 triệu 
bao. Lượng thặng dư này đã góp phần khiến giá 
xuống thấp trong mùa này, với chỉ số giá tổng 
hợp trung bình đạt 111,51 US cent/pound trong 
giai đoạn tháng 10/2017 - tháng 9/2018. So với 
mức trung bình của chỉ số tổng hợp năm 2016 - 
2017 là 132,43 US cent/pound, phản ánh lượng 
thâm hụt 3.43 triệu bao cà phê trong năm đó.

Ngoài ra, xuất khẩu cà phê năm 2017 - 2018 đã 
tăng so với năm 2016 - 2017, một năm ghi nhận 

Colombia

1,1
triệu bao

Arabica0,7%
Brazil

3,0
triệu bao

Arabica16,0% 

Biểu đồ 2: Tình hình xuất khẩu cà phê Arabica trong
                     tháng 10 của các nước sản xuất lớn

tháng 10 năm 2018

Quốc gia

Brazil 34,4 triệu bao

Colombia 14 triệu bao

Khác 28,2 triệu bao

Lượng xuất khẩu
(60kg/bao)

Bảng 1: Xuất khẩu cà phê arabica trong niên vụ 2017 – 2018
                của 5 nước dẫn đầu theo ICO

Quốc gia

Brazil 32,3 triệu bao

Việt Nam 28,6 triệu bao

Colombia 12,7 triệu bao

Honduras 7,1 triệu bao

Ấn Độ 6,2 triệu bao

Lượng xuất khẩu
(60kg/bao)

Bảng 2: Xuất khẩu cà phê robusta trong niên vụ 2017 – 2018
               của 5 nước dẫn đầu theo ICO



d. Dự báo

Theo dự báo của ICO, sản lượng cà phê toàn 
cầu niên vụ 2018 - 2019 sẽ đạt khoảng 172 triệu 
bao, tăng 7,2 triệu bao so với niên vụ  2017 – 
2018.

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 
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Theo số liệu của ICO, chỉ số tổng hợp giá cà 
phê ICO trong tháng 10 tăng 9,6% lên 110,81 
UScent/pound nhưng giảm mạnh tới 8% trong 
quý III.

Trên sàn giao dịch London, ngày 30/10 giá cà 
phê robusta giao kì hạn tháng 11 tăng 7,3% so 
với cuối tháng 9, lên mức 1.668 USD/tấn.

c. Giá cả

Cục Xuất nhập khẩu lí giải nguyên nhân 
giá cà phê toàn cầu tháng 10 tăng so với 
tháng trước do đầu cơ ngắn hạn và 
đồng real của Brazil mạnh lên đã hỗ trợ 
giá tăng.

Trên sàn giao dịch New York, ngày 30/10 cà 
phê arabica giao kì hạn tháng 12 giao dịch ở 
mức 114,25 Uscent/pound, tăng 11,5% so với 
ngày 30/9.

Trên sàn BMF của Brazil, ngày 30/10, cà phê 
arabica giao kì hạn tháng 3/2019 tăng 18,2% 
lên mức 140 Uscent/pound.

Theo Cục Xuất khẩu (Bộ Công Thương), giá cà 
phê trên thị trường thế giới trong tháng 10 tăng 
so với tháng trước.

tháng 10 năm 2018

khối lượng xuất khẩu kỷ lục. Điều này đã gây 
thêm áp lực lên giá cà phê khi thị trường được 
cung cấp đầy đủ từ đầu năm cà phê ngay cả với 
mức tiêu thụ ngày càng tăng.

Các kho dự trữ cà phê xanh tại những quốc gia 
nhập khẩu, gồm cả cảng tự do, vẫn ở mức cao 
trong hai năm qua.

