
0 

 

n 

Báo cáo 

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. 

www.vietnambiz.vn 



 

2 

 

Nội dung: Trần Đức Quỳnh, Hoàng Thị Kiều Chinh 

         Thiết kế: Justin Bui 

 …….………………………………….………………………………..………..…. 03 

 ………………..……….….. 04 

1. Sản xuất ………………………………………………..………….…………..…. 04 
2. Tiêu thụ …………………………………………………………..…………….…. 06 
3. Diễn biến giá.…………………………………………..…..……………..……. 07 
4. Dự báo ……………………………………………………………………….….…. 10 

……….…….…....…….. 11 

1. Sản xuất………………………………………………....……………….…….…. 11 
2. Tiêu thụ …………………………………………..…………………...…….……. 11 
3. Diễn biến giá ………………………………….……………………………..…. 17 
4. Dự báo ………………………………………….……………………………..……. 18 

………………………………………….……….…………...…….…. 19 

………………….…………………………………..………. 22 

…………………..…………………………………….………………….………. 23 

 



 

3 

 

 

Thị trường cà phê tháng 11 tiếp tục ghi nhận giá phục hồi. Theo đó, nhu cầu tiêu thụ cà 

phê robusta tăng trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp đã khiến giá mặt 

hàng này tăng mạnh. Mức tăng quá nhiều càng khiến giới đầu tư đẩy mạnh hoạt động 

mua vào, tác động tích cực lên giá cà phê.  

Cục Chế biến và Phát triển Nông sản (Bộ NN&PTNT) cho biết những rủi ro do đợt bùng 

phát COVID-19 từ cuối tháng 10 có thể ảnh hưởng đến sức tiêu thụ cà phê toàn cầu, đặc 

biệt là tại các nước kêu gọi tiếp tục giãn cách như Đức, Pháp, Bỉ, Áo hay Anh,… khiến nhà 

hàng, quán bar đóng cửa. 

Tuy nhiên, tình hình nhập khẩu cà phê tại một số nước Châu Âu hay Mỹ trong tháng 11 

vẫn cho thấy những dấu hiẹ ̂u khả quan do ta ̆ng cường nhập khẩu để chuẩn bị cho Lễ họ ̂i 

Giáng sinh truyền thống vào cuối na ̆m 2020 và đầu na ̆m 2021. 

Cà phê cũng là một trong những mặt hàng có mức tiêu thụ cao tại các thị trường này, 

đặc biệt là cà phê rang xay, hòa tan đang được các nước trên thế giới ưa chuộng do nhu 

cầu thưởng thức tại nhà tăng cao. Trong khi đó, sản lượng cà phê đang có xu hướng 

giảm, càng là yếu tố thúc đẩy giá mặt hàng này. 

Theo báo cáo cập nhật mới nhất của Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), sản lượng cà phê thế 

giới niên vụ 2019 - 2020 ước tính đạt 168,55 triệu bao, thấp hơn 1,6% so với niên vụ trước. 

Hiệp hội Cà phê hạt Mỹ (GCA) cho biết tồn kho khả dụng tại các kho cảng đang giảm 

4,14% xuống còn 368,2 nghìn tấn.  

Trong khi Lễ hội Giáng sinh và Năm mới đang đến gần, thị trường xuất khẩu cà phê Việt 

Nam được dự báo sẽ đạt mức tăng trường trong những tháng cuối năm 2020. Thị trường 

cà phê trong nước giữ ổn định trong tháng qua.  

Giá cà phê vối nhân xô các tỉnh Tây Nguyên hiện ở mức 32.500 - 33.000 đồng/kg, tăng 

400 – 700 đồng/kg so với tháng trước. Giá cà phê cao nhất ở khu vực tỉnh Đắk Lắk và 

thấp nhất tại khu vực tỉnh Lâm Đồng. 

Cục Chế biến và Phát triển Nông sản dự báo giá cà phê sẽ tiếp tục xu hướng tăng bởi 

diễn biến của thời tiết ở miền Trung và Tây Nguyên tương đối phức tạp, sẽ làm ảnh 

hưởng nhiều đến nguồn cung trong nước. Cà phê chín muộn do mưa nhiều sẽ đẩy thời 

gian thu hoạch kéo dài. 
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PHẦN I 

 

1. Sản xuất 

Theo báo cáo cập nhật mới nhất của Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), sản lượng cà phê thế 

giới niên vụ 2019 - 2020 ước tính đạt 168,55 triệu bao, thấp hơn 1,6% so với niên vụ 2018 - 

2019. 

Sản lượng robusta tăng 3,2% lên 72,82 triệu bao với mức tăng lớn nhất ở Việt Nam, 

Indonesia và Uganda. 

Sản lượng arabica giảm 5,1% xuống còn 95,73 triệu bao do mức tăng ở Colombia, Ethiopia, 

Indonesia và Mexico không thể bù đắp được thiệt hại về sản lượng từ Brazil và Honduras. 
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Sản lượng tại Nam Mỹ giảm 4,6% xuống 78,87 triệu bao và chiếm 46,8% sản lượng toàn cầu. 

