
0 
 

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, Bùi Tùng Lâm 

         Thiết kế: Đức Bùi 

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

 ………………..……..….. 04 

1. Sản xuất ………………………………………………..………….……………04 
2. Tiêu thụ …………………………………………………………..……………. 05 
3. Diễn biến giá.…………………………………………..…..………………. 08 
4. Dự báo ……………………………………………………………………….…. 10 

……….…….…...……..12 

1. Tiêu thụ ………………………………………………....………………………13 
2. Diễn biến giá ………………………………….………………………………18 
3. Dự báo………………………………………….…………………………………19 

………………………………………….……….…………...……..20 

1. Tin hoạt động của các doanh nghiệp ngành cà phê. 20 

………………….………………………………….……. 23 

…………………..…………………………………….……………..………. 24 

 

 



 

3 
 

 

 

Theo báo cáo thị trường cà phê tháng 4/2020 của Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), sản 
lượng cà phê toàn cầu trong niên vụ 2019 – 2020 dự kiến không thay đổi so với niên vụ 
2018 - 2019 do phần lớn vụ thu hoạch xảy ra trước đại dịch toàn cầu. 

Trong tháng 4, thị trường cà phê chịu tác động nặng nề bởi dịch COVID-19 khi hàng loạt 
nước áp lệnh phong tỏa khiến hàng loạt các quán cà phê, nhà hàng phải đóng cửa kéo 
theo nhu cầu giảm sút. 

Theo Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), nhiều người trong số 25 triệu nông dân trồng cà 
phê trên toàn thế giới, phần lớn là các hộ sản xuất nhỏ, phải gắng gượng để trang trải 
chi phí sản xuất khi giá đầu vào tiếp tục tăng. Do đó, thu nhập nông nghiệp giảm và sinh 
kế của người dân không được bảo đảm.  

Ở thị trường trong nước, họat động sản xuất cà phê tiếp tục gặp khó khăn bởi hạn hán ở 
khu vực Tây Nguyên. Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Tây Nguyên, mùa khô năm 
2020 tình trạng thiếu nước tưới cho cây trồng có chiều hướng gia tăng.  

Do đó, nhiều diện tích hoa màu, cây công nghiệp, nhất là cây cà phê không có nước 
tưới, nhiều hộ dân đang lâm vào tình cảnh thiếu nước sinh hoạt. Ngành cà phê cùng lúc 
chịu tác động kép do hạn hán và dịch COVID-19 lan rộng khiến giá cà phê chạm đáy   
10 năm. 

Giá cà phê trong nu ̛ớc biến đọ ̂ng giảm cùng xu hu ̛ớng thị tru ̛ờng thế giới. So với tháng 
3/2020, giá cà phê vối nhân xô các tỉnh Tây Nguyên giảm 600 – 800 đ/kg xuống mức 
28.400 – 28.900 đồng/kg. 

Theo dự báo của Bộ Công Thương, giá cà phê toàn cầu trong thời gian tới vẫn biến 
động theo xu hướng giảm. Diện tích, năng suất, sản lượng cà phê thế giới tăng cao 
trong những năm gần đây, trong khi nhu cầu chỉ tăng từ 2 – 2,5%/năm khiến cung    
vượt cầu.   
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PHẦN I 

1. Sản xuất 

Theo báo cáo thị trường cà phê tháng 4/2020 của Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), sản 
lượng cà phê toàn cầu trong niên vụ 2019 – 2020 dự kiến không thay đổi so với niên vụ 
2018 - 2019 do phần lớn vụ thu hoạch xảy ra trước đại dịch toàn cầu.  

Thay vào đó, sản xuất trong năm 2020 - 2021 nhiều khả năng sẽ bị ảnh hưởng khi vụ thu 
hoạch bắt đầu tại các quốc gia như Brazil. 

Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 tác động đáng kể đến các nền kinh tế trên toàn thế giới, tạo 
ra cú sốc cung - cầu ảnh hưởng đến dòng chảy thương mại quốc tế và chuỗi sản xuất 
trong đó có cà phê. Mặc dù chính phủ các nước đang thực hiện các chính sách để giảm 
thiểu thiệt hại kinh tế nhưng không thể phủ nhận rằng một cuộc suy thoái toàn cầu đang 
diễn ra.  

ICO cũng chỉ ra nhiều người trong số 25 triệu nông dân trồng cà phê trên toàn thế giới, 
phần lớn là các hộ sản xuất nhỏ, phải gắng gượng để trang trải chi phí sản xuất khi giá đầu 
vào tiếp tục tăng. Do đó, thu nhập nông nghiệp giảm và sinh kế của người dân không được 
bảo đảm.  

Thiếu đầu tư vào việc hiện đại hóa các trang trại, thích ứng với tác động của biến đổi khí 
hậu có nguy cơ nghiêm trọng đối với sự bền vững của ngành và nguồn cung cà phê trong 
tương lai. 

Tại Colombia, sản lượng trong 6 tháng đầu niên vụ 2019 - 2020 ước tính tăng 6,1% lên 7,41 
triệu bao.  

Tuy nhiên, phần lớn sự gia tăng này xảy ra trong quí đầu tiên khi sản lượng tăng 24,1% lên 
4,56 triệu bao trong khi sản lượng trong quí II giảm 13,8% xuống 2,86 triệu bao.  

Sản lượng thấp hơn đã hỗ trợ cho giá cà phê của Colombia tăng trong tháng 3 bất chấp sự 
mất giá của đồng peso so với đồng USD. 

Mùa vụ thu hoạch của Colombia vào tháng 4 bị ảnh hưởng bởi các biện pháp kiểm soát 
dịch cũng như do lệnh hạn chế di chuyển khiến người lao động từ các nước lân cận không 
thể quay trở lại làm việc. 
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2. Tiêu thụ 

Theo ICO, xuất khẩu cà phê trong nửa đầu năm 2019 - 2020 đạt 61,96 triệu bao, giảm 3,9% 
so với 64,5 triệu bao trong năm 2018 - 2019, trong đó các lô hàng cà phê arabica giảm 
7,8% xuống 38,6 triệu bao trong khi xuất khẩu robusta tăng 3,2% lên 23,36 triệu bao. 

 

 

 

 

Brazil: Xuất khẩu từ Brazil trong tháng 3 tăng 0,2% lên 3,12 triệu bao do giá cà 
phê của nước này tăng mạnh và đồng real mất giá so với đồng USD. Xuất khẩu 
trong 6 tháng đầu năm của nước này giảm 10,9% xuống còn 19,6 triệu bao, 

chủ yếu là do sản lượng cà phê arabica giảm khi kết thúc mùa vụ chu kì hai năm một lần.  

Tuy nhiên, xuất khẩu trong toàn bộ vụ mùa năm nay, kết thúc vào tháng 3, đạt 40,11 triệu 
bao, cao hơn 6% so với năm trước. Sự tăng trưởng trong xuất khẩu xảy ra phần lớn trong nửa 
đầu năm nhờ việc bán dự trữ từ vụ thu hoạch kỉ lục trong năm 2018 - 2019.  

Ngoài ra, các lô hàng robusta xanh tăng 40,5% lên 4,1 triệu bao trong khi xuất khẩu arabica 
tăng 2,8% lên 31,97 triệu bao. Sau khi sụt giảm trong năm 2017 - 2018, xuất khẩu cà phê hòa 
tan đã tăng trưởng trong hai năm qua, tăng 5,5% lên 4,01 triệu bao trong năm nay. 

Colombia: Xuất khẩu của Colombia trong tháng 3 giảm 20,9% xuống 903.000 
bao, khiến tổng xuất khẩu trong 6 tháng đầu năm đạt 6,81 triệu bao, thấp hơn 
4,7% so với cùng kì năm ngoái, chủ yếu là do sản lượng giảm trong quí II của 
niên vụ 2019 - 2020.  



 

6 
 

 

Honduras: Các lô hàng từ Honduras giảm khoảng 7% xuống còn 750.000 bao 
trong tháng 3 và giảm 2,3% xuống còn 2,75 triệu bao trong 6 tháng đầu niên 
vụ 2019 - 2020. Ghi nhận tháng 1 là tháng duy nhất xuất khẩu của quốc gia này 
tăng.  

Indonesia: Trong khi đó, tổng xuất khẩu của Indonesia trong niên vụ này (từ 
tháng 4/2019 đến tháng 3/2020) tăng 60% lên 7,55 triệu bao so với 4,72 triệu 
bao năm ngoái. So với hai năm trước, xuất khẩu cà phê hòa tan tăng gấp đôi 
lên 2,78 triệu bao. 

Nhập khẩu của các thị trường chính đạt tổng cộng 40,56 triệu bao trong 4 tháng đầu năm, 
thấp hơn 9,4% so với cùng kì.  

 

 

  

 

 

Nhập khẩu tất cả các loại cà phê đã giảm trong giai đoạn này. Nhập khẩu cà phê xanh giảm 
3,7% xuống còn 31,73 triệu bao. Nhập khẩu cà phê chế biến, chiếm 21,8% trong tổng nhập 
khẩu, cũng xuất hiện mức giảm. Nhập khẩu cà phê rang giảm 22,5% xuống 5,39 triệu bao và 
cà phê hòa tan giảm 28,8% xuống 3,44 triệu bao. 
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Vào tháng 1, nhập khẩu cho các nước tiêu thụ chính đã giảm 25,2% xuống còn 8,71 triệu 
bao, tuy nhiên vẫn lớn hơn so với nhập khẩu của Liên minh châu Âu và Mỹ trong năm 2018 - 
2019.  

Ngoài ra, việc tăng giá đột ngột từ cuối tháng 11 đến tháng 12/2019 có thể đã khiến các nhà 
nhập khẩu trì hoãn việc mua thêm.  

Trong khi tiêu thụ trong năm 2018 - 2019 tại châu Âu tăng 4,9%, tại Bắc Mỹ tăng 5,7%, nhập 
khẩu trong 4 tháng đầu năm 2019 - 2020 cho thấy tăng trưởng nhu cầu không có khả năng 
duy trì ở ngưỡng này, thay vào đó sẽ tiến gần hơn đến mức trung bình dài hạn.  

Theo Cục Xuất nhập khẩu Việt Nam, tại Ấn Độ, các nhà xuất khẩu cà đang gặp khó khăn sau 
khi Chính phủ nước này áp đặt lệnh phong tỏa nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Hiện 
có khoảng 21.000 tấn cà phê với trị giá 400 triệu rupi (tương đương 5,24 triệu USD) nằm tại 
các trung tâm lưu trữ cà phê và các cảng.  

Ngoài ra, còn khoảng 20.000 tấn cà phê lưu trữ tại cảng Mangaluru và Kochi vì thiếu giấy 
phép vận chuyển. 

