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Báo cáo
thị trường cà phê
THÁNG 7/2019

Báo cáo cập nhật bức tranh toàn cảnh về tình hình sản xuất, biến động giá cả, 
tình hình tiêu thụ và các dự báo về thị trường cà phê trong nước và thế giới.

Myanmar: Ngành cà phê Myanmar 
đã phát triển nhanh chóng trong 
những năm gần đây và đang trở nên 

nổi tiếng trên toàn cầu.

Với tỉ suất lợi nhuận cao hơn ở nước ngoài, 
nhiều người trồng cà phê ở Myanmar đang nỗ 
lực cải thiện chất lượng cây trồng để đáp ứng 
các tiêu chuẩn quốc tế và điều đó đã nâng toàn 
bộ ngành công nghiệp cà phê ở nước này lên 
một tầm cao hơn.

Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Myanmar U Myo Aye 
cho biết cà phê đặc sản của quốc gia Đông 
Nam Á đang được thừa nhận trên thị trường 
quốc tế trong khi sản xuất cà phê tại thị trường 
trong nước, nơi nhu cầu tiêu thụ đang tăng lên, 
cũng được nỗ lực duy trì.

"Chúng tôi đang cố gắng tăng sản lượng xuất 
khẩu, đồng thời trồng thêm cà phê để đáp ứng 
nhu cầu nội địa, gồm phần lớn thị trường cà phê 
sản xuất trong nước", ông cho hay.

Ông lưu ý thêm sản xuất cà phê đã được cải 
thiện đáng kể trong 5 năm qua và chuỗi giá trị 
của ngành này cũng phát triển với sự hỗ trợ kĩ 
thuật và tiếp cận thị trường từ Cơ quan Phát triển 
Quốc tế Mỹ (USAID), theo tờ Myanmar Times.
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Myanmar: Ngành cà phê Myanmar 
đã phát triển nhanh chóng trong 
những năm gần đây và đang trở nên 

nổi tiếng trên toàn cầu.

Với tỉ suất lợi nhuận cao hơn ở nước ngoài, 
nhiều người trồng cà phê ở Myanmar đang nỗ 
lực cải thiện chất lượng cây trồng để đáp ứng 
các tiêu chuẩn quốc tế và điều đó đã nâng toàn 
bộ ngành công nghiệp cà phê ở nước này lên 
một tầm cao hơn.

Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Myanmar U Myo Aye 
cho biết cà phê đặc sản của quốc gia Đông 
Nam Á đang được thừa nhận trên thị trường 
quốc tế trong khi sản xuất cà phê tại thị trường 
trong nước, nơi nhu cầu tiêu thụ đang tăng lên, 
cũng được nỗ lực duy trì.

"Chúng tôi đang cố gắng tăng sản lượng xuất 
khẩu, đồng thời trồng thêm cà phê để đáp ứng 
nhu cầu nội địa, gồm phần lớn thị trường cà phê 
sản xuất trong nước", ông cho hay.

Ông lưu ý thêm sản xuất cà phê đã được cải 
thiện đáng kể trong 5 năm qua và chuỗi giá trị 
của ngành này cũng phát triển với sự hỗ trợ kĩ 
thuật và tiếp cận thị trường từ Cơ quan Phát triển 
Quốc tế Mỹ (USAID), theo tờ Myanmar Times.



Phần 1
tình hình sản xuất
và tiêu thụ chung
của thế giới

Myanmar: Ngành cà phê Myanmar 
đã phát triển nhanh chóng trong 
những năm gần đây và đang trở nên 

nổi tiếng trên toàn cầu.

Với tỉ suất lợi nhuận cao hơn ở nước ngoài, 
nhiều người trồng cà phê ở Myanmar đang nỗ 
lực cải thiện chất lượng cây trồng để đáp ứng 
các tiêu chuẩn quốc tế và điều đó đã nâng toàn 
bộ ngành công nghiệp cà phê ở nước này lên 
một tầm cao hơn.

Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Myanmar U Myo Aye 
cho biết cà phê đặc sản của quốc gia Đông 
Nam Á đang được thừa nhận trên thị trường 
quốc tế trong khi sản xuất cà phê tại thị trường 
trong nước, nơi nhu cầu tiêu thụ đang tăng lên, 
cũng được nỗ lực duy trì.

"Chúng tôi đang cố gắng tăng sản lượng xuất 
khẩu, đồng thời trồng thêm cà phê để đáp ứng 
nhu cầu nội địa, gồm phần lớn thị trường cà phê 
sản xuất trong nước", ông cho hay.

Ông lưu ý thêm sản xuất cà phê đã được cải 
thiện đáng kể trong 5 năm qua và chuỗi giá trị 
của ngành này cũng phát triển với sự hỗ trợ kĩ 
thuật và tiếp cận thị trường từ Cơ quan Phát triển 
Quốc tế Mỹ (USAID), theo tờ Myanmar Times.



Theo Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO ), sản 
lượng cà phê thế giới niên vụ 2018 – 2019 ước 
tăng 1,9% lên 168,7 triệu bao.

1. Tình hình sản xuất
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TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ CHUNG CỦA THẾ GIỚI tháng 7 năm 2019

Colombia: Sản lượng cà phê của 
Colombia trong tháng 7 tăng 1,3 
triệu bao, tăng hơn 25% so với cùng 

kì năm ngoái. Tính chung trong 7 tháng đầu năm 
nay, sản lượng cà phê của nước này đạt gần 8 
triệu bao, tăng 5,4% so với cùng kì năm ngoái.

Theo Liên đoàn gieo trồng cà phê Colombia, 
sản lượng cà phê nước này tăng nhờ độ trễ của 
vụ thu hoạch, kéo theo lượng quả chính tháng 
trước tăng.

Brazil: Tình trạng sương giá được 
báo cáo tại một số khu vực nông 
nghiệp ở Brazil trong tháng 7 gồm 

các vùng sản xuất cà phê và mía đường.

Mía, cà phê, ngô vụ đông và lúa mì là những 
cây trồng dễ bị ảnh hưởng nhất ở miền Nam và 
Đông Nam Brazil, nơi hiện tượng sương giá 
được tạo ra bởi khối không khí mạnh nhất từ 
đầu năm đến nay, theo Reuters.

Tanzania: Sản lượng cà phê 
Tanzania đã tăng gần gấp đôi nhờ 
thời tiết thuận lợi và bùng nổ sản 

xuất trong niên vụ 2018 - 2019.

Chủ tịch Ủy ban cà phê Tanzania, ông Primus 
Kimaryo, đã trả lời tờ Daily News ngày 13/8 
rằng sản lượng cà phê của quốc gia này đã 
tăng vọt từ 47.000 tấn trong niên vụ 2017 - 2018 
lên 65.500 tấn trong niên vụ 2018 - 2019.

"Sự bùng nổ sản xuất là do khí hậu thuận lợi", 
ông Kimaryo trả lời qua điện thoại từ Moshi, 
vùng Kilimanjaro.

Ông cho biết thêm việc sản xuất sẽ tăng cao 
hơn nếu cà phê được trồng bởi các nông dân 
sản xuất quy mô lớn. Nông dân sản xuất quy mô 
nhỏ đóng góp 90% sản lượng cà phê của vùng này.

Theo Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), sản lượng 
cà phê cao đã giúp Tanzania vượt qua Kenya 
lên vị trí thứ tư từ vị trí thứ năm trong số các nhà 
sản xuất hàng đầu ở Châu Phi.

Nhà sản xuất hàng đầu ở Châu Phi là Ethiopia 
với 450.000 tấn, tiếp theo là Uganda với 294.000 
tấn, sau đó là Côte d'Ivoire với 96.000 tấn.

Dữ liệu của ICO cho thấy tại Cộng đồng Đông 
Phi (EAC), Uganda dẫn đầu về sản lượng cà 
phê, tiếp theo là Tanzania và Kenya với 51.000 
tấn, Rwanda ở vị trí thứ tư với 16.500 tấn và 
Burundi với 12.900 tấn trong niên vụ 2018 - 2019.

Theo đánh giá kinh tế hàng tháng của Ngân 
hàng Tanzania (BoT), xuất khẩu các loại cây 

trồng truyền thống của quốc gia này trong tháng 
5 đã giảm xuống còn 533,9 triệu USD từ 
1.140,3 triệu USD so với cùng kì năm ngoái, trừ 
hai mặt hàng cà phê và bông.

Báo cáo cũng cho thấy sản lượng cao nhất từng 
được ghi nhận của Tanzania là vào năm 2013 
với 71.319 tấn cà phê.