Sự sụt giảm của khu vực này phần lớn là do sản lượng của Brazil đã giảm 6,1% xuống 59,5 

triệu bao trong niên vụ 2019 - 2020. 

Sản lượng cà phê arabica của Brazil giảm 9,9% xuống 38,7 triệu bao trong khi robusta tăng 

2% lên 20,8 triệu bao. 

Sản lượng ở Colombia tăng 1,7% lên 14,1 triệu bao do giá cao hơn trong vài tháng qua đã 

khuyến khích nông dân thu hoạch cà phê. 

Sản lượng của Peru niên vụ 2019 - 2020 giảm 4% xuống còn 4 triệu bao do thời tiết bất lợi và 

giá thấp khiến nông dân chuyển sang các loại cây trồng khác có lợi nhuận cao hơn. 

Sản lượng từ Châu Á và Châu Đại Dương tăng 4,1% lên 50 triệu bao. Sản lượng của Việt Nam 

tăng 4% lên 31,5 triệu bao trong niên vụ 2019 - 2020. 

Sản lượng của Indonesia tăng 11,7% lên 11,19 triệu bao vào niên vụ 2019 - 2020 sau ba năm 

sản lượng giảm. 

Ấn Độ tiếp tục giảm sản lượng trong niên vụ vừa qua do thời tiết bất lợi, đạt 4,97 triệu bao, 

thấp hơn 6,7% so với niên vụ 2018 - 2019 và là năm thứ ba giảm liên tiếp. 

Sản lượng của Trung Mỹ và Mexico giảm 4,5% xuống 20,76 triệu bao. Sản lượng từ 

Honduras giảm 15,4% xuống 6,2 triệu bao do giá giảm, thời tiết bất lợi và dịch bệnh gỉ sắt 

trên lá cà phê bùng phát. 

Sản lượng của Mexico tăng 8% lên 4,7 triệu bao với sự hỗ trợ của chính phủ Mexico trong 

việc thúc đẩy đổi mới đồn điền cà phê, gia tăng giá trị và bảo tồn đa dạng sinh học. Trong 

khi đó, sản lượng của Guatemala giảm 6,4% xuống 3,75 triệu bao. 

Sản lượng của châu Phi vẫn ổn định ở mức 18,86 triệu bao trong niên vụ 2019 -2020. Trong 

khi đó, Ethiopia thu hoạch 7,7 triệu bao, tăng 2,1% so với niên vụ 2018 - 2019, do thời tiết 

thuận lợi và đủ mưa. 

Sản lượng của Uganda tăng 11,6% lên 5,25 triệu bao do thời tiết tốt và năng suất cao hơn từ 

những cây mới đưa vào sản xuất trong khi tại Côte d'Ivoire giảm 18,4% xuống 2 triệu bao, 

Tanzania giảm 17,3% xuống 926.000 bao và Kenya giảm 8,6% xuống 850.000 bao. 
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2. Tiêu thụ 

Theo ICO, xuất khẩu cà phê toàn cầu trong tháng 10, tháng đầu tiên của niên vụ 2020 - 
2021, đã đạt 9,67 triệu bao, tăng 3,2% so với tháng 10/2019. Xuất khẩu cà phê robusta tăng 
10,4% lên 3,34 triệu bao trong khi xuất khẩu arabica giảm 0,3% xuống còn 6,33 triệu bao. 

Trong tháng 10, xuất khẩu cà phê arabica tại Colombia có mức giảm lớn nhất, giảm 12,3% 
xuống 1,16 triệu bao, trong khi tại các quốc gia khác ngoài Colombia và Brazil (Other Milds) 
khác giảm 6% xuống 1,43 triệu bao. 

Ngược lại, xuất khẩu cà phê arabica tại Brazil tăng 6,7% lên 3,74 triệu bao so với tháng 
10/2019. Sự sụt giá của đồng real Brazil so với USD là một trong những yếu tố khiến xuất 
khẩu arabica tại Brazil tăng cao hơn trong khi xuất khẩu robusta được hỗ trợ bởi nhu cầu đối 
với cà phê hòa tan gia tăng. 

Trong 10 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê thế giới thấp hơn 3,8% ở 
mức 107,08 triệu bao so với 111,28 triệu trong cùng kì năm ngoái. 

Xuất khẩu của tất cả các nhóm cà phê đều giảm, ngoại trừ xuất khẩu cà phê arabica tại 
Brazil tăng 1% lên 33,65 triệu bao. 
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Trong 10 tháng đầu năm, xuất khẩu cà phê arabica tại Colombia giảm 11,2% xuống 10,93 
triệu bao, trong khi xuất khẩu tại các quốc gia khác giảm 10,8% xuống 21,86 triệu bao và 
xuất khẩu robusta giảm 1,3% xuống 40,65 triệu bao. 

Tiêu thụ cà phê toàn cầu từ tháng 10/2019 đến tháng 9 năm nay ước tính đã giảm 0,9% 
xuống còn 167,59 triệu bao, sau khi tăng 4,6% trong niên vụ 2018 - 2019 lên 169,11 triệu 
bao. 

Do đó, niên vụ 2019 - 2020 dự kiến thặng dư 961.000 bao. Điều này đã hạn chế sự phục hồi 
của chỉ số giá cà phê tổng hợp ICO cho niên vụ 2019 - 2020 xuống mức trung bình 107,25 
US cent/pound, tuy nhiên vẫn cao hơn 6,7% so với niên vụ 2018 - 2019. 

 

3. Diễn biến giá 

Theo ICO, sau khi giảm 8,9% trong tháng 10, chỉ số giá cà phê tổng hợp hàng tháng của ICO 

đã tăng 3,6% lên 109,70 US cent/pound vào tháng 11. 
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Chỉ số giá cà phê tổng hợp ICO dao động trong khoảng 103,77 US cent/pound - 108,72 US 

cent/pound trong hai phiên đầu tiên tháng 11. 

Tuy nhiên, trong nửa cuối tháng, giá giảm xuống mức thấp nhất là 110,22 US cent/pound 

vào ngày 24/11 và mức cao 116,17 US cent/pound vào ngày 27/11. 

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), tháng 11, giá cà phê thế giới tăng mạnh so với 

cuối tháng 10/2020.  

Nguồn cung cà phê robusta vụ cũ từ nhà sản xuất hàng đầu đã cạn kiệt, còn nguồn cung vụ 

mới bị chậm lại do đợt mưa bão kéo dài tại Việt Nam, ảnh hưởng đến thu hoạch của người 

trồng cà phê.  

Nhu cầu tiêu thụ cà phê robusta tăng trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp 

đã khiến giá mặt hàng này tăng mạnh. Mức tăng quá nhiều càng khiến giới đầu tư đẩy mạnh 

hoạt động mua vào, tác động tích cực lên giá mặt hàng này.  

Trên sàn giao dịch London, ngày 28/11 giá cà phê robusta giao kì hạn tháng 1/2021 tăng 74 

USD/tấn (tương đương mức tăng 5,5%) so với ngày 30/10, lên mức 1.411 USD/tấn; kì hạn 

giao tháng 3/2021 và tháng 5/2021 cùng tăng 68 USD/ tấn (tăng 5,1%) so với ngày 30/10, 

lên mức 1.413 USD/tấn và 1.424 USD/tấn. 

 

.  
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Trên sàn giao dịch New York, ngày 28/11 giá cà phê arabica giao kì hạn tháng 12/2020 tăng 

17,1 US cent/pound (tương đương mức tăng 16,3%) so với ngày 30/10, lên mức 121,7 US 

cent/pound (tương đương 2.711 USD/tấn). 

Kì hạn giao tháng 3/2021 và tháng 5/2021 cùng tăng 17 US cent/pound (tăng 15,9%) so với 

ngày 30/10/2020, lên mức 124,2 US cent/pound (tương đương 2.733 USD/tấn) và 125,85 US 

cent/pound (tương đương 2822 USD/tấn). 

 

 

 

Tại cảng khu vực TP HCM, cà phê robusta xuất khẩu loại 2, tỷ lệ đen vỡ 5% giao dịch ở mức 
giá 1.486 USD/ tấn, chênh lệch, tăng 21 USD/ tấn (tương đương mức tăng 1,4%) so với ngày 
30/9. 
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4. Dự báo 

Cục Chế biến và Phát triển Nông sản (Bộ NN&PTNT) cho biết trước những rủi ro do đợt bùng 
phát COVID- 19 từ cuối tháng 10 có thể ảnh hưởng đến sức tiêu thụ cà phê toàn cầu, đặc 
biệt là tại các nước kêu gọi giãn cách như Đức, Pháp, Bỉ, Áo hay Anh... khiến nhà hàng, quán 
bar đóng cửa.  

Nhưng tình hình nhập khẩu cà phê tại một số nước Châu Âu hay Mỹ trong tháng vẫn cho 
thấy những dấu hiệu khả quan do tăng cường nhập khẩu để chuẩn bị cho Lễ hội Giáng sinh 
truyền thống vào cuối năm 2020 và đầu năm 2021.  

Cà phê cũng là một trong những mặt hàng có mức tiêu thụ cao tại các thị trường này, đặc 
biệt là cà phê rang xay, hòa tan đang được các nước trên thế giới ưa chuộng do nhu cầu 
thu ̛ởng thức tại nhà tăng cao.  

Thời gian tới, nhu cầu cà phê hoà tan tiếp tục tăng có thể là yếu tố thúc đẩy cho ngành cà 
phê hoà tan trong nước phát triển và vươn lên nhờ lợi thế về nguồn nguyên liệu và sự chuyển 
biến tích cực từ thị trường.  

Theo Hiệp hội Cà phê hạt Mỹ (GCA), tồn kho khả dụng tại các kho cảng đang giảm 4,14% 
xuống còn 368,2 nghìn tấn. Trong khi Lễ hội Giáng sinh và Năm mới đang đến gần, thị 
tru ̛ờng xuất khẩu cà phe ̂ Viẹ ̂t Nam đu ̛ợc dự báo sẽ đạt mức tăng trưởng trong những tháng 
cuối năm 2020.  

 



 

 

 

 PHẦN II 

1. Sản xuất 

Theo VOV, niên vụ cà phê 2019 - 2020, diện tích cà phê toàn tỉnh Đắk Lắk khoảng 208.000 

ha, tăng hơn 5000 ha, tổng sản lượng ước đạt hơn 476.000 tấn giảm hơn 1.600 tấn so với 

niên vụ trước. 

Diện tích tăng nhưng sản lượng giảm là do diện tích cà phê già cỗi chuyển đổi tái canh mới 
nhiều. Cùng với đó là ảnh hưởng bất lợi của thời tiết…  

Cà phê xuất khẩu thô đạt 195.000 tấn, kim ngạch đạt hơn gần 291 triệu USD, chiếm 11,9 % 
tổng kim ngạch của cả nước. Đến nay, sản phẩm cà phê Đắk Lắk đã xuất khẩu đến 58 quốc 
gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Trong đó Nhật Bản tiếp tục là thị trường lớn nhất của cà phê 
Đắk Lắk. 

Năm 2020 Việt Nam gia nhập các hiệp định thương mại tự do EVFTA, RCEP đã tạo nhiều cơ 
hội cho ngành hàng cà phê phát triển. Để nắm bắt được các cơ hội này, ngành hàng cà phê 
Việt Nam nói chung và cà phê Đắk Lắk nói riêng cần thật sự quan tâm đến đăng ký bảo hộ 
cà phê mang chỉ dẫn địa lý Buôn Ma Thuột, chú trọng phát triển cà phê chất lượng cao, cà 
phê đặc sản. 

Hiệp hội cà phê Buôn Ma Thuột kiến nghị những hiệp định đã có hiệu lực, các chương trình 
cà phê bền vững có chứng nhận và siết chặt lại các quy trình tiêu chuẩn chứng nhận, các 
công ty lớn trên thế giới đang thay đổi về chiến lược...  

Do đó trong giai đoạn tới Việt Nam cần xác định thu nhập trên đơn vị diện tích trồng cà phê 
chứ không phải dựa trên năng xuất, sản lượng. Bên cạnh đó, cần xác định làm cà phê bền 
vững bao nhiêu, cà phê có chỉ dẫn địa lí là bao nhiêu để có thể tiêu thụ và quản lí được hay 
có làm cà phê đặc sản không…  

 

2. Tiêu thụ  

 Số liệu xuất khẩu cà phê 

Theo ước tính của Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản, xuất khẩu cà phê tháng 
11 năm 2020 ước đạt 70 nghìn tấn với giá trị đạt 137 triệu USD, đưa khối lượng và giá trị xuất 
khẩu cà phê 11 tháng đầu năm 2020 đạt 1,41 triệu tấn và 2,46 tỷ USD, giảm 3,9% về khối 
lượng và giảm 2,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2019.  
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Đức, Mỹ và Italy tiếp tục là ba thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất của Việt Nam trong 10 
tháng đầu năm 2020 với thị phần lần lượt là 13,1% (đạt 303,8 triệu USD), 9,3% (đạt 215,5 
triệu USD) và 8,4% (đạt 196 triệu USD) trong 10 tháng đầu năm 2020. 

 

 

Giá trị xuất khẩu cà phê tăng mạnh tại các thị trường: 

 

Ngược lại, giá trị xuất khẩu cà phê giảm tại thị trường Anh 

 

 

Giá cà phê xuất khẩu bình quân 10 tháng đầu năm 2020 đạt 1.733,1 USD/tấn, tăng 0,6% so 
với cùng kỳ năm 2019. Ước tháng 11, giá cà phê xuất khẩu bình quân đạt 1.957 USD/tấn, 
tăng 6% so với tháng 10/2020 và tăng 11,8% so với cùng kỳ năm 2019. Lũy kế 11 tháng đầu 
năm 2020, giá cà phê xuất khẩu bình quân đạt 1.744 USD/tấn.  

