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Trong tháng 7, thị trường cà phê thế giới và trong nước đã có chút khởi sắc về giá. Theo 

đó, trên sàn giao dịch London, ngày 28/7, giá cà phê robusta giao kì hạn tháng 9 và 

tháng 11/2020 tăng 14,3% và 13,8% so với ngày 30/6, lên mức 1.346 USD/tấn và 1.361 
USD/tấn. 

Trên sàn giao dịch New York, ngày 28/7 giá cà phê arabica giao kì hạn tháng 9 và 

tháng 12 tăng lần lượt 10,2% và 10,5% so với ngày 30/6, lên mức 110,35 Uscent/lb và 
113,25 Uscent/lb và 100 UScent/pound.  

Theo Bộ NN&PTNT, so với tháng 6/2020, giá cà phê vối nhân xô các tỉnh Tây Nguyên 

tăng 1.400 – 1.600 đồng/kg lên mức 32.300 – 32.700 đồng/kg. Giá cà phê cao nhất ở 

khu vực tỉnh Đắk Lắk và thấp nhất tại khu vực tỉnh Lâm Đồng. Giá cà phê robusta giá FOB 
giao tại cảng TP HCM tăng 270 USD/tấn lên 1.537 USD/tấn.  

Thị trường cà phê trong nước biến động tăng cùng xu hướng thị trường thế giới. Theo 

Cục Xuất nhập khẩu cuối tháng 7/2020, giá cà phê trên thị trường thế giới tăng mạnh do 

đồng USD suy yếu, các dự báo thị trường lạc quan hơn và thời tiết Brazil không thuận lợi 
ảnh hưởng đến sự phát triển của cây cà phê.  

Trong tháng 7, một số địa phương trồng cà phê tại khu vực Tây Nguyên đã bắt đầu khắc 
phục hậu quả từ đợt nắng nóng, khô hạn kéo dài trong nhiều tháng.  

Theo dự báo của Bộ NN&PTNT, trong thời gian tới, nguồn cung cà phê trong nước hạn 

chế cùng với tình trạng thiếu nước tại khu vực Tây Nguyên khiến sản lượng thấp sẽ thúc 
đẩy giá nội địa tăng lên.  

Dự báo của USDA cho thấy sản lượng cà phê niên vụ 2020 -2021 của Brazil vào năm 

được mùa, ước đạt 4,1 triệu tấn, trong khi thời điểm hiện tại, nước này chỉ mới thu hoạch 
được khoảng 60% do ảnh hưởng của dịch COVID-19.  

Trong tháng 7/2020, đồng real vẫn đang có lợi cho người bán khiến cho người trồng cà 

phê đẩy mạnh hoạt động bán hàng. Điều này có thể sẽ gia tăng sức ép bán ra trong quí 
III/2020.  
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PHẦN I 

 

1. Sản xuất 

Theo báo cáo của Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), sản lượng cà phê toàn cầu trong niên vụ 
2019 - 2020 ước tính đạt 168,01 triệu bao, giảm 2,9% so với năm trước. 

Sản lượng cà phê arabica dự kiến giảm 5,4% xuống 95,37 triệu bao do sản lượng của 7 

trong số 10 nhà sản xuất arabica lớn nhất thấp hơn trong khi sản lượng cà phê robusta ước 
tính tăng 0,5% lên 72,63 triệu bao.  

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) ước tính sản lượng cà phê thế giới trong niên vụ 2019 - 2020 
sẽ giảm 2,4 triệu bao xuống còn 166,9 triệu bao.  

Theo USDA, sản lượng cà phê của Honduras giảm 900.000 bao xuống 5,6 triệu bao với 

năng suất thấp hơn bởi thiệt hại do bệnh gỉ sét. Tại Mexico, sản lượng được dự báo giảm 

850.000 bao xuống 3,7 triệu bao. Sản lượng của Việt Nam giảm 925.000 bao xuống 31,3 
triệu bao do diện tích trồng giảm.  

Một cuộc khảo sát gần đây của tổ chức phi lợi nhuận Hanns R. Neumann Stiftung (HRNS) 

cho thấy đại dịch COVID-19 đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc sản xuất cà phê qui mô 
nhỏ ở một số quốc gia sản xuất cà phê hàng đầu thế giới. 

Giá cà phê toàn cầu liên tục giảm và duy trì ở mức thấp đang là mối quan tâm hàng đầu 

của các hộ nông dân sản xuất qui mô nhỏ, theo khảo sát được thực hiện bởi HRNS vào 
đầu tháng 6. 

Cuộc khảo sát đã đánh giá phản ứng từ những người trồng cà phê ở Indonesia, Ethiopia, 

Uganda, Tanzania, Brazil, Guatemala và Honduras, trong đó hơn 70% số người tham gia 
phỏng vấn cho rằng đại dịch đã ảnh hưởng tiêu cực đến thu nhập của các hộ gia đình. 

Các kết quả khảo sát gần đây bao gồm khảo sát tại Mesoamerica, Nam Mỹ và trên khắp 

các vùng trồng cà phê đều cho thấy ngành cà phê toàn cầu đang rơi vào khủng hoảng giá. 

Giá cà phê arabica kì hạn tháng 12 trên sàn giao dịch quốc tế ICE chỉ đạt 1,15 
UScent/pound. 
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68% số người tham gia khảo sát của HRNS xác định giá cà phê hiện là vấn đề lớn đối với 
họ, trong đó 64% cho rằng giá cả là mối quan tâm lớn nhất của họ khi xảy ra đại dịch. 

Trong khi thời tiết xấu (31%), chi phí sinh hoạt (31%) và nghèo đói (30%) được xác định là 

các yếu tố được quan tâm nhiều nhất sau giá cả, thì các vấn đề đáng lo ngại nhất là sức 
khỏe cộng đồng (42%), lao động sẵn có (39%) và tiếp cận thị trường (38%). 

Cuộc khảo sát cũng cho thấy gần một nửa nông dân đã buộc phải thay đổi kế hoạch quản 

lí đồn điền do COVID-19, bởi thiếu khả năng tiếp cận lao động nông nghiệp (64%) và thiếu 
tiếp cận với đầu vào trang trại (62%). 

Đại dịch COVID-19 đang gây khó khăn cho các hộ gia đình sản xuất qui mô nhỏ tại các 

vùng trồng cà phê. Cuộc khảo sát cho thấy dịch bệnh sẽ ảnh hưởng lâu dài đến sinh kế của 

các hộ gia đình này. Những vụ mùa sắp tới sẽ bị ảnh hưởng nhiều, nhất là về thu nhập và 
an ninh lương thực 

Tại Ấn Độ, theo tờ , những người trồng cà phê tại đây, nếu lượng mưa năm nay 

không có nhiều biến động thì sản lượng cà phê thống kê vào khoảng 320.000 – 340.000 
tấn. 

Sản lượng năm nay dự đoán cao hơn nhiều so với sản lượng 300.000 tấn hai năm trