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



Theo báo cáo thị trường cà phê thế giới củaTổ 
chức Cà phê thế giới (ICO) công bố ngày 3/10, 
ước tính sản lượng cà phê toàn cầu trong năm 
2018 - 2019 tăng 3,7% lên 168,87 triệu bao, 
gồm một phần của vụ mùa mới của các nước 
sản xuất với các vụ mùa bắt đầu vào tháng 4 và 
tháng 7.

Sản lượng arabica và robusta đều tăng trong 
năm 2018 - 2019. Phần lớn mức tăng đến từ 
robusta, với 6,7% lên 66,04 triệu bao so với 
năm 2017 - 2018; sản lượng arabica tăng 1,8% 
lên 102,68 triệu bao, theo ICO.

Sản lượng tăng ở tất cả khu vực ngoại trừ 
Mexico và Trung Mỹ, nơi thu hoạch giảm 0,8% 
xuống còn 21,47 triệu bao. Gần một nửa số cà 
phê thế giới được sản xuất tại Nam Mỹ, sản 
lượng ước tăng 4,8% lên 80,95 triệu bao trong 
năm nay. 

Sản lượng ở châu Á và châu Đại Dương tăng 
4,6% lên 48,46 triệu bao trong khi sản lượng ở 
Châu Phi tăng 1,9% lên 17,99 triệu bao.

Dự trữ cà phê ở một số thị trường lớn như Mỹ 
tiếp tục tăng. Theo Hiệp hội Green Coffee 
Association, tính đến cuối tháng 7/2019, tổng 
tồn kho cà phê trên khắp nước Mỹ tăng 279.052 
bao (bao 60 kg) so với cuối tháng 6/2019. Trong 
đó, dự trữ cà phê tại cảng New York tăng 
89.723 bao so với cuối tháng 6/2019. 

1. Sản xuất
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Ấn Độ: Tình hình thời tiết xấu vẫn 
đang ảnh hưởng đến việc sản xuất 
cà phê tại Ấn Độ. 

Những người trồng cà phê ở bang Karnataka 
đang gặp khó khăn do bệnh thối đen ở cà phê 
ảnh hưởng đến vụ mùa, sau khi những cơn 
mưa lớn trút xuống khu vực này, theo The 
Indian Express.

Khu vực các quận Kodagu, Chikkamagaluru và 
Hassan có sản lượng cà phê và nông sản rất 
thấp sau những trận mưa lớn.

Các loại gia vị như hạt tiêu đen và thảo quả, 
được sản xuất tại các vùng trồng cà phê như 
một loại cây trồng thay thế, đã bị tàn phá; bên 
cạnh đó, những cánh đồng lúa cũng bị cuốn trôi 
trong trận lụt gần đây.

Nepal: Mặc dù nhu cầu tiêu thụ cà 
phê cao ở cả thị trường trong và ngoài 
nước, sản xuất cà phê của Nepal 

đang có xu hướng giảm, theo myRepública.

Nông dân cho biết việc sản xuất cà phê đang 
giảm ở một số khu vực tại các quận Gulmi và 
Palpa, phía tây Nepal thời gian gần đây.

Sự suy giảm phần lớn là do di dân và thiếu môi 
trường hỗ trợ ở các vùng sâu vùng xa.

Cà phê sản xuất tại các quận Palpa và Gulmi 
thậm chí còn được xuất khẩu ra nước ngoài. 
Khoảng 1 tấn cà phê đã được xuất khẩu sang 
Hàn Quốc thông qua Hợp tác xã cà phê Gulmi 
trong niên vụ 2018 - 2019.

Niên vụ 2018 - 2019, quận Palpa đã sản xuất và 
bán 16,6 tấn vỏ trấu cà phê và 3,3 tấn cà phê 

2019 là năm thứ hai liên tiếp, những người 
trồng cà phê, đặc biệt là những người sản xuất 
qui mô nhỏ, lo lắng về sự gia tăng của bệnh 
nấm và rụng quả ảnh hưởng đến cây trồng.

Ước tính, trận mưa năm ngoái đã gây thiệt hại 
cho 60% số lượng cây cà phê và hồ tiêu ở các 
huyện này.

Ông Naj Chengappa, một người trồng cà phê từ 
Kodagu, cho biết do mưa quá lớn trong năm 
nay, bệnh thối đen sẽ ảnh hưởng đến cà phê 
arabica và robusta. Các triệu chứng nổi bật nhất 
là lá thối đen và rụng quả.

"Năm ngoái, sản lượng cà phê thấp ở vùng Bắc 
Kodagu là do mưa và lở đất, năm nay Nam 
Kodagu sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất. Việc không 
có đủ ánh sáng mặt trời ở Kodagu trong gần 
một tháng nay sẽ gây ra bệnh nấm trên cây cà 
phê, hạt tiêu đen và thảo quả", ông Cehngappa 
cho hay.

Người trồng cà phê cũng lo lắng về sự sụt giảm 
của giá cà phê và hạt tiêu trong ba năm qua.

Ông Kaibulira Harish Appaiah, Chủ tịch Hiệp hội 
những người trồng trọt ở Kodagu, cho biết cơn 
mưa năm nay đã gây thiệt hại cho 60% số 
lượng cây cà phê và hạt tiêu ở huyện. Bên cạnh 
đó, hơn 90% người sản xuất qui mô nhỏ cũng bị 
ảnh hưởng.

cherry khô ở trong nước. Tương tự, quận Gulmi 
cũng sản xuất và bán 1,5 tấn vỏ trấu cà phê và 
7 tấn cà phê cherry khô.

Trong niên vụ 2017 - 2018, quận Gulmi đã bán 7 
tấn vỏ trấu cà phê và 1,5 tấn cà phê cherry khô.

Mặc dù gặp khó khăn trong sản xuất, thị trường 
cà phê vẫn hấp dẫn đối với người tiêu dùng. 
"Thị trường chưa bao giờ là trở ngại với chúng 
tôi", ông Iman Singh Kunwar, một nhà sản xuất 
cà phê tại quận Gulmi cho biết.
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Biểu đồ 1: Xuất khẩu cà phê niên vụ 2018 – 2019 so với 10 năm trước (Nguồn: ICO - Đơn vị: triệu bao) 

Nepal: Mặc dù nhu cầu tiêu thụ cà 
phê cao ở cả thị trường trong và ngoài 
nước, sản xuất cà phê của Nepal 

đang có xu hướng giảm, theo myRepública.

Nông dân cho biết việc sản xuất cà phê đang 
giảm ở một số khu vực tại các quận Gulmi và 
Palpa, phía tây Nepal thời gian gần đây.

Sự suy giảm phần lớn là do di dân và thiếu môi 
trường hỗ trợ ở các vùng sâu vùng xa.

Cà phê sản xuất tại các quận Palpa và Gulmi 
thậm chí còn được xuất khẩu ra nước ngoài. 
Khoảng 1 tấn cà phê đã được xuất khẩu sang 
Hàn Quốc thông qua Hợp tác xã cà phê Gulmi 
trong niên vụ 2018 - 2019.

Niên vụ 2018 - 2019, quận Palpa đã sản xuất và 
bán 16,6 tấn vỏ trấu cà phê và 3,3 tấn cà phê 

cherry khô ở trong nước. Tương tự, quận Gulmi 
cũng sản xuất và bán 1,5 tấn vỏ trấu cà phê và 
7 tấn cà phê cherry khô.

Trong niên vụ 2017 - 2018, quận Gulmi đã bán 7 
tấn vỏ trấu cà phê và 1,5 tấn cà phê cherry khô.

Mặc dù gặp khó khăn trong sản xuất, thị trường 
cà phê vẫn hấp dẫn đối với người tiêu dùng. 
"Thị trường chưa bao giờ là trở ngại với chúng 
tôi", ông Iman Singh Kunwar, một nhà sản xuất 
cà phê tại quận Gulmi cho biết.

2. Tiêu thụ

Trong 11 tháng đầu năm 2018/2019, xuất khẩu 
cà phê thế giới tăng 9,2% lên tới 120,28 triệu 
bao so với cùng kì năm ngoái. 

Các lô hàng arabica trong 11 tháng đầu năm 
tăng 11,3% do xuất khẩu của Colombia và 
Brazil tăng hơn nhiều so với việc lô hàng từ các 

Cà phê
xuất khẩu

9,2
120,28

%

triệu bao

quốc gia khác giảm. 

Xuất khẩu từ Colombia tăng 8,6% lên 13,88 
triệu bao, trong khi Brazil tăng 25,4% lên 38,57 
triệu bao. Phần lớn cà phê Colombia được xuất 
khẩu và các lô hàng tăng 7,8% lên 12,53 triệu 
bao trong 11 tháng đầu niên vụ 2018/2019. 

Tanzania và Kenya cũng xuất khẩu nhiều hơn 
trong giai đoạn này, với xuất khẩu tăng lần lượt 
47,4% và 11% lên 1,04 triệu bao và 743.203 túi.

Mức tăng 31,1% lên 38,72 triệu bao từ sản xuất 
của Brazil đã dẫn đến sự tăng trưởng trong các 
lô hàng. Tuy nhiên, các chuyến hàng từ 
Ethiopia, nhà xuất khẩu lớn thứ hai của Brazil, 
giảm 4,8% xuống còn 3,23 triệu bao.

Xuất khẩu của các quốc gia khác giảm 4,1% 
xuống còn 24,99 triệu bao trong 11 tháng đầu 
năm. Các lô hàng từ 6 trong số 10 thành viên 
lớn nhất trong khu vực Mexico và Trung Mỹ đều 
giảm trong giai đoạn này. 

Xuất khẩu từ Honduras giảm 5,1% xuống 6,57 
triệu bao, từ Peru giảm 7,3% xuống 3,14 triệu 
bao và từ Mexico giảm 11,7% xuống 2,53 triệu 
bao. Tuy nhiên, các lô hàng Guatemala trong giai 
đoạn này tăng 5% lên 3,34 triệu bao và xuất 
khẩu từ Nicaragua tăng 13,2% lên 2,64 triệu bao.
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Biểu đồ 2: Xuất khẩu cà phê trong giai đoạn tháng 10/2018 – 8/2019 trên từng khu vực  (Nguồn: ICO - Đơn vị: triệu bao) 

Các lô hàng robusta tăng 5,6% lên 42,84 triệu 
bao trong 11 tháng đầu năm 2018 - 2019. Việt 
Nam là nước xuất khẩu cà phê robusta lớn nhất 
thế giới và tổng chuyến hàng tăng 3,9% lên 
24,97 triệu bao.

Việc giảm các lô hàng arabica là do sản xuất từ 
các quốc gia khác giảm 15,3% xuống còn 1,99 
triệu bao trong tháng 8; trong khi xuất khẩu của 
Brazil vẫn ổn định 3,27 triệu bao. Xuất khẩu của 
Colombia Milds tăng 18,3% lên 1,29 triệu bao.

Tiêu thụ cà phê toàn cầu ước tính tăng 2,1% lên 
164,82 triệu bao trong năm nay. 

Tiêu thụ tại các nước nhập khẩu tăng 2,4% lên 
114,51 triệu bao trong khi tiêu thụ tại các nước 
xuất khẩu tăng 1,3% lên 50,31 triệu bao, chiếm 
30,5% lượng tiêu thụ của thế giới.

Năm thặng dư thứ hai, gây áp lực về giá. Sản 
xuất cà phê năm 2018 - 2019 đã vượt mức tiêu 
thụ toàn cầu 4,05 triệu bao, đánh dấu năm 
thặng dư thứ hai. Tổng thặng dư tích lũy là 5,48 
triệu bao.

Tuy nhiên, xuất khẩu của Ấn Độ giảm 5,6% 
xuống 5,62 triệu bao và xuất khẩu của Indone-
sia giảm 9,8% xuống 4,82 triệu bao. 

Xuất khẩu của Uganda vẫn ổn định, tăng 0,6% 
lên 4,09 triệu bao. Các lô hàng của Côte d'Ivoire 
tăng 49,1% lên 1,62 triệu bao, vượt xa mức 
giảm xuất khẩu 8,4% từ Lào xuống còn 323.291 
bao.