Theo ước tính, Tanzania có khoảng 250.000 ha 
đất sản xuất cà phê, theo Cafe Africa.
Trong những năm 1970 và 1980, cà phê đã 
vượt qua thùa sợi trở thành "vàng xanh" của 
Tanzania và là cây trồng xuất khẩu hàng đầu với 
sản lượng hàng năm trung bình 6.000 tấn.

Myanmar: Ngành cà phê Myanmar 
đã phát triển nhanh chóng trong 
những năm gần đây và đang trở nên 

nổi tiếng trên toàn cầu.

Với tỉ suất lợi nhuận cao hơn ở nước ngoài, 
nhiều người trồng cà phê ở Myanmar đang nỗ 
lực cải thiện chất lượng cây trồng để đáp ứng 
các tiêu chuẩn quốc tế và điều đó đã nâng toàn 
bộ ngành công nghiệp cà phê ở nước này lên 
một tầm cao hơn.

Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Myanmar U Myo Aye 
cho biết cà phê đặc sản của quốc gia Đông 
Nam Á đang được thừa nhận trên thị trường 
quốc tế trong khi sản xuất cà phê tại thị trường 
trong nước, nơi nhu cầu tiêu thụ đang tăng lên, 
cũng được nỗ lực duy trì.

"Chúng tôi đang cố gắng tăng sản lượng xuất 
khẩu, đồng thời trồng thêm cà phê để đáp ứng 
nhu cầu nội địa, gồm phần lớn thị trường cà phê 
sản xuất trong nước", ông cho hay.

Ông lưu ý thêm sản xuất cà phê đã được cải 
thiện đáng kể trong 5 năm qua và chuỗi giá trị 
của ngành này cũng phát triển với sự hỗ trợ kĩ 
thuật và tiếp cận thị trường từ Cơ quan Phát triển 
Quốc tế Mỹ (USAID), theo tờ Myanmar Times.

Tình trạng cà phê bị ảnh hưởng bởi sương giá ở Brazil

Các công ty đường và hợp tác xã cà phê đã 
nhờ các chuyên gia nông nghiệp đánh giá tình 
hình một cách chính xác hơn. 

Brazil đang ở giữa vụ thu hoạch cà phê và mọi 
tác động sẽ được thấy rõ trong vụ mùa năm tới. 

Các thương nhân dự báo một vụ mùa với sản 
lượng kỉ lục vào năm 2020 khi Brazil trở lại chu 
kì sản xuất arabica hai năm một lần. Tuy nhiên, 

hiện vẫn chưa rõ liệu sản lượng có thể vượt qua 
mức kỉ lục trong năm 2018 là 62 triệu bao 60 kg 
hay không.

Rural Clima, công ty thời tiết phục vụ nông dân 
và hợp tác xã, cho biết sương giá mạnh hơn ở 
miền Nam và vùng trồng ngô, mía ở bang 
Parana nhưng các trang trại ở các bang Mato 
Grosso do Sul, Sao Paulo và Minas Gerais 
thuộc miền Trung Brazil cũng bị ảnh hưởng.

Ludmila Camparotto, nhà nghiên cứu khí tượng 
học ở Rural Clima, cho biết: "Đối với cà phê, 
các cánh đồng mới đưa vào canh tác phải chịu 
tác động nhiều nhất và phần lớn ảnh hưởng 
đến cây trưởng thành".

Bà cho biết nông dân trồng cà phê có thể cắt 
ngọn cây để loại bỏ những phần bị cháy, bảo vệ 
phần dưới của cây với hi vọng phục hồi cho vụ 
tiếp theo.
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Myanmar: Ngành cà phê Myanmar 
đã phát triển nhanh chóng trong 
những năm gần đây và đang trở nên 

nổi tiếng trên toàn cầu.

Với tỉ suất lợi nhuận cao hơn ở nước ngoài, 
nhiều người trồng cà phê ở Myanmar đang nỗ 
lực cải thiện chất lượng cây trồng để đáp ứng 
các tiêu chuẩn quốc tế và điều đó đã nâng toàn 
bộ ngành công nghiệp cà phê ở nước này lên 
một tầm cao hơn.

Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Myanmar U Myo Aye 
cho biết cà phê đặc sản của quốc gia Đông 
Nam Á đang được thừa nhận trên thị trường 
quốc tế trong khi sản xuất cà phê tại thị trường 
trong nước, nơi nhu cầu tiêu thụ đang tăng lên, 
cũng được nỗ lực duy trì.

"Chúng tôi đang cố gắng tăng sản lượng xuất 
khẩu, đồng thời trồng thêm cà phê để đáp ứng 
nhu cầu nội địa, gồm phần lớn thị trường cà phê 
sản xuất trong nước", ông cho hay.

Ông lưu ý thêm sản xuất cà phê đã được cải 
thiện đáng kể trong 5 năm qua và chuỗi giá trị 
của ngành này cũng phát triển với sự hỗ trợ kĩ 
thuật và tiếp cận thị trường từ Cơ quan Phát triển 
Quốc tế Mỹ (USAID), theo tờ Myanmar Times.

Các công ty đường và hợp tác xã cà phê đã 
nhờ các chuyên gia nông nghiệp đánh giá tình 
hình một cách chính xác hơn. 

Brazil đang ở giữa vụ thu hoạch cà phê và mọi 
tác động sẽ được thấy rõ trong vụ mùa năm tới. 

Các thương nhân dự báo một vụ mùa với sản 
lượng kỉ lục vào năm 2020 khi Brazil trở lại chu 
kì sản xuất arabica hai năm một lần. Tuy nhiên, 

hiện vẫn chưa rõ liệu sản lượng có thể vượt qua 
mức kỉ lục trong năm 2018 là 62 triệu bao 60 kg 
hay không.

Rural Clima, công ty thời tiết phục vụ nông dân 
và hợp tác xã, cho biết sương giá mạnh hơn ở 
miền Nam và vùng trồng ngô, mía ở bang 
Parana nhưng các trang trại ở các bang Mato 
Grosso do Sul, Sao Paulo và Minas Gerais 
thuộc miền Trung Brazil cũng bị ảnh hưởng.

Ludmila Camparotto, nhà nghiên cứu khí tượng 
học ở Rural Clima, cho biết: "Đối với cà phê, 
các cánh đồng mới đưa vào canh tác phải chịu 
tác động nhiều nhất và phần lớn ảnh hưởng 
đến cây trưởng thành".

Bà cho biết nông dân trồng cà phê có thể cắt 
ngọn cây để loại bỏ những phần bị cháy, bảo vệ 
phần dưới của cây với hi vọng phục hồi cho vụ 
tiếp theo.

Theo trang giacaphe.com, khi nhiệt độ xuống 
dưới ngưỡng dãn nở, nhựa cây sẽ đóng băng 
(xấp xỉ trên dưới 2 độ C). Lúc này, có thể chưa 
tạo băng trên bề mặt cây cối do không khí khô 
hơn. 

Lưu ý, mùa đông ở Brazil thường được gọi là 
mùa đông khô, do độ ẩm rất thấp. Sau đêm có 
sương giá thường gặp ngày nắng to, bức xạ 
nhiệt gay gắt làm cành lá cà phê nhanh chóng bị 
cháy khô vì biên độ nhiệt quá cao. 

Tuy nhiên, những vườn cà phê có cây che 
bóng, nhiệt độ bề mặt thường cao hơn những 
vườn không có cây che bóng, nên thiệt hại cũng 
giảm thiểu hơn.

Khu vực bị sương giá tác động nhiều nhất là 
vùng trồng cà phê ở miền nam, xoay quanh dãy 
Serra da Mantiqueira chạy qua 3 bang São 
Paulo, Minas Gerais và Mato Grosso do Sul và 
rải rác vài nơi khác ở bang Santa Catarina, 
Paraná. Các khối khí lạnh ở vùng cực di chuyển 
vào khu vực này kết hợp với cường độ và thời 
gian xuất hiện trong năm để gây ra sương giá 
với xác suất cao hay thấp. 

Điều kiện để xuất hiện sương giá là trời quang 
mây, nhiệt độ giảm thấp. Nông dân có thể dự 

Sương giá ở Brazil hủy hoại mùa màng 
thế nào?

đoán nếu những ngày gần đó trời mát mẻ, dễ 
chịu, bầu trời trong xanh, rất xanh và đầy sao, 
và tất nhiên phải là mùa thu đông. Nếu sương 
giá trắng chỉ xảy ra vào ban đêm thì ở một số 
vùng sương giá đen có thể xảy ra bất cứ lúc 
nào.

Hiện nay, các vùng thường xuyên xuất hiện 
sương giá hầu như không còn trồng cà phê. 
Ngay tại 3 bang trồng chính, cây cà phê đã 
được di chuyển xuống dưới cao độ 800m và 
tránh xa những vùng có tầng suất xuất hiện 
sương giá cao. Sương giá cũng chỉ xuất hiện 
trong 3 tháng, chủ yếu là tháng 7.