Theo tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cà phê robusta tháng 10 đạt 

76,8 nghìn tấn, trị giá 119,25 triệu USD, tăng 4,4% về lượng và tăng 9,1% về trị giá so với 

tháng 10/2019. Trong 10 tháng năm 2020, xuất khẩu cà phê robusta đạt 1,14 triệu tấn, trị 

giá 1,71 tỷ USD, giảm 1,1% về lượng và giảm 2,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019.  
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Trong đó, xuất khẩu cà phê robusta sang một số thị trường chính giảm, như: Mỹ, Tây Ban 

Nha, Nga, Bỉ, Thái Lan, Malaysia, Anh, Ấn Độ, Pháp; ngược lại, xuất khẩu cà phê robusta sang 

các thị trường khác tăng, gồm: Đức, Italy, Nhật Bản, Philippines… 

 

 

  

Theo số liệu thống kê từ Cơ quan Hải quan Nga, nhập khẩu cà phê của nước này trong 9 

tháng đầu năm 2020 đạt 171 nghìn tấn, trị giá 468,81 triệu USD, tăng 3,6% về lượng, nhưng 

giảm 0,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019.  

 

 

 

9 tháng năm 2020, Nga tăng nhập khẩu chủng loại cà phê arabica hoặc robusta chưa rang, 

chưa khử cafein (HS 090111), chiếm 86,8% tỷ trọng trong tổng lượng cà phê nhập khẩu, 

tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 148,4 nghìn tấn.  
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Ngược lại, Nga giảm nhập khẩu chủng loại cà phê arabica hoặc robusta đã rang, chưa khử 

cafein (HS 090121), giảm 0,4% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 22,2 nghìn tấn, chiếm tỷ trọng 

13% trong tổng lượng nhập khẩu cà phê của Nga.  

 9 tháng năm 2020, giá nhập khẩu bình quân cà phê của Nga đạt mức 2.741 USD/ tấn, giảm 

3,6% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, giá nhập khẩu cà phê của Nga từ một số nguồn 

cung chính giảm, như: Việt Nam, Brazil, Indonesia; ngược lại, giá nhập khẩu bình quân cà phê 

của Nga từ Italy, Colombia, Honduras, Trung Quốc tăng. 

 

 

 

 

 

9 tháng năm 2020, Nga đẩy mạnh nhập khẩu cà phê từ các thị trường Brazil, Indonesia, Đức, 

Trung Quốc, Uganda, nhưng giảm nhập khẩu từ Việt Nam, Italy, Colombia, Ấn Độ.  

Cụ thể, nhập khẩu cà phê của Nga từ Việt Nam trong 9 tháng năm 2020 giảm 4,4% về lượng 

và giảm 10,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019, đạt 66,35 nghìn tấn, trị giá 111,62 triệu 

USD.  
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Thị phần cà phê của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Nga chiếm 38,8% trong 9 

tháng năm 2020, thấp hơn so với 42,1% trong 9 tháng đầu năm 2019.  

Ngược lại, 9 tháng năm 2020 Nga đẩy mạnh nhập khẩu cà phê từ Indonesia với mức tăng 

cao 112,1% về lượng và tăng 77,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019, đạt 11,4 nghìn tấn, trị 

giá 19,5 triệu USD.  

Thị phần cà phê của Indonesia trong tổng lượng nhập khẩu của Nga tăng mạnh từ 3,3% 

trong 9 tháng đầu năm 2019, lên 6,7% trong 9 tháng năm 2020. 

. 

. 

 

 

 Cà phê chế biến 

Theo trang Tin nhanh Chứng khoán, số liệu của Cục Xúc tiến thương mại cho thấy Việt Nam 

đã xuất khẩu cà phê đến hơn 80 thị trường trên thế giới. Trong đó, Đức và Mỹ là hai thị 

trường dẫn đầu với lượng nhập khẩu trên 10% cà phê của Việt Nam, xếp sau lần lượt là các 

thị trường Tây Ban Nha, Italy và Nhật Bản. 

Tuy là nước xuất khẩu cà phê nhiều thứ 2 thế giới (riêng cà phê robusta, Việt Nam là nước 

xuất khẩu lớn nhất thế giới với tổng sản lượng xuất khẩu khoảng hàng năm đạt khoảng  
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11,6 - 11,8 triệu tấn, kim ngạch khoảng 2,6 - 2,8 tỷ USD), thế nhưng giá trị xuất khẩu của    

Việt Nam chưa bao giờ ở mức cao do sản phẩm được xuất khẩu chủ yếu là cà phê nhân, là 

loại cà phê chưa qua chế biến. Các loại khác bao gồm cà phê rang xay và cà phê hòa tan 

xuất khẩu giữ mức thấp, khi tổng tỷ trọng 2 loại này chỉ ở mức trên dưới 5%. 

 Trong khi đó, theo ông Lương Văn Tự, Chủ tịch Hiệp hội cà phê ca cao Việt Nam, cà phê 

rang xay, hòa tan hiện đang được các nước trên thế giới ưa chuộng. Đặc biệt, trong đại dịch 

COVID-19, khi nền kinh tế của toàn cầu bị ảnh hưởng nặng nề nhưng nhu cầu tiêu thụ cà phê 

vẫn không hề giảm mà ngày càng tăng.  