Sau khi đạt 17,94 triệu bao vào cuối tháng 
12/2010, dự trữ đã tăng lên mức kỷ lục 26,44 
triệu bao vào cuối tháng 6/2017. Tồn kho ở các 
nước nhập khẩu giảm xuống còn 24,64 triệu 
bao vào cuối tháng 6/2018, nhưng đây là mức 
cao thứ ba được ghi nhận vào cuối tháng 6 
trong 18 năm qua.
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Biểu đồ 3: Chỉ số giá cà phê tháng 10 theo ICO
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Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) 
dự báo, thời gian tới đà tăng giá cà phê 
sẽ chững lại do áp lực thu hoạch vụ 
mùa mới ở Việt Nam đã bắt đầu tại 
những vùng cà phê chín sớm.

tháng 10 năm 2018

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 kỷ lục hơn 160 triệu bao, 
đứng đầu là EU, thứ hai là Mỹ. 

30 năm qua tiêu thụ cà phê toàn cầu tăng 
trưởng ổn định khoảng 2%/năm.

Theo khảo sát của các nhà nông học đến từ 
London, tăng trưởng tiêu thụ cà phê toàn cầu 
năm 2024 dự kiến đạt 8,4%. Cà phê đang có tín 
hiệu tăng trưởng vững và là thức uống phổ 
biến, đặc biệt là tại các quốc gia đang phát triển.

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



Phần 2
thị trường cà phê
việt nam
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Theo báo cáo từ Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt 
Nam, xuất khẩu cà phê của Việt Nam cao kỉ lục 
sẽ dẫn tới tồn kho gối vụ cạn kiệt, trong khi 
hàng vụ mới phải tới tháng 12 mới được đưa ra 
thị trường do năm nay mùa mưa đến sớm và 
mưa nhiều.

Theo Bnews/TTXVN, các nông hộ sản xuất kinh 
doanh cà phê ở các tỉnh Tây Nguyên trong 
tháng 10 tiếp tục chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh 
hại, chống rụng quả.  Đặc biệt, các nông hộ tập 
trung bảo vệ vườn cây, chống trộm cắp để cà 
phê già đạt tỷ lệ quả chín cao trong vườn mới 
thu hoạch nhằm không những góp phần nâng 
cao chất lượng cà phê nhân xuất khẩu mà còn 
hạn chế thất thoát sau thu hoạch. 

Nhiều doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cà 
phê ở Đắk Lắk như Ea Pốk, Phước An, Thắng 
Lợi, Tháng 10… đã tăng cường bảo vệ để vườn 
cây có tỷ lệ quả chín đạt từ 90% trở lên mới 
triển khai thu hoạch nên chất lượng sản phẩm 
cà phê nhân luôn được khách hàng nước ngoài 
ưa chuộng, tiêu thụ mạnh. 

Tính đến tháng 10, các tỉnh Tây Nguyên có trên 
582.000 ha cà phê; trong đó 548.500 ha cho thu 
hoạch, với sản lượng ước đạt hơn 1,3 triệu tấn 
cà phê nhân. Đắk Lắk cũng là địa phương có 
sản lượng cà phê nhân nhiều nhất, ước đạt trên 
450.000 tấn, kế đến là Lâm Đồng, Đắk Nông, 
Gia Lai.

Theo báo Lâm Đồng, bọ xít đang lan rộng trên 
cây cà phê ở nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh. 

Là vùng trọng điểm cà phê của cả nước, 
các nông hộ sản xuất kinh doanh cà phê 
Đắk Lắk cố gắng đạt tỷ lệ quả chín trong 
vườn từ 85% trở lên mới triển khai thu 
hoạch đại trà. 

a. Tình hình sản xuất

b. Tiêu thụ

Theo ước tính của Cục Xuất nhập khẩu, xuất 
khẩu cà phê của tháng 10 đạt 130.000 tấn, trị 
giá 230 triệu USD, tăng 7,7% về lượng và 
tăng 8,4% về trị giá so với tháng 9, tăng 64% 
về lượng và tăng 24,3% về trị giá so với cùng 
kì 2017.

10 tháng đầu năm, xuất khẩu cà phê đạt 1,5 
triệu tấn, trị giá 2,98 tỉ USD, tăng 21,5% về 
lượng và tăng 1,1% về trị giá so cùng kì.