Tính đến nay, trong khi các lô hàng cà phê trên 
thế giới tăng, xuất khẩu trong tháng 8 giảm 4% 
xuống còn 10,45 triệu bao so với tháng 
8/2018. Các lô hàng arabica giảm 2,3% xuống 
còn 6,54 triệu bao và robusta tăng 6,6% lên 3,9 
triệu bao.
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Brazil: Hôm 17/9, Chính phủ Brazil 
hạ dự báo sản lượng cà phê năm 
2019 xuống còn 49 triệu bao 60 kg 

từ mức 50,9 triệu bao dự kiến vào tháng 5, do 
thời tiết khô hạn hơn bình thường gây khó khăn 
cho quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới.

Sản lượng 49 triệu bao, giảm 20% so với năm 
2018, thời điểm Brazil đạt kỉ lục sản xuất với 
61,66 triệu bao, theo Nasdaq.

Sản lượng cà phê arabica cũng giảm mạnh. 
Conab, cơ quan phụ trách thống kê nông 
nghiệp của Brazil, cho biết sản lượng cà phê 
arabica hiện đạt 34,47 triệu bao, thấp hơn so 
với gần 37 triệu bao ước tính hồi tháng 5/2019.

Conab đã điều chỉnh dự báo về sản lượng cà 
phê robusta, loại cà phê được sử dụng rộng rãi 
bởi các nhà sản xuất cà phê hòa tan, lên 14,52 
triệu bao so với dự tính 13,93 triệu bao trong 
tháng 5.

Dự báo sản lượng của chính phủ Brazil đều 
thấp hơn so với các công ty khác.

Công ty tư vấn Brazil Safras & Mercado ước 
tính sản lượng cà phê năm 2019 của quốc gia 
Nam Mỹ là 58,9 triệu bao, trong khi nhà môi giới 
và xuất khẩu Comexim dự báo 58,2 triệu bao.

Brazil đang trong thời kì mất mùa của chu kì hai 
năm xảy ra một lần, xen kẽ giữa các năm sản 
xuất cao và thấp.

Một số nhà phân tích dự kiến sản lượng sẽ lập 
kỉ lục khác vào năm 2020 khi Brazil bước vào vụ 
mùa bội thu của chu kì sản xuất, yếu tố có thể 
hạn chế bất kì sự phục hồi nào của giá cà phê 
toàn cầu.

Các hợp tác xã cà phê của Brazil đã bác bỏ khả 
năng đó và cho rằng thời tiết bất thường đã cản 
trở vụ mùa. Nông dân cũng cho biết họ đang cắt 
giảm việc chăm sóc cây trồng, chẳng hạn như 

sử dụng phân bón, do giá cà phê thấp.

Báo cáo của Conab trích dẫn việc chăm sóc cây 
trồng giảm là một trong những lí do khiến sản 
xuất bị thu hẹp trong niên vụ hiện tại. Chính phủ 
Brazil sẽ chỉ đưa ra ước tính cho vụ mùa tới vào 
tháng 1/2020.

quí III năm 2019
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Ngoài ra, xuất khẩu cà phê trong năm nay đã 
lập kỉ lục mới và gây thêm áp lực về giá. Tổng 
khối lượng vận chuyển trong 11 tháng đầu năm 
đạt 120,28 triệu bao, vượt qua tổng khối lượng 
trong năm 2017/2018

120,28
triệu bao

11 tháng

Brazil: Tính đến tháng 8, xuất khẩu 
cà phê từ Brazil sang các nước Arab 
đã tăng 45,9% so với năm 2018. 

Trong 8 tháng đầu năm nay, 1,14 triệu bao cà 
phê 60 kg được vận chuyển sang các quốc gia 
Arab, Hội đồng Các nhà xuất khẩu Cà phê 
Brazil (Cecafé) đã báo cáo vào ngày 10/9.

Tỉ trọng xuất khẩu cà phê Brazil sang các nước 
Arab đạt 4,2%. Tính đến tháng 8 năm nay, giá trị 
xuất khẩu cà phê của Brazil đạt 134 triệu USD, 
tăng 14,3%, và giá trung bình mỗi bao tăng 
14,3% so với năm ngoái, theo MenaFN.

Nhìn chung, khối lượng cà phê xuất khẩu của 
Brazil đã đạt mức cao nhất trong 5 năm qua. 
Xuất khẩu lên tới 27 triệu bao, tăng 30,8% và 
giá trị xuất khẩu đạt 3,4 tỉ USD, tăng 7,3% so 
với năm trước.

"Điều đáng chú ý là chỉ trong 5 tháng đầu năm 
nay, khối lượng nhập khẩu đã tăng 30% so với 
cùng kì năm trước. Điều này có nghĩa là cà phê 
Brazil đã giành được thị phần ở nước ngoài", 
theo lời Chủ tịch Cecafé, ông Nelson 
Carvalhaes, trong một thông cáo báo chí.

Riêng tháng 8/2019, Brazil đã xuất khẩu 3,2 triệu 
bao cà phê, giảm 9,5% so với cùng kì năm ngoái. 

Doanh thu cũng giảm 19,2% xuống 398,4 triệu 
USD. Giá trung bình trong tháng 8 đạt 124,2% 
USD, giảm 10,8% so với năm 2018.

Tháng 7, cà phê arabica chiếm 75,8% khối 
lượng xuất khẩu với 2,4 triệu bao trong khi cà 
phê robusta chiếm 14,4% với 462.000 bao và 
cà phê hòa tan chiếm 9,8% tổng xuất khẩu với 
314.000 bao.

Trung Quốc và Uganda: 
Ngày 21/9, các quan chức 
hàng đầu từ Sàn giao dịch 

cà phê Vân Nam của Trung Quốc (YCE) đã 
thành công trong việc đàm phán hợp tác với Cơ 
quan quản lí cà phê của Uganda để thúc đẩy 
xuất khẩu của nước này sang Trung Quốc.

Cà phê là một trong những nguồn thu ngoại tệ 
lớn của Uganda và khoảng 500.000 hộ gia 
đình ở quốc gia Đông Phi phụ thuộc vào sản 
xuất cà phê, theo Cơ quan Phát triển Cà phê 
Uganda (UCDA).

Năm ngoái, ngành cà phê đã mang về cho 
Uganda 492 triệu USD so với mức 490 triệu 
USD năm trước, theo Tân Hoa Xã.

Nhận lời mời từ chính phủ Uganda, YCE hiện 
muốn tăng qui mô lượng ngoại hối mà quốc gia 
kiếm được từ ngành này để tăng thu nhập cho 
nông dân đồng thời phát triển ngành.

YCE là một doanh nghiệp nhà nước ở tỉnh Vân 
Nam với sứ mệnh thúc đẩy sự phát triển của 
ngành công nghiệp cà phê Trung Quốc.

Sàn giao dịch cung cấp dịch vụ đấu giá, giao dịch 
điện tử, lưu trữ, lưu kho và vận chuyển cà phê.

Uganda hi vọng tận dụng kinh nghiệm của 
YCE để nhanh chóng phát triển ngành cà phê 
trong nước.

Trong cuộc gặp mặt với Thủ tướng Uganda 
Ruhakana Rugunda vào ngày 20/9, phái đoàn 
YCE do Cao Ronggen dẫn đầu đã kí một thỏa 
thuận hợp tác với UCDA.

Ông Cao cho biết có những vấn đề cần được 
giải quyết nếu Uganda muốn phát triển thương 
hiệu cà phê ở thị trường khổng lồ Trung Quốc.

Ông nhận định mặc dù Uganda xuất khẩu khối 
lượng lớn cà phê nhưng đa phần ở dạng thô, 
điều này giới hạn lợi nhuận thu được. Uganda 
cần tập trung vào xuất khẩu sản phẩm cà phê 
thành phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Ông cũng lưu ý rằng mặc dù cà phê của 
Uganda, cả robusta và arabica, đều có những 
đặc điểm độc đáo như mùi hương đặc biệt 
nhưng hầu hết không có thương hiệu. 

Cần phải đẩy nhanh quá trình định hình cà phê 
để nhận diện và quảng bá thương hiệu trên thị 
trường quốc tế.

"Cà phê ở Uganda rất độc đáo, rất hiếm khi tìm 
thấy một khu vực sản xuất tương tự trên thế 
giới". Arabica được trồng ở độ cao từ 1.800 - 
2.000 m và robusta được trồng ở độ cao 1.400 - 
1.600 m, điều này mang đến cho cà phê 
Ugandan những đặc điểm riêng biệt.

Thủ tướng Rugunda cho biết Uganda hi vọng 
sẽ tận dụng kinh nghiệm của YCE để giải quyết 
những thách thức mà đất nước phải đối mặt 
trong lĩnh vực này.

Brazil: Hôm 17/9, Chính phủ Brazil 
hạ dự báo sản lượng cà phê năm 
2019 xuống còn 49 triệu bao 60 kg 

từ mức 50,9 triệu bao dự kiến vào tháng 5, do 
thời tiết khô hạn hơn bình thường gây khó khăn 
cho quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới.

Sản lượng 49 triệu bao, giảm 20% so với năm 
2018, thời điểm Brazil đạt kỉ lục sản xuất với 
61,66 triệu bao, theo Nasdaq.

Sản lượng cà phê arabica cũng giảm mạnh. 
Conab, cơ quan phụ trách thống kê nông 
nghiệp của Brazil, cho biết sản lượng cà phê 
arabica hiện đạt 34,47 triệu bao, thấp hơn so 
với gần 37 triệu bao ước tính hồi tháng 5/2019.

Conab đã điều chỉnh dự báo về sản lượng cà 
phê robusta, loại cà phê được sử dụng rộng rãi 
bởi các nhà sản xuất cà phê hòa tan, lên 14,52 
triệu bao so với dự tính 13,93 triệu bao trong 
tháng 5.

Dự báo sản lượng của chính phủ Brazil đều 
thấp hơn so với các công ty khác.

Công ty tư vấn Brazil Safras & Mercado ước 
tính sản lượng cà phê năm 2019 của quốc gia 
Nam Mỹ là 58,9 triệu bao, trong khi nhà môi giới 
và xuất khẩu Comexim dự báo 58,2 triệu bao.

Brazil đang trong thời kì mất mùa của chu kì hai 
năm xảy ra một lần, xen kẽ giữa các năm sản 
xuất cao và thấp.

Một số nhà phân tích dự kiến sản lượng sẽ lập 
kỉ lục khác vào năm 2020 khi Brazil bước vào vụ 
mùa bội thu của chu kì sản xuất, yếu tố có thể 
hạn chế bất kì sự phục hồi nào của giá cà phê 
toàn cầu.

Các hợp tác xã cà phê của Brazil đã bác bỏ khả 
năng đó và cho rằng thời tiết bất thường đã cản 
trở vụ mùa. Nông dân cũng cho biết họ đang cắt 
giảm việc chăm sóc cây trồng, chẳng hạn như 

sử dụng phân bón, do giá cà phê thấp.

Báo cáo của Conab trích dẫn việc chăm sóc cây 
trồng giảm là một trong những lí do khiến sản 
xuất bị thu hẹp trong niên vụ hiện tại. Chính phủ 
Brazil sẽ chỉ đưa ra ước tính cho vụ mùa tới vào 
tháng 1/2020.

quí III năm 2019



Biểu đồ 3: Biểu đồ chỉ số giá cà phê giai đoạn 17/9/2017 – 19/9/2019 (Nguồn: ICO - Đơn vị: US cent/lb) 

Trung Quốc và Uganda: 
Ngày 21/9, các quan chức 
hàng đầu từ Sàn giao dịch 

cà phê Vân Nam của Trung Quốc (YCE) đã 
thành công trong việc đàm phán hợp tác với Cơ 
quan quản lí cà phê của Uganda để thúc đẩy 
xuất khẩu của nước này sang Trung Quốc.