Tại Kenya, người trồng cà phê đặc biệt của nước này chịu thiệt hại nặng nề do các cửa hàng 
cà phê buộc phải đóng cửa. Dịch COVID-19 khiến nhu cầu tiêu thụ cà phê đặc biệt tại châu 
Âu và Mỹ giảm khoảng 40%. Trong khi đó, xuất khẩu cà phê đặc biệt sang khu vực châu Á, 
nhất là những lô hàng nhỏ vận chuyển bằng đường hàng không đã bị hủy bỏ.  
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Tín hiệu tốt từ thị trường Trung Quốc 

Tiêu thụ cà phê tại Trung Quốc đang trên đà tăng trưởng tốt. Các nhà xuất khẩu cà phê Brazil 
ước tính 650 triệu người Trung Quốc sẽ bắt đầu tiêu thụ cà phê trong những năm tới. Con 
số này gấp ba lần dân số Brazil, theo công ty tư vấn Daxue có trụ sở tại Trung Quốc cho biết. 

Cà phê đang dần trở nên phổ biến tại Trung Quốc với mức tiêu thụ tăng khoảng 18% mỗi 
năm, theo trang Diálogo Chino. 

Trung Quốc chủ yếu sản xuất cà phê tại tỉnh Vân Nam, nơi diện tích trồng đã tăng gấp ba lần 
trong 10 năm qua. Nhưng nhu cầu ngày càng tăng đòi hỏi Trung Quốc phải nhập khẩu hơn 
50% sản lượng cà phê tiêu thụ. 

Việt Nam và Indonesia là hai quốc gia xuất khẩu cà phê chính sang Trung Quốc, tiếp theo là 
Brazil, chiếm 10% lượng nhập khẩu. Xuất khẩu cà phê Brazil sang Trung Quốc đã tăng gấp 
đôi trong 5 năm, từ khoảng 85.000 bao trong năm 2015 lên 171.000 bao vào năm 2019. 

 

3. Diễn biến giá 

Theo báo cáo của Tổ chức Cà phê Thế giới (ICO), chỉ số giá tổng hợp ICO trong tháng 4 đạt 
108,91 UScent/pound, giảm 0,1% so với tháng 3, trong đó độ biến động của chỉ số giá 
nhóm cà phê arabica và robusta đều tăng.  

Chỉ số giá tổng hợp ICO trong tháng 4 trung bình đạt 108,91 UScent/pound, thấp hơn 0,1% 
so với tháng 3.  

Sau khi đạt mức cao 113,86 UScent/pound vào ngày 15/4, chỉ số giá hàng ngày đã giảm 
trong hai tuần tiếp theo và đạt mức thấp 103,63 UScent/pound vào ngày 27/4.  

Sự gián đoạn đối với chuỗi cung ứng đang dấy lên lo ngại trước sự không ổn định về nhu 
cầu trong tương lai trong bối cảnh đại dịch COVID-19 chưa được kiểm soát. 
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Thị trường cà phê arabica giao sau trên Sàn New York giảm 0,5% xuống mức trung bình 
115,55 UScent/pound trong tháng 4, trong khi thị trường cà phê robusta trên sàn London 
giảm 5,2% xuống còn 54,4 UScent/pound.  

Theo Bộ Công Thương, trên sàn giao dịch London, ngày 28/4, giá cà phê robusta giao kì 
hạn tháng 5/2020 giảm 7,2% so với ngày 30/3/2020, xuống mức 1.122 USD/tấn; kì hạn 
giao tháng 7/2020 giảm 7,6% so với ngày 30/3/2020, xuống mức 1.150 USD/tấn. 
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Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica cuối tháng 4/2020 giảm do diễn biến 
phức tạp của dịch COVID-19 khiến nhu cầu tiêu thụ giảm.  

Ngày 28/4, giá cà phê arabica giao kì hạn tháng 5/2020 giảm 9,7% so với ngày 30/3/2020, 
xuống mức 104,6 Uscent/lb; kì hạn giao tháng 7/2020 giảm 9% so với ngày 30/3/2020, 
xuống mức 106,2 Uscent/lb. 

Giá cà phê giảm do tiêu thụ cà phê toàn cầu giảm dưới tác động của đại dịch COVID-19 và 
sức ép bán hàng vụ mới từ Brazil. 

Giá cà phê cũng chịu ảnh hưởng lớn từ biến động tỉ giá của đồng real Brazil. Sự mất giá 
của đồng nội tệ Brazil tạo ra sức cạnh tranh cho các nhà xuất khẩu nước này trên thị 
trường cà phê thế giới đồng thời gây sức ép lên giá cà phê toàn cầu. 

Bên cạnh đó, giá dầu sụt giảm khiến các nhà đầu tư tiếp tục bán tháo làm giá giảm sâu 
trên khắp các thị trường hàng hóa. 

 

4. Dự báo 

ICO dự báo niên vụ 2019 – 2020, sản lượng của năm 2019 - 2020 không thay đổi do phần 
lớn vụ thu hoạch xảy ra trước đại dịch toàn cầu. Thay vào đó, sản xuất trong năm 2020 - 
2021 nhiều khả năng sẽ bị ảnh hưởng khi vụ thu hoạch bắt đầu tại các quốc gia như Brazil. 

ICO nhận định hiện tại, cầu đang vượt cung. Gián đoạn chuỗi cung ứng trong cả khâu vận 
chuyển và thu hoạch có thể khiến nguồn cung cạn kiệt trong một thời gian ngắn, gây áp lực 
giúp kéo giá cà phê lên cao trong ngắn hạn. 

Tiêu thụ ngoài hộ gia đình đang giảm đáng kể do ngày càng nhiều quốc gia áp dụng biện 
pháp phỏng tỏa toàn bộ hoặc một phần. Văn phòng, quán cà phê và nhà hàng phải đóng 
cửa để giảm sự lây lan của virus. 

Mặt khác, dữ liệu thống kê từ hệ thống bán lẻ và siêu thị cho thấy việc mua và dự trữ ồ ạt 
đã dẫn đến nhu cầu tiêu dùng gia tăng ở một số quốc gia. Tuy nhiên, điều này không có 
tác động bền vững đến toàn ngành. Sau khi tăng đột biến, nhu cầu sẽ giảm dần trong 
những tuần và tháng tới. 

Suy thoái kinh tế toàn cầu cũng tác động đáng kể đối với nhu cầu cà phê. Thu nhập hộ gia 
đình giảm có thể khiến nhu cầu cà phê thấp hơn. Ngoài ra, người tiêu dùng nhạy cảm về 
giá có thể thay thế cà phê có giá trị cao bằng các loại có giá trị thấp hơn. 

ICO đã tiến hành phân tích định lượng nhằm xác định mối liên quan giữa tăng trưởng GDP 
và tiêu thụ cà phê (tính theo khối lượng), từ đó đưa ra ước tính về cú sốc phía cầu do đại 
dịch COVID-19. 
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Bộ dữ liệu gồm các quan sát về mức tiêu thụ hàng năm cũng như các chỉ số kinh tế và 
nhân khẩu học của Liên hợp quốc và Ngân hàng Thế giới trên 20 quốc gia tiêu thụ cà phê 
lớn nhất, chiếm 71% nhu cầu toàn cầu.  

Kết quả của nghiên cứu cho thấy nếu tăng trưởng GDP toàn cầu giảm 1% sẽ khiến tiêu thụ 
cà phê giảm 0,95%, tương đương 1,6 triệu bao (60 kg). 
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PHẦN II 

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Tây Nguyên, mùa khô năm 2020 tình trạng thiếu 
nước tưới cho cây trồng có chiều hướng gia tăng.  

Do đó, nhiều diện tích hoa màu, cây công nghiệp, nhất là cây cà phê không có nước tưới, 
nhiều hộ dân đang lâm vào tình cảnh thiếu nước sinh hoạt. Ngành cà phê cùng lúc chịu tác 
động kép do hạn hán và dịch COVID-19 lan rộng khiến giá cà phê chạm đáy 10 năm. 

Trước tình hình đó, một số địa phương áp dụng các biện pháp tưới vừa tiết kiệm nước vừa 
đem lại hiệu quả.  

Theo Báo Nông nghiệp Việt Nam, việc áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm đã giúp người 
trồng cà phê tại tỉnh Kon Tum sử dụng nguồn nước tưới, phân bón và công lao động một 
cách có hiệu quả. 

Theo báo cáo của tỉnh Kon Tum, từ năm 2016 đến nay, diện tích cây cà phê tăng mạnh. 
Năm 2016 là trên 16.600 ha, đến năm 2019 đạt trên 21.470 ha. 

Tuy nhiên, hệ thống các công trình thủy lợi mới chỉ đáp ứng được phần nhỏ nhu cầu tưới 
cho cây cà phê, hạn hán, thiếu nước gây thiệt hại không nhỏ đối với người trồng cà phê. Vì 
vậy, việc triển khai áp dụng các mô hình tưới tiên tiến, tưới tiết kiệm cho cây cà phê Kon 
Tum thông qua dự án VnSAT đã phát huy tác dụng. 

Chẳng hạn, với 150 cây cà phê, tưới theo phương thức bình thường phải mất 7 tiếng, nhưng 
với công nghệ tưới tiết kiệm chỉ mất 4 tiếng. Với việc giảm thời gian dẫn đến nguồn nước, 
phân bón cũng giảm. 

Theo Ban quản lý Dự án VnSAT Kon Tum, giải pháp tưới nước tiết kiệm bằng công nghệ 
Israel đã được nhiều tỉnh thành áp dụng thành công cho vườn cà phê. Với công nghê này, 
người dân không chỉ tiết kiệm nước, phân bón mà còn giảm công lao động.  

Cụ thể, phương pháp này có thể giúp tiết kiệm 30-40% lượng nước so với tưới truyền thống. 
Ngoài ra, nông dân còn tiết kiệm chi phí đầu tư phân bón, giảm nhân công lao động và 
tăng được năng suất cà phê từ 15% – 20%. 

Tại Đắk Lắk, nắng nóng kéo dài khiến nguồn nước ở các ao, hồ trên địa bàn xã Ea Sin 
(huyện Krông Búk) giảm nhanh. Để tránh thiệt hại cho cây trồng, cũng như tình trạng thiếu 
nước sinh hoạt vào mùa khô, người dân ở đây đã có những cách tích trữ nước, tưới nước 
hiệu quả. 

Theo Báo Đắk Lắk, mô hình tưới nước tiết kiệm là giải pháp đang được nhiều hộ dân trên 
địa bàn xã lựa chọn bởi tính hiệu quả. Với những ưu điểm như cách làm đơn giản, thời gian 
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thi công ngắn, kinh phí xây dựng thấp, thời gian sử dụng được 5 - 10 năm… mô hình  tích 
trữ nước này đang được nhiều bà con nông dân trên địa bàn xã Ea Sin áp dụng. 

Với phương pháp tưới tiết kiệm này, mỗi tuần người dân chỉ cần tưới 2 lần cho vườn cây, 
mỗi lần 1,5 giờ (tương đương 120 lít/gốc). Đặc biệt, nước được tưới thông qua các đầu nhỏ 
giọt giúp duy trì đều đặn độ ẩm cho cây. 