Lũy kế 10 tháng, giá xuất khẩu bình quân cà 
phê của Việt Nam đạt 1.890 USD/tấn, giảm 
16,8%.

Về chủng loại xuất khẩu, trong tháng 9, xuất 
khẩu cà phê robusta tăng 56,3% về lượng và 
tăng 15,9% về trị giá so với cùng kì năm 2017, 
đạt 105.685 tấn, trị giá 165,39 triệu USD.

Được biết 9 tháng đầu năm, xuất khẩu cà phê 
robusta đạt 1,23 triệu tấn, trị giá 2,142 tỉ USD, 

Biểu đồ 4: Kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam
trong 10 tháng đầu năm 2018

1,5 triệu
tấn

2,98
tỷ USD

21,5% 1,1%

tháng 10 năm 2018

Ông Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng 
cho biết, bọ xít muỗi đang phát triển mạnh trên 
diện tích cà phê của huyện Lạc Dương với hàng 
nghìn ha bị ảnh hưởng. 

Tuy nhiên, do đang bắt đầu vụ thu hoạch nên 
ngành nông nghiệp xác định không xử lý, chờ 
nông dân thu hoạch xong cà phê. Ngành sẽ 
theo dõi tình hình phát triển của bọ xít muỗi, nếu 
xong thu hoạch, cây ra chồi non bị bọ xít phá 
hoại sẽ áp dụng biện pháp xử lý bọ xít muỗi. 
Được biết, bọ xít muỗi chủ yếu gây hại trên 
chồi, lá non, với trái cà phê chín gây hại không 
đáng kể.
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c. Giá cả

Biểu đồ 7: Diễn biến giá cà phê trong nước tháng 10 (đơn vị: đồng)

1/10 8/10 15/10 22/10 29/10

tháng 10 năm 2018

Theo Cục Xuất nhập khẩu, giá cà phê robusta 
trong nước tăng theo giá cà phê toàn cầu. Ngày 
30/10, giá cà phê robusta tăng 7,1 - 8,8% so 
với cuối tháng 9. Tính đến cuối tháng 10, giá cà 
phê tại thị trường trong nước thấp nhất là 
35.700 đồng/kg tại huyện Di Linh (Lâm Đồng), 
cao nhất là 36.300 đồng/kg tại huyện Cư M’gar 
(Đắk Lắk).

Tại các kho quanh khu vực TP HCM, cà phê 
robusta loại R1 có mức giá 38.400 đồng/kg, 
tăng 10,3% so với cuối tháng 9.

Giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam 
tháng 10 đạt 1.769 USD/tấn, tăng 0,7% so với 
tháng 9, nhưng vẫn giảm 24,2% so với cùng kì.

69,5%

13,1%
9,7%

7,4%

Đức Mỹ Italia Khác

Biểu đồ 6: Các thị trường xuất khẩu cà phê lớn nhất
của Việt Nam 10 tháng đầu năm 2018

tăng 27% về lượng và tăng 4,4% về trị giá so 
với cùng kì.

Giá xuất khẩu bình quân cà phê robusta 9 tháng 
đạt 1.741 USD/tấn, giảm 17,8% so với cùng kì. 
Trong khi đó, giá xuất khẩu bình quân cà phê 
chế biến tăng 9,7%, đạt 5.300 USD/tấn.

Biểu đồ 5: Kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam
trong 9 tháng đầu năm 2018

1,23 triệu
tấn

2,142
tỷ USD

27% 4,4%



Mặc dù giá cà phê có dấu hiệu phục hồi trong 
tháng 10 nhưng Cục Xuất khẩu dự báo thời 
gian tới đà tăng giá cà phê sẽ chững lại do áp 
lực thu hoạch vụ mùa mới ở Việt Nam đã bắt 
đầu tại những vùng cà phê chín sớm.

Chia sẻ bên lề triển lãm Coffee Expo Vietnam 
2018, ông Duy Hồ, CEO The Married Beans, 
nhận định biến đổi khí hậu sẽ ảnh hưởng trực 
tiếp đến sản lượng cà phê thế giới, đặc biệt là 
một số vùng trồng cà phê lớn như châu Phi và 
Nam Mĩ. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng không 
nằm ngoài những tác động tiêu cực này.

