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TÓM TẮT THÁNG 5/2020 

 

 

TÓM TẮT: 

Tháng 5, nguồn cung cà phê ở thị trường Việt Nam vẫn còn hạn chế. Đây cũng là 
nguyên nhân khiến giá cà phê tại thị trường nội địa tăng kể từ đầu tháng. Tình trạng 
thiếu nước nghiêm trọng đã ảnh hưởng đến sản lượng cà phê tại khu vực Tây Nguyên.  

Người trồng cà phê Việt Nam đang hứng chịu nhiều yếu tố cực đoan từ thời tiết, hạn 
hán trong những tháng đầu năm, về lâu dài sẽ khiến cây suy kiệt, giảm năng suất.  

Xuất khẩu cà phê tháng 5/2020 đạt 130 nghìn tấn, trị giá 218 triệu USD, giảm mạnh 
21,6% về lượng và giảm 21,9% về trị giá so với tháng 4/2020, giảm 10,4% về lượng và 
giảm 8,2% về trị giá so với tháng 5/2019.  

Trong tháng 5, giá cà phê thị trường trong nước biến động cùng xu hướng thị trường 
thế giới và bắt đầu phục hồi trên diện rộng trong nửa cuối tháng 5/2020.  

So với tháng 4, giá cà phê vối nhân xô các tỉnh Tây Nguyên tăng 700 – 900 đồng/kg 
lên mức 30.700 – 31.200 đồng/kg, giá cao nhất tại khu vực tỉnh Đắk Lắk và thấp nhất 
tại khu vực tỉnh Lâm Đồng. 

Theo Cục Xuất nhập khẩu tháng 5/2020, giá cà phê robusta trên thị trường thế giới 
tăng so với cuối tháng 4/2020; giá cà phê arabica giảm nhẹ. 

Chỉ số giá tổng hợp ICO trong tháng 5 trung bình đạt 104,45 UScent/pound, thấp hơn 
4,1% so với tháng 4 và đánh dấu tháng thứ hai giảm liên tiếp. 

Theo báo cáo thị trường cà phê tháng 5/2020 của Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), sản 
lượng trong năm 2019 - 2020 ước tính đạt 167,91 triệu bao, có thể vượt mức tiêu thụ 
1,85 - 3,42 triệu bao tùy thuộc vào tác động của dịch COVID-19. 

Xuất khẩu trong 7 tháng đầu niên vụ 2019 - 2020 đạt 72,78 triệu bao, giảm 3,8% so với 
75,67 triệu bao trong cùng kì niên vụ 2018 - 2019. Trong đó, xuất khẩu cà phê arabica 
giảm 7,7% xuống 45,27 triệu bao trong khi các lô hàng robusta tăng 3,3% lên 27,52 
triệu bao. 
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PHẦN I 

THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ THẾ GIỚI 

 

1. Sản xuất 

Theo báo cáo thị trường cà phê tháng 5/2020 của Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), sản 
lượng trong năm 2019 - 2020 ước tính đạt 167,91 triệu bao, có thể vượt mức tiêu thụ 1,85 
- 3,42 triệu bao tùy thuộc vào tác động của dịch COVID-19. 

Tại Brazil, lệnh hạn chế đi lại đã kìm hãm nhiều hoạt động ở quốc gia lớn nhất Nam Mỹ 
này, đồng thời khiến các nhà sản xuất vất vả xoay sở giữ chân nông dân trong mùa thu 
hoạch, theo IG Bank.  

Tuy nhiên, vụ thu hoạch hạt cà phê arabica sẽ diễn ra vào cuối tháng này, trong khi việc 
thu hoạch robusta phần lớn đã hoàn tất.  

Sự gia tăng số người chết ở Brazil có thể ảnh hưởng đến nguồn cung, bởi nhân công giảm 
đồng nghĩa với việc tiến độ thu hoạch hạt chậm trễ, các hạt chưa được thu hoạch sẽ rụng 
và thối rữa.  

Mặc dù vậy, theo dự báo của Công ty Comexim (công ty xuất khẩu cà phê hàng đầu 
Brazil), sản lượng cà phê niên vụ 2020-2021 của Brazil đạt khoảng 67,7 triệu bao, trong 
đó cà phê arabica đạt 48,25 triệu bao, tăng 26,7% và cà phê robusta đạt 19,45 triệu bao, 
tăng 19,9% so với vụ mùa 2019-2020. 

Tại Colombia, theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), trong niên vụ 2019 - 2020, 
sản lượng cà phê của nước này dự báo sẽ duy trì ở mức 14,3 triệu bao (cà phê xanh). Sản 
xuất dự kiến sẽ phục hồi trên 14 triệu bao vì tác động của hiện tượng El Nino giảm, thúc 
đẩy thời kì nở hoa ở các khu vực sản xuất chính.  

Nhờ sự thành công của chương trình tái canh, Liên đoàn các nhà trồng cà phê Colombia 
(FEDECAFE) ước tính năng suất trung bình tăng lên 18,2 bao/ha, cao hơn 32% so với thập 
kỉ trước (13,8 bao/ha).  

Tại khu vực Nam Phi, theo báo cáo của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) chính 
sách giãn cách xã hội nhằm đối phó với dịch COVID-19 ở khu vực Nam Phi đã ảnh hưởng 
đến tiến độ thu hoạch cà phê tại khu vực do thiếu nguồn nhân lực. Sản lượng cà phê chất 
lượng cao xuất khẩu của khu vực Nam Phi có khả năng sẽ giảm.  
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2. Tiêu thụ 

Theo ICO, xuất khẩu trong 7 tháng đầu niên vụ 2019 - 2020 đạt 72,78 triệu bao, giảm 3,8% 
so với 75,67 triệu bao trong cùng kì niên vụ 2018 - 2019. Trong đó, xuất khẩu cà phê 
arabica giảm 7,7% xuống 45,27 triệu bao trong khi các lô hàng robusta tăng 3,3% lên 
27,52 triệu bao. 