Việt Nam cũng không ngoại lệ, xu hướng tiêu dùng cà phê trong nước cũng tăng mạnh. Đối 

với xuất khẩu, cà phê rang xay, hoà tan cũng đang được nhiều nước trên thế giới ưa chuộng 

nên kim ngạch xuất khẩu cũng tăng theo, chiếm 12% trong tổng lượng xuất khẩu cả phê cả 

nước. 

Bàn về vấn đề này, ông Nguyễn Nam Hải, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội cà phê ca cao 

Việt Nam, cho biết theo đánh giá của các tổ chức nước ngoài, tiêu thụ cà phê hòa tan trên 

thế giới tăng trưởng mạnh trong những năm qua cũng như trong thời gian tới. Số liệu gần 

đây cho thấy, cà phê hòa tan chiếm 14% nhu cầu tiêu dùng cà phê trên thế giới và sẽ tiếp tục 

tăng trưởng trong thời gian tới. Do đó, Việt Nam đang có cơ hội sẽ trở thành quốc gia sản 

xuất cà phê hòa tan hàng đầu thế giới do sở hữu nguồn cà phê robusta dồi dào, là nguyên 

liệu chính để chế biến cà phê hòa tan. 

Dự kiến năm nay, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt khoảng 1,3 triệu tấn với kim ngạch 

xuất khẩu khoảng hơn 2 tỷ USD. “Tuy nhiên, từ nay đến cuối năm, ngành cà phê đang cố 

gắng sẽ xuất khẩu bằng năm ngoái với 1,6 triệu tấn cà phê, đạt kim ngạch xuất khẩu 2,8 tỷ 

USD.  

Nếu có giảm thì chỉ giảm ít, nhưng lượng xuất khẩu cà phê rang xay, hoà tan phải tăng thêm 

trong sản lượng xuất khẩu”, ông Lương Văn Tự cho biết thêm. 

Theo ông Lương Văn Tự, từ ngày 1/8/2020, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU 

(EVFTA) có hiệu lực, cà phê hòa tan xuất khẩu vào EU được hưởng thuế xuất bằng 0% so với 

mức từ 10 - 20% trước đây, là một lợi thế lớn cho các doanh nghiệp cà phê. Mức thuế mới 

tạo lợi thế cho doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu cà phê hòa tan vào thị trường lớn này. 
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3. Diễn biến giá 
 

Theo Bộ NN&PTNT, thị trường cà phê trong nước giữ ổn định trong tháng qua. Giá cà phê 

vối nhân xô các tỉnh Tây Nguyên hiện ở mức 32.500 - 33.000 đồng/kg, tăng 400 - 700 

đồng/kg so với tháng trước. Giá cà phê cao nhất ở khu vực tỉnh Đắk Lắk và thấp nhất tại khu 

vực tỉnh Lâm Đồng.  

Cà phê robusta giá FOB tại cảng TP HCM đạt mức 34.700 đồng/kg, giảm 200 đồng so với 

trung tuần tháng 11.  
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Giá xuất khẩu bình quân cà phê tháng 11 ước đạt mức 1.963 USD/tấn, tăng 5,7% so với 

tháng 10/2020 và tăng 12,2% so với tháng 11/2019. Trong 11 tháng năm 2020, giá xuất 

khẩu bình quân cà phê ước đạt mức 1.745 USD/tấn, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm 2019.  

 

4. Dự báo 
 

 Giá cả và sản lượng 

Cục Chế biến và Phát triển Nông sản cho biết giá cà phê được dự báo sẽ tiếp tục xu hướng 

tăng bởi diễn biến của thời tiết ở miền Trung và Tây Nguyên tương đối phức tạp, sẽ làm ảnh 

hưởng nhiều đến nguồn cung trong nước. Cà phê chín muộn do mưa nhiều sẽ đẩy thời gian 

thu hoạch kéo dài.  

Cục Xuất nhập khẩu dự báo giá cà phê toàn cầu sẽ tiếp tục xu hướng tăng trong tháng cuối 

năm. Nhu cầu tiêu dùng cà phê tại nhà tăng trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến 

phức tạp, nhiều quốc gia khối EU và Bắc Mỹ gia tăng các biện pháp giãn cách xã hội.  

Giá cà phê sẽ được hỗ trợ bởi thông tin thời tiết không thuận lợi tại khu vực phía Nam Brazil, 

làm giảm triển vọng năng suất cây trồng tại nước này trong niên vụ tới. 

 

 Dự báo thời tiết  

Theo Trung Tâm Khí tượng Thuỷ văn, trong tháng 12, trên các sông thuộc khu vực Tây 

Nguyên có khả năng xuất hiện 1-2 đợt lũ, đỉnh lũ thượng lưu các sông ở mức báo động 1- 

báo động 2, có nơi trên báo động 2, hạ lưu ở mức báo động 1. 
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PHẦN III 

 

CTCP Cà phê Thắng Lợi (Mã chứng khoán: CFV) 

Ngoài hoạt động kinh doanh chính là trồng và chế biến cà phê, Thắng Lợi còn 

đang có tham vọng lấn sang mảng năng lượng. Mới đây, đại hội đồng cổ đông của công ty 

đã thông qua phương án khảo sát và bổ sung qui hoạch đầu tư dự án điện mặt trời nổi 

Thắng Lợi. 