Ông Duy Hồ cho rằng khoảng 3 - 5 năm tới, 
nguồn cung cà phê có thể thiếu hụt nghiêm 
trọng. Mặc dù vậy, hiện nay tồn kho của Brazil 
vẫn lớn. Nếu nước này tăng sản lượng và chất 
lượng cà phê thông qua việc áp dụng khoa học 
kĩ thuật, các nước khác như Việt Nam, 
Colombia sẽ chịu áp lực về giá.

d. Dự báo

Nói về giá cá phê tháng 10 có xu hướng phục 
hồi, ông Duy Hồ cho rằng đây là qui luật khi 
“Đầu vụ bao giờ cũng kích thích dịp mua bán”.

Qua đó, ông dự báo, giá cà phê dịp Giáng Sinh 
và cuối năm có thể chững lại nên chúng ta cần 
tỉnh táo và quyết đoán trong từng quyết định 
của mình đảm bảo giá và biên lợi nhuận, sản 
lượng cung ứng trong thị trường, tránh rủi ro, 
thiệt hại nhiều nhất có thể.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn dự báo 
xu hướng tiêu cực trên các thị trường cà phê 
vẫn mang tính chủ đạo do sản lượng toàn cầu 
có khả năng dư thừa ngắn hạn và Việt Nam 
đang chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch robusta 
mới năm nay

thị trường cà phê việt nam
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Tại Hội thảo "Hành trình từ hạt Cà Phê đến Cup” chiều 1/11, chia sẻ 
về tổng quan thị trường cà phê Trung Quốc thông qua Bigdata, ông 
Tony Wong, Giám đốc cuộc thi Barista thế giới 2012 - 2018, cho biết 
năm 2017 - 2018 thị trường tiêu thụ cà phê ở Trung Quốc đạt 934,8 
triệu tấn, tăng 21% so với năm trước. Sản lượng sản xuất chỉ dừng ở 
con số 9,6 triệu tấn, giảm nhẹ so với niên độ 2016 - 2017 do thời tiết 
khắc nghiệt.

So sánh so với thị trường khác như Mỹ (3,6%), Nhật (1,7%) thì lượng 
tiêu thụ cà phê của Trung Quốc lớn nhất thế giới với tốc độ tăng 
trưởng kép đạt 30%. Ông dự báo tốc độ này trong giai đoạn 2015 - 
2020 là 33,8%.

Ông Tony Wong cho hay, thị trường cà phê Trung Quốc chủ yếu là cà 
phê hòa tan, chiếm 99% khối lượng và 98% giá trị của doanh số bán 
lẻ, mặc dù cà phê rang xay có tốc độ tăng nhanh hơn. Dạng cà phê 
hòa tan phổ biến nhất là 3 trong 1 chứa cà phê, đường và chất tạo 
màu trắng, cũng như các chất tạo mùi vị khác.

Mặc dù, Trung Quốc vẫn là quốc gia sử dụng trà chủ yếu với doanh 
số bán lẻ trà gần gấp 10 lần cà phê. Tuy nhiên ông Wong cho rằng, cà 
phê có tiềm năng rất lớn tại Trung Quốc bởi hế hệ trẻ thích uống cà 
phê trong văn phòng nhiều hơn trà.

Hiện người Trung Quốc tiêu thụ khoảng 5,5 tỉ tách cà phê vào năm 
ngoái, tăng so với con số 4,6 tỉ vào năm 2012. Trong khi đó, người 
dân Canada tiêu thụ đến 15 tỉ tách cà phê vào năm 2017, do vậy, tiềm 
năng của thị trường cà phê Trung Quốc còn rất lớn khi mà tầng lớp 
trung lưu ở nước này ngày càng tăng.