Sau hơn 23 năm không bị sương giá gây hại, 
nông dân cà phê Brazil đã mở rộng vùng trồng 
nên dễ dàng thấy tin sương giá vừa qua chiếm 
phần lớn là hình ảnh cây cà phê trong giai đoạn 
kiến thiết cơ bản hoặc mới đi vào kinh doanh.

Các nhà nông học Brazil cũng đang thực 
nghiệm một vài biện pháp phòng chống sương 
giá cho cây cà phê, nhưng tập trung chủ yếu ở 
giai đoạn vườn ươm.

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ CHUNG CỦA THẾ GIỚI tháng 7 năm 2019
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Myanmar: Ngành cà phê Myanmar 
đã phát triển nhanh chóng trong 
những năm gần đây và đang trở nên 

nổi tiếng trên toàn cầu.

Với tỉ suất lợi nhuận cao hơn ở nước ngoài, 
nhiều người trồng cà phê ở Myanmar đang nỗ 
lực cải thiện chất lượng cây trồng để đáp ứng 
các tiêu chuẩn quốc tế và điều đó đã nâng toàn 
bộ ngành công nghiệp cà phê ở nước này lên 
một tầm cao hơn.

Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Myanmar U Myo Aye 
cho biết cà phê đặc sản của quốc gia Đông 
Nam Á đang được thừa nhận trên thị trường 
quốc tế trong khi sản xuất cà phê tại thị trường 
trong nước, nơi nhu cầu tiêu thụ đang tăng lên, 
cũng được nỗ lực duy trì.

"Chúng tôi đang cố gắng tăng sản lượng xuất 
khẩu, đồng thời trồng thêm cà phê để đáp ứng 
nhu cầu nội địa, gồm phần lớn thị trường cà phê 
sản xuất trong nước", ông cho hay.

Ông lưu ý thêm sản xuất cà phê đã được cải 
thiện đáng kể trong 5 năm qua và chuỗi giá trị 
của ngành này cũng phát triển với sự hỗ trợ kĩ 
thuật và tiếp cận thị trường từ Cơ quan Phát triển 
Quốc tế Mỹ (USAID), theo tờ Myanmar Times.
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"Chúng tôi đang bán cà phê từ Ywangan ở miền 
Nam bang Shan cho Mỹ. Trước năm 2014, 
chúng tôi không thể thực hiện hoạt động 
thương mại vì phương pháp sản xuất truyền 
thống cho ra những hạt cà phê kém chất 
lượng", theo ông U Myo Aye.

Ông cho biết thêm giá cà phê đặc sản dao động 
trong khoảng 4.000 - 10.000 USD/tấn.

Zimbabwe: Các Tập đoàn như 
Nestle hay Nespresso sẵn sàng trả 
phí bảo hiểm cho cà phê Zimbabwe, 

bảo đảm cho những nhà sản xuất qui mô nhỏ 
quay trở lại trồng cà phê và đạt được mức lợi 
nhuận cao hơn trong bối cảnh giá cà phê giảm 
xuống mức 20 US cent/pound.

Người dân trồng cà phê lâu đời ở Zimbabwe 
gần như đã từ bỏ vụ mùa khi giá giảm xuống 20 
US cent/pound vào đầu thiên niên kỉ, trong khi 
những nhà nhập khẩu nước ngoài đã bỏ đi 
khiến hơn 120 nông dân kinh doanh cà phê chịu 
thiệt hại nặng nề, theo Reuters.

Tuy nhiên các công ty như Nestle hay 
Nespresso giờ đây sẵn sàng trả phí bảo hiểm 
cho cà phê Zimbabwe và những nông dân sản 
xuất qui mô nhỏ đang quay trở lại canh tác cà 
phê, ngành nông nghiệp bị ảnh hưởng nghiêm 
trọng dưới thời cựu Tổng thống Robert Mugabe.

Sản lượng cà phê ở Zimbabwe đạt 430 tấn 
trong năm 2018, tăng 10% so với năm trước. 
Sản lượng năm nay được dự báo ở mức 500 
tấn, theo các quan chức ngành cà phê.

Zimbabwe chưa bao giờ là một trong những 
nhà sản xuất hàng đầu thế giới, sản lượng đạt 
cao nhất chỉ khoảng 15.000 tấn vào cuối những 
năm 1990. 

Tuy nhiên, hạt cà phê arabica của Zimbabwe 
được đánh giá cao bởi hương vị và màu sắc. 
Ngành cà phê từng cung cấp sinh kế cho hơn 
20.000 nông dân nghèo tại Zimbabwe.

Nespresso bắt đầu mua cà phê của Zimbabwe 
vào năm ngoái với mức phí cao hơn 30 - 40% 
so với giá quốc tế, đang phần nào thúc đẩy 
ngành cà phê hồi sinh.

Công ty đã mua 200 tấn cà phê từ 450 hộ sản 
xuất qui mô nhỏ của Zimbabwe và hai bất động 
sản lớn vào năm 2018, đồng thời muốn thu hút 
nhiều người trồng hơn, theo ông Daniel Weston, 
người đại diện của công ty Nespresso.

Loại cà phê đặc sản, cà phê Tamuka 
muZimbabwe ra mắt tại 16 quốc gia vào tháng 
5, được bán hết chỉ trong ba tuần, ông Daniel 
cho biết.

"Những gì chúng tôi hi vọng đạt được trong thời 
gian tới là gia tăng khối lượng cà phê từ những 
người nông dân sản xuất qui mô nhỏ và cũng 
để khuyến khích những người nông dân khác 
tham gia kế hoạch này".

Theo báo cáo của Tổ chức Cà phê Quốc tế 
(ICO), xuất khẩu cà phê từ Brazil trong 9 tháng 
đầu niên vụ 2018 – 2019 (từ tháng 10/2018 đến 
tháng 6/2019) tăng 20,6% lên 31,12 triệu bao. 
Từ Colombia tăng 8,1% lên 11,36 triệu bao

Xuất khẩu cà phê robusta tăng 1,4% lên 34,45 
triệu bao từ tháng 10/2018 đến tháng 6/2019; 
trong khi các loại khác giảm 3,3% xuống còn 
20,35 triệu bao. 

Hình ảnh cà phê ở Zimbabwe

2. Tiêu thụ

KHỐI LƯỢNG CÀ PHÊ XUẤT KHẨU

9,2%4,69 triệu bao

11,8%2,11 triệu bao 

12,3%785.601 bao

từ tháng 10/2018 đến tháng 6/2019
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Myanmar: Ngành cà phê Myanmar 
đã phát triển nhanh chóng trong 
những năm gần đây và đang trở nên 

nổi tiếng trên toàn cầu.

Với tỉ suất lợi nhuận cao hơn ở nước ngoài, 
nhiều người trồng cà phê ở Myanmar đang nỗ 
lực cải thiện chất lượng cây trồng để đáp ứng 
các tiêu chuẩn quốc tế và điều đó đã nâng toàn 
bộ ngành công nghiệp cà phê ở nước này lên 
một tầm cao hơn.

Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Myanmar U Myo Aye 
cho biết cà phê đặc sản của quốc gia Đông 
Nam Á đang được thừa nhận trên thị trường 
quốc tế trong khi sản xuất cà phê tại thị trường 
trong nước, nơi nhu cầu tiêu thụ đang tăng lên, 
cũng được nỗ lực duy trì.

"Chúng tôi đang cố gắng tăng sản lượng xuất 
khẩu, đồng thời trồng thêm cà phê để đáp ứng 
nhu cầu nội địa, gồm phần lớn thị trường cà phê 
sản xuất trong nước", ông cho hay.

Ông lưu ý thêm sản xuất cà phê đã được cải 
thiện đáng kể trong 5 năm qua và chuỗi giá trị 
của ngành này cũng phát triển với sự hỗ trợ kĩ 
thuật và tiếp cận thị trường từ Cơ quan Phát triển 
Quốc tế Mỹ (USAID), theo tờ Myanmar Times.

Trong năm 2018 - 2019, sản lượng cà phê thế 
giới ước tính đạt 168,77 triệu bao với sản lượng 
arabica 103,79 triệu bao, chiếm 61% tổng số và 
robusta 64,98 triệu bao, chiếm 39%. 

Sản lượng cà phê mùa vụ của Brazil (kết thúc 
vào tháng 3) tăng 18,5% so với vụ mùa trước 
đó, lên 62,5 triệu bao, phản ánh mức tăng 
20,6% của xuất khẩu trong, đạt 37,13 triệu bao. 