 

 

 

 Xuất khẩu từ châu Phi trong 7 tháng đầu niên vụ 2019 - 2020 tăng 7% lên 7,66 triệu bao, 
trong đó xuất khẩu của Ethiopia tăng 19,2% lên 2,04 triệu bao và trong tháng 4 tăng 20% 
lên 374.000 bao.  

Xuất khẩu của Uganda trong 7 tháng đầu niên vụ 2019 – 2020 tăng 19,6% lên 2,93 triệu 
bao, phản ánh sản lượng lớn hơn do giống mới được đưa vào sản xuất. Các lô hàng trong 
vào tháng 4 tăng 17,5% lên 360.000 bao.  

Trong khi đó, xuất khẩu cà phê từ Côte d’Ivoire giảm 3,8% xuống 953.000 bao trong 7 tháng 
đầu niên vụ. Tuy nhiên, phần lớn sự sụt giảm này xảy ra vào tháng 4 khi xuất khẩu giảm 
52,4% xuống 60.000 bao do thiếu container vận chuyển. 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.  

Biểu đồ 1: Xuất khẩu cà phê toàn cầu (Nguồn: ICO – Đơn vị: Triệu bao)  
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Trong 7 tháng đầu năm, xuất khẩu từ châu Á và châu Đại Dương tăng 0,6% lên 23,62 triệu 
bao, trong đó xuất khẩu của Việt Nam ước tính đạt 16,4 triệu bao, thấp hơn 1,1% so với cùng 
kì. Năm trước, do nhu cầu suy yếu và giá thấp nên nông dân găm hàng không muốn bán.  

Các lô hàng từ Indonesia trong 7 tháng đầu năm tăng 43,5% lên 3,63 triệu bao và trong 
tháng 4 tăng 0,8% lên 509.000 bao.  

Xuất khẩu từ Ấn Độ giảm 18% xuống 2,91 triệu bao trong 7 tháng đầu năm và giảm 41,3% 
xuống 351.000 bao trong tháng 4. Các biện pháp nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn sự lây lan 
của COVID-19 trong tháng 4 khiến xuất khẩu giảm, đồng thời giá thấp và sản lượng thu 
hoạch cũng ít hơn. 

 

 

 

 

Trong 7 tháng đầu niên vụ, xuất khẩu từ Trung Mỹ & Mexico giảm 4,9% xuống còn 8,77 triệu 
bao. Trong đó, xuất khẩu từ Honduras giảm 6,7% xuống còn 3,5 triệu bao và các lô hàng 
trong tháng 4 giảm 19,8% xuống còn 748.000 bao.  

Xuất khẩu từ Guatemala giảm 3,1% xuống 1,66 triệu bao trong khi xuất khẩu của Nicaragua 
tăng 16,7% lên 1,56 triệu bao trong 7 tháng đầu niên vụ 2019 - 2020. 

 

Biểu đồ 2: Xuất khẩu cà phê từ các khu vực trong 7 tháng đầu niên vụ 2019 - 2020. 
(Nguồn: ICO – Đơn vị: Triệu bao) 
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Xuất khẩu từ khu vực Nam Mỹ trong 7 tháng đầu năm giảm 8,6% xuống còn 32,74 triệu bao, 
trong đó ghi nhận xuất khẩu từ Brazil giảm 8,6% xuống còn 23,11 triệu bao.  

Tuy nhiên, xuất khẩu của quốc gia này trong tháng 4 tăng 2,5% lên 3,35 triệu bao, chủ yếu 
là sự gia tăng của các lô hàng cà phê hòa tan, tăng 12,3% lên tới 357.000 bao.  

Xuất khẩu cà phê xanh tăng 1,5% lên 2,99 triệu bao. Sự sụt giảm 1,1% trong các lô hàng cà 
phê arabica xanh xuống 2,68 triệu bao đã được bù đắp bằng mức tăng 30,3% của cà phê 
robusta, đạt tới 313.000 bao.  

Sau khi tăng trưởng mạnh mẽ trong những tháng đầu năm, xuất khẩu của Colombia trong 
7 tháng đầu năm giảm 6,5% xuống còn 7,5 triệu bao và trong tháng 4 giảm 26,4% xuống 
còn 642.000 bao.  

Theo Liên đoàn người trồng cà phê Colombia, sản lượng trong tháng 4 giảm 27,8% xuống 
còn 744.000 bao, đánh dấu mức thấp nhất so với các tháng 4 kể từ vụ mùa 2011 - 2012.  

Xuất khẩu của Peru trong 7 tháng đầu năm giảm 17,7% xuống còn 1,84 triệu bao nhưng 
các lô hàng trong tháng 4, tháng bắt đầu vụ mùa mới, tăng 13,5% lên 67.000 bao. 

 

3. Diễn biến giá 

Theo báo cáo của Tổ chức Cà phê Thế giới (ICO), chỉ số giá tổng hợp ICO trong tháng 5 
trung bình đạt 104,45 UScent/pound, thấp hơn 4,1% so với tháng 4 và đánh dấu tháng thứ 
hai giảm liên tiếp.  