Xã Ea Sin có 5.000 ha cây trồng các loại, hiện có trên 3.000 ha bị thiệt hại do hạn hán; 5/5 
hồ đập, công trình thủy lợi cạn khô. Tuy nhiên, nhờ chủ động được nguồn nước tưới vào 
mùa khô nên một số hộ dân ở xã đã hạn chế được thiệt hại do hạn hán gây ra, có mức thu 
nhập ổn định 

Ngoài khô hạn, các diện tích cà phê của Việt Nam còn phải đối mặt với nguy cơ sâu bệnh 
hại. TS Nguyễn Xuân Hòa, Trưởng bộ môn Hệ thống nông nghiệp, Viện Khoa học kỹ thuật 
Nông lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) cho biết trên trang Nông nghiệp Việt Nam: Hiện nay 
diện tích cà phê của Việt Nam nói chung và Tây Nguyên nói riêng đang dần ổn định, đi kèm 
theo đó là các biện pháp thâm canh ngày càng cao. Đây là nguyên nhân chính làm ảnh 
hưởng đến sự phát sinh, phát triển của các loại sâu bệnh hại. 

Các loại sâu bệnh hại cây cà phê phổ biến gồm các loại rệp sáp, rệp vảy, sâu đục thân 
cành, mọt đục quả, bệnh gỉ sắt, bệnh khô cành và khô quả, đặc biệt là tuyến trùng gây bệnh 
vàng lá thối rễ cà phê. Những loại dịch hại trên hàng năm xuất hiện và gây hại hàng trăm 
ngàn ha cà phê vùng trồng chính ở Tây Nguyên làm giảm đáng kể năng suất và chất lượng 
cà phê. 

 

1. Tiêu thụ 

 Số liệu xuất khẩu cà phê 

Theo Bộ NN&PTNT, xuất khẩu cà phê tháng 4 
ước đạt 165 nghìn tấn với giá trị đạt 272 triệu 
USD, đưa khối lượng và giá trị xuất khẩu cà 
phê 4 tháng đầu năm 2020 đạt 654 nghìn tấn 
và 1,11 tỉ USD, tăng 3,7% về khối lượng và tăng 
1,5% về giá trị so với cùng kì năm 2019.  

Đức, Italy và Mỹ tiếp tục là ba thị trường tiêu 
thụ cà phê lớn nhất của Việt Nam trong 3 
tháng đầu năm 2020 với thị phần lần lượt là 
16% (133,7 triệu USD), 8,6% (72,2 triệu USD) và 
8,5% (70,7 triệu USD). 
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Lũy kế giá trị xuất khẩu cà phê tăng mạnh tại các thị trường: Ba Lan (đạt 13 triệu USD, tăng 
82,1%), Đức (đạt 133,7 triệu USD, tăng 25,8%), Angieri (đạt 32,7 triệu USD, tăng 21,6%) và 
Nhật Bản (đạt 52,3 triệu USD, tăng 11,2%).  

Theo tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cà phê robusta trong tháng 
3/2020 đạt 160 nghìn tấn, trị giá 235,47 triệu USD, tăng 7,7% về lượng và tăng 2,2% về trị 
giá so với tháng 3/2019. Tính chung quí I/2020, xuất khẩu cà phê robusta đạt 411,2 nghìn 
tấn, trị giá 663 triệu USD, tăng 7,9% về lượng và tăng 3,8% về trị giá so với quí I/2019.  

Trong đó, xuất khẩu cà phê robusta sang nhiều thị trường tăng, như: Đức, Italy, Nhật Bản, 
Hy Lạp, Hà Lan, Thái Lan, Iran…. Ngược lại, xuất khẩu cà phê robusta sang một số thị 
trường giảm, như: Tây Ban Nha, Mỹ, Nga, Bỉ, Pháp, Anh, Ấn Độ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Bồ 
Đào Nha... 

 

 
 

 

 

 Dung lượng cà phê Việt Nam tại Thái Lan 

Theo số liệu thống kê từ Cơ quan Hải quan Thái Lan, nhập khẩu cà phê của thị trường này 
trong quí I/2020 đạt 1,73 nghìn tấn, trị giá 266,41 triệu baht (tương đương 8,19 triệu USD), 
tăng 63,1% về lượng và tăng 65,6% về trị giá so với cùng kì năm 2019. Quí I/2020, Thái Lan 
tăng nhập khẩu hầu hết các chủng loại cà phê.  

Trong đó, nhập khẩu cà phê arabica hoặc robusta rang, chưa khử caffein (mã HS 
090.121.10) đạt 878 tấn, trị giá 176,72 triệu baht (5,43 triệu USD), tăng 129,1% về lượng và 
tăng 98,1% về trị giá.  

Nhập khẩu chủng loại cà phê arabica hoặc robusta chưa rang, chưa khử caffein (mã HS 
090.111.10) đạt 715 tấn, trị giá 40,22 triệu baht (tương đương 1,23 triệu USD), tăng 21,2% 
về lượng và tăng 16% về trị giá so với quí I/2019 
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Quí I/2020, giá nhập khẩu bình quân cà phê của Thái Lan đạt 4.740 USD/tấn, tăng 1,5% so 
với quí I/2019. Trong đó, giá nhập khẩu bình quân cà phê của Thái Lan từ một số thị 
trường tăng, như: Thụy Điển đạt mức cao 17.768 USD/tấn, tăng 5,6%; Italy đạt 15.425 
USD/tấn, tăng 14,8…  

Ngược lại, giá nhập khẩu bình quân cà phê của Thái Lan từ một số thị trường giảm, như 
Malaysia giảm 22,5%, xuống còn 5.710 USD/tấn; Việt Nam giảm 2%, xuống còn 1.926 
USD/tấn; Lào giảm 63,7%, xuống mức 2.767 USD/tấn. 