Cà phê là một trong những nguồn thu ngoại tệ 
lớn của Uganda và khoảng 500.000 hộ gia 
đình ở quốc gia Đông Phi phụ thuộc vào sản 
xuất cà phê, theo Cơ quan Phát triển Cà phê 
Uganda (UCDA).

Năm ngoái, ngành cà phê đã mang về cho 
Uganda 492 triệu USD so với mức 490 triệu 
USD năm trước, theo Tân Hoa Xã.

Nhận lời mời từ chính phủ Uganda, YCE hiện 
muốn tăng qui mô lượng ngoại hối mà quốc gia 
kiếm được từ ngành này để tăng thu nhập cho 
nông dân đồng thời phát triển ngành.

YCE là một doanh nghiệp nhà nước ở tỉnh Vân 
Nam với sứ mệnh thúc đẩy sự phát triển của 
ngành công nghiệp cà phê Trung Quốc.

Sàn giao dịch cung cấp dịch vụ đấu giá, giao dịch 
điện tử, lưu trữ, lưu kho và vận chuyển cà phê.

Uganda hi vọng tận dụng kinh nghiệm của 
YCE để nhanh chóng phát triển ngành cà phê 
trong nước.

Trong cuộc gặp mặt với Thủ tướng Uganda 
Ruhakana Rugunda vào ngày 20/9, phái đoàn 
YCE do Cao Ronggen dẫn đầu đã kí một thỏa 
thuận hợp tác với UCDA.

Ông Cao cho biết có những vấn đề cần được 
giải quyết nếu Uganda muốn phát triển thương 
hiệu cà phê ở thị trường khổng lồ Trung Quốc.

Ông nhận định mặc dù Uganda xuất khẩu khối 
lượng lớn cà phê nhưng đa phần ở dạng thô, 
điều này giới hạn lợi nhuận thu được. Uganda 
cần tập trung vào xuất khẩu sản phẩm cà phê 
thành phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Ông cũng lưu ý rằng mặc dù cà phê của 
Uganda, cả robusta và arabica, đều có những 
đặc điểm độc đáo như mùi hương đặc biệt 
nhưng hầu hết không có thương hiệu. 

VIETNAMBIZ.VN TRANG 8

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ CHUNG CỦA THẾ GIỚI

Cần phải đẩy nhanh quá trình định hình cà phê 
để nhận diện và quảng bá thương hiệu trên thị 
trường quốc tế.

"Cà phê ở Uganda rất độc đáo, rất hiếm khi tìm 
thấy một khu vực sản xuất tương tự trên thế 
giới". Arabica được trồng ở độ cao từ 1.800 - 
2.000 m và robusta được trồng ở độ cao 1.400 - 
1.600 m, điều này mang đến cho cà phê 
Ugandan những đặc điểm riêng biệt.

Thủ tướng Rugunda cho biết Uganda hi vọng 
sẽ tận dụng kinh nghiệm của YCE để giải quyết 
những thách thức mà đất nước phải đối mặt 
trong lĩnh vực này.

Chỉ số giá cà phê ICO trong tháng 9 tăng nhẹ 
1,7% so với tháng 8 lên 97,7 UScent/pound.

3. Giá

Tính chung trong niên vụ 2018/2019, chỉ số ICO 
trung bình ở mức 100,5. 

Trong tháng 9, duy nhất ngày 16/9 ghi nhận chỉ 
số giá cà phê ICO vượt 100 UScent/pound, đạt 
100,3 97,7 UScent/pound. Trong quý III, chỉ số 
giá cà phê ICO giảm 6,5% xuống 97,7 UScent/-
pound.

Theo Cục Xuất nhập khẩu, tháng 9/2019, giá cà 
phê robusta trên thị trường thế giới giảm so với 
tháng 8/2019, giá cà phê arabica tăng.

Trên sàn giao dịch London, ngày 28/9, giá cà 
phê robusta giao kỳ hạn tháng 11/2019 giảm 
2,5% so với ngày 31/8, xuống còn 1.321 
USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, ngày 28/9/2019, 
giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 12/2019 
tăng 0,6% so với ngày 31/8/2019, lên mức 
100,9 Uscent/lb.

Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản 
cho biết giá cà phê trên thị trường thế giới giảm 
do giá đồng real của Brazil luôn duy trì thấp, 
người trồng cà phê của Brazil có nhiều động lực 
bán. 

Tính chung trong quý III, giá cà phê robusta và 
arabica giảm lần lượt 12% và 6,5%.
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Brazil: Hôm 17/9, Chính phủ Brazil 
hạ dự báo sản lượng cà phê năm 
2019 xuống còn 49 triệu bao 60 kg 

từ mức 50,9 triệu bao dự kiến vào tháng 5, do 
thời tiết khô hạn hơn bình thường gây khó khăn 
cho quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới.

Sản lượng 49 triệu bao, giảm 20% so với năm 
2018, thời điểm Brazil đạt kỉ lục sản xuất với 
61,66 triệu bao, theo Nasdaq.

Sản lượng cà phê arabica cũng giảm mạnh. 
Conab, cơ quan phụ trách thống kê nông 
nghiệp của Brazil, cho biết sản lượng cà phê 
arabica hiện đạt 34,47 triệu bao, thấp hơn so 
với gần 37 triệu bao ước tính hồi tháng 5/2019.

Conab đã điều chỉnh dự báo về sản lượng cà 
phê robusta, loại cà phê được sử dụng rộng rãi 
bởi các nhà sản xuất cà phê hòa tan, lên 14,52 
triệu bao so với dự tính 13,93 triệu bao trong 
tháng 5.

Dự báo sản lượng của chính phủ Brazil đều 
thấp hơn so với các công ty khác.

Công ty tư vấn Brazil Safras & Mercado ước 
tính sản lượng cà phê năm 2019 của quốc gia 
Nam Mỹ là 58,9 triệu bao, trong khi nhà môi giới 
và xuất khẩu Comexim dự báo 58,2 triệu bao.

Brazil đang trong thời kì mất mùa của chu kì hai 
năm xảy ra một lần, xen kẽ giữa các năm sản 
xuất cao và thấp.

Một số nhà phân tích dự kiến sản lượng sẽ lập 
kỉ lục khác vào năm 2020 khi Brazil bước vào vụ 
mùa bội thu của chu kì sản xuất, yếu tố có thể 
hạn chế bất kì sự phục hồi nào của giá cà phê 
toàn cầu.

Các hợp tác xã cà phê của Brazil đã bác bỏ khả 
năng đó và cho rằng thời tiết bất thường đã cản 
trở vụ mùa. Nông dân cũng cho biết họ đang cắt 
giảm việc chăm sóc cây trồng, chẳng hạn như 

sử dụng phân bón, do giá cà phê thấp.

Báo cáo của Conab trích dẫn việc chăm sóc cây 
trồng giảm là một trong những lí do khiến sản 
xuất bị thu hẹp trong niên vụ hiện tại. Chính phủ 
Brazil sẽ chỉ đưa ra ước tính cho vụ mùa tới vào 
tháng 1/2020.

quí III năm 2019
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Biểu đồ 4: Diễn biến giá cà phê arabica trong quí III (Nguồn: theice.com) 

Biểu đồ 5: Diễn biến giá cà phê robusta trong quí III (Nguồn: theice.com) 

Ngoài ra, thông tin về nguồn cung cà phê khan 
hiếm tại Việt Nam – nước sản xuất cà phê lớn 
thứ 2 toàn cầu, cũng tác động tích cực lên giá 
cà phê. 

Theo Nikkei Asia Review, sản lượng cà phê 
robusta của Việt Nam (nguyên liệu chính trong 
cà phê hòa tan) được dự đoán có mức tăng 
trưởng 0,3% lên 29,1 triệu bao (60 kg) trong 
niên vụ 2019 - 2020, theo Bộ Nông nghiệp Mỹ.

Con số này tăng 10% so với 5 năm trước.

Sản lượng cà phê tại Ấn Độ cũng được dự 
đoán tăng 8,1% so với niên vụ 2018 – 2019 lên 
4 triệu bao, tăng gần 5% so với 5 năm trước. 
Brazil, quốc gia xuất khẩu cà phê robusta lớn 
thứ hai thế giới, cũng dự báo sản lượng cà phê 
này cũng tăng khoảng 10% lên 18,3 triệu bao.

Như vậy, Việt Nam và Brazil chiếm lần lượt 40% 
và 25% lượng cà phê robusta trên toàn thế giới.

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ CHUNG CỦA THẾ GIỚI
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Thị trường cà phê robusta toàn cầu 
tháng 9 diễn ra khá ảm đảm trong bối 
cảnh nguồn cung dư thừa và tình hình 
địa chính trị bất ổn. Tuy nhiên, tốc độ 
giảm bắt đầu chững lại. 

Niên vụ cà phê 2019/2020 của Việt Nam 
sẽ bắt đầu vào tháng 10, nhưng theo 
nhận định của giới thương nhân thì phải 
vào giữa tháng 11, sản lượng cà phê mới 
đạt cao điểm. Trong khi đó, kho dự trữ 
của nông dân gần như đã trống không, 
chính vì vậy, đang có hiện tượng khan 
hiếm nguồn cung.

4. Dự báo

Sản lượng cà phê robusta dự báo tăng mạnh 

Các thương gia nhận định giá cà phê robusta 
Brazil rẻ nhất thế giới. 

Ông Nobuaki Abe, Chủ tịch công ty giao dịch 
hàng hóa Ecom Asia có trụ sở tại Singapore, 
cho biết gần đây công ty ông nhận được nhiều 
yêu cầu từ khách hàng về việc gửi mẫu cà phê 
robusta từ Brazil. 

Đây cũng là quốc gia sản xuất cà phê arabica 
lớn nhất thế giới, chiếm 40% thị phần toàn cầu.

Lượng cà phê robusta xuất khẩu của Brazil tăng 
trong thời gian qua. Theo Hiệp hội Xuất khẩu cà 
phê Brazil, nước này xuất khẩu 2,7 triệu bao cà 
phê trong 8 tháng đầu năm nay, tăng gần 10% 
so với cả năm 2018. 

Điều này nhờ nhu cầu thế giới tăng kèm với tỉ 
giá đồng real so với USD chạm đáy 1 năm.

Một trong những lí do Brazil tăng sản lượng cà 
phê robusta là tiêu thụ trong nước tăng. Bộ 
Nông nghiệp Mỹ dự báo lượng tiêu thu cà phê 
nội địa của Brazil niên vụ 2019 - 2020 tăng 15% 
so với với 5 năm trước nhờ dân số và thu nhập 
đều tăng.

Brazil: Hôm 17/9, Chính phủ Brazil 
hạ dự báo sản lượng cà phê năm 
2019 xuống còn 49 triệu bao 60 kg 

từ mức 50,9 triệu bao dự kiến vào tháng 5, do 
thời tiết khô hạn hơn bình thường gây khó khăn 
cho quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới.

Sản lượng 49 triệu bao, giảm 20% so với năm 
2018, thời điểm Brazil đạt kỉ lục sản xuất với 
61,66 triệu bao, theo Nasdaq.

Sản lượng cà phê arabica cũng giảm mạnh. 
Conab, cơ quan phụ trách thống kê nông 
nghiệp của Brazil, cho biết sản lượng cà phê 
arabica hiện đạt 34,47 triệu bao, thấp hơn so 
với gần 37 triệu bao ước tính hồi tháng 5/2019.

Conab đã điều chỉnh dự báo về sản lượng cà 
phê robusta, loại cà phê được sử dụng rộng rãi 
bởi các nhà sản xuất cà phê hòa tan, lên 14,52 
triệu bao so với dự tính 13,93 triệu bao trong 
tháng 5.

Dự báo sản lượng của chính phủ Brazil đều 
thấp hơn so với các công ty khác.

Công ty tư vấn Brazil Safras & Mercado ước 
tính sản lượng cà phê năm 2019 của quốc gia 
Nam Mỹ là 58,9 triệu bao, trong khi nhà môi giới 
và xuất khẩu Comexim dự báo 58,2 triệu bao.

Brazil đang trong thời kì mất mùa của chu kì hai 
năm xảy ra một lần, xen kẽ giữa các năm sản 
xuất cao và thấp.