Chỉ số giá tổng hợp hàng ngày đạt mức cao 107,29 UScent/pound vào ngày 11/5, sau đó 
giảm trong hai tuần tiếp theo xuống mức thấp 98,68 UScent/pound vào ngày 29/5.  

Dự kiến sản lượng của Brazil sẽ đạt mức kỉ lục trong năm 2020 - 2021, tác động tới nhu 
cầu và gây áp lực cho giá trong tháng 5. 

Theo Cục Xuất nhập khẩu tháng 5/2020, giá cà phê robusta trên thị trường thế giới tăng 
so với cuối tháng 4/2020; giá cà phê arabica giảm nhẹ. 
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Giá cà phê robusta giao kì hạn tăng khi nguồn cung ở các nước sản xuất chính giảm, 
người trồng hạn chế bán ra, chờ giá tăng.  

Trên sàn giao dịch London, ngày 27/5/2020, giá cà phê robusta giao kì hạn tháng 7/2020 
và tháng 9/2020 cùng tăng 2,8% so với ngày 30/4/2020, lên mức 1.219 USD/tấn và 1.242 
USD/tấn,  

 

 
 
 
 
 

Biểu đồ 3: Diễn biến chỉ số giá cà phê tháng 5/2018 – tháng 5/2020 (Nguồn: ICO) 

Biểu đồ 4: Diễn biến giá cà phê robusta giao kì hạn tháng 5/2020 và tháng 7/2020 trong tháng 5. 
(Nguồn: Cục Xuất nhập khẩu)  
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Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kì hạn giảm nhẹ so với cuối tháng 
4/2020. Cụ thể, ngày 27/5/2020, cà phê arabica giao kì hạn tháng 7/2020 giảm 0,2% so 
với ngày 30/4/2020, xuống mức 105,1 Uscent/lb. 

 
  
 

 

4. Dự báo 

ICO dự báo niên vụ 2019 – 2020, tiêu thụ cà phê thế giới ước tính đạt 166,06 triệu bao, 
cao hơn 0,5% so với năm 2018- 2019. 

Mặc dù một số quốc gia đã bắt đầu mở cửa trở lại, tiêu thụ cà phê ngoài hộ gia đình dự 
kiến sẽ vẫn còn yếu trong một thời gian. Ngoài ra, vấn đề thất nghiệp có thể làm giảm nhu 
cầu, đặc biệt đối với người tiêu dùng không thường xuyên.  

Sản lượng trong năm 2019 - 2020 ước tính đạt 167,91 triệu bao, có thể vượt mức tiêu thụ 
1,85 - 3,42 triệu bao tùy thuộc vào tác động của dịch COVID-19. 

Theo Cục Xuất nhập khẩu thị trường cà phê toàn cầu đã có tín hiệu khả quan trong những 
ngày đầu tháng 5, nhưng giá khó có thể phục hồi mạnh do tác động tiêu cực từ đại dịch 
COVID-19.  

Nguồn cung cà phê toàn cầu chuyển từ thiếu hụt trong niên vụ 2019-2020 thành dư thừa 
trong niên vụ 2020-2021. Dịch COVID-19 khiến nhu cầu tiêu thụ cà phê toàn cầu giảm 
mạnh. Khoảng 95% quán cà phê trên toàn cầu bị đóng cửa, chiếm khoảng từ 20 – 25% 
tiêu thụ.  

Theo dự báo của Công ty môi giới hàng hóa Marex Spectron, nguồn cung cà phê toàn cầu 
chuyển từ thiếu hụt 4,3 triệu bao (60 kg/ bao) trong niên vụ 2019-2020 thành dư thừa 2 
triệu bao trong niên vụ 2020-2021 (bắt đầu từ tháng 10/2020 đến tháng 9/2021).  

Biểu đồ 5: Diễn biến giá cà phê Arabica trên sàn giao dịch New York từ cuối tháng 4/2020 đến 27/5. 
(Nguồn: Cục Xuất nhập khẩu)  
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Nhu cầu tiêu thụ cà phê arabica sạch bị ảnh hưởng nặng nề nhất, bởi loại cà phê này 
được các quán cà phê cao cấp trên thế giới ưa chuộng.  

Trong khi đó, nhu cầu đối với cà phê robusta, loại cà phê được sử dụng rộng rãi trong cà 
phê hòa tan, ít bị ảnh hưởng hơn do các hộ gia đình vẫn mua về sử dụng. Công ty xuất 
khẩu cà phê Comexim của Brazil nhận định, đại dịch COVID-19 khiến sức tiêu thụ cà phê 
thế giới giảm mạnh. Nguồn cung cà phê toàn cầu trong niên vụ 2020-2021 ước thặng dư 
khoảng 8 triệu bao.  

Theo Tổ chức Cà phê Thế giới (ICO) dự đoán, trước khi xảy ra đại dịch COVID-19, nhu cầu 
tiêu thụ cà phê toàn cầu sẽ tăng khoảng từ 2 – 3%. Tuy nhiên, do tác động của dịch  
COVID-19, tiêu thụ cà phê toàn cầu sẽ giảm khoảng 0,95%, tương đương giảm 1,6 triệu 
bao do dịch sẽ tác động mạnh đến kinh tế thế giới.  
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PHẦN II 

THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ VIỆT NAM 

 

1. Sản xuất 

Theo Cục Xuất nhập khẩu nguồn cung cà phê trong nước hạn chế là nguyên nhân khiến 
giá cà phê tại thị trường nội địa tăng kể từ đầu tháng 5. Tình trạng thiếu nước nghiêm 
trọng đã ảnh hưởng đến sản lượng cà phê tại khu vực Tây Nguyên.  