Nói về tình hình nhập khẩu, ông Wong cho hay, cà phê nhập khẩu 
phần lớn dưới dạng cà phê nhân thô, chiếm trung bình 80% trong 5 
năm qua. Nhưng gần đây, tỉ lệ nhập khẩu cà phê hòa tan lại tăng 
nhanh do nhu cầu của cả nước tăng nhanh hơn năng lực chế biến nội 
địa ở địa phương.

Trung Quốc

tháng 10 năm 2018
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Theo báo Tuổi Trẻ, sau hơn 10 năm triển khai sàn giao dịch cà phê 
Buôn Ma Thuột, đến nay tỉnh Đắk Lắk đã chính thức "khai tử" dự án 
đầy tham vọng này kèm khoản lỗ hơn 2 tỉ đồng.

Sáng 17/10, ông Đinh Xuân Diệu, Phó giám đốc Sở Tài Chính Đắk 
Lắk, đã có văn bản gửi sở Công thương đề nghị lập phương án sử 
dụng trụ sở Sàn giao dịch cà phê và hàng hóa Buôn Ma Thuột 
(BCCE).

Năm 2008 tình trạng nông dân bị ép giá, nạn vỡ nợ cà phê liên tục xảy 
ra từ phương thức buôn bán truyền thống thông qua việc ký gởi cà 
phê ở các đại lý vô cùng rủi ro. Lúc này, Trung tâm Giao dịch cà phê 
Buôn Ma Thuột (BCEC) với phương thức hoạt động mới được hứa 
hẹn sẽ tăng giá trị cho nông dân trồng cà phê.

Về tình hình sản xuất, theo báo Lâm Đồng, tỉnh này có gần 15.650 ha 
cà phê sản xuất đạt tiêu chuẩn UTZ, chiếm tỷ lệ hơn 10% tổng diện 
tích cà phê. 

Quy mô cà phê UTZ này được sản xuất theo hình thức liên kết 
giữa 10 doanh nghiệp với khoảng 7.800 nông hộ, hàng năm thu 
hoạch tổng sản lượng gần 57.000 tấn hạt nhân.

UTZ là tiêu chuẩn quốc tế chứng nhận cho cây cà phê, cacao hoặc 
chè canh tác theo quy trình an toàn, bền vững, sản phẩm được dán 
nhãn truy xuất nguồn gốc trước khi đưa ra thị trường.

Về xuất xứ của cà phê nhập khẩu, nguồn cung lớn nhất cho thị 
trường Trung Quốc đến từ Việt Nam, chiếm gần 80% tổng lượng 
nhập khẩu trong giai đoạn 2013- 2017.
Trên 90% lượng cà phê nhập khẩu vào Trung Quốc có xuất xứ chỉ từ 
5 quốc gia bao gồm Việt Nam, Indonesia, Bắc Mỹ, Trung Mỹ và 
Colombia. Trong đó, nhập khẩu từ Colombia và Trung Mỹ tăng đáng 
kể, và hiện nay chiếm khoảng 5% tổng lượng nhập khẩu.

Việt Nam

tháng 10 năm 2018

BCCE là một hạng mục trong tổng thể chợ cà phê Buôn Ma 
Thuột, hoạt động theo phương thức đấu giá tập trung và 
công khai, bao gồm giao dịch mua bán ngay và giao dịch 
mua bán sau, hoạt động dưới nguyên tắc thành viên, dưới 
sự quản lý của UBND tỉnh Đắk Lắk.
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TechnoServe - Tổ chức phát triển phi lợi nhuận quốc tế, đang dẫn đầu 
các nỗ lực liên quan đến cà phê trong 5 năm khi dành 36,4 triệu USD 
cho sáng kiến hồi sinh và tăng cường ngành cà phê, cacao tại 6 quốc 
gia trồng cà phê Mỹ Latinh.

Sáng kiến này được Bộ Nông nghiệp Mỹ tài trợ với nguồn bổ sung từ 
Công ty Smucker của J.M. Nó sẽ được dẫn dắt bởi một tập đoàn của 
các tổ chức công cộng, tư nhân và phi lợi nhuận.