 

 

 

Việt Nam là nguồn cung cà phê lớn thứ 2 cho Thái Lan trong quí I/2020, đạt 634 tấn, trị giá 
39,66 triệu baht (tương đương 1,22 triệu USD), tăng 8,8% về lượng và tăng 6,7% về trị giá so 
với cùng kỳ năm 2019. Hiện Thái Lan nhập khẩu chủ yếu chủng loại cà phê robusta hoặc 
arabica chưa rang, chưa khử caffein từ Việt Nam.  
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Thị phần cà phê của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Thái Lan chiếm 36,6% 
trong quí I/2020, thấp hơn so với 54,9% trong quí I/2019.  

Ngược lại, nhập khẩu cà phê của Thái Lan từ Lào giảm 19,7% về lượng và giảm 70,9% về trị 
giá so với quí I/2019, đạt 64 tấn, trị giá 5,72 triệu baht (tương đương 176 nghìn USD) trong 
quí I/2020.  

Thị phần cà phê của Lào trong tổng lượng nhập khẩu của Thái Lan giảm từ 7,5% trong quí 
I/2019, xuống 3,7% trong quí I/2020. 

 

Doanh nghiệp chế biến cà phê bận rộn trong mùa dịch COVID-19 

Đại dịch COVID-19 đã và đang tác động đến mọi nền kinh tế, các ngành hàng và tiêu 
dùng trên toàn cầu. Chia sẻ về về những khó khăn trong việc xuất khẩu cũng như tiêu 
thụ nội địa, ông Phan Minh Thông, Chủ tịch HĐQT Phúc Sinh cho biết, khi dịch  
COVID-19 bùng phát, rất nhiều đơn hàng đã bị dừng lại và không biết sẽ dừng đến khi 
nào thì mọi thứ mới trở lại bình thường. 

Theo đó, Phúc Sinh đã phải tái cơ cấu lại rất nhiều, đặc biệt là tái cơ cấu nhóm khách 
hàng. Khi người tiêu dùng không ra ngoài mua hàng, không ra quán cà phê nhưng lại 
mua rất nhiều trên các kênh online, Phúc Sinh phải đẩy mạnh bán hàng trực tuyến. 

Dù vậy, với suy nghĩ tích cực cùng tinh thần "không biết stress là gì", ông chủ Phúc 
Sinh cho biết, kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát, công ty ông trở nên bận rộn hơn. 

Ông chủ Phúc Sinh cho hay, doanh nghiệp ông gặp may mắn khi bán thực phẩm và 
xuất khẩu những mặt hàng thiết yếu này. 
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Dù dịch bệnh, Chính phủ vẫn tạo điều kiện xuất khẩu nên trong quá trình ba tháng đầu 
năm, Phúc Sinh vẫn duy trì được sản lượng xuất khẩu, thậm chí tăng chút đỉnh từ 10 -
15% so với cùng kì năm ngoái.  

Song, dịch bệnh cũng đang khiến tất cả mọi thứ thay đổi, đặc biệt là hành vi tiêu dùng 
đang khiến các doanh nghiệp phải bắt kịp xu hướng. "Chúng tôi cần phải bán hàng trực 
tuyến nhiều hơn", Chủ tịch HĐQT Phúc Sinh chia sẻ. 

Bên cạnh việc thúc đẩy thương mại vào các kênh phân phối siêu thị, chuỗi siêu thị Ân 
Nam Gourmet, Satra, BigC, Lotte, Saigon Co.op,... Phúc Sinh đã đưa tất cả các sản 
phẩm mới như Cà phê K Fitter Blue Sơn La, Trà Cascara Blue Sơn La, Cà phê K Life & K 
Happy, Cà phê K Black & K Morning, Tiêu hồng Sấy lạnh K Pepper lên trên các kệ hàng 
online.  

Ông cho biết, trong khi nhiều doanh nghiệp gặp không ít khó khăn bởi dịch bệnh, rất ít 
doanh nghiệp ra mắt sản phẩm mới trên thị trường thì ngược lại, Phúc Sinh vẫn làm, hệ 
thống R&D của công ty vẫn triển khai, vẫn in bao bì và vẫn thiết kế.   

"Trong lúc khó khăn, khách hàng thường lựa chọn những hãng đảm bảo được quá trình 
xuất khẩu, giao hàng và chất lượng. Lúc này, họ không quan nhiều về giá cả rẻ nữa, ông 
Thông nhận định. Do đó, từ tháng 1 đến hết tháng 4, Phúc Sinh vẫn làm ngày làm đêm 
với cả hai ca", ông Thông cho hay. 

 

Thế mạnh trà Cascara độc đáo 

Trong số 7 sản phẩm mới ra mắt của doanh nghiệp này, ông Thông cho biết, trà 
Cascara được biết đến là một trong những sản phẩm hiếm hoi trên thế giới bởi có rất ít 
nhà cung cấp. 

Theo giới thiệu của Phúc Sinh, sản phẩm này được làm từ hạt cà phê chín đỏ 100% ở 
Sơn La và Phúc Sinh là nhà cung cấp duy nhất ở Việt Nam về sản phẩm này. 

Khi được hỏi về lợi thế cạnh tranh của cà phê Phúc Sinh so với những thương hiệu cà 
phê khác trên thị trường, Chủ tịch HĐQT Phúc Sinh cho rằng công ty có hai lợi thế: 

"Trước hết, Phúc Sinh có lợi thế về chất lượng. Nhiều năm nay công ty xuất khẩu 
cho nhiều nước như Tây Âu, Mỹ, Bắc Mỹ… nên những đối tác này đến kiểm tra nhà 
máy cũng như dịch vụ của Phúc Sinh rất nhiều. Do đó, khi cung cấp hàng hóa ở nội 
địa, Phúc Sinh cũng thuận lợi hơn vì chất lượng vượt trội. 