Theo Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản, người trồng cà phê Viẹ ̂t Nam đang 
hứng chịu nhiều yếu tố cực đoan từ thời tiết, hạn hán trong những tháng đầu na ̆m, về lâu 
dài sẽ khiến cây suy kiẹ ̂t, giảm năng suất.  

Theo trang Kinh tế & Đô thị, Bộ NN&PTNT cho biết thời gian qua, tình trạng hạn hán, xâm 
nhập mặn đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp. Tại khu vực Tây Nguyên, diện tích 
cây trồng bị thiếu nước còn khoảng 3.000 ha (chủ yếu là cây cà phê). 

Trong bối cảnh giá cà phê, tiêu giảm xuống mức thấp, hầu hết các vườn cà phê, hồ tiêu ở 
Đăk Lăk đều trồng xen cây ăn trái. Khi cà phê, hồ tiêu xuống giá, cây ăn trái trở thành cứu 
cánh, theo Báo Nông nghiệp Việt Nam. 

Trong khi đó, một số tỉnh đang tập trung để cải thiện chất lượng cà phê. Theo Báo Công 
Thương là 1 trong 5 tỉnh Tây Nguyên được Bộ Công Thương chọn thực hiện đề án điểm 
“Hỗ trợ cho các cơ sở công nghiệp nông thôn nâng cao năng suất và chất lượng trong 
chế biến cà phê trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020”, Lâm Đồng đang tận dụng tốt 
nguồn lực hỗ trợ nâng cao chất lượng và giá trị cho sản phẩm đặc trưng của tỉnh.     

Xác định cà phê là cây công nghiệp trọng điểm, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của 
tỉnh, nhiều năm qua Lâm Đồng đã gây dựng và mở rộng đáng kể diện tích cây cà phê 
được cấp chứng chỉ bền vững theo các tiêu chuẩn quốc tế UTZ, 4C. Trên địa bàn tỉnh 
cũng đã hình thành 5 vùng trồng ứng dụng công nghệ cao tại các huyện Lâm Hà, Bảo 
Lâm, Lạc Dương và Di Linh. 

Từ 3,4 tỉ đồng kinh phí hỗ trợ, sau hơn 2 năm triển khai đề án điểm "Hỗ trợ cho các cơ sở 
công nghiệp nông thôn nâng cao năng suất và chất lượng trong chế biến cà phê trên địa 
bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020" của Lâm Đồng đã thu hút 10 tỉ đồng vốn đối ứng từ các 
doanh nghiệp. 
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2. Tiêu thụ 

 Số liệu xuất khẩu cà phê 

Theo Cục Xuất nhập khẩu, xuất khẩu cà phê tháng 5/2020 đạt 130 nghìn tấn, trị giá 218 
triệu USD, giảm 21,6% về lượng và giảm 21,9% về trị giá so với tháng 4/2020, giảm 10,4% 
về lượng và giảm 8,2% về trị giá so với tháng 5/2019.  

Tính chung 5 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu cà phê ước đạt 813 nghìn tấn, trị giá 1,367 tỉ 
USD, tăng 4,7% về lượng và tăng 2,9% về trị giá so với cùng kì năm 2019. Giá xuất khẩu cà 
phê bình quân trong tháng 5/2020 đạt mức 1.680 USD/tấn, giảm 0,4% so với tháng 
4/2020, nhưng tăng 2,4% so với tháng 5/2019.  

Tính chung 5 tháng đầu năm 2020, giá xuất khẩu cà phê bình quân đạt mức 1.682 
USD/tấn, giảm 1,7% 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).  

Chủng loại cà phê xuất khẩu 

Theo tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cà phê robusta tháng 4/2020 
đạt 143,86 nghìn tấn, trị giá 207,82 triệu USD, tăng 15% về lượng và tăng 11,2% về trị giá 
so với tháng 4/2019.  
 
Tính chung 4 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu cà phê robusta đạt 585,09 nghìn tấn, trị giá 
870,88 triệu USD, tăng 9,6% về lượng và tăng 5,5% về trị giá so với cùng kì năm 2019.  
 
Trong đó, trong 4 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu cà phê robusta sang nhiều thị trường 
tăng so với cùng kì năm 2019, như: 
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Ngược lại, xuất khẩu cà phê robusta sang một số thị trường giảm so với cùng kì năm 
2019, như:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giá xuất khẩu cà phê robusta trong 4 tháng đầu năm 2020 bình quân đạt mức 1.488 
USD/tấn, giảm 3,7% so với cùng kì năm 2019.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bảng 1: Chủng loại cà phê xuất khẩu trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2020.                     
(Nguồn: Cục Xuất nhập khẩu)  
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 Dung lượng cà phê Việt Nam tại Nhật Bản 

Theo tính toán từ Cơ quan Hải quan Nhật Bản, nhập khẩu cà phê của nước này trong quí 
I/2020 đạt 104.151 tấn, trị giá 30,88 tỉ yen (tương đương 288,07 triệu USD), giảm 10,9% về 
lượng và giảm 14,8% về trị giá so với quí I/2019.  

Quí I năm 2020, Nhật Bản giảm nhập khẩu hầu hết các chủng loại cà phê, tăng nhập khẩu 
duy nhất chủng loại cà phê arabica hoặc robusta đã khử chất caffein (mã HS 
0901.12.000), tăng 2,9% so với quí I/2019, đạt 410 tấn.  

Ngược lại, Nhật Bản giảm nhập khẩu chủng loại cà phê arabica hoặc robusta chưa rang, 
chưa khử chất caffein (mã HS 0901.11.000), giảm 10,7%, đạt 101.826 tấn; chủng loại cà 
phê arabica hoặc robusta rang, chưa khử chất caffein (mã HS 0901.21.000) giảm 4,8%, 
đạt 1.652 tấn. 

 

  

 

 

 

Quí I/2020, giá nhập khẩu bình quân cà phê của Nhật Bản đạt 2.766 USD/tấn, giảm 4,3% 
so với quí I/2019. Trong đó, giá nhập khẩu bình quân cà phê của Nhật Bản từ Brazil đạt 
2.693 USD/tấn, giảm 2,9%; Việt Nam đạt 1.715 USD/tấn, giảm 0,1%; Indonesia giảm 
12,8%, xuống còn 2.530 USD/tấn.  

Ngược lại, giá nhập khẩu bình quân cà phê của Nhật Bản từ một số thị trường tăng, như: 
Colombia tăng 0,8%, lên 3.345 USD/tấn; Tanzania tăng 0,5%, lên 2.880 USD/tấn; 
Guatemala tăng 10,8%, lên 3.375 USD/tấn; Lào tăng 9,1% lên 2.885 USD/tấn. 

Trong quí I, Nhật Bản giảm nhập khẩu cà phê từ thị trường Brazil, Colombia, Indonesia, 
Ethiopia..., nhưng tăng nhập khẩu từ Việt Nam, Guatemela, Lào.  

Cụ thể, Brazil là nguồn cung cà phê lớn nhất cho Nhật Bản trong quí I/2020, đạt 31,25 
nghìn tấn, trị giá hơn 9 tỉ yen (tương đương 84,15 triệu USD), giảm 35,1% về lượng và giảm 
37% về trị giá so với quí I/2019.  

Bảng 2: Chủng loại cà phê nhập khẩu Nhật Bản trong quí I năm 2020.    
(Nguồn: Cục Xuất nhập khẩu)  
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Thị phần cà phê của Brazil trong tổng lượng nhập khẩu của Nhật Bản giảm mạnh từ 
41,2% trong quí I/2019, xuống còn 30% trong quí I/2020.  

Việt Nam là thị trường cung cấp cà phê lớn thứ 2 cho Nhật Bản trong quí I/2020, đạt gần 
30,2 nghìn tấn, trị giá 5,54 tỉ yen (51,74 triệu USD), tăng 33,2% về lượng và tăng 33% về trị 
giá so với cùng kì năm 2019.  

 

 

 

 

 

Trong đó, Nhật Bản nhập khẩu chủ yếu chủng loại cà phê robusta hoặc arabica chưa 
rang, chưa khử chất caffein (mã HS 0901.11.000) từ Việt Nam, tốc độ tăng trưởng 36,5% 
so với quí I/2019, đạt 29,9 nghìn tấn.  

Thị phần cà phê của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Nhật Bản tăng mạnh từ 
19,4% trong quí I/2019, lên 29% trong quí I/2020.  

Colombia là nguồn cung cà phê lớn thứ 3 cho thị trường Nhật Bản trong quí I/2020, lượng 
nhập khẩu đạt xấp xỉ 14,6 nghìn tấn, trị giá 5,23 tỉ yen (tương đương 48,78 triệu USD), 
giảm 2,8% về lượng và giảm 2,0% về trị giá so với quí I/2019.  

Thị phần cà phê của Colombia trong tổng lượng nhập khẩu của Nhật Bản chiếm 14% 
trong quí I/2020, tăng so với 12,8% trong quí I/2019. 

Bảng 3: Nguồn cung cà phê cho Nhật Bản trong quí I/2020.            
(Nguồn: Cục Xuất nhập khẩu)  
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 Cà phê chế biến 

Theo báo Nhân Dân, cà phê là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta trong nhóm nông 
lâm thủy sản. Nhưng hiện nay, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này đang suy giảm vì nhiều 
khó khăn. Theo các chuyên gia, đầu tư cho chế biến sâu là giải pháp giúp ngành hàng này 
tiến tới xuất khẩu bền vững. 

Không chủ trương sản xuất và xuất khẩu ồ ạt, từ khi mới ra đời, Công ty TNHH Vĩnh Hiệp 
đã chủ trương liên kết với nông dân để sản xuất ra nguồn nguyên liệu cà phê sạch, từ đó 
đầu tư chế biến để cho ra đời các sản phẩm cà phê hoàn chỉnh phục vụ thị trường trong 
nước và xuất khẩu. 

Nhờ đó, đến nay, tại các trang trại cà phê của Vĩnh Hiệp tại Gia Lai, hàng nghìn gốc cà phê 
giống được Vĩnh Hiệp trồng để “đo” độ thích ứng với biến đổi khí hậu, rồi cung ứng cho 
người dân. 

Đồng thời, kí hợp đồng bao tiêu sản phẩm với người dân để bảo đảm sản phẩm có đầu ra 
và doanh nghiệp có được nguồn cung chất lượng cho sản xuất.  

Ông Thái Như Hiệp, Tổng giám đốc Công ty Vĩnh Hiệp cho hay, nhờ đó, không những Vĩnh 
Hiệp đã cho ra đời thành Công thương hiệu cà phê organic L’amant (Người tình) với chuỗi 
cửa hàng tại TP HCM mà sản phẩm cà phê của Vĩnh Hiệp đã được phía Mỹ công nhận là 

Bảng 3: Cơ cấu nguồn cung cà phê cho Nhật Bản. 
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sản phẩm hữu cơ và được phép xuất khẩu sang quốc gia này, mở ra cơ hội cho hạt cà phê 
vươn rộng ra thế giới. 