Theo đề xuất, địa điểm thực hiện dự án tại vùng hồ Ea Nhái, xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’gar, 

tỉnh Đắk Lắk 

Theo nhận định của CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), điện mặt trời vẫn còn tiềm năng 

tăng trưởng nhưng ưu đãi từ chính phủ đã không còn quá hấp dẫn. Tuy nhiên, với Quy hoạch 

Điện VIII, Bộ Công Thương vẫn tập trung vào năng lượng điện mặt trời và điện gió, nên VDSC 

tin rằng chính phủ sẽ sớm đưa ra một chính sách mới đủ hấp dẫn để thu hút và khuyến 

khích những nhà đầu tư mới nhằm giải quyết tình trạng thiếu điện muôn thuở.  

Ngoài ra, xu hướng tiếp theo được cho là sẽ chú trọng sang mảng điện mặt trời nổi và điện 

mặt trời áp mái trong tương lai gần do công suất hiện tại của mảng này còn thấp so với kế 

hoạch.  

Theo Báo Đắk Lắk, gần cuối tháng 10 vừa qua, UBND tỉnh Đắk Lắk vừa có văn bản 

9033/UBND-CN đề nghị Bộ Công Thương bổ sung dự án nhà máy điện gió Thắng Lợi Đắk 

Lắk do Thắng Lợi làm chủ đầu tư vào quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 

2016 - 2025, có xét đến năm 2035.  

Dự án nhà máy điện gió do Cà phê Thắng Lợi nghiên cứu đầu tư tại xã Hòa Đông, huyện 

Krông Pắc. Nhà máy là công trình cấp II, nhóm B, có quy mô công suất 49,5MW gồm 11 tua 

bin (công suất 4,5 MW/tuabin), sản lượng điện sản xuất dự kiến 187,75 triệu kWh/năm.  

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 2.090 tỷ đồng. Phương án đấu nối của dự án là xây dựng 

trạm nâng áp công suất 63 MVA và 5 km đường dây 220 kV.  
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CTCP Cà Phê Thuận An (Mã chứng khoán: TAN) 

Ông Bùi Minh Tuấn, Thành viên HĐQT công ty, đã có đơn xin từ nhiệm vì lí do 

cá nhân kể từ tháng 10. Cũng vào thời điểm đó, ông Lương Thanh Bình cũng 

xin rút khỏi vị trí thành viên Ban Kiểm soát. 

Hiện HĐQT của Cà phê Thuận An gồm: Chủ tịch HĐQT Nguyễn Ngọc Nghị; ông Lê Văn Một, 

Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc, bà Trịnh Thị Mai Dung (được bổ nhiệm vào cuối tháng 6 

năm nay). 

Cà phê Thuận An là doanh nghiệp nhà nước, tiền thân thuộc Xí nghiệp Liên hiệp Cà phê Đắk 

Mil được thành lập từ năm 1978. 

Cuối tháng 4/2019, công ty đã thực hiện bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng hơn 

1,34 triệu cổ phần tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, toàn bộ số lượng cổ phần đưa ra 

đấu giá đã được các nhà đầu tư mua hết với giá đấu thành công bình quân là 57.451 

đồng/cp. 

Ngày 25/07/2019, CTCP Cà Phê Thuận An chính thức hoạt động theo hình thức CTCP với 

vốn điều lệ hơn 16 tỷ đồng. 

 

Công ty TNHH MTV Cà phê 734 

Theo thông tin từ Báo Nông nghiệp, ông Lê Văn Thái, Giám đốc Công ty TNHH MTV Cà phê 

734 cho biết, cơn bão số 9 đã gây thiệt hại rất lớn đến cây cà phê. Qua kiểm tra thực tế cho 

thấy, có 263,15 ha cà phê kinh doanh bị gió tuốt dụng quả, gãy cành, ước thiệt hại khoảng 

20% sản lượng. 

Tổng sản lượng cà phê tươi bị thiệt hại là 689 tấn, tương đương khoảng 4,5 tỷ đồng. Ngoài ra 

còn trên 130 ha cà phê tái canh bị hư hại do gió xô đổ cây. Tổng thiệt hại do cơn bão số 9 

gây ra cho Công ty Cà phê 734 khoảng 8,51 tỷ đồng. 

Hiện nay Công ty Cà phê 734 (huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum) đang quản lý trên 500 ha cà phê 

bên cạnh 194 ha lúa nước. 

Công ty Cà phê 734 thành lập từ năm 1993, vốn điều lệ hơn 6,2 tỷ đồng với hoạt động kinh 

doanh chính là trồng cà phê. Ông Lê Văn Thái sinh năm 1965 đang là Chủ tịch kiêm Giám 

đốc. 
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Theo nguồn tin của chúng tôi, hết năm 2019, qui mô tổng tài sản của công ty là gần 110 tỷ 

đồng. Vốn chủ sở hữu âm hơn 15 tỷ đồng hết năm 2019. Kết quả kinh doanh của công ty 

liên tục lao dốc giai đoạn 2017 - 2019, năm 2019 lỗ hơn 8,5 tỷ đồng.  