Sản xuất robusta của Brazil phục hồi từ đợt hạn 
hán trước đó, bằng chứng là sự tăng trưởng 
trong xuất khẩu robusta xanh. 

Sau khi giảm 72% xuống còn 119.146 bao trong 
6 tháng đầu năm 2017, xuất khẩu robusta của 
Brazil đã tăng gấp 3 lần lên 505.912 bao trong 6 
tháng đầu năm 2018 và tăng lên 1,46 triệu bao 
trong cùng kì năm nay. 

Xuất khẩu arabica xanh của Brazil trong nửa 
năm nay đạt 15,86 triệu bao so với 12,42 triệu 
bao cùng kì năm ngoái.

Khối lượng của 5 quốc gia sản xuất cà phê lớn 
nhất sẽ chiếm 73% sản lượng thế giới trong 
năm nay.

64,98
triệu bao

Robusta

103,79
triệu bao

Arabica

61% 39%

T6/2018 T6/2019 % thay đổi

% thay đổi2017/18 2018/19
Tháng 10 - Tháng 5

TỔNG 10.638 10.937 91.344 97.282 6,5%2,8%

6.615Arabica

Robusta

Cà phê Arabica Colombia

Cà phê arabica nước khác

Cà phê arabica Brazil

7.074 57.360 62.829 9,5%6,9%
1.029 1.234 10.514 11.362 8,1%19,9%
2.916 2.935 21.036 20.346 -3,3%0,6%
2.670 2.905 25.810 31.120 20,6%8,8%
4.023 3.863 33.984 34.453 1,4%-4,0%

Bảng 1: Xuất khẩu cà phê thế giới (Đơn vị: nghìn bao - loại 60kg/bao)

3. Giá cả 
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Biểu đồ 1: Chỉ số giá cá phê ICO (Đơn vị: UScent/pound - Nguồn: ICO)
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Myanmar: Ngành cà phê Myanmar 
đã phát triển nhanh chóng trong 
những năm gần đây và đang trở nên 

nổi tiếng trên toàn cầu.

Với tỉ suất lợi nhuận cao hơn ở nước ngoài, 
nhiều người trồng cà phê ở Myanmar đang nỗ 
lực cải thiện chất lượng cây trồng để đáp ứng 
các tiêu chuẩn quốc tế và điều đó đã nâng toàn 
bộ ngành công nghiệp cà phê ở nước này lên 
một tầm cao hơn.

Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Myanmar U Myo Aye 
cho biết cà phê đặc sản của quốc gia Đông 
Nam Á đang được thừa nhận trên thị trường 
quốc tế trong khi sản xuất cà phê tại thị trường 
trong nước, nơi nhu cầu tiêu thụ đang tăng lên, 
cũng được nỗ lực duy trì.

"Chúng tôi đang cố gắng tăng sản lượng xuất 
khẩu, đồng thời trồng thêm cà phê để đáp ứng 
nhu cầu nội địa, gồm phần lớn thị trường cà phê 
sản xuất trong nước", ông cho hay.

Ông lưu ý thêm sản xuất cà phê đã được cải 
thiện đáng kể trong 5 năm qua và chuỗi giá trị 
của ngành này cũng phát triển với sự hỗ trợ kĩ 
thuật và tiếp cận thị trường từ Cơ quan Phát triển 
Quốc tế Mỹ (USAID), theo tờ Myanmar Times.

4. Dự báo
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Theo báo cáo của Tổ chức Cà phê Thế giới 
(ICO), giá cà phê trung bình hàng tháng trong 
tháng 7 tăng 3% lên 103,01 cent/pound. Đây là 
mức trung bình hàng tháng cao nhất kể từ tháng 
11/2018.

Tuy nhiên, giá cà phê ở mức cao 107,87 cent/-
pound vào ngày 4/7 và giảm xuống 98,57 
cent/pound vào cuối tháng.

ICO cho rằng những lo ngại về sương giá hỗ trợ 
giá vào cuối tháng 6 và đầu tháng 7 đã biến mất 
vào cuối tháng.

Theo Cục Xuất nhập khẩu Việt Nam, tháng 7, 
giá cà phê toàn cầu giảm do áp lực dư cung, 
tồn kho ở mức cao. Theo báo cáo của nhà tư 
vấn - phân tích Safras và Mercado ở Brazil, đến 
nay đã có 83% sản lượng cà phê vụ mùa mới 
được thu hoạch, ước tính sản lượng năm 2019 
đạt khoảng 58,9 triệu bao.

Theo đó, thu hoạch cà phê Conilon Robusta đã 
hoàn tất và còn khoảng 9 triệu bao cà phê 
Arabica đang chờ thu hoạch. Điều kiện thời tiết 
thuận lợi khiến tiến độ thu hoạch năm 2019 
nhanh hơn so với vài năm gần đây. 

Đồng real giảm giá so với đồng USD khiến 
người trồng cà phê Brazil đẩy mạnh bán ra, dẫn 
đến tình trạng dư cung cà phê trên thị trường 
thế giới, gây áp lực đến giá.

Trên sàn giao dịch New York, ngày 30/7 giá cà 
phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2019 và tháng 
12/2019 giảm 7,6% và giảm 7,3% so với ngày 
29/6, xuống còn 101,15 Uscent/pound và 
104,75 Uscent/pound. 

Trên sàn BMF của Brazil, ngày 30/7 giá cà phê 
Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2019 và tháng 
12/2019 đạt 124,5 Uscent/pound và 128,7 
Uscent/pound.
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Biểu đồ 2: Diễn biến giá cà phê nhân xô Robusta thế giới tháng 7 (Đơn vị: USD/ tấn) 

Tại cảng TP HCM, giá cà phê Robusta xuất 
khẩu loại 2, tỉ lệ đen vỡ 5% giao dịch ở 1.441 
USD/tấn.

Theo Cục Chế biến và Phát triển Thị trường 
Nông sản nếu đầu tháng 7, giá sàn Robusta tại 
London, nơi các nhà kinh doanh cà phê Việt 
Nam thường sử dụng để tham chiếu, vẫn còn 
giao dịch ở khu vực 1.490 USD/tấn thì đến 
những ngày từ 15/7 đến 17/7 đã giảm gần 100 
USD/tấn. 

Giá cà phê giảm do áp lực bán hàng vụ mới tiếp 
tục đè nặng các thị trường cà phê kỳ hạn.

Cục Xuất nhập khẩu (Việt Nam) dự báo thị 
trường cà phê toàn cầu trong thời gian tới sẽ 
vẫn gặp khó khăn do nguồn cung vượt nhu cầu. 
Theo dữ liệu từ HIS Markit, tiêu thụ cà phê toàn 
cầu ước tính tăng 1,8% trong năm nay, nhưng 
mức tăng này chưa đủ hỗ trợ thị trường cà phê 
thế giới. 

Bên cạnh đó, căng thẳng thương mại Mỹ - 
Trung Quốc leo thang trở lại cũng sẽ gây bất lợi 
lên giá các mặt hàng nông sản trong thời gian 
tới,trong đó có mặt hàng cà phê. 
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Myanmar: Ngành cà phê Myanmar 
đã phát triển nhanh chóng trong 
những năm gần đây và đang trở nên 

nổi tiếng trên toàn cầu.

Với tỉ suất lợi nhuận cao hơn ở nước ngoài, 
nhiều người trồng cà phê ở Myanmar đang nỗ 
lực cải thiện chất lượng cây trồng để đáp ứng 
các tiêu chuẩn quốc tế và điều đó đã nâng toàn 
bộ ngành công nghiệp cà phê ở nước này lên 
một tầm cao hơn.

Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Myanmar U Myo Aye 
cho biết cà phê đặc sản của quốc gia Đông 
Nam Á đang được thừa nhận trên thị trường 
quốc tế trong khi sản xuất cà phê tại thị trường 
trong nước, nơi nhu cầu tiêu thụ đang tăng lên, 
cũng được nỗ lực duy trì.

"Chúng tôi đang cố gắng tăng sản lượng xuất 
khẩu, đồng thời trồng thêm cà phê để đáp ứng 
nhu cầu nội địa, gồm phần lớn thị trường cà phê 
sản xuất trong nước", ông cho hay.

Ông lưu ý thêm sản xuất cà phê đã được cải 
thiện đáng kể trong 5 năm qua và chuỗi giá trị 
của ngành này cũng phát triển với sự hỗ trợ kĩ 
thuật và tiếp cận thị trường từ Cơ quan Phát triển 
Quốc tế Mỹ (USAID), theo tờ Myanmar Times.