Ông Lương Văn Tự, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam cho biết, vẫn có nhiều ý 
kiến cho rằng nước ta chủ yếu xuất khẩu cà phê dưới dạng thô nhưng thực tế, thời gian 
qua, lượng xuất khẩu cà phê đã qua chế biến, cà phê rang xay ngày càng tăng lên.  

Ở thị trường trong nước, Vinacafe, Trung Nguyên và Nestlé cũng đang là những doanh 
nghiệp chiếm giữ thị phần cà phê hòa tan lớn nhất. Cuối năm 2018, Công ty Cà phê Tín 
Nghĩa đưa thêm một dây chuyền sản xuất cà phê hòa tan công suất 10.000 tấn/năm vào 
hoạt động tại Đồng Nai, nâng năng lực chế biến cà phê hòa tan nước ta lên cao hơn nữa. 

Đến nay, cả nước đã có 97 cơ sở chế biến cà phê nhân, 160 cơ sở chế biến cà phê rang 
xay, tám cơ sở chế biến cà phê hòa tan và 11 cơ sở chế biến cà phê phối trộn.  

Cà phê bột của Trung Nguyên, cà phê hòa tan của Vinacafe không những chiếm lĩnh được 
thị trường trong nước mà còn được hoan nghênh ở nhiều thị trường trong khu vực, đồng 
thời đã bước đầu xây dựng được thương hiệu cà phê Việt.  

Việc đầu tư cho chế biến sâu đã giúp ngành hàng cà phê nâng cao sức cạnh tranh trong 
bối cảnh lượng xuất khẩu giảm mạnh trong những tháng gần đây (xuất khẩu cà phê chín 
tháng năm 2019 ước đạt 1,25 triệu tấn và 2,15 tỉ USD, giảm 13,3% về khối lượng và giảm 
21,9% về giá trị so với cùng kì năm 2018). 

  

3. Diễn biến giá 

Theo Bộ NN&PTNT, thị trường cà phê trong nước biến động cùng xu hướng thị trường thế 
giới và bắt đầu phục hồi trên diện rộng trong nửa cuối tháng 5/2020. 

So với tháng 4, giá cà phê vối nhân xô các tỉnh Tây Nguyên tăng 700 – 900 đồng/kg lên 
mức 30.700 – 31.200 đồng/kg, giá cao nhất tại khu vực tỉnh Đắk Lắk và thấp nhất tại khu 
vực tỉnh Lâm Đồng. 

Tại cảng TP HCM, giá cà phê giao cũng đã tăng lên ngưỡng 33.000 đồng/kg. Người trồng 
cà phê Việt Nam đang hứng chịu nhiều yếu tố cực đoan từ thời tiết, hạn hán trong những 
tháng đầu năm, về lâu dài sẽ khiến cây suy kiệt, giảm năng suất. 

Do đó trong thời gian tới, cùng với xu hướng của thị trường thế giới, giá cà phê trong nước 
sẽ tiếp tục đà tăng ổn định. 
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4. Dự báo 

 Giá cả và sản lượng 

Theo dự báo của Bộ NN&PTNT, hiện nay nhiều bang của Mỹ tuyên bố kết thúc biện pháp 
cách li nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19, dự báo xuất khẩu cà phê của Việt 
Nam sang thị trường này sẽ cải thiện tích cực hơn trong thời gian tới. 

Theo World Atlas, tiêu thụ cà phê của người Mỹ đạt 4,2 kg/người/năm. Mức tiêu thụ cà 
phê của Mỹ đã tăng thêm 1kg trong 5 năm qua. Theo Hiệp hội Cà phê quốc gia Mỹ (NCA) 
năm 2019, 64% người Mỹ từ 18 tuổi trở lên uống cà phê mỗi ngày. 

Tại các thị trường châu Âu, châu Á, trong khi các mặt hàng xuất khẩu khác ít nhiều chịu 
tác động tiêu cực từ COVID-19, khối lượng và giá trị xuất khẩu cà phê của Việt Nam vẫn 
duy trì ở mức ổn định, tăng trưởng nhẹ so với cùng kì năm 2019. 

Nguyên nhân là sự lo ngại chuỗi cung ứng gián đoạn trong dịch, nhiều quốc gia có xu 
hướng tích trữ cà phê, đặc biệt là tại châu Âu. 

Nguồn cung cà phê toàn cầu được dự đoán sẽ chuyển từ dư thừa sang thiếu hụt trong 
niên vụ mới do sự thay đổi hành vi người tiêu dùng đối với giãn cách xã hội. 

Biểu đồ 7: Diễn biến giá cà phê trong tháng 5/2020. (Đơn vị: đồng/kg /Số liệu: tintaynguyen.com) 
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Tháng 5/2020, nhiều quốc gia tại châu Âu, châu Á đang dần tái mở của nền kinh tế, theo 
đó các quán cà phê, nhà hàng được hoạt động trở lại, kéo theo nhu cầu tiêu thụ tăng lên. 
Điều này cùng với thông tin các nước sản xuất cà phê tại châu Phi đang gặp hạn hán 
nghiêm trọng được kì vọng sẽ khiến giá cà phê trên thị trường thế giới tăng trong thời gian 
tới. 

Dự báo thời tiết  

Theo Trung Tâm Khí tượng Thuỷ văn, theo chỉ tiêu đang được sử dụng hiện nay, ngày bắt 
đầu mùa mưa cho Tây Nguyên và Nam Bộ được xác định là ngày có lượng mưa trên 5mm, 
kéo dài ít nhất 5 ngày và tổng lượng mưa 10 ngày liên tiếp đạt trên 50mm, và sau đó 
không có gián đoạn mưa quá 5 ngày.  

Đồng thời, chỉ tiêu trên phải đạt ở trên 1/2 số trạm quan trắc trong khu vực; so sánh các 
tiêu chí trên cho thấy mùa mưa ở khu vực Tây Nguyên và các tỉnh miền Tây Nam Bộ bắt 
đầu khoảng từ ngày 19-20/5, ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ mùa mưa bắt đầu khoảng từ 
ngày 23-25/5; mùa mưa ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ năm 2020 chậm hơn so với 
trung bình khoảng từ 5-10 ngày. 

 Xu thế thời tiết đặc biệt trong tháng 6: Trong tuần đầu tháng 6/2020, MJO trong pha 
ngăn cản đối lưu. Các đợt nắng nóng tiếp tục xảy ra ở các tỉnh Bắc Bộ, Bắc và Trung 
Trung Bộ, có nhiều ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt hơn tháng 5/2020, tập trung 
trong tuần 1 và tuần 2 của tháng.  

Nhiệt độ trên toàn quốc phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN) cùng thời kì. 
Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có xu hướng mưa đều hơn do gió Tây Nam có cường 
độ tăng dần. Nửa cuối tháng có khả năng xuất hiện vùng nhiễu động trên biển Đông. 

 Thời kì từ ngày 1/6-10/6/2020: Từ ngày 1/6-5/6/2020 nắng nóng tập trung nhiều hơn 
ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, các tỉnh vùng núi phía Bắc Bắc 
Bộ có mưa rào và dông vào chiều tối, đêm và sáng. Từ ngày 6/5/2020, mưa giảm, 
nhiệt độ tiếp tục tăng, nắng nóng gia tăng ở các khu vực trên, khả năng các xảy ra 
nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ trên phạm vi cả 
nước cao hơn giá trị TBNN cùng thời kì từ 0,5 đến 2oC.  

Tổng lượng mưa (TLM) trên pham vi toàn quốc có xu hướng thấp hơn giá trị TBNN 
cùng thời kì khoảng 20-40%. Riêng khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ và Nam Trung Bộ có 
TLM xấp xỉ giá trị TBNN. 

 Thời kì từ ngày 11-20/6/2020: TLM trên toàn quốc phổ biến thấp hơn so với giá trị 
TBNN cùng thời kì 10-30%; riêng TLM khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ xấp xỉ TBNN và 
khu vực Nam Trung Bộ xấp xỉ trên giá trị TBNN. Nhiệt độ các tỉnh Bắc Bộ, Bắc và 
Trung Trung Bộ cao hơn khoảng 1 đến 1,5oC so với TBNN; các khu vực còn lại cao hơn 
khoảng 0,5oC so với giá trị TBNN. 
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 Thời kì từ ngày 21-30/6/2020: TLM trên toàn quốc phổ biến thấp hơn so với giá trị 
TBNN cùng thời kì 10-30%, Riêng TLM ở khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ xấp xỉ và ở khu 
vực Nam Trung Bộ xấp xỉ trên giá trị TBNN. Nhiệt độ các tỉnh Bắc Bộ, Bắc và Trung 
Trung Bộ cao hơn TBNN khoảng 0,5 đến 1,5oC; các khu vực còn lại cao hơn khoảng 
0,5oC so với giá trị TBNN. 
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PHẦN III 

HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH 

 

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

CTCP Cà phê Gia Lai (Mã: FGL)  là doanh nghiệp cà phê đầu tiên tổ chức 
ĐHĐCĐ thường niên 2020 sau khi bị trì hoãn do ảnh hưởng của dịch bệnh 
COVID-19. Tại đại hội, cổ đông công ty thông qua kế hoạch kinh doanh năm 
2020 với mục tiêu doanh thu đạt 48,5 tỉ đồng, tăng 6,6% so với kết quả năm 
2019; lãi sau thuế dự kiến đạt 354,4 triệu đồng, cùng kì lỗ 21,9 tỉ đồng. Bên 

cạnh đó, ĐHĐCĐ quyết định miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thị 
Phương, đồng thời bầu ông Trịnh Quang Vinh thay thế vị trí này. 

 

CTCP VinaCafé Biên Hòa (Mã: VCF) đã chốt lại danh sách cổ đông tham 
dự ĐHCĐ thường niên 2020 vào ngày 8/6. Thời gian dự kiến diễn ra trong 
tháng 6/2020, nội dung chính cuộc họp bao gồm thông qua kế hoạch kinh 
doanh 2020, phương án phân chia lợi nhuận năm 2019. 

 

CTCP Cà phê Phước An (Mã: CPA) cũng chốt danh sách cổ đông dự 
họp ĐHCĐ thường niên vào ngày 10/6, thời gian họp dự kiến là ngày 
29/6. Trước thềm đại hội, Cà phê Phước An công bố thay đổi phương 

án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ 100 tỉ đồng từ ngày 20/5 đến 
25/5, theo đó công ty sẽ dùng 45,5 tỉ đồng trả nợ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn Việt Nam – CN Đắk Lắk và 54,5 tỉ đồng trả nợ CTCP Thực phẩm Dinh dưỡng 
Nutifood. 

 

CTCP Minh Khang Capital Trading Public (Mã: CTP) chốt quyền tham dự 
ĐHĐCĐ thường niên 2020 vào ngày 15/6, thời gian họp sẽ được thông báo 
cụ thể trong thư mời gửi các cổ đông. Mới đây, doanh nghiệp đã quyết 

định bổ nhiệm ông Trần Thanh Bình giữ chức vụ Kế toán trưởng kể từ ngày 3/6/2020.  