Thứ hai, Phúc Sinh làm theo chuỗi, theo hệ thống và có chứng nhận UTZ cho phép 
truy xuất được nguồn gốc nên sản phẩm của công ty có thể cạnh tranh được với 
các hãng khác", ông Phan Minh Thông dẫn chứng. 
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2. Diễn biến giá 

Theo Bộ NN&PTNT, giá cà phê trong nước biến động giảm cùng xu hướng thị trường thế 
giới. So với tháng 3/2020, giá cà phê vối nhân xô các tỉnh Tây Nguyên giảm 600 – 800 
đồng/kg xuống mức 28.400 – 28.900 đồng/kg. 

 

Sau thời gian dài giảm giá kỉ lục trong những ngày cuối tháng 4, việc Chính phủ nới lỏng 
“giãn cách xã hội” giúp giá cà phê trong nước có nhiều tín hiệu tích cực. Giá tăng trở lại 
quanh mức 29.200 – 29.900 đồng/kg, theo đó, giá cà phê cao nhất tại khu vực tỉnh Đắk 
Lắk và giá thấp nhất tại khu vực tỉnh Lâm Đồng. 

Tại cảng khu vực TP HCM, cà phê robusta loại R1 cùng giảm 1,0% so với ngày 18/4/2020 
và so với ngày 31/3/2020, xuống mức 30.900 đồng/kg 

Tháng 4/2020, giá xuất khẩu bình quân cà phê ước đạt 1.647 USD/tấn, giảm 5% so với 
tháng 3/2020 và giảm 3% so với tháng 4/2019. Tính chung 4 tháng đầu năm 2020, giá xuất 
khẩu bình quân cà phê đạt 1.692 USD/tấn, giảm 2,2% so với cùng kỳ năm 2019. 
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3. Dự báo 

 Giá cả và sản lượng 

Theo dự báo của Bộ Công Thương, giá cà phê toàn cầu trong thời gian tới vẫn biến động 
theo xu hướng giảm. Diện tích, năng suất, sản lượng cà phê thế giới tăng cao trong những 
năm gần đây, trong khi nhu cầu chỉ tăng từ 2 – 2,5%/năm khiến cung vượt cầu.  

Hiện thời tiết khô ráo tại vùng trồng cà phê Brazil thuận lợi cho việc thu hái, trong khi sức 
cầu yếu do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và đồng real của Brazil gần chạm mức thấp kỉ 
lục đã tác động lên làm giảm giá cà phê. 

Theo Bộ NN&PTNT, thông tin một số nước tiêu thụ lớn như Mỹ hay tại châu Âu muốn 
ngừng lệnh “giãn cách xã hội” cũng tạo động lực cho các nhà nhập khẩu tăng cường trở 
lại. Sức ép bán hàng vụ mới gia tăng mạnh từ nhà sản xuất hàng đầu Brazil làm giá cà phê 
thế giới cũng như cà phê trong nước sẽ còn trì trệ kéo faif cho tới hết niên vụ cà phê 2019 -
2020 bởi đại dịch COVID-19 vẫn đang làm nền kinh tế toàn cầu tiếp tục suy thoái. 

 Dự báo thời tiết  

Theo Trung Tâm Khí tượng Thuỷ văn, trong tháng 4, mực nước trên các sông thuộc khu 
vực Tây Nguyên dao động theo điều tiết của hồ chứa. Lưu lượng dòng chảy tháng trên 
sông ĐăkBla tại trạm KonTum thấp hơn trung bình nhiều năm 53%, trên sông Srêpôk tại 
trạm Giang Sơn thấp hơn 74%. 

Dung tích các hồ thủy lợi phổ biến đạt từ 30-70% dung tích thiết kế (DTTK). Mực nước các 
hồ thủy điện phổ biến thấp hơn mực nước dâng bình thường từ 3,0-7,7m, riêng hồ Ialy và 
hồ Buôn Tua Srah thấp hơn 16,7m; dung tích các hồ phổ biến đạt từ 45- 78% dung tích hồ. 

Dự báo, trong tháng 5, mực nước trên các sông thuộc khu vực Tây Nguyên dao động theo 
điều tiết của hồ chứa. Khu vực Nam Bộ, mực nước sông Cửu Long dao động theo triều và 
đạt mức cao nhất trên sông Tiền tại Tân Châu 1,30m; trên sông Hậu tại Châu Đốc 1,45m. 

 

 



 

20 
 

PHẦN III 

1. Tin hoạt động của các doanh nghiệp ngành cà phê 

VinaCafé Biên Hòa (Mã: VCF) vừa công bố kết quả kinh doanh quí I/2020 
không biến động nhiều so với cùng kì năm trước. Doanh thu thuần đạt 
483,3 tỉ đồng, giảm nhẹ so với kết quả 484,7 tỉ đồng trong quí I/2019. Lợi 
nhuận sau thuế đạt 103,6 tỉ đồng, giảm so với mức 105,3 tỉ đồng cùng kì 
năm trước. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 3.898 đồng/cp. 

 

Cà phê Phước An (Mã: CPA) ghi nhận doanh thu tăng trưởng 9,1% so 
với cùng kì lên mức 58,7 tỉ đồng. Dù vậy, giá vốn hàng bán tăng nhanh 
hơn khiến lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh giảm 35,7% xuống 6,3 

tỉ đồng. Công ty tiếp tục báo lỗ 5,3 tỉ đồng trong quí đầu tiên năm 2020, cùng kì năm trước 
lỗ 3,5 tỉ đồng. 

Theo giải trình từ phía Cà phê Phước An, giá cà phê biến động thất thường đã ảnh hưởng 
đến hoạt động kinh doanh trong quí I, bên cạnh đó tình hình dịch COVID-19 từ đầu năm 
đến nay cũng tác động tiêu cực đến hoạt động xuất khẩu cà phê của công ty. 

 

Minh Khang Capital Trading Public (Mã: CTP) ghi nhận doanh thu quí I 
tăng hơn 2 lần lên 54 tỉ đồng. Theo đó công ty có lãi trở lại 295,8 triệu đồng 
quí đầu năm 2020 trong khi cùng kì năm trước lỗ 604 triệu đồng. 

 

Chuỗi kinh doanh cà phê hoạt động trở lại sau dịch COVID-19 

Sau thời hạn cách li xã hội phòng chống dịch COVID-19, nhiều chuỗi cà phê như Starbucks, 
Highlands, Phúc Long... đã mở cửa tất cả hoặc hầu hết chi nhánh. The Coffee House cũng 
đưa vào hoạt động trở lại hơn 110 trên tổng số 160 cửa hàng trên toàn quốc, trong đó Hà 
Nội mở cửa toàn bộ, TP HCM mở cửa 70% và Đà Nẵng mở cửa 30%. 

Tập đoàn Trung Nguyên Legend đón khách trở lại sau dịp lễ 30/4-1/5. Trước đó, phương 
thức bán hàng online và mang đi đã được triển khai tại 37 không gian Trung Nguyên 
Legend Café ở TP.HCM, Hà Nội, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Cần Thơ, Đắk Lắk và 15 cửa hàng 
Trung Nguyên E-Coffee TP HCM. 
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Coffee Bike hoạt động trở lại kể từ khi nới lỏng giãn cách xã hội nhưng tập trung vào xe cà 
phê mang đi. Sau dịch, chuỗi cũng tiến hành tái cơ cấu nhân sự do một số nhân viên đã 
chuyển sang công việc khác. 

Cà phê Ông Bầu khai trương cửa hàng đầu tiên tại Hà Nội vào ngày 8/5, địa chỉ tại số 40 
phố Hồng Tiến, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên. Tính đến thời điểm này, chuỗi cà phê Ông 
Bầu đã có gần 40 điểm bán đi vào hoạt động tại 10 tỉnh thành bao gồm: TP HCM, Long An, 
Tiền Giang, Cần Thơ, Huế, Quảng Ngãi, Hà Nội,… Dự kiến đến cuối năm sẽ có gần 1.000 
điểm bán trên toàn quốc. 
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PHẦN IV 

Ngày 10/4/2020, Cơ quan các vấn đề người tiêu dùng của Nhật (CAA) cùng với Bộ Nông 
nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản (MAFF) và Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi (MHLW) đã 
thông báo tạm thời nới lỏng việc giám sát chặt chẽ các thông tin không quan trọng được 
ghi trên nhãn thực phẩm. 

Mục đích của việc này là nhằm đảm bảo đủ nguồn cung thực phẩm cho người tiêu dùng 
Nhật Bản trong điều kiện gián đoạn chuỗi cung ứng do dịch bệnh COVID-19. Thông tin 
không quan trọng bao gồm danh sách thành phần, xuất xứ và dinh dưỡng.  

CAA yêu cầu nhà chế biến thực phẩm phải thông báo những thay đổi thông tin không quan 
trọng trên nhãn tại các cửa hàng bán lẻ, thông cáo báo chí, thông báo trên website và các 
phương tiện sẵn có khác. 

CAA sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ việc ghi nhãn các thông tin quan trọng liên quan đến 
sức khỏe người tiêu dùng, như ghi nhãn về thông tin gây dị ứng, ngày hết hạn và các yêu 
cầu về giữ nhiệt độ ấm. 

CAA không cho biết biện pháp tạm tời này diễn ra trong bao lâu. Đồng thời CAA nhấn 
mạnh họ sẽ có các biện pháp mạnh với những nhàn chế biến thực phẩm lợi dụng biện 
pháp này, vi phạm các yêu cầu ghi nhãn thực phẩm để đánh lừa người tiêu dùng. 

Ngày 17/4/2020, CAA đã khởi xướng lấy ý kiến cộng đồng về đề xuất sửa đổi Tiêu chuẩn 
dán nhãn thực phẩm (Pháp lệnh văn phòng nội các 2015). 

Hiện tại, Tiêu chuẩn dán nhãn thực phẩm đang có sự phân biệt giữa (1) Chất làm ngọt tự 
nhiên, chất làm ngọt nhân tạo và chất làm ngọt tổng hợp (2) Chất tạo màu tự nhiên và chất 
tạo màu tổng hợp (3) Chất bảo quản tự nhiên và chất bảo quản tổng hợp (4) Chất tạo 
hương vị tự nhiên và hương vị tổng hợp.  

CAA đã đề xuất bỏ từ “nhân tạo” và “tổng hợp” ra khỏi các yêu cầu về nhãn nhằm tránh 
người tiêu dùng hiểu lầm chất này an toàn hơn chất kia. Sau khi sửa đổi, tất cả các nhãn 
thực phẩm sẽ chỉ sử dụng các từ “chất làm ngọt”, “chất tạo màu”, “chất bảo quản” và “chất 
tạo hương vị”.  
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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. 

Tổ Chức Cà phê Thế giới (ICO) 

Diálogo Chino 

CNBC 

Daily Express 

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 

Báo Đắk Lắk 

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 4/2020” 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 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. 
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Trịnh Huyền Trang– Thư kí toàn soạn phụ trách mục Hàng hóa –  

trang TTĐTTH VietnamBiz 

Hotline: 0995222999 

Email: info@vietnambiz.vn 
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