Theo ICO, tiêu thụ cà phê thế giới ước tính 
trong năm 2018 - 2019 tăng 2,1% lên 164,84 
triệu bao với mức tăng trưởng lớn nhất ở châu 
Á và châu Đại Dương, nơi nhu cầu tăng 3,6% 
lên 35,91 triệu bao.

Tiêu thụ ở châu Âu đã chậm lại, tăng 1,5% lên 
53,97 triệu bao so với mức tăng 2,1% trong 
cùng kì năm 2017 - 2018. Tuy nhiên, nhu cầu ở 
Bắc Mỹ tăng 2,2% lên 30,61 triệu bao.

Tiêu thụ ở Nam Mỹ tăng 1,1% lên 27,27 triệu 
bao, ở châu Phi tăng 3% lên 11,88 triệu bao và 
ở Trung Mỹ & Mexico tăng 0,2% lên 5,21 triệu 
bao. Mặc dù tốc độ tiêu thụ tăng, sản xuất thế 
cà phê giới dự kiến sẽ vượt mức tiêu thụ 3,92 
triệu bao, dẫn đến thặng dư 8 triệu bao trong hai 
mùa vừa qua.

Sản lượng từ Colombia ước tính đạt 13,95 triệu 
bao trong năm 2018 - 2019, cao hơn 1% so với 
năm ngoái. Theo Liên đoàn người trồng cà phê 
quốc gia Colombia (FNC), sản xuất trong 9 
tháng đầu niên vụ đạt 10,34 triệu bao, giảm 
1,1% so với cùng kì năm 2017 - 2018.

Sản lượng của Indonesia dự báo giảm 5,6% 
xuống còn 10,2 triệu bao trong vụ mùa năm 
2019. Các lô hàng xuất khẩu trong niên vụ 2018 
- 2019 giảm 33,7% xuống 5,15 triệu bao. 

Ngoài sự sụt giảm sản lượng, tiêu thụ của 
Indonesia tăng đều đặn qua các năm làm giảm 
lượng cà phê sẵn có cho xuất khẩu. Khoảng 
75% lượng cà phê xanh xuất khẩu của Indone-
sia là các lô hàng robusta, đạt 2,06 triệu bao 

3,6%
Châu Á &
Châu Đại Dương

35,91 
triệu bao

1,5%
Châu Âu53,97 

triệu bao

2,2%
Bắc Mỹ30,61 

triệu bao

1,1%
Nam Mỹ27,27 

triệu bao

0,2%
Trung Mỹ & 
Mexico

5,21 
triệu bao

3%
Châu Phi11,88

triệu bao

Tiêu thụ cà phê các khu vực trên thế giới

trong 9 tháng đầu năm so với 2,44 triệu bao 
năm ngoái. 

Tỉ lệ cà phê hòa tan trong tổng lượng xuất khẩu 
tăng từ 5,9% trong năm 2010 - 2011 lên 20,7% 
trong năm 2018 - 2019. Tổng số lô hàng hòa tan 
của Indonesia trong 9 tháng đầu năm lên tới 
749.372 bao.

Sản lượng cà phê tại Ethiopia ước tính đạt 7,5 
triệu bao, cao hơn 0,6% so với vụ mùa năm 
ngoái. Trong khi Ethiopia là nhà sản xuất lớn thứ 
năm thế giới thì quốc gia này có tỉ lệ tiêu thụ nội 
địa cao thứ chín thế giới. 

Trong năm 2018 - 2019, mức tiêu thụ của người 
Ethiopia ước tính 3,8 triệu bao, chiếm 50,7% 
sản lượng dự kiến. Xuất khẩu trong 9 tháng đầu 
niên độ lên tới 2,47 triệu bao so với 2,65 triệu 
bao trong năm 2017 - 2018.

tháng 7 năm 2019



Myanmar: Ngành cà phê Myanmar 
đã phát triển nhanh chóng trong 
những năm gần đây và đang trở nên 

nổi tiếng trên toàn cầu.

Với tỉ suất lợi nhuận cao hơn ở nước ngoài, 
nhiều người trồng cà phê ở Myanmar đang nỗ 
lực cải thiện chất lượng cây trồng để đáp ứng 
các tiêu chuẩn quốc tế và điều đó đã nâng toàn 
bộ ngành công nghiệp cà phê ở nước này lên 
một tầm cao hơn.

Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Myanmar U Myo Aye 
cho biết cà phê đặc sản của quốc gia Đông 
Nam Á đang được thừa nhận trên thị trường 
quốc tế trong khi sản xuất cà phê tại thị trường 
trong nước, nơi nhu cầu tiêu thụ đang tăng lên, 
cũng được nỗ lực duy trì.

"Chúng tôi đang cố gắng tăng sản lượng xuất 
khẩu, đồng thời trồng thêm cà phê để đáp ứng 
nhu cầu nội địa, gồm phần lớn thị trường cà phê 
sản xuất trong nước", ông cho hay.

Ông lưu ý thêm sản xuất cà phê đã được cải 
thiện đáng kể trong 5 năm qua và chuỗi giá trị 
của ngành này cũng phát triển với sự hỗ trợ kĩ 
thuật và tiếp cận thị trường từ Cơ quan Phát triển 
Quốc tế Mỹ (USAID), theo tờ Myanmar Times.

Phần 2
thị trường cà phê
việt nam



Nhưng do năm nay khí hậu khô hạn kéo dài, 
mưa nắng thất thường nên cây cà phê bị sốc 
nhiệt ẩm, gây vàng lá. Đối với những diện tích 
cà phê có cây che bóng mát thì không gặp hiện 
tượng trên.

Theo TS. Phạm Công Trí: “2019 là năm mưa 
nắng thất thường cho nên là vấn đề sốc nhiệt 
ẩm của cây trồng diễn ra rất khốc liệt. Với một 
vườn cây mà nông dân vừa xử lý cỏ xong thì 
mặt đất trơ cho nên bộ rễ cây dễ bị đốt nóng do 
nắng chiếu trực tiếp. 

Những cây càng bị ánh nắng mặt trời chiếu rọi 
thì bộ rễ càng dễ bị sốc nhiệt. Khi bón phân có 
hàm lượng Kali cao, cây sẽ huy động dinh 
dưỡng rất mạnh sẽ làm cho mất cân bằng các 
chất trung, vi lượng, từ đó xảy ra các hiện 
tượng cây bị vàng lá, rụng trái non”.

Để xử lý hiện tượng trên, TS. Phạm Công Trí đã 
hướng dẫn nông dân phun phân bón lá để cung 
cấp trung vi lượng cho cây, đồng thời sử dụng 
phân bón hữu cơ vi sinh để kích thích bộ rễ cân 
bằng dinh dưỡng.

Về phía các cơ quan chức năng của tỉnh Đắk 
Nông, ông Trần Mậu Dũng, Chánh Thanh tra Sở 
NN-PTNT cho biết, khi nhận được công văn 
của UBND xã Quảng Hòa đề nghị kiểm tra, làm 
rõ nguyên nhân một số diện tích cà phê của 9 
hộ dân trên địa bàn xã phản ánh có hiện tượng 
vàng lá và rụng quả sau khi sử dụng phân bón 
của CTCP Phân bón Bình Điền Lâm Đồng, đơn 
vị đã cử nhân viên, đơn vị liên quan lấy mẫu 
kiểm tra để xác định nguyên nhân.

THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ VIỆT NAM tháng 7 năm 2019

1. Tình hình sản xuất

• Mưa lũ ở Tây Nguyên ảnh hưởng tới cây
cà phê 

• Lo lắng cà phê vàng lá, rụng quả sau khi
bón phân

THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ VIỆT NAM tháng 7 năm 2019
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ICO dự báo sản lượng cà phê của Việt Nam 
giảm 1,3% xuống 30 triệu bao do điều kiện thời 
tiết bất lợi ảnh hưởng đến sản lượng trong vụ 
mùa 2018 - 2019.

Theo báo Pháp luật TP HCM, vừa qua các tỉnh 
Tây Nguyên mưa lớn kéo dài kết hợp với mưa 
của những ngày trước khiến hàng nghìn ha hoa 
màu, cà phê, tiêu ở Đắk Lắk bị ngập úng.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm 
cứu nạn tỉnh Đắk Lắk dự báo trên địa bàn tỉnh 
thời gian tới tiếp tục có mưa vừa đến mưa to 
với tổng lượng mưa 40 - 60 mm. 

Nhiều khả năng xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên 
các sông suối nhỏ, ngập lụt cục bộ tại các 
huyện Ea Súp, Buôn Đôn, Cư M’gar và các 
vùng lân cận trên địa bàn tỉnh.

Theo Nông nghiệp Việt Nam, một số hộ dân ở 
xã Quảng Hòa, huyện Đắk G’long, Đắk Nông, 
cho biết về việc cà phê trở nên vàng lá, rụng 
quả sau khi sử dụng sản phẩm phân bón của 
Công ty Cổ phần Bình Điền Lâm Đồng.

Theo gia đình ông Nông Văn Mân, thôn 6, xã 
Quảng Hòa - 1 trong 9 hộ trên địa bàn xã phản 
ánh về việc vườn cà phê của gia đình ông trở 
nên vàng lá, rụng quả sau khi sử dụng sản 
phẩm phân bón. 

Ông Mân cho biết, gia đình ông mua 40 bao 
phân bón NPK, tại đại lý Nhật Huyền ở xã Đạr 
Sal, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng (giáp 
ranh với xã Quảng Hòa). 

Sau khi sử dụng và phát hiện cà phê vàng lá 
ông đã báo cho đại lý, cũng như nhà sản xuất.

Sau khi nhận phản ánh, Phân bón Bình Điền 
Lâm Đồng đã đưa TS. Phạm Công Trí, Trưởng 
bộ môn Hệ thống nông – lâm nghiệp, Viện 
KHKT nông lâm nghiệp Tây Nguyên, xuống 
thăm vườn để tìm hiểu nguyên nhân và hướng 
dẫn nông dân xử lý. 

Bước đầu TS. Phạm Công Trí xác định, do thành 
phần dinh dưỡng của sản phẩm phân bón NPK 
16-7-17–8S+TE với hàm lượng kali cao, đòi hỏi 
lượng nước lớn để huy động dinh dưỡng cho cây. 
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Theo Cục Xuất nhập khẩu, xuất khẩu cà phê 
tháng 7 đạt 165 nghìn tấn, trị giá 265 triệu USD, 
tăng 15,8% về lượng và tăng 11,3% về trị giá so 
với tháng 6/2019, tăng 22,6% về lượng và tăng 
4,7% về trị giá so với tháng 7/2018. 

7 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu cà phê đạt 
1,084 triệu tấn, trị giá 1,833 tỉ USD, giảm 7,6% 

2. Tiêu thụ

• Tình hình chung về tiêu thụ cà phê về lượng và giảm 18,7% về trị giá so với cùng kì 
2018. 

Giá xuất khẩu bình quân trong 7 tháng của cà 
phê đạt 1.691 USD/tấn, giảm 12,1% so với 
cùng kỳ năm 2018. 

6 tháng đầu năm, Đức và Mỹ tiếp tục là hai thị 
trường tiêu thụ cà phê lớn nhất của Việt Nam 
với thị phần lần lượt 13,7% và 9,4%. 

Khác

Mỹ

Đức76,9%

13,7%

9,4%

Biểu đồ 3: Biểu đồ cơ cấu tỉ trọng xuất khẩu cà phê của Việt Nam 

Thị trường
Lượng
(tấn)

Trị giá
(nghìn 
USD)

Giá XKBQ
(USD/tấn)

Giá
XKBQLượng Trị giá

5 tháng đầu năm 2019 So với 5 tháng đầu năm
2018(%)

Brazil
Việt Nam
Honduras
Colombia
Italy
Uganda
Ấn Độ
Peru
ethiopia
Tanzania

168.795
115.531

51.905
24.701
18.342
17.415
14.666
14.212
11.228

8.508

359.355
190.660
133.276

74.337
88.740
34.060
33.527
41.745
34.451
20.817

2.129
1.650
2.568
3.009
4.838
1.956
2.286
2,937
3.068
2.447

17,5
-11,4

-7,1
-13,5
26,7

-25,0
7,9
0,2

-28,8
178,9

-3,2
-23,5
-19,8
-19,2

6,8
-31,7

-2,4
-5,4

-28,0
111,1

-17,6
-13,7
-13,7

-6,7
-15,7

-8,9
-9,6
-5,6
1,1

-24,3

Bảng 2: 10 nguồn cung cà phê lớn nhất cho thị trường Đức 5 tháng đầu năm 2019  (Nguồn: Cục Xuất Nhập khẩu)
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Về chủng loại: Tháng 6/2019, xuất khẩu cà phê 
robusta, Aarabica, cà phê excelsa giảm cả về 
lượng và trị giá; trong khi đó xuất khẩu cà phê 
chế biến giảm về lượng nhưng tăng về trị giá so 
với tháng 6/2018. 

Tính chung 6 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu cà 
phê robusta, arabica và cà phê chế biến giảm, 
trong khi xuất khẩu cà phê excelsa tăng so với 6 
tháng đầu năm 2018. 

Cụ thể: Xuất khẩu cà phê robusta của Việt Nam 
tháng 6/2019 đạt 124.762 tấn, trị giá 185,46 
triệu USD, giảm 8,0% về lượng và giảm 21,5% 
về trị giá so với tháng 6/2018. 

Trong khi đó, xuất khẩu cà phê chế biến giảm 
5,5% về lượng, nhưng tăng 2,8% về trị giá, đạt 
2.642 tấn, trị giá 14,56 triệu USD.

6 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu cà phê 
Robusta giảm 9,7% về lượng và giảm 22,6% về 
trị giá so với 6 tháng đầu năm 2018, đạt 
786.653 tấn, trị giá 1,195 tỉ USD. 

Giá xuất khẩu bình quân cà phê robusta 6 tháng 
đầu năm 2019 đạt 1.520 USD/tấn, giảm 14,3% 
so với cùng kì năm 2018. 

Theo Báo Tài nguyên và Môi trường, trong 
tháng 7, tỉnh Sơn La đã hướng dẫn bảo vệ môi 
trường cho 73 hộ sơ chế cà phê.

Ông Nguyễn Quang Thiên, Trưởng phòng Quản 
lý môi trường, Sở TN&MT Sơn La đã thông tin 
về quy trình ủ vỏ cà phê làm phân hữu cơ và xử 
lý nước thải sơ chế cà phê theo hướng tái sử 
dụng chất thải với cơ sở sơ chế cà phê quy mô 
hộ gia đình. 

ROBUSTA

124.762 tấn
2.624 tấn

14,56 triệu USD185,46 triệu USD

8,0%
5,5%

21,5% 2,8%

CÀ PHÊ
CHẾ BIẾN

• Cà phê chế biến

• Cà phê Việt Nam tại Đức

Những năm qua, việc sơ chế, chế biến cà phê 
là nhân tố chính gây ô nhiễm nguồn nước, môi 
trường thành phố và huyện Mai Sơn.

Đại diện các hộ sơ chế cà phê đã có ý kiến về 
những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xử 
lý nước thải cà phê, chủ yếu liên quan đến khó 
khăn bố trí kinh phí xử lý cà phê.

Cục Xuất nhập khẩu cho biết Theo số liệu thống 
kê từ Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC), 
nhập khẩu cà phê của Đức trong 5 tháng đầu 
năm 2019 đạt 520.517 tấn, trị giá 1,365 tỉ USD, 
tăng 0,8% về lượng, nhưng giảm 10,2% về trị 
giá so với cùng kì năm ngoái. 

Đức nhập khẩu chủ yếu cà phê chưa rang và 
khử caffein (mã HS 090111) với trị giá 1,1 tỉ 
USD, giảm 11,8% và chiếm 79,9% trong tổng 
nhập khẩu của Đức. Nhập khẩu cà phê rang 
chưa khử caffein đạt 255,59 triệu USD, tăng 
4,5%.

Giá nhập khẩu bình quân cà phê của Đức 5 
tháng đầu năm đạt 2.623 USD/tấn, giảm 11%. 
Trong đó, giá nhập khẩu bình quân cà phê của 
Đức từ Việt Nam đạt 1.650 USD/tấn, giảm 
17,6%; Uganda đạt 1.956 USD/tấn, giảm 8,9%; 
Italy đạt 4.838 USD/tấn; Colombia đạt 3.009 
USD/tấn.

5 tháng đầu năm 2019, Đức tăng nhập khẩu cà 
phê từ Brazil, Ý, Ấn Độ, Peru, Tazania, trong khi 
giảm nhập khẩu từ Việt Nam, Honduras, Colom-
bia, Uganda, Ethiopia. 

Trong đó Brazil là nguồn cung cà phê lớn nhất 
cho Đức với 168.795 tấn, trị giá 359,35 triệu 
USD; tăng 17,5% về lượng, nhưng giảm 3,2% 
về trị giá so với cùng kì năm ngoái

Đồng thời, thị phần cà phê của Brazil trong tổng 
lượng nhập khẩu Đức tăng từ 27,8% cùng kì, 
lên 32,4%.

Việt Nam là thị trường cung cấp cà phê lớn thứ 
hai cho Đức khi đạt 115,5 nghìn tấn, trị giá 190 
triệu USD, giảm 11,4% về lượng, và giảm 
23,5% về trị giá so với cùng kì.

Thị phần cà phê Việt Nam trong tổng lượng 
nhập khẩu của Đức giảm từ 25,2% cùng kì 
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Biểu đồ 4: Cơ cấu nguồn cung cà phê cho Đức năm 2018 & 2019 

xuống còn 22,2% trong 5 tháng đầu năm. 
Honduras là nguồn cung cà phê lớn thứ 3 cho 
Đức với lượng nhập khẩu đạt 51.905 tấn, trị giá 
133,27 triệu USD, giảm 7,1% về lượng và giảm 
19,8% về trị giá.

Thị phần cà phê của Colombia trong tổng lượng 
nhập khẩu của Đức chiếm 10%, thấp hơn so với 
10,8% cùng kì năm ngoái.

Đáng chú ý, nhập khẩu cà phê của Đức từ 
Tazania ghi nhận tốc độ tăng ba con số 178,9% 
về lượng và tăng 111,1% về trị giá, đạt 8.508 
tấn, trị giá 20,81 triệu USD, nhờ vậy thị phần cà 
phê của Tazania trong tổng lượng nhập khẩu 
Đức tăng từ 0,6% trong 5 tháng đầu năm ngoái 
lên 1,6%.

3. Giá cả

• Giá cà phê trong nước và giá cà phê 
xuất khẩu

Hoạt động giao dịch cà phê tại Việt Nam trong 
tháng 7/2019 chậm lại do nguồn cung thấp và 
giá giảm xuống mức thấp. Dự kiến giao dịch cà 
phê tại Việt Nam sẽ diễn ra ảm đạm cho đến 
niên vụ 2019/2020 bắt đầu vào tháng 10/2019. 

Điều kiện thời tiết được cho là thuận lợi cho vụ 
mùa thu hoạch mới của Việt Nam. 

Cuối tháng 7/2019, giá cà phê nhân xô robusta 
trong nước giảm theo thế giới từ 0,6 -2,9% so 
với cuối tháng 6/2019. Ngày 30/7, cà phê 
robusta nhân xô thấp nhất là 32.700 đồng/kg tại 
các huyện Di Linh và Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng; 
cao nhất ở 33.700 đồng/kg tại huyện Cư M’gar, 
tỉnh Đắk Lắk. 

Trong khi đó, tại các kho quanh khu vực TP 
HCM, ngày 30/7, giá cà phêrobusta loại R1 
giảm 1,4% so với cuối tháng 6, xuống 34.800 
đồng/kg.

Giá xuất bình quân mặt hàng cà phê trong tháng 
7 đạt 1.606 USD/tấn, giảm 3,9% so với tháng 
trước và giảm 14,6% so với cùng kì năm ngoái.

Giá xuất khẩu bình quân cà phê robusta 5 tháng 
đầu năm nay đạt 1.526 USD/tấn, giảm 14,3% 
so với cùng kì 2018. Trong khi đó, giá xuất khẩu 
bình quân cà phê chế biến đạt 4.906 USD/tấn, 
giảm 11%.
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Biểu đồ 5: Diễn biến giá cà phê trong nước (Đơn vị: đồng/kg) 

4. Dự báo

• Giá cả và sản lượng • Thời tiết và thủy văn

ICO dự báo sản lượng cà phê của Việt Nam 
giảm 1,3% xuống 30 triệu bao do điều kiện thời 
tiết bất lợi ảnh hưởng đến sản lượng trong vụ 
mùa 2018 - 2019.

Mặc dù sản lượng giảm, Việt Nam vẫn là nước 
xuất khẩu cà phê lớn thứ hai thế giới trong năm 
2018 - 2019. Xuất khẩu trong 9 tháng đầu niên 
độ giảm 3,9% xuống còn 21,1 triệu bao.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 
Việt Nam, lương tồn kho trong nước không 
nhiều nên người giữ hàng có tâm lý kỳ vọng giá 
cà phê nội địa sẽ tăng lên 35 - 36 triệu đồng/tấn. 

Tuy nhiên, do lượng cà phê Việt Nam còn ít nên 
mức độ ảnh hưởng lên giá kỳ hạn tại sàn 
London rất hạn chế. Dự báo, sự kháng giá hiện 
hành tại thị trường nội địa của các nước xuất 
khẩu sẽ sớm kéo giá cà phê trong nước và thế 
giới ra khỏi vùng giá thấp. 

Tuy vậy, áp lực bán robusta từ Brazil vẫn lớn sẽ 
gây sức ép đáng kể cho giá cà phê trên thị 
trường London.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn, vừa qua, 
trên các sông ở bắc Tây Nguyên xuất hiện 1 đợt 
lũ với biên độ lũ lên từ 1,2 - 2,7m. 

Đỉnh lũ trên sông Pôkô tại trạm ĐăkMôd 584,97 
m, trên sông ĐăkTơKan tại trạm Đăk Tô 578,81 
m, trên sông ĐăkBla tại trạm KonPlong 592,48 
m tại trạm KonTum 516,51 m. Mực nước các 
sông khác dao động. 

Lưu lượng dòng chảy trên sông ĐăkBla tại trạm 
Kon Tum thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng 
47%. 

Trên sông Srêpôk tại trạm Giang Sơn thấp hơn 
khoảng 57% so với trung bình nhiều năm. 

Hồ thủy lợi: Dung tích các hồ thủy lợi trong khu 
vực phổ biến đạt từ 40-70% dung tích thiết kế. 
Tuy nhiên, dung tích một số hồ ở Gia Lai, Đăk 
Lăk, Lâm Đồng nhỏ hơn rất nhiều dung tích thiết 
kế như hồ Ea Soup Thượng, Đăk Lô, Phước 
Trung, Ma Đanh.

Trung tâm Khí tượng Thủy văn dự báo trên các 
sông ở khu vực Tây Nguyên có khả năng xuất 
hiện 2-3 đợt lũ và dao động.
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Ethiopia

Philippines

Ethiopia đã thu về 1,2 tỉ USD từ việc xuất khẩu cà phê và các loại hạt 
có dầu trong năm tài chính kết thúc vào ngày 7/7.

Doanh thu 1,2 tỉ USD được tạo ra từ việc xuất khẩu cà phê, đậu xanh, 
đậu trắng, hạt vừng và đậu nành, theo báo cáo của Fana Broadcasting 
Corporate (FBC) ngày 27/7.

Một lượng lớn doanh thu đến từ việc xuất khẩu cà phê. 

Ethiopia là một trong những quốc gia sản xuất cà phê arabica lớn nhất 
châu Phi, trong đó ngành sản xuất cà phê được coi là xương sống của 
nền kinh tế, dẫn đầu nền nông nghiệp của đất nước.

Mới đây Ethiopia cũng đưa ra một sáng kiến mới nhằm tăng 600.000 
tấn sản lượng cà phê hàng năm lên 1,8 triệu tấn trong vòng 5 năm tới, 
theo Tân Hoa Xã.

Theo Cơ quan Cà phê và Trà (ECTA) của Ethiopia, Trung Quốc dự kiến 
sẽ là một thị trường chính cho xuất khẩu cà phê của quốc gia này.

Hồi háng 4, Trung Quốc và Ethiopia đã kí Bản ghi nhớ về xuất khẩu cà 
phê và tăng cường hợp tác thương mại song phương.

Trong khi nhu cầu cà phê của giới trẻ Trung Quốc ngày càng tăng, việc 
thâm nhập thị trường cà phê mới nổi được coi là ưu tiên chính của các 
nhà sản xuất và xuất khẩu cà phê Ethiopia.

Vừng Ethiopia, cũng là một trong những mặt hàng xuất khẩu hàng đầu 
của Ethiopia bên cạnh cà phê, trong những năm gần đây đã chứng 
kiến sự quan tâm ngày càng tăng từ thị trường Trung Quốc.

Trong cuộc phỏng vấn với Tân Hoa Xã, Chủ tịch Hiệp hội các nhà chế 
biến và xuất khẩu gia vị và hạt có dầu của Ethiopia Haile Berhe cho 
biết khối lượng vừng xuất khẩu sang Trung Quốc hiện chiếm gần 70% 
tổng lượng vừng xuất ra thị trường toàn cầu của quốc gia Đông Phi.

Trung Quốc là thị trường xuất khẩu chính của Ethiopia. 

Theo Bộ trưởng Bộ Thương mại Ethiopia, nước này đã xuất khẩu 245 
triệu USD giá trị hàng hóa sang Trung Quốc trong năm tài chính 2017 - 
2018.