Theo một thông báo từ TechnoServe, sáng kiến này sẽ có lợi cho các 
nhà sản xuất cà phê và cacao ở Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua, Ecuador và Peru, ảnh hưởng trực tiếp tới khoảng 120.000 
nông dân.

Được gọi là tối đa hóa cơ hội trong cà phê và cacao ở châu Mỹ 
(MOCCA), sáng kiến sẽ bao gồm đào tạo nông dân về nông học ổn 
định khí hậu, cơ hội tiếp cận tài chính và thị trường mua chất lượng 
cao, và mở rộng sẵn sàng cho vật liệu di truyền chất lượng cao cho 
trồng mới .

TechnoServe cho biết: “Các vùng trồng cà phê và cacao của khu vực 
đang già đi, cùng với khí hậu thay đổi, điều này đe dọa năng suất của 
các trang trại và làm tăng nguy cơ tàn phá của bệnh dịch.

Mỹ La tinh

Ngành cà phê Nepal ngày càng được quan tâm khi hạt cà phê đặc 
sản nhận được sự công nhận từ cộng đồng quốc tế. 

Ông Nima Tenjing Sherpa, Giám đốc và đồng sáng lập Công ty Lekali 
Coffee Estate, vẫn đang tận hưởng sự huy hoàng khi cà phê của ông 
nhận được sự thừa nhận của thế giới. Đầu năm nay, cà phê của công 
ty ông, được trồng tại Nuwakot, một huyện tại miền Tây Bắc thủ đô 
Kathmandu (Nepal), đạt 90 điểm trong thang điểm 50 – 1.000 của 
Coffee Review, một tạp chí thương mại có trụ sở tại California (Mỹ).

Trong một buổi đánh giá đầu tiên về cà phê Nepal, tạp chí đã miêu tả 
cà phê Lekali “ngọt với vị chua nhẹ, thanh và mịn”.

Người đánh giá kết luận cà phê Lekali đáng giá được tìm kiếm vì 
hương vị ngọt ngào của mình.

Cà phê của ông Sherpa là loại thứ hai từ Nepal nhận được sự nhận 
diện quốc tế. Năm 2016, cà phê sản xuất từ trang trại hữu cơ Green-
land đạt 89 điểm từ Hiệp hội Cà phê Đặc sản Mỹ, một tổ chức thương 
mại có trụ sở tại California sử dụng thang điểm khác một chút.

Nepal

tháng 10 năm 2018
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Theo trang tin giacaphe.com, Công ty Cung ứng Quốc gia (Compan-
hia Nacional de Abastecimento – CONAB), trực thuộc Bộ Nông 
nghiệp Brasil, công bố khảo sát lần thứ ba cho thấy sản lượng cà phê 
của Brasil năm 2018 khả năng đạt kỷ lục 59,9 triệu bao, bao 60 kg, 
tương ứng với mức tăng 33,2% so với vụ thu hoạch năm 2017 là 44, 
97 triệu bao.

Kết quả khảo sát của CONAB lần này cũng tăng 3,3% (khoảng 1,9 
triệu bao) so với ước tính lần thứ hai đã được công bố ngày 17/5, khi 
Conab đã dự kiến vụ thu hoạch 2018 ở mức kỷ lục 58 triệu bao.

Với ước tính đưa ra hồi tháng 10, cà phê Arabica đạt 45,9 triệu 
bao, tăng 34,1% và cà phê Conilon Robusta sẽ đạt 14 triệu bao, 
tăng 30,3%.

Theo nghiên cứu, cây cà phê ở Brasil có chu kỳ tích cực “hai năm 
một lần” (xen kẽ với một mùa vụ thấp tiếp theo là một vụ mùa cao) và 
chủ yếu là điều kiện khí hậu tốt sẽ cho kết quả vụ mùa tốt. Ngoài ra, 
sự tiến bộ của công nghệ trong ngành đã góp phần nâng cao năng 
suất cây trồng

Brazil

tháng 10 năm 2018
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danh mục biểu đồ

nguồn tham khảo

Báo cáo “Thị trường cà phê tháng 10/ 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 
10/ 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 

phụ lục
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