Một số nhà phân tích dự kiến sản lượng sẽ lập 
kỉ lục khác vào năm 2020 khi Brazil bước vào vụ 
mùa bội thu của chu kì sản xuất, yếu tố có thể 
hạn chế bất kì sự phục hồi nào của giá cà phê 
toàn cầu.

Các hợp tác xã cà phê của Brazil đã bác bỏ khả 
năng đó và cho rằng thời tiết bất thường đã cản 
trở vụ mùa. Nông dân cũng cho biết họ đang cắt 
giảm việc chăm sóc cây trồng, chẳng hạn như 

sử dụng phân bón, do giá cà phê thấp.

Báo cáo của Conab trích dẫn việc chăm sóc cây 
trồng giảm là một trong những lí do khiến sản 
xuất bị thu hẹp trong niên vụ hiện tại. Chính phủ 
Brazil sẽ chỉ đưa ra ước tính cho vụ mùa tới vào 
tháng 1/2020.

quí III năm 2019
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Theo Nikkei Asia Review, sản lượng cà phê 
robusta của Việt Nam (nguyên liệu chính trong 
cà phê hòa tan) được dự đoán có mức tăng 
trưởng 0,3% lên 29,1 triệu bao (60 kg) trong 
niên vụ 2019 - 2020, theo Bộ Nông nghiệp Mỹ.

Con số này tăng 10% so với 5 năm trước.

Sản lượng cà phê tại Ấn Độ cũng được dự 
đoán tăng 8,1% so với niên vụ 2018 – 2019 lên 
4 triệu bao, tăng gần 5% so với 5 năm trước. 
Brazil, quốc gia xuất khẩu cà phê robusta lớn 
thứ hai thế giới, cũng dự báo sản lượng cà phê 
này cũng tăng khoảng 10% lên 18,3 triệu bao.

Như vậy, Việt Nam và Brazil chiếm lần lượt 40% 
và 25% lượng cà phê robusta trên toàn thế giới.

Robusta sẽ thế chân arabica trong 
tương lai?

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ CHUNG CỦA THẾ GIỚI

Các thương gia nhận định giá cà phê robusta 
Brazil rẻ nhất thế giới. 

Ông Nobuaki Abe, Chủ tịch công ty giao dịch 
hàng hóa Ecom Asia có trụ sở tại Singapore, 
cho biết gần đây công ty ông nhận được nhiều 
yêu cầu từ khách hàng về việc gửi mẫu cà phê 
robusta từ Brazil. 

Đây cũng là quốc gia sản xuất cà phê arabica 
lớn nhất thế giới, chiếm 40% thị phần toàn cầu.

Lượng cà phê robusta xuất khẩu của Brazil tăng 
trong thời gian qua. Theo Hiệp hội Xuất khẩu cà 
phê Brazil, nước này xuất khẩu 2,7 triệu bao cà 
phê trong 8 tháng đầu năm nay, tăng gần 10% 
so với cả năm 2018. 

Điều này nhờ nhu cầu thế giới tăng kèm với tỉ 
giá đồng real so với USD chạm đáy 1 năm.

Một trong những lí do Brazil tăng sản lượng cà 
phê robusta là tiêu thụ trong nước tăng. Bộ 
Nông nghiệp Mỹ dự báo lượng tiêu thu cà phê 
nội địa của Brazil niên vụ 2019 - 2020 tăng 15% 
so với với 5 năm trước nhờ dân số và thu nhập 
đều tăng.

Mặc dù gặp khó khăn trong việc trồng cà phê 
arabica, sản lượng của Trung Quốc dự báo tăng 
4,5% lên 2,3 triệu bao trong niên vụ 2019 - 
2020. 

Nếu so sánh với 5 năm trước, con số này cao 
hơn 8%. Trên thực tế, cà phê arabica chất 
lượng cao đang được trồng tại tỉnh Vân Nam.

Việt Nam trồng cà phê arabica tại Đà Lạt, sản 
lượng niên vụ 2019 - 2020 dự kiến không đổi ở 
mức 1,4 triệu bao. Tuy nhiên, con số này cao 
hơn tới 33% so với 5 năm trước.

Cà phê arabica tại Trung Quốc và Việt Nam 
được xuất khẩu sang các nước phát triển trong 
đó có Nhật và tiêu thụ một phần ở trong nước. 
Tại hai quốc gia này, lượng cà phê tiêu thụ nội 
địa tăng khoảng 15 - 30%/năm trong vòng 5 
năm trở lại đây.

Tuy nhiên, trong trung và dài hạn, khí hậu thay 
đổi, đến năm 2050, sản lượng cà phê arabica 
giảm khoảng một nửa so với hiện tại. 

Với xu hướng này, robusta có thể trở thành loại 
cà phê chiếm phần lớn trên thị trường thế giới 
trong tương lai.

"Trong vòng 36 năm qua, thị phần cà phê 
robusta tăng từ mức 20% lên 40% trong khi 
arabica giảm từ 80% xuống còn 60%", ông 
Shiro Ozawa, chuyên gia tư phấn tại công ty 
Wataru and Co.

Brazil: Hôm 17/9, Chính phủ Brazil 
hạ dự báo sản lượng cà phê năm 
2019 xuống còn 49 triệu bao 60 kg 

từ mức 50,9 triệu bao dự kiến vào tháng 5, do 
thời tiết khô hạn hơn bình thường gây khó khăn 
cho quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới.

Sản lượng 49 triệu bao, giảm 20% so với năm 
2018, thời điểm Brazil đạt kỉ lục sản xuất với 
61,66 triệu bao, theo Nasdaq.

Sản lượng cà phê arabica cũng giảm mạnh. 
Conab, cơ quan phụ trách thống kê nông 
nghiệp của Brazil, cho biết sản lượng cà phê 
arabica hiện đạt 34,47 triệu bao, thấp hơn so 
với gần 37 triệu bao ước tính hồi tháng 5/2019.

Conab đã điều chỉnh dự báo về sản lượng cà 
phê robusta, loại cà phê được sử dụng rộng rãi 
bởi các nhà sản xuất cà phê hòa tan, lên 14,52 
triệu bao so với dự tính 13,93 triệu bao trong 
tháng 5.

Dự báo sản lượng của chính phủ Brazil đều 
thấp hơn so với các công ty khác.

Công ty tư vấn Brazil Safras & Mercado ước 
tính sản lượng cà phê năm 2019 của quốc gia 
Nam Mỹ là 58,9 triệu bao, trong khi nhà môi giới 
và xuất khẩu Comexim dự báo 58,2 triệu bao.

Brazil đang trong thời kì mất mùa của chu kì hai 
năm xảy ra một lần, xen kẽ giữa các năm sản 
xuất cao và thấp.

Một số nhà phân tích dự kiến sản lượng sẽ lập 
kỉ lục khác vào năm 2020 khi Brazil bước vào vụ 
mùa bội thu của chu kì sản xuất, yếu tố có thể 
hạn chế bất kì sự phục hồi nào của giá cà phê 
toàn cầu.

Các hợp tác xã cà phê của Brazil đã bác bỏ khả 
năng đó và cho rằng thời tiết bất thường đã cản 
trở vụ mùa. Nông dân cũng cho biết họ đang cắt 
giảm việc chăm sóc cây trồng, chẳng hạn như 

sử dụng phân bón, do giá cà phê thấp.

Báo cáo của Conab trích dẫn việc chăm sóc cây 
trồng giảm là một trong những lí do khiến sản 
xuất bị thu hẹp trong niên vụ hiện tại. Chính phủ 
Brazil sẽ chỉ đưa ra ước tính cho vụ mùa tới vào 
tháng 1/2020.

quí III năm 2019
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Brazil: Hôm 17/9, Chính phủ Brazil 
hạ dự báo sản lượng cà phê năm 
2019 xuống còn 49 triệu bao 60 kg 

từ mức 50,9 triệu bao dự kiến vào tháng 5, do 
thời tiết khô hạn hơn bình thường gây khó khăn 
cho quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới.

Sản lượng 49 triệu bao, giảm 20% so với năm 
2018, thời điểm Brazil đạt kỉ lục sản xuất với 
61,66 triệu bao, theo Nasdaq.

Sản lượng cà phê arabica cũng giảm mạnh. 
Conab, cơ quan phụ trách thống kê nông 
nghiệp của Brazil, cho biết sản lượng cà phê 
arabica hiện đạt 34,47 triệu bao, thấp hơn so 
với gần 37 triệu bao ước tính hồi tháng 5/2019.

Conab đã điều chỉnh dự báo về sản lượng cà 
phê robusta, loại cà phê được sử dụng rộng rãi 
bởi các nhà sản xuất cà phê hòa tan, lên 14,52 
triệu bao so với dự tính 13,93 triệu bao trong 
tháng 5.

Dự báo sản lượng của chính phủ Brazil đều 
thấp hơn so với các công ty khác.

Công ty tư vấn Brazil Safras & Mercado ước 
tính sản lượng cà phê năm 2019 của quốc gia 
Nam Mỹ là 58,9 triệu bao, trong khi nhà môi giới 
và xuất khẩu Comexim dự báo 58,2 triệu bao.

Brazil đang trong thời kì mất mùa của chu kì hai 
năm xảy ra một lần, xen kẽ giữa các năm sản 
xuất cao và thấp.

Một số nhà phân tích dự kiến sản lượng sẽ lập 
kỉ lục khác vào năm 2020 khi Brazil bước vào vụ 
mùa bội thu của chu kì sản xuất, yếu tố có thể 
hạn chế bất kì sự phục hồi nào của giá cà phê 
toàn cầu.

Các hợp tác xã cà phê của Brazil đã bác bỏ khả 
năng đó và cho rằng thời tiết bất thường đã cản 
trở vụ mùa. Nông dân cũng cho biết họ đang cắt 
giảm việc chăm sóc cây trồng, chẳng hạn như 

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ CHUNG CỦA THẾ GIỚI

sử dụng phân bón, do giá cà phê thấp.

Báo cáo của Conab trích dẫn việc chăm sóc cây 
trồng giảm là một trong những lí do khiến sản 
xuất bị thu hẹp trong niên vụ hiện tại. Chính phủ 
Brazil sẽ chỉ đưa ra ước tính cho vụ mùa tới vào 
tháng 1/2020.

Honduras: Xuất khẩu cà phê của 
Honduras dự kiến sẽ giảm vụ thu 
hoạch tiếp theo vì giá cà phê giảm 

trên thị trường toàn cầu và biến đổi khí hậu ảnh 
hưởng tới các doanh nghiệp trên khắp quốc gia 
Trung Mỹ.

Honduras, nhà xuất khẩu cà phê lớn nhất ở 
Trung Mỹ, dự kiến vụ thu hoạch 2019 - 2020 sẽ 
giảm khoảng 4,6% xuống còn 6,6 triệu bao (60 
kg), Viện Cà phê Honduras cho biết.

Ngoài giá giảm, biến đổi khí hậu là một yếu tố 
khác khiến kinh doanh cà phê trở nên khó khăn 
trong nhiều năm gần đây, ông Francisco 
Ordonez, Giám đốc Viện cà phê, cho biết trong 
cuộc phỏng vấn với Reuters.

Mùa cà phê ở Trung Mỹ và Mexico, tổng cộng 
chiếm khoảng 1/5 sản lượng cà phê arabica của 
thế giới, diễn ra từ tháng 10 năm trước đến 
tháng 9 năm sau.

"Vấn đề giá cả đã không cho phép các nhà sản 
xuất chăm sóc cây trồng bằng phân bón và hạn 
hán làm tăng thêm ảnh hưởng đến các trang 
trại," ông Ordonez bày tỏ.

Ngày càng nhiều nông dân trồng cà phê đã từ 
bỏ trang trại trong những tháng gần đây để di 
cư lên phía bắc và tìm cuộc sống mới ở Mỹ 
ngay cả khi Tổng thống Donald Trump tìm cách 
ngăn chặn dòng người di cư.