Các chuyên gia của tổ chức Nghiên cứu Cà phê Thế giới (WCR), với 
tsự hỗ trợ của Tổ chức Hợp tác Quốc tế về Phát triển Nông nghiệp có 
trụ sở tại Mỹ (ACDI), đang nghiên cứu chất lượng của hạt cà phê 
được trồng ở đảo Mindanao, Philippines.

Bà Joji Pantoja, giám đốc điều hành của tổ chức Cà phê vì Hòa bình 
và đồng thời là chủ tịch của Hội đồng Cà phê Davao, trả lời trong một 
diễn đàn truyền thông rằng kết quả nghiên cứu là cơ sở để thành lập 
một thương hiệu cà phê vững mạnh của Philippines.

Với kết quả này, bà hi vọng quốc tế sẽ công nhận nỗ lực của những 
người tiên phong trong ngành để tiếp thị cà phê đặc sản từ các vùng 



khác nhau của Mindanao đến người mua toàn cầu.

"Đó là lý do tại sao chúng tôi cần sự trợ giúp của tổ chức Nghiên cứu 
Cà phê Thế giới và tại sao chúng tôi cần những người thẩm định cà 
phê. Chúng tôi muốn thành lập thương hiệu cà phê Philippines Sa 
ngayon wala pa", bà Pantoja cho biết.

WCR đã làm việc trên 21 quốc gia sản xuất cà phê, có sứ mệnh phát 
triển, bảo vệ và nâng cao nguồn cung cấp chất lượng đồng thời cải 
thiện sinh kế của các gia đình sản xuất cà phê.

WCR tự hào về một đội ngũ lãnh đạo khoa học đã tạo ra và thực hiện 
một chương trình nghiên cứu đầy triển vọng.

Nestlé báo cáo tăng trưởng tự thân đạt 3,6% trong nửa đầu năm 2019. 
Mỹ và Brazil dẫn đầu với tăng trưởng nội bộ thực tế (RIG) đạt 2,6% và 
giá tăng 1%.

Nestlé báo cáo tổng doanh số bán hàng tăng 3,5% từ 44,2 triệu USD 
lên 45,8 triệu USD. Hoạt động mua lại cũng tác động tích cực tới 
doanh số, với mức tăng 1,1%, và ngoại hối làm giảm 1,2% doanh số, 
theo Global Coffee Report.

Sự ra mắt Starbucks của Nestlé đã thành công lớn cho đến thời điểm 
hiện tại và công ty cũng có kế hoạch mở rộng địa bàn kinh doanh và 
đổi mới sản phẩm hơn nữa để tận dụng tối đa cơ hội duy nhất này".

Trong khi Nespresso duy trì tăng trưởng tự thân ở mức một chữ số, 
Bắc Mỹ và các thị trường mới nổi đã đạt mức tăng trưởng hai chữ số.

Nestlé cho biết thị trường châu Âu đã tăng trưởng tích cực nhờ được 
hỗ trợ bởi nhu cầu mạnh mẽ đối với các phiên bản giới hạn của 
Vertuystem và Nespresso.

Trong cả năm 2019, Nestlé dự kiến tăng doanh số tự thân khoảng 
3,5% và tỉ suất lợi nhuận trong các hoạt động giao dịch cơ bản đạt 
hoặc trên 17,5%.
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Nestlé
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Uganda: Theo tờ Business Day, 
Uganda, một trong những quốc gia 
xuất khẩu cà phê hàng đầu ở châu 

Phi, có kế hoạch ban hành một luật mới để điều 
chỉnh việc trồng cà phê trong nỗ lực thúc đẩy 
chất lượng và sản lượng cho việc xuất khẩu 
mặt hàng chính của quốc gia.

Nhà xuất khẩu cà phê hàng đầu châu Phi, 
Uganda cho biết luật pháp hiện hành không bao 
gồm nguyên liệu trồng và thu hoạch cà phê.

Đạo luật mới sẽ thay thế luật năm 1991 chỉ gồm 
các hoạt động sau sản xuất như tiếp thị và chế 
biến. Luật mới sẽ mở rộng phạm vi quản lí đối 
với các vấn đề liên quan đến nguyên liệu trồng, 
thu hoạch và xử lí sau thu hoạch, nghiên cứu và 
biến đổi khí hậu.

Các vấn đề liên quan đến nguyên liệu trồng trọt, 
thu hoạch và sấy khô cà phê không được bảo 
vệ theo luật hiện hành, theo Bộ Nông nghiệp 
Uganda. Do đó, cần phải cải cách luật cũ vì nó 
không đáp ứng được nhu cầu hiện tại và các 
mục tiêu dài hạn của chính phủ.

Nhà chức trách cũng sẽ ghi nhận tất cả nông 
dân trồng cà phê để theo dõi, theo dự luật.

Nhà sản xuất cà phê lớn thứ hai châu Phi, 
Uganda, dự báo sản lượng đạt 5,6 triệu bao 60 
kg trong năm nay tính đến cuối tháng 9 và mong 
muốn đạt được mục tiêu sản lượng tăng lên 20 
triệu bao vào năm 2025. 

Quốc gia này sản xuất nhiều loại cà phê và 
phần lớn được đem xuất khẩu.

Colombia: Quốc gia cung cấp cà 
phê arabica hàng đầu thế giới, đã 
thành lập một quĩ đặc biệt để trợ cấp 

cho nông dân trồng cà phê khi giá quốc tế 
không đủ trả cho chi phí sản xuất.

Colombia là quốc gia đầu tiên thành lập Quĩ 
bình ổn, được Tổng thống Ivan Duque công bố 
ngày 11/7, để giúp nông dân thoát khỏi tình 
trạng giá cà phê giảm xuống mức thấp nhất 
trong hơn một thập kỉ và sản xuất thua lỗ, theo 
Reuters.

Cuộc khủng hoảng giá cà phê toàn cầu đã đẩy 
một lượng lớn người nông dân Colombia rời 
ngành cà phê và thay vào đó trồng coca, loại 

cây được sử dụng để sản xuất cocaine ở 
những vùng do phiến quân kiểm soát.

Colombia là nhà sản xuất cà phê lớn thứ ba thế 
giới sau Brazil và Việt Nam.

Chính quyền ông Duque, đã phân bổ 79,5 triệu 
USD tiền trợ cấp, xóa nợ và tài trợ cho việc cải 
tạo đồn điền trong những tháng gần đây. 

Tại một diễn đàn cà phê diễn ra trong tháng này 
tại Brazil, Colombia đã đề xuất các quốc gia sản 
xuất cà phê nên hợp lực để áp đặt giới hạn 
cung cấp và tăng giá.

FNC cũng đã đề xuất các nước sản xuất loại cà 
phê chất lượng cao không nên ràng buộc với thị 
trường New York. Và trong tháng này Colombia 
đã kêu gọi mức giá quốc tế cơ bản là 2 
USD/pound.

Các nhà sản xuất cà phê Colombia hiện nhận 
được khoảng 795.000 peso (tương đương 248 
USD) cho 125 kg cà phê, theo đó vừa đủ để 
trang trải chi phí sản xuất ước tính ở mức 
780.000 peso (tương đương với 244 USD), 
theo liên đoàn những người trồng cà phê.

Mặc dù giá thấp, Colombia dự kiến sẽ sản xuất 
14 triệu bao 60 kg trong năm nay, tăng từ 13,6 
triệu bao năm ngoái nhờ các chương trình hỗ 
trợ từ chính phủ.
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Biểu đồ 1: Chỉ số giá cá phê ICO (trang 7)
Biểu đồ 2: Diễn biến giá cà phê nhân xô Robusta thế giới tháng 7  (trang 8)
Biểu đồ 3: Biểu đồ cơ cấu tỉ trọng xuất khẩu cà phê của Việt Nam (trang 12)
Biểu đồ 4: Cơ cấu nguồn cung cà phê cho Đức năm 2018 & 2019 (trang 14)
Biểu đồ 5: Diễn biến giá cà phê trong nước (trang 15)

Bảng 1: Xuất khẩu cà phê thế giới (trang 7)
Bảng 2: 10 nguồn cung cà phê lớn nhất cho thị trường Đức 5 tháng đầu năm 2019  (trang 12)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Bộ Nông nghiệp Mỹ
Cục Xuất Nhập khẩu
Hải quan Nhật Bản
Hiệp hội cà phê thế giới
Reuters
Global Coffee Report

Báo Lâm Đồng
Báo Dân sinh

danh mục biểu đồ

nguồn tham khảo

Báo cáo “Thị trường cà phê tháng 7/ 2019” 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 
7/ 2019” 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 

tháng 7 năm 2019PHỤ LỤC
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