 

Doanh nghiệp Áo muốn nhập cà phê của Việt Nam 

Theo tin từ Vinanet, tại Hội nghị giao thương trực tuyến xúc tiến thương mại và hợp tác 

doanh nghiệp Việt Nam – Áo 2020 mới đây, các chuyên gia cho rằng, nước này đang có nhu 

cầu nhập khẩu nhiều sản phẩm thuộc thế mạnh xuất khẩu của Việt Nam như hàng tiêu 

dùng, may mặc, cà phê…  

Trong khi đó, EVFTA giúp cho hàng hóa từ Việt Nam sẽ có tính cạnh tranh cao hơn tại thị 

trường EU cũng như thị trường Áo. 

Các chuyên gia cũng cho biết doanh nghiệp Việt Nam có thể tăng cường xuất khẩu những 

mặt hàng này sang Áo để mở rộng thị phần và nâng kim ngạch thương mại giữa hai nước. 

 



 

22 

 

PHẦN IV 

Thông tin từ Bô Công Thương, ngày 21/8, Bộ Tài chính Ấn Độ ban hành Thông báo số 

81/2020-Customs (N.T.) và Thông tư số 38/2020-Customs quy định về việc xác minh xuất 

xứ hàng hóa theo các Hiệp định thương mại mà Ấn Độ là thành viên. 

Các quy định này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày 21/9. Theo đó, co ̛ quan hải quan Ấn Đọ ̂ có 

thẩm quyền ye ̂u cầu nhà nhạ ̂p khẩu cung cấp tho ̂ng tin về xuất xứ của lo ̂ hàng bao gồm: tờ 

khai hải quan nhập khẩu, các chứng từ nhập khẩu, chi tiết các thông tin của Giấy chứng 

nhận xuất xứ hàng hóa (C/O), quy trình sản xuất hàng hóa...  

Trường hợp nhà nhập khẩu không cung cấp được các thông tin, chứng từ nói trên, cơ quan 

hải quan Ấn Đọ ̂ sẽ kho ̂ng cho hưởng thuế u ̛u đãi và tiến hành xác minh xuất xứ bắt buọ ̂c đối 

với tất cả các lo ̂ hàng từ cùng mọ ̂t nhà xuất khẩu cho đến khi đáp ứng yêu cầu xác minh từ 

hải quan Ấn Độ.  

Thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển, Ủy ban Châu Âu vừa công bố hướng dẫn 

cập nhật về Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam - EU (EVFTA), trong đó tập trung 

hướng dẫn về qui tắc xuất xứ.  

Hiệp định EVFTA có hiệu lực từ ngày 1/8/2020. Cho đến hết ngày 31/12/2022, GSP áp dụng 

cho Việt Nam song song với EVFTA, và do đó, doanh nghiệp có thể lựa chọn áp dụng ưu đãi 

nào có lợi nhất cho doanh nghiệp.  

Thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển, Ủy ban Châu Âu vừa công bố hướng dẫn 

cạ ̂p nhạ ̂t về Hiẹ ̂p định Thu ̛o ̛ng mại Tự do giữa Viẹ ̂t Nam - EU (EVFTA), trong đó tạ ̂p trung 

hu ̛ớng dẫn về qui tắc xuất xứ.  

Hiệp định EVFTA có hiệu lực từ ngày 1/8/2020. Cho đến hết ngày 31/12/2022, GSP áp dụng 

cho Việt Nam song song với EVFTA, và do đó, doanh nghiệp có thể lựa chọn áp dụng ưu đãi 

nào có lợi nhất cho doanh nghiệp.  

 

 

 



 

23 

 

  

Tổ Chức Cà phê Thế giới (ICO) 

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

Cục Xuất nhập khẩu 

Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản 

Bộ Công Thương 

Hiệp hội Cà phê - Cacao Việt Nam 

VOV  

Tin nhanh Chứng khoán 

Trung tâm Khí tượng Thủy văn 

Báo cáo tài chính của các công ty: Tổng Công ty Cà phê Việt Nam 

(Vinacafe), Phước An, Minh Khang  

Báo cáo “Thị trường cà phê tháng 11/2020” được Biên tập viên mục Hàng hóa của VietnamBiz tổng hợp và 
trình bày. Các số liệu, thông tin và những phân tích được tổng hợp trong báo cáo này 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. 

 

VietnamBiz sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường đối với bất kì 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. 

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. 
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Trịnh Huyền Trang 

Thư kí toà soạn phụ trách mục Hàng hóa - trang TTĐTTH VietnamBiz 

Email: info@vietnambiz.vn 

SĐT: 0995222999 
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