Xu hướng từ bỏ các trang trại khiến diện tích 
trồng cà phê ở Honduras trong vụ thu hoạch tới 
giảm xuống còn 337.952,84 ha từ 356.695,53 
ha trong niên vụ 2018 - 2019.

Nhiều nông dân trồng cà phê ở Honduras và 
các quốc gia Trung Mỹ khác cũng như Mexico 
quay cuồng vì căn bệnh La Roya tàn phá mùa 
màng, khiến cây mất lá và khả năng ra hạt.

quí III năm 2019



Brazil: Hôm 17/9, Chính phủ Brazil 
hạ dự báo sản lượng cà phê năm 
2019 xuống còn 49 triệu bao 60 kg 

từ mức 50,9 triệu bao dự kiến vào tháng 5, do 
thời tiết khô hạn hơn bình thường gây khó khăn 
cho quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới.

Sản lượng 49 triệu bao, giảm 20% so với năm 
2018, thời điểm Brazil đạt kỉ lục sản xuất với 
61,66 triệu bao, theo Nasdaq.

Sản lượng cà phê arabica cũng giảm mạnh. 
Conab, cơ quan phụ trách thống kê nông 
nghiệp của Brazil, cho biết sản lượng cà phê 
arabica hiện đạt 34,47 triệu bao, thấp hơn so 
với gần 37 triệu bao ước tính hồi tháng 5/2019.

Conab đã điều chỉnh dự báo về sản lượng cà 
phê robusta, loại cà phê được sử dụng rộng rãi 
bởi các nhà sản xuất cà phê hòa tan, lên 14,52 
triệu bao so với dự tính 13,93 triệu bao trong 
tháng 5.

Dự báo sản lượng của chính phủ Brazil đều 
thấp hơn so với các công ty khác.

Công ty tư vấn Brazil Safras & Mercado ước 
tính sản lượng cà phê năm 2019 của quốc gia 
Nam Mỹ là 58,9 triệu bao, trong khi nhà môi giới 
và xuất khẩu Comexim dự báo 58,2 triệu bao.

Brazil đang trong thời kì mất mùa của chu kì hai 
năm xảy ra một lần, xen kẽ giữa các năm sản 
xuất cao và thấp.

Một số nhà phân tích dự kiến sản lượng sẽ lập 
kỉ lục khác vào năm 2020 khi Brazil bước vào vụ 
mùa bội thu của chu kì sản xuất, yếu tố có thể 
hạn chế bất kì sự phục hồi nào của giá cà phê 
toàn cầu.

Các hợp tác xã cà phê của Brazil đã bác bỏ khả 
năng đó và cho rằng thời tiết bất thường đã cản 
trở vụ mùa. Nông dân cũng cho biết họ đang cắt 
giảm việc chăm sóc cây trồng, chẳng hạn như 

sử dụng phân bón, do giá cà phê thấp.

Báo cáo của Conab trích dẫn việc chăm sóc cây 
trồng giảm là một trong những lí do khiến sản 
xuất bị thu hẹp trong niên vụ hiện tại. Chính phủ 
Brazil sẽ chỉ đưa ra ước tính cho vụ mùa tới vào 
tháng 1/2020.

Phần 2
thị trường cà phê
việt nam
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THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ VIỆT NAM

Theo báo Nông nghiệp Việt Nam, ngày 27/9, 
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp 
cùng Cục Trồng trọt, Sở NN-PTNT Lâm Đồng 
và Ban quản lý dự án VnSAT tổ chức diễn đàn 
Khuyến nông @ Nông nghiệp: Tái canh và phát 
triển cà phê bền vững.

Brazil: Hôm 17/9, Chính phủ Brazil 
hạ dự báo sản lượng cà phê năm 
2019 xuống còn 49 triệu bao 60 kg 

từ mức 50,9 triệu bao dự kiến vào tháng 5, do 
thời tiết khô hạn hơn bình thường gây khó khăn 
cho quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới.

Sản lượng 49 triệu bao, giảm 20% so với năm 
2018, thời điểm Brazil đạt kỉ lục sản xuất với 
61,66 triệu bao, theo Nasdaq.

Sản lượng cà phê arabica cũng giảm mạnh. 
Conab, cơ quan phụ trách thống kê nông 
nghiệp của Brazil, cho biết sản lượng cà phê 
arabica hiện đạt 34,47 triệu bao, thấp hơn so 
với gần 37 triệu bao ước tính hồi tháng 5/2019.

Conab đã điều chỉnh dự báo về sản lượng cà 
phê robusta, loại cà phê được sử dụng rộng rãi 
bởi các nhà sản xuất cà phê hòa tan, lên 14,52 
triệu bao so với dự tính 13,93 triệu bao trong 
tháng 5.

Dự báo sản lượng của chính phủ Brazil đều 
thấp hơn so với các công ty khác.

Công ty tư vấn Brazil Safras & Mercado ước 
tính sản lượng cà phê năm 2019 của quốc gia 
Nam Mỹ là 58,9 triệu bao, trong khi nhà môi giới 
và xuất khẩu Comexim dự báo 58,2 triệu bao.

Brazil đang trong thời kì mất mùa của chu kì hai 
năm xảy ra một lần, xen kẽ giữa các năm sản 
xuất cao và thấp.

Một số nhà phân tích dự kiến sản lượng sẽ lập 
kỉ lục khác vào năm 2020 khi Brazil bước vào vụ 
mùa bội thu của chu kì sản xuất, yếu tố có thể 
hạn chế bất kì sự phục hồi nào của giá cà phê 
toàn cầu.

Các hợp tác xã cà phê của Brazil đã bác bỏ khả 
năng đó và cho rằng thời tiết bất thường đã cản 
trở vụ mùa. Nông dân cũng cho biết họ đang cắt 
giảm việc chăm sóc cây trồng, chẳng hạn như 

sử dụng phân bón, do giá cà phê thấp.

Báo cáo của Conab trích dẫn việc chăm sóc cây 
trồng giảm là một trong những lí do khiến sản 
xuất bị thu hẹp trong niên vụ hiện tại. Chính phủ 
Brazil sẽ chỉ đưa ra ước tính cho vụ mùa tới vào 
tháng 1/2020.

ICO ước tính 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. Con số này khá trùng khớp 
với số liệu ước tính từ Bộ Nông nghiệp Mỹ là 
30,4 triệu bao.

Còn theo khảo sát của Bloomberg, sản lượng 
cà phê Việt Nam niên vụ 2018 - 2019 ước giảm 
90.000 tấn so với niên vụ trước xuống còn hơn 
1,7 triệu tấn (tương đương hơn 28,3 triệu bao).

Theo Hiệp hội Cà phê – Cacao Việt Nam, sản 
lượng cà phê Việt Nam năm 2019 bị tác động 
xấu bởi hiện tượng El nino. Theo Đài Khí tượng 
Thủy văn khu vực Tây Nguyên, mùa mưa năm 
2019 đến muộn hơn so với quy luật. Một số hồ 
đập trong vùng có lượng nước thấp hơn rất 
nhiều so với các năm.

Ngoài ra, trong niên vụ 2018 – 2019, kích thước 
hạt cà phê tại một số tỉnh nhỏ hơn so với mọi 
năm hoặc thậm chí có trường hợp quả cà phê 
không có nhân cũng gây ảnh hưởng đến sản 
lượng năm nay.

Đến tháng 7, người dân trồng cà phê tiếp tục phải 
hứng chịu những trận mưa lớn kéo dài gây lũ lụt 
khiến hàng nghìn ha cây cà phê bị ngập úng.

1. Sản xuất

•   Hoạt động tái canh cây cà phê

Theo Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, diện 
tích cà phê cả nước đến năm 2018 là khoảng 
688 nghìn ha, trong đó vùng Tây Nguyên và 
duyên hải Nam Trung bộ chiếm 625 nghìn ha. 

Tây Nguyên là vùng chủ lực cây cà phê vối với 
diện tích khoảng 622 nghìn ha (chiếm trên 90% 
diện tích cả nước) và năng suất bình quân đạt 
vào khoảng 26 tạ/ha.

Đại diện Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cho 
biết, việc tái canh cây cà phê đã được thực hiện 
trong nhiều năm qua và các Bộ, ngành, địa 
phương đã vào cuộc nghiên cứu. 

Đến cuối năm 2018, diện tích tái canh cà phê cả 
nước là khoảng 110 nghìn ha và chủ yếu trồng 
bằng giống mới. 

Trong quá trình canh tác, việc áp dụng tiến bộ 
khoa học kỹ thuật chưa đồng bộ, canh tác chưa 
hợp lý, bón phân không cân đối và lạm dụng 
thuốc BVTV nên chất lượng chưa cao, tiềm ẩn 
nhiều nguy cơ. 

Nguy cơ mất an toàn về dư lượng thuốc BVTV 
đang là rào cản cho ngành cà phê phát triển ổn 
định, hội nhập quốc tế.

Tại diễn đàn, bà Đào Thị Lan Hoa, đại diện Viện 
Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây 
Nguyên (WASI), chia sẻ trong việc tái canh, 
giống cà phê là yếu tố đầu tiên quyết định sự 
phát triển bền vững. 

Những năm qua, viện đã nghiên cứu và chuyển 
giao cho người dân sản xuất các loại giống cao 
như cà phê vối, cà phê vối lai tổng hợp, giống 
kháng tuyến trùng và cà phê chè.

WASI cũng lắp đặt công nghệ dây chuyền sản 
xuất hỗn hợp đất sạch bệnh để làm giá thể gieo 
ươm cây, nâng chất lượng giống, áp dụng khoa 
học, kỹ thuật vào canh tác.

2. Tiêu thụ

•   Tình hình chung về tiêu thụ cà phê
Những tháng cuối cùng cùng của niên vụ 2018 
– 2019, doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc 
thu mua cà phê do bà con nông dân găm hàng 
không muốn bán.

Theo Bloomberg, lượng cà phê xuất khẩu của 
Việt Nam đang có xu hướng đi xuống do tồn 
kho giảm kèm theo giá thấp khiến nông dân 
không muốn bán.

Người dân trồng cà phê và thương lái có thể 
đang nắm giữ khoảng 5% lượng cà phê trong 
niên vụ, tương đương 85.000 tấn tính đến 
giữa tháng 9, theo khảo sát được thực hiện 
bởi Bloomberg.

Trả lời phỏng vấn tờ Bloomberg, ông Lê Tiến 
Hùng, Giám đốc điều hành của công ty Simexco 
Đắk Lắk, cho biết xuất khẩu cà phê có khả năng 
giảm trong tháng 10. 

Nông dân găm hàng kể từ khi giá cà phê gần 
chạm đáy 9 năm. Tính trong năm nay, giá cà phê 
robusta giảm khoảng 14% do dư cung.

Giới đầu tư dự báo giá cà phê thậm chí tiếp tục 
giảm hơn nữa. "Chúng tôi không dám bán ra 
quá nhiều tại thời điểm này do chưa thu gom đủ 
hàng. Một số thương nhân vẫn đang vật lộn để 
giao đủ cà phê cho hợp đồng tháng 10", ông 
Hùng cho biết.

Theo Reuters, hoạt động giao dịch cà phê vẫn 
khả trầm lắng trong tuần cuối cùng của tháng 9 
do các thương nhân chờ đợi tín hiệu mới khi 
niên vụ 2019 – 2020 bắt đầu từ tháng 10.

Một thương nhân cà phê khu vực Tây Nguyên 
cho biết: "Vẫn chưa có hợp đồng nào được kí 
kết trong nhiều tuần qua".

Niên vụ mới được bắt đầu vào tháng 10 nhưng 
nhiều thương gia cho rằng sản lượng vẫn chưa 
thể đạt đỉnh cho đến giữa tháng 11.

Một chuyên gia phân tích thị trường tại Tây 
Nguyên cho rằng vẫn còn quá sớm để đưa ra 
dự báo về sản lượng của niên vụ 2019 - 2020, 
tuy nhiên, có thể sẽ cao hơn so với năm nay.

Ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch CTCP Xuất nhập 
khẩu Cà phê Intimex Nha Trang, cho rằng nông 
dân sẽ tiếp tục găm hàng nếu giá vẫn giữ ở 
mức thấp và họ không có lợi nhuận.

Theo Cục Xuất nhập khẩu, kho dự trữ của nông 
dân gần như đã trống không, chính vì vậy, đang 
có hiện tượng khan hiếm nguồn cung. 

quí III năm 2019
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Brazil: Hôm 17/9, Chính phủ Brazil 
hạ dự báo sản lượng cà phê năm 
2019 xuống còn 49 triệu bao 60 kg 

từ mức 50,9 triệu bao dự kiến vào tháng 5, do 
thời tiết khô hạn hơn bình thường gây khó khăn 
cho quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới.

Sản lượng 49 triệu bao, giảm 20% so với năm 
2018, thời điểm Brazil đạt kỉ lục sản xuất với 
61,66 triệu bao, theo Nasdaq.

Sản lượng cà phê arabica cũng giảm mạnh. 
Conab, cơ quan phụ trách thống kê nông 
nghiệp của Brazil, cho biết sản lượng cà phê 
arabica hiện đạt 34,47 triệu bao, thấp hơn so 
với gần 37 triệu bao ước tính hồi tháng 5/2019.

Conab đã điều chỉnh dự báo về sản lượng cà 
phê robusta, loại cà phê được sử dụng rộng rãi 
bởi các nhà sản xuất cà phê hòa tan, lên 14,52 
triệu bao so với dự tính 13,93 triệu bao trong 
tháng 5.

Dự báo sản lượng của chính phủ Brazil đều 
thấp hơn so với các công ty khác.

Công ty tư vấn Brazil Safras & Mercado ước 
tính sản lượng cà phê năm 2019 của quốc gia 
Nam Mỹ là 58,9 triệu bao, trong khi nhà môi giới 
và xuất khẩu Comexim dự báo 58,2 triệu bao.

Brazil đang trong thời kì mất mùa của chu kì hai 
năm xảy ra một lần, xen kẽ giữa các năm sản 
xuất cao và thấp.

Một số nhà phân tích dự kiến sản lượng sẽ lập 
kỉ lục khác vào năm 2020 khi Brazil bước vào vụ 
mùa bội thu của chu kì sản xuất, yếu tố có thể 
hạn chế bất kì sự phục hồi nào của giá cà phê 
toàn cầu.

Các hợp tác xã cà phê của Brazil đã bác bỏ khả 
năng đó và cho rằng thời tiết bất thường đã cản 
trở vụ mùa. Nông dân cũng cho biết họ đang cắt 
giảm việc chăm sóc cây trồng, chẳng hạn như 

sử dụng phân bón, do giá cà phê thấp.

Báo cáo của Conab trích dẫn việc chăm sóc cây 
trồng giảm là một trong những lí do khiến sản 
xuất bị thu hẹp trong niên vụ hiện tại. Chính phủ 
Brazil sẽ chỉ đưa ra ước tính cho vụ mùa tới vào 
tháng 1/2020.

•   Số liệu xuất khẩu cà phê

Những tháng cuối cùng cùng của niên vụ 2018 
– 2019, doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc 
thu mua cà phê do bà con nông dân găm hàng 
không muốn bán.

Theo Bloomberg, lượng cà phê xuất khẩu của 
Việt Nam đang có xu hướng đi xuống do tồn 
kho giảm kèm theo giá thấp khiến nông dân 
không muốn bán.

Người dân trồng cà phê và thương lái có thể 
đang nắm giữ khoảng 5% lượng cà phê trong 
niên vụ, tương đương 85.000 tấn tính đến 
giữa tháng 9, theo khảo sát được thực hiện 
bởi Bloomberg.

Trả lời phỏng vấn tờ Bloomberg, ông Lê Tiến 
Hùng, Giám đốc điều hành của công ty Simexco 
Đắk Lắk, cho biết xuất khẩu cà phê có khả năng 
giảm trong tháng 10. 

Nông dân găm hàng kể từ khi giá cà phê gần 
chạm đáy 9 năm. Tính trong năm nay, giá cà phê 
robusta giảm khoảng 14% do dư cung.

Giới đầu tư dự báo giá cà phê thậm chí tiếp tục 
giảm hơn nữa. "Chúng tôi không dám bán ra 
quá nhiều tại thời điểm này do chưa thu gom đủ 
hàng. Một số thương nhân vẫn đang vật lộn để 
giao đủ cà phê cho hợp đồng tháng 10", ông 
Hùng cho biết.

Theo Reuters, hoạt động giao dịch cà phê vẫn 
khả trầm lắng trong tuần cuối cùng của tháng 9 
do các thương nhân chờ đợi tín hiệu mới khi 
niên vụ 2019 – 2020 bắt đầu từ tháng 10.

Một thương nhân cà phê khu vực Tây Nguyên 
cho biết: "Vẫn chưa có hợp đồng nào được kí 
kết trong nhiều tuần qua".

Niên vụ mới được bắt đầu vào tháng 10 nhưng 
nhiều thương gia cho rằng sản lượng vẫn chưa 
thể đạt đỉnh cho đến giữa tháng 11.

Một chuyên gia phân tích thị trường tại Tây 
Nguyên cho rằng vẫn còn quá sớm để đưa ra 
dự báo về sản lượng của niên vụ 2019 - 2020, 
tuy nhiên, có thể sẽ cao hơn so với năm nay.

Ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch CTCP Xuất nhập 
khẩu Cà phê Intimex Nha Trang, cho rằng nông 
dân sẽ tiếp tục găm hàng nếu giá vẫn giữ ở 
mức thấp và họ không có lợi nhuận.

Theo Cục Xuất nhập khẩu, kho dự trữ của nông 
dân gần như đã trống không, chính vì vậy, đang 
có hiện tượng khan hiếm nguồn cung. 

Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản 
báo cáo, xuất khẩu cà phê tháng 9 ước đạt 81 
nghìn tấn với giá trị 143 triệu USD.

Xuất khẩu cà phê 9 tháng đầu năm 2019 ước 
đạt 1,25 triệu tấn với trị giá 2,15 tỉ USD, giảm 
13,3% về khối lượng và giảm 21,9% về giá trị so 
với cùng kì năm 2018. 

Đức và Mỹ tiếp tục duy trì vị trí hai thị trường 
tiêu thụ cà phê lớn nhất của Việt Nam trong 8 
tháng đầu năm nay với giá trị xuất khẩu lần lượt 
đạt 270,6 triệu USD (chiếm 13,5% thị phần) và 
176 triệu USD (8,8% thị phần). 

Theo ICO, trong 11 tháng đầu năm, Việt Nam là 
nước xuất khẩu cà phê robusta lớn nhất thế giới 
và tổng chuyến hàng tăng 3,9% lên 24,97 triệu 
bao. Con số này tương đương hơn 58% tổng 
lượng cà phê robusta xuất khẩu trên thế giới.
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Biểu đồ 6: Diễn biến kim ngạch xuất khẩu cà phê trong 
quí III (Nguồn: Cục Xuất nhập khẩu - Đơn vị: Triệu USD) 

Biểu đồ 7: Các thị trường tiêu thụ cà phê lớn của Việt Nam
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Brazil: Hôm 17/9, Chính phủ Brazil 
hạ dự báo sản lượng cà phê năm 
2019 xuống còn 49 triệu bao 60 kg 

từ mức 50,9 triệu bao dự kiến vào tháng 5, do 
thời tiết khô hạn hơn bình thường gây khó khăn 
cho quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới.

Sản lượng 49 triệu bao, giảm 20% so với năm 
2018, thời điểm Brazil đạt kỉ lục sản xuất với 
61,66 triệu bao, theo Nasdaq.

Sản lượng cà phê arabica cũng giảm mạnh. 
Conab, cơ quan phụ trách thống kê nông 
nghiệp của Brazil, cho biết sản lượng cà phê 
arabica hiện đạt 34,47 triệu bao, thấp hơn so 
với gần 37 triệu bao ước tính hồi tháng 5/2019.

Conab đã điều chỉnh dự báo về sản lượng cà 
phê robusta, loại cà phê được sử dụng rộng rãi 
bởi các nhà sản xuất cà phê hòa tan, lên 14,52 
triệu bao so với dự tính 13,93 triệu bao trong 
tháng 5.

Dự báo sản lượng của chính phủ Brazil đều 
thấp hơn so với các công ty khác.

Công ty tư vấn Brazil Safras & Mercado ước 
tính sản lượng cà phê năm 2019 của quốc gia 
Nam Mỹ là 58,9 triệu bao, trong khi nhà môi giới 
và xuất khẩu Comexim dự báo 58,2 triệu bao.

Brazil đang trong thời kì mất mùa của chu kì hai 
năm xảy ra một lần, xen kẽ giữa các năm sản 
xuất cao và thấp.

Một số nhà phân tích dự kiến sản lượng sẽ lập 
kỉ lục khác vào năm 2020 khi Brazil bước vào vụ 
mùa bội thu của chu kì sản xuất, yếu tố có thể 
hạn chế bất kì sự phục hồi nào của giá cà phê 
toàn cầu.

Các hợp tác xã cà phê của Brazil đã bác bỏ khả 
năng đó và cho rằng thời tiết bất thường đã cản 
trở vụ mùa. Nông dân cũng cho biết họ đang cắt 
giảm việc chăm sóc cây trồng, chẳng hạn như 

sử dụng phân bón, do giá cà phê thấp.

Báo cáo của Conab trích dẫn việc chăm sóc cây 
trồng giảm là một trong những lí do khiến sản 
xuất bị thu hẹp trong niên vụ hiện tại. Chính phủ 
Brazil sẽ chỉ đưa ra ước tính cho vụ mùa tới vào 
tháng 1/2020.

•   Chủng loại cà phê xuất khẩu

•   Dung lượng cà phê tại Hàn Quốc

•   Chế biến cà phê

Theo Cục Xuất nhập khẩu tháng 8, xuất khẩu 
các chủng loại cà phê đều giảm so với tháng 
8/2018. Tính chung 8 tháng đầu năm 2019, xuất 
khẩu cà phê robusta, cà phê chế biến và cà 

Số liệu thống kê từ Ủy ban thương mại Quốc tế 
Hàn Quốc cho thấy nhập khẩu cà phê của nước 
này 8 tháng đầu năm 2019 đạt 110.000 tấn, trị 
giá gần 440 triệu USD, tăng 3,4% về lượng và 
tăng 2,1% về trị giá so với cùng kì 2018.

 Giá cà phê nhập khẩu bình quân đạt gần 4 
USD/kg, giảm 1,3%.

Hàn Quốc tăng nhập khẩu cà phê từ Brazil, 
Colombia, Ethiopia, Mỹ; nhưng giảm nhập khẩu 
từ Việt Nam, Honduras, Guatemala, Peru, 
Kenya, Ấn Độ.

Trước bối cảnh giá cà phê thấp, ngành cà phê 
Việt Nam đang dần chuyển mình sang chế biến 
cà phê, tăng giá trị cho sản phẩm.

Cụ thể, trong 8 tháng đầu năm nay, Brazil là 
nguồn cung cà phê lớn nhất cho Hàn Quốc 
trong 8 tháng đầu năm 2019, đạt 21.796 tấn, trị 
giá 54,89 triệu USD, tăng 4,2% về lượng, nhưng 
giảm 8,8% về trị giá so với cùng kì năm ngoái.

Thị phần cà phê Brazil trong tổng lượng nhập 
khẩu của Hàn Quốc tăng từ 19,7% lên 19,8%.

Việt Nam là nguồn cung cà phê lớn thứ hai cho 
Hàn Quốc. Tuy nhiên, thị phần cà phê Việt Nam 
trong tổng lượng nhập khẩu của Hàn Quốc 
giảm 0,8 điểm % xuống 18,3%.

Trong khi đó, thị phần cà phê của Colombia tăng 
0,3 điểm % lên 17,4%, cách Việt Nam chỉ 0,9 
điểm phần trăm.

THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ VIỆT NAM
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Chủng
loại Lượng

(tấn)
Lượng
(tấn)Lượng Trị

giá Lượng Trị
giá

Trị giá
(nghìn USD)

Trị giá
(nghìn USD)

Giá
XKBQ

Giá
XKBQ

Tháng 8/2019 8 tháng năm 2019So với tháng
8/2019

So với 8 tháng
năm 2019

Robusta 96.677

3.438

2.727

192

1.132.355

50.276

24.767

4.866

1.714.096

100.427

126.853

7.798

1.514

1.998

5.122

1.602

0,6

-20,4

0,1

6,4

-13,3

-30,1

-4,3

-10,3

-13,8

-12,2

-4,4

-15,7

144.021

6.401

14.336

326

-28,9

-29,6

-23.0

-80,2

-37,0

-32,4

-20,2

-81,9

Arabica

Cà phê
chế biến

Cà phê
Excelsa

phê excelsa tăng về lượng với mức tăng lần 
lượt là 0,6%, 0,1% và 6,4% so với cùng kỳ năm 
2018. Trong khi đó xuất khẩu cà phê Arabica 
giảm 20,4%. 

Bảng 1: Chủng loại cà phê xuất khẩu trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2019 (Đơn vị: Cục Xuất nhập khẩu) 

Nhập khẩu Nhập khẩu

quí III năm 2019
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Theo Cục Xuất nhập khẩu, giá cà phê Việt Nam 
tại thị trường Trung Quốc ở mức thấp nhất, chỉ 
khoảng 1.611 USD/tấn. Trong khi đó, mặt hàng 
cà phê từ Italy đạt 12.400 USD/tấn, gấp gần 8 
lần so với giá cà phê Việt Nam.

Cục Xuất nhập khẩu cho biết nguyên nhân giá 
nhập khẩu cà phê bình quân từ Italya cao là do 
Trung Quốc chủ yếu nhập khẩu cà phê chế biến 
từ nước này (mã HS090121), trong khi nhập 
khẩu từ Việt Nam cà phê dạng thô và chưa qua 
chế biến.

Theo số liệu của ICO, lượng cà phê rang xay 
xuất khẩu của Việt Nam 10 tháng đầu niên vụ 
2018 - 2019 giảm gần 20% xuống 116.407 bao. 
Tuy nhiên, lượng cà phê hòa tan xuất khẩu tăng 
mạnh tới 48% lên hơn 1 triệu bao.

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 - 2019 của 
Intimex cho biết cà phê là mặt hàng xuất khẩu 
chủ lực của công ty với 12 nhà máy chế biến. 

Trong năm 2018, sản lượng xuất khẩu của tập 
đoàn tăng 35% so với năm 2017, chiếm 28,3% 
sản lượng cà phê xuất khẩu của cả nước. 

Năm nay, Intimex giảm dần xuất khẩu cà phê 
nhân và đẩy mạnh mặt hàng cà phê tan thông 
qua xây dựng nhà máy chế biến với công suất 
20.000 tấn/năm, vốn đầu tư 100 triệu USD, chia 
làm hai giai đoạn và hoàn thành trong 5 năm 
2019 - 2024.

Đồng thời, công ty cũng đang xem xét mua lại 
cổ phần của các công ty sản xuất cà phê, các 
vùng nguyên liệu cho sản phẩm cà phê đặc 
sản, cà phê organic.

Intimex cũng đang xem xét mua lại cổ phần của 
các công ty sản xuất cà phê, các vùng nguyên 
liệu cho sản phẩm cà phê đặc sản, cà phê organic.

~ x8
1.611 

USD/tấn
12.400

USD/tấn

Tương tự, trong báo cáo kết quả hoạt động 
năm 2018 và kế hoạch 2019, CTCP Cà phê 
Thương Phú cho biết trước tình trạng người 
dân giảm đầu tư cho cây cà phê do giá thấp, 
dẫn đến ảnh hưởng đến nguồn cung nguyên 
liệu, năm nay công ty đầu tư và phát triển thành 
phẩm như cà phê rang xay, hòa tan và chuỗi 
cửa hàng cà phê.

Đồng thời Thương Phú cũng kết hợp với hộ dân 
để xây dựng chứng chỉ cà phê sạch, chất lượng 
cao tại Sơn La để bán được giá tốt hơn, thị 
trường đầu ra ổn định.

Tổng Công ty Cà phê Việt Nam cũng cho biết 
năm nay tiếp tục mở rộng thị trường tiêu thụ cà 
phê rang xay, hòa tan, cà phê 3 trong 1. Dự kiến 
năm 2019, lượng chế biến và tiêu thụ đạt 50 
tấn, lợi nhuận 1 tỉ đồng. 

Tổng công ty cũng tiếp tục hoàn thiện thương 
hiệu "VINACAFE" để có cơ sở đầu tư nhà máy 
chế biến sâu công suát 3.200 tấn/năm.

Thị trường cà phê trong nước biến động giảm 
cùng xu hướng thị trường thế giới. So với tháng 
8/2019, giá cà phê vối nhân xô các tỉnh Tây 
Nguyên giảm 100 đồng xuống còn 32.400 – 
33.400 đồng/kg. Nhìn lại 9 tháng đầu năm 2019, 
giá cà phê trong nước biến động giảm 100 – 
200 đồng so với cuối năm 2018. 

Trong quí III, giá cà phê ở hầu hết tỉnh khu vực 
Tây Nguyên có xu hướng giảm 200 – 800 
đồng/kg. Theo đó, giá cà phê tỉnh Gia Lai ghi 
nhận giảm nhiều nhất xuống 32.700 đồng/kg.

Tỉnh Đắk Lắk giảm 600 đồng/kg xuống 33.600 
đồng/kg.

Giá cà phê tại các kho quảnh cảng TP HCM ở 
mức 34.900 đầu/kg, giảm 400 đồng/kg so với 
đầu quí III.

Giá xuất khẩu bình quân mặt hàng cà phê trong 
tháng 9 tăng 1,5% so với tháng 8, ở mức 1.753 
USD/tấn, nhưng giảm 0,3% so với tháng 
9/2018. 

Tính chung 9 tháng đầu năm nay, giá xuất khẩu 
bình quân mặt hàng cà phê đạt 1.713 USD/tấn, 
giảm gần 10% so với cùng kì năm ngoái. 

3. Giá cả

quí III năm 2019
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4. Hoạt động kinh doanh của những doanh 
nghiệp cà phê lớn

THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ VIỆT NAM

Lâm Đồng Đắk Lắk Gia Lai Đắk Nông Kon Tum TP HCM

1/7 21/7 10/8 30/7 19/9
28.000

29.000

30.000

31.000

32.000

33.000

34.000

35.000

36.000

37.000

Biểu đồ 8: Biểu đồ diễn biến giá cà phê trong quí III (Nguồn: tintaynguyen.com) 

quí III năm 2019

Theo báo cáo của Ủy ban Quản lý vốn Nhà 
nước tại Doanh nghiệp, qua kết quả giám sát tài 
chính năm 2018 cho thấy, về cơ bản các tập 
đoàn, tổng công ty do Ủy ban làm đại diện chủ 
sở hữu bảo đảm an toàn tài chính và hoạt động 
hiệu quả. Tuy nhiên, vẫn còn hai tổng công ty 
kinh doanh không hiệu quả, thua lỗ là Tổng 
Công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2) lỗ 
1.836 tỷ đồng và Tổng Công ty cà phê Việt Nam 
(Vinacafe) lỗ 126 tỷ đồng.

Nguyên nhân thua lỗ được Ủy ban Quản lý vốn 
Nhà nước tại Doanh nghiệp lý giải là do phải xử 
lý dự phòng thu khó đòi, tổn thất đầu tư tài 
chính sau khi chuyển sang hoạt động theo mô 
hình công ty cổ phần.

Ngày 16/5/2019, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước 

•   Vinafood 2 và Vinacafe làm thua lỗ gần 
2.000 tỷ đồng vốn nhà nước

tại Doanh nghiệp có quyết định số 
151/QĐ-UBQLV phê duyệt kế hoạch giám sát 
tài chính năm 2019 tại 19 tập đoàn, tổng công ty 
do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu.

Theo đó, Ủy ban triển khai giám sát các nội 
dung: bảo toàn và phát triển vốn, hoạt động đầu 
tư vốn đối với các dự án đầu tư gồm hoạt động 
đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp; Tình hình 
huy động vốn và sử dụng vốn huy động; Phát 
hành trái phiếu; Tình hình quản lý tài sản quản lý 
nợ tại doanh nghiệp; Khả năng thanh toán nợ 
của doanh nghiệp, hệ số nợ phải trả trên vốn 
chủ sở hữu, tình hình lưu chuyển tiền tệ của 
doanh nghiệp.

Ngoài ra, Ủy ban cũng giám sát việc thực hiện 
kế hoạch sản xuất kinh doanh, thực hiện nhiệm 
vụ cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích do 
Nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch, kết quả 
hoạt động kinh doanh, thực hiện nhiệm vụ cung 
ứng sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước 
đặt hàng, giao kế hoạch; Kết quả hoạt động 
kinh doanh, việc thực hiện nghĩa vụ với ngân 
sách nhà nước; Việc phân phối lợi nhuận, trích 
lập và sử dụng các quỹ.
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•   Giá cả và sản lượng

•   Cuộc đua cà phê take away của các 
thương hiệu lớn Highlands, Trung Nguyên 
và Vinacafe

•   Thời tiết và thủy văn

Bộ Nông nghiệp Mỹ dự báo sản lượng cà phê 
niên vụ 2019 -2020 tăng nhẹ 100.000 bao so 
với niên vụ 2019 – 2019 lên 30,5 triệu . Lượng 
cà phê xuất khẩu tương đương với niên vụ 
2018 – 2019 đạt 25,5 triệu bao.

Mặc dù vây, Blooomberg trích lời một số chuyên 
gia phân tích thị trường tại Tây Nguyên cho rằng 
vẫn còn quá sớm để đưa ra dự báo về sản 
lượng của niên vụ 2019 - 2020. Tuy nhiên, có 
thể sản lượng niên vụ tới sẽ cao hơn so với 
năm nay.

Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản 
Việt Nam dự báo từ tháng 10 đến cuối năm, giá 
cà phê có dấu hiệu khởi sắc hơn do nguồn cung 
cà phê của Việt Nam có dấu hiệu giảm và tồn 
kho thấp. 

Chính phủ Brasil giảm dự báo sản lượng cà phê 
niên vụ năm nay xuống 49 triệu bao loại 60 
kg/bao, giảm từ 50,9 triệu bao dự báo hồi tháng 
5/2019, do ảnh hưởng từ yếu tố thời tiết không 
thuận lợi. Bên cạnh đó, nhu cầu tiêu thụ cà phê 
toàn cầu tăng theo yếu tố chu kỳ. Thời điểm 
cuối năm, nhu cầu sản xuất tăng nên sức mua 
của các nhà kinh doanh và rang xay cà phê 
quốc tế tăng. 

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn, trong tháng 
10, không khí lạnh từ phía Bắc sẽ có xu hướng 
hoạt động mạnh dần và tác động đến khu vực 
Miền Bắc nước ta tập trung trong nửa cuối 
tháng; trong nửa đầu tháng không khí lạnh hoạt 
động yếu. 

Thời kỳ này là tháng chính mùa mưa ở khu vực 
miền Trung, tuy nhiên dự báo tổng lượng mưa 
tháng có xu hướng thiếu hụt so với trung bình 
nhiều năm (TBNN) phổ biến từ 20-40%.

Nhiệt độ khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ dự 
báo cao hơn TBNN cùng thời kì 0,5 - 1 độ C. 
Tổng lượng mưa khu vực này phổ biến thấp 
hơn so với TBNN 10 - 25%.

5. Dự báo
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Theo Zing.vn, không nằm ngoài xu hướng 
take-away, các ông lớn Highlands, Trung 
Nguyên và Vinacafe đều mở quầy cà phê bên 
đường hoặc cửa hàng diện tích nhỏ, nhắm đến 
đối tượng khách hàng bận rộn.

Mặc dù có phục vụ cà phê mang đi trong cửa 
hàng hoặc trên ứng dụng gọi món trực tuyến, 
các thương hiệu cà phê này vẫn mở rộng mô 
hình quầy cà phê take-away ở mặt đường lớn 
nhằm tăng tính tiện lợi cho khách hàng. 

Cách đây hơn 1 năm, thương hiệu cà phê Trung 
Nguyên bắt đầu thử nghiệm mô hình E-Coffee 
với diện tích từ 4-40 m2, ưu tiên đối tượng 
khách hàng mua mang đi. Tại thời điểm ra mắt 
chính thức ngày 10/8, hệ thống này đã sở hữu 
hơn 130 cửa hàng tại 13 tỉnh, thành. 

Đến nay, với chính sách phí nhượng quyền 0 
đồng, tốc độ mở mới của Trung Nguyên E-Cof-
fee đạt trung bình 10 cửa hàng/ngày.

Ngoài ra, để đáp ứng mục tiêu 3.000 cửa hàng 
đến năm 2020, chuỗi này còn triển khai hợp tác 
với 1.000 chuỗi cửa hàng tiện lợi và mở điểm 
bán tại các trạm dừng chân nổi tiếng cho khách 
du lịch.

Gần đây, Highlands Coffee cũng dựng quầy cà 
phê nhỏ ngay trước các cửa hàng lớn của 
hãng, phục vụ nhu cầu mua mang đi.

Từ 7-9h mỗi ngày, quầy cà phê nhỏ trước cửa 
Highlands Coffee Saigon Mall (quận Gò Vấp, 
TP.HCM) phục vụ cà phê đen và cà phê sữa với 
mức giá 29.000 đồng.

Phục vụ khách hàng bình dân hơn, Tổng công 
ty Cà phê Việt Nam (Vinacafe) dù không sở hữu 
quán cà phê nào cũng mở xe đẩy ngay trước 
cổng trụ sở ở quận Phú Nhuận (TP.HCM). Mỗi ly 
cà phê mang đi có giá 12.000-14.000 đồng.

Nhân viên bán hàng ở đây cho biết xe đặt tại 
con đường không quá đông xe cộ, nhưng mỗi 

sáng vẫn bán khoảng 50-60 ly cà phê nhờ 
thương hiệu và giá cả tương đương các quầy 
cà phê take-away nhỏ lẻ khác.



Phần 3
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Việt Nam: Theo VOV, Tái canh cà 
phê ở Tây Nguyên là cơ hội để thay 
đổi giống cũ bằng giống mới với 

nhiều điểm ưu việt như năng suất cao, chất 
lượng tốt...

Tây Nguyên là vùng trồng chủ lực cây cà phê 
vối với diện tích 622.300 ha. Kế hoạch đến năm 
2020 các tỉnh Tây Nguyên thực hiện tái canh và 
ghép cải tạo 132.000 ha cà phê già cỗi năng 
suất thấp. Đến nay, các tỉnh đã thực hiện được 
118.200 ha (đạt khoảng 90% kế hoạch).

Trong đó, tỉnh Lâm Đồng có diện tích trồng tái 
canh và ghép cải tạo cà phê cao nhất với hơn 
58.200 ha; tiếp đó là các tỉnh Đắk Lắk, Đắc 
Nông, Gia Lai. Diện tích cà phê tái canh chủ yếu 
trồng bằng giống mới, đã từng bước phát huy 
tiềm năng về năng suất, một số đạt điểm cao về 
tiêu chuẩn cà phê đặc sản.

Tuy vậy, việc tái canh cà phê ở Tây Nguyên 
đang gặp những vướng mắc, hạn chế về nguồn 
vốn, cơ cấu giống, việc áp dụng tiến bộ kỹ 
thuật…, cũng như những tác động xấu của biến 
đổi khí hậu. Trong khi đó, vấn đề sinh kế cho 
nông dân trong thời gian tái canh, giá cà phê 
thời gian qua luôn ở mức thấp, cũng ảnh hưởng 
đến việc tái canh, cải tạo vườn cà phê.

“Năm vừa rồi tình trạng hạn hán khiến cho nhiều 
dịch bệnh phát triển mạnh như, nấm hồng, thối 
cánh thối quả, mọt cành, rệp sáp. Người dân 
mong muốn trong tình trạng biến đổi khí hậu, 
diễn đàn và đặc biệt là cơ quan khuyến nông 
hướng dẫn bà con xử lý các tình trạng dịch 
bệnh”, nông dân Đinh Văn Khấn, ở xã Hiệp 
Thạnh, huyện Đức Trọng, bày tỏ mong muốn.

Cùng với vấn đề dịch bệnh thì việc chọn giống 
cũng là yếu tố quyết định đến hiệu quả tái canh 
và phát triển cà phê bền vững tại Tây Nguyên. 
Theo TS. Phan Việt Hà, Phó Viện trưởng Viện 
Khoa học Kỹ thuật Nông - Lâm nghiệp Tây 
Nguyên, việc tái canh là cơ hội để các địa phương 
cơ cấu lại các giống cà phê cho phù hợp.

“Tái canh có rất nhiều vấn đề về kỹ thuật khiến 
người dân gặp khó khăn. Tuy nhiên, tái canh là 
cơ hội để thay đổi những giống cũ bằng những 
giống mới với nhiều điểm ưu việt chẳng hạn 
như là năng suất cao, chất lượng tốt và có khả 

Colombia: Theo CNBC, chính phủ 
Colombia liên tục kêu gọi các doanh 
nghiệp thu mua cà phê arabica chất 

lượng cao với mức giá tốt nhưng không thành 
công. Giá cà phê arabica trong năm nay dao 
động quanh 1 USD/pound khiến một số nông 
dân cân nhắc chuyển sang trồng các loại cây 
khác hoặc bán ruộng.

"Thu nhập của các nông hộ nhỏ thậm chí không 
chiếm nổi 10% trong chuỗi giá trị sản xuất", ông 
Duque phát biểu tại một cuộc họp với đại diện 
của 30 quốc gia sản xuất cà phê trong đó có 
Brazil, Việt Nam, Mexico, Honduras…

"Khoảng cách thu nhập giữa những người kinh 
doanh và sản xuất cà phê ở hầu hết vùng nông 
thôn của Colombia đang rất lớn và nhiệm vụ 
của chúng tôi là thu hẹp khoảng cách ấy", ông 
Duque nói.

Người đứng đầu Colombia kêu gọi các quốc gia 
cùng chung tay xây dựng chuỗi giá trị cà phê bền 
vững và bảo vệ quyền lợi của người nông dân.

Roberto Velez, Chủ tịch Liên đoàn Cà phê 
Colombia phát biểu: "Nông dân trồng cà phê 
nhất định không thể chịu thiệt khi họ không 
được hưởng lợi từ thị trường".

Liên đoàn Cà phê Colombia đã đề nghị các nhà 
sản xuất cà phê chất lượng cao không phụ 
thuộc vào giá trên thị trường New York. Tuy 
nhiên, nhiều ý kiến cho rằng điều này có thể 
khiến các nhà kinh doanh cà phê thu mua ở 
những nơi khác.

Hiệp hội Cà phê Quốc gia Mỹ cho biết các hộ 
viên, trong đó có Starbucks và Peet's Coffee & 
Tea cũng đồng ý tăng trưởng phải gắn liền với 
đảm bảo cuộc sống ổn định cho người nông 

năng kháng các loại sâu bệnh hại”, TS. Phan 
Việt Hà nói.

Về vấn đề kỹ thuật khi tái canh, PGS. TS. Lê 
Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông 
quốc gia,cho biết người trồng cà phê cần phải 
tuân thủ tuyệt đối quy trình kỹ thuật thì mới 
thành công. Đó là phải cày bừa thu gom và loại 
bỏ rễ cũ của cây cà phê, xử lý đất, luân canh 
cây trồng khác trong ít nhất 2 năm.

dân, tuy nhiên việc kiểm soát giá nhìn chung là 
không thành công.

quí III năm 2019
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Colombia: Theo CNBC, chính phủ 
Colombia liên tục kêu gọi các doanh 
nghiệp thu mua cà phê arabica chất 

lượng cao với mức giá tốt nhưng không thành 
công. Giá cà phê arabica trong năm nay dao 
động quanh 1 USD/pound khiến một số nông 
dân cân nhắc chuyển sang trồng các loại cây 
khác hoặc bán ruộng.

"Thu nhập của các nông hộ nhỏ thậm chí không 
chiếm nổi 10% trong chuỗi giá trị sản xuất", ông 
Duque phát biểu tại một cuộc họp với đại diện 
của 30 quốc gia sản xuất cà phê trong đó có 
Brazil, Việt Nam, Mexico, Honduras…

"Khoảng cách thu nhập giữa những người kinh 
doanh và sản xuất cà phê ở hầu hết vùng nông 
thôn của Colombia đang rất lớn và nhiệm vụ 
của chúng tôi là thu hẹp khoảng cách ấy", ông 
Duque nói.

Người đứng đầu Colombia kêu gọi các quốc gia 
cùng chung tay xây dựng chuỗi giá trị cà phê bền 
vững và bảo vệ quyền lợi của người nông dân.

Roberto Velez, Chủ tịch Liên đoàn Cà phê 
Colombia phát biểu: "Nông dân trồng cà phê 
nhất định không thể chịu thiệt khi họ không 
được hưởng lợi từ thị trường".

Liên đoàn Cà phê Colombia đã đề nghị các nhà 
sản xuất cà phê chất lượng cao không phụ 
thuộc vào giá trên thị trường New York. Tuy 
nhiên, nhiều ý kiến cho rằng điều này có thể 
khiến các nhà kinh doanh cà phê thu mua ở 
những nơi khác.

Hiệp hội Cà phê Quốc gia Mỹ cho biết các hộ 
viên, trong đó có Starbucks và Peet's Coffee & 
Tea cũng đồng ý tăng trưởng phải gắn liền với 
đảm bảo cuộc sống ổn định cho người nông 

Để giải quyết cuộc khủng hoảng giá cà phê hiện 
nay, tại phiên họp thứ 125 của Hiệp hội cà phê 
Thế giới (ICO) diễn ra từ ngày 23 - 27/9, đại 
diện ngành cà phê các nước xuất khẩu và nhập 
khẩu trên thế giới, các tổ chức quốc tế và khu 

dân, tuy nhiên việc kiểm soát giá nhìn chung là 
không thành công.

vực tư nhân đã họp bàn tại London để thống 
nhất các hành động chung. 

Các nhà rang xay và thương nhân hàng đầu đã 
ký một tuyên bố lịch sử về sự bền vững kinh tế 
của ngành cà phê thế giới. 

Đây là lần đầu tiên tất cả bên liên quan về cà 
phê hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới, đồng ý 
cùng với các đại diện của Chính phủ thể hiện 
cam kết mạnh mẽ cùng thực hiện các giải pháp 
cho sự phát triển bền vững, toàn diện của 
ngành cà phê theo tinh thần giá trị chung và 
quyết tâm để đáp ứng các Mục tiêu Phát triển 
Bền vững của Liên hợp quốc. 
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Biểu đồ 1: Xuất khẩu cà phê niên vụ 2018 – 2019 so với 10 năm trước
Biểu đồ 2: Xuất khẩu cà phê trong giai đoạn tháng 10/2018 – 8/2019 trên từng khu vực 
Biểu đồ 3: Biểu đồ chỉ số giá cà phê giai đoạn 17/9/2017 – 19/9/2019 
Biểu đồ 4: Diễn biến giá cà phê arabica trong quí III
Biểu đồ 5: Diễn biến giá cà phê robusta trong quí III
Biểu đồ 6: Diễn biến kim ngạch xuất khẩu cà phê trong quí III 
Biểu đồ 7: Các thị trường tiêu thụ cà phê lớn của Việt Nam
Biểu đồ 8: Biểu đồ diễn biến giá cà phê trong quí III

Bảng 1: Chủng loại cà phê xuất khẩu trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2019

danh mục biểu đồ

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

nguồn tham khảo

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