 

2. Chuỗi kinh doanh cà phê tiếp tục ổn định lại hoạt động sau dịch COVID-19 

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các chuỗi cà phê tại Việt Nam, đặc biệt là ở những đô 
thị trọng điểm như TP HCM và Hà Nội, chịu thiệt hại lớn về chi phí khi tiền thuê mặt bằng 
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không thay đổi dù doanh thu sụt giảm. Ông Võ Duy Phú, Giám đốc Thương mại và 
Marketing thương hiệu The Coffee House, cho biết chi phí mặt bằng cho mỗi cửa hàng 
của chuỗi dao động trung bình từ khoảng 100 triệu đồng đến 150 triệu đồng mỗi tháng, 
tương đương tổng số tiền chi ra cho cả hệ thống lên đến gần 20 tỉ đồng. 

Vấn đề chi phí mặt bằng đang là gánh nặng đối với cà chuỗi cà phê, theo đó chuỗi 
Starbucks đã gửi thư tới các chủ cho thuê mặt bằng để yêu cầu họ giảm giá thuê vào năm 
sau, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 khiến doanh thu giảm mạnh. Do ảnh hưởng của 
việc đóng các tiệm cà phê vì COVID-19, Starbucks ước tính bị lỗ 915 triệu USD trong quí 
đầu năm, hiện các cửa hàng đã được mở cửa trở lại. 

Đối với các chuỗi cà phê khác, tính đến hiện tại hầu hết cũng đã mở cửa trở lại toàn bộ chi 
nhánh khi dịch COVID-19 được kiểm soát. Chuỗi cà phê “Ông Bầu”, sau sự xuất hiện của 
cửa hàng đầu tiên tại Hà Nội, đã chính thức được khai trương cửa hàng mới tại TP Thủ 
Dầu Một (Bình Dương) vào ngày 16/5. Với diện tích 750m2 và 3 mặt tiền được đưa vào sử 
dụng, đây cũng là quán cà phê lớn nhất trong chuỗi Ông Bầu tính đến thời điểm hiện tại. 
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PHẦN IV 

CHÍNH SÁCH 

 

Theo Cục Xuất nhập khẩu, bên cạnh các mặt hàng như dệt may, giày dép, túi xách vali, 
thủy sản, gỗ và sản phẩm gỗ,..cà phê cũng là mặt hàng Việt Nam có thế mạnh khi xuất 
khẩu sang thị trường EU. 

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) được kí kết ngày 
30/6/2019 và đã được Quốc hội phê chuẩn ngày 8/6/2020 là một FTA thế hệ mới và được 
kì vọng sẽ tác động đến nhiều mặt của nền kinh tế theo hướng tích cực giúp thúc đẩy xuất 
khẩu của Việt Nam sang thị trường Liên minh châu Âu (EU). 

EU là một trong 3 thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam bên cạnh Mỹ và Trung 
Quốc; trong đó EU28 xếp thứ hai, sau Mỹ và nhỉnh hơn so với thị trường Trung Quốc. Năm 
2019, xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường EU-28 đạt 41,54 tỉ USD, chiểm 15,7% tổng 
kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. 

Quan hệ thương mại Việt Nam - EU28 đã phát triển rất nhanh chóng và hiệu quả, từ năm 
2000 đến năm 2019, trao đổi thương mại song phương Việt Nam - EU28 đã tăng gần 13,8 
lần, từ mức 4,1 tỉ USD năm 2000 lên 56,45 tỉ USD năm 2019; trong đó xuất khẩu của Việt 
Nam vào EU28 tăng gần 15 lần (từ 2,8 tỉ USD lên 41,54 tỉ USD). EU28 là thị trường mà Việt 
Nam ở vị thế xuất siêu, với mức thặng dư thương mại năm 2019 đạt 26,63 tỉ USD. 

EU28 là thị trường có kim ngạch nhập khẩu đứng thứ 2 thế giới (chiếm 14,9% tổng nhập 
khẩu toàn cầu), đạt khoảng 2.338 tỉ USD (năm 2018).  

Do vậy, mặc dù là thị trường xuất khẩu lớn thứ 2 của nước ta, nhưng Việt Nam mới chiếm 
thị phần khoảng 2% trong tổng nhập khẩu của EU, như vậy cơ hội để tăng trưởng xuất 
khẩu còn rất lớn. 
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   NGUỒN THAM KHẢO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỂ THEO DÕI CÁC BÁO CÁO GẦN NHẤT CỦA CHÚNG TÔI,                                                        
XIN TRUY CẬP ĐỊA CHỈ: 

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM 

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) 

IG Bank 

USDA 

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 

Kinh tế & Đô thị 

Báo Công thương 

Báo Nhân Dân 

Báo cáo tài chính của các công ty: Tổng Công 
ty Cà phê Việt Nam (Vinacafe), Phước An,   
Minh Khang 

BẢN QUYỀN 

Báo cáo “Thị trường cà phê tháng 5/2020” 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. 

GIỚI HẠN 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. 
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MỌI Ý KIẾN ĐÓNG GÓP VỀ BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ, XIN LIÊN HỆ TỚI ĐỊA CHỈ: 

Trịnh Huyền Trang  

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

Hotline: 0995222999 

Email: info@vietnambiz.vn 

 



 

26 
 

CHÍNH SÁCH THÁNG 10/2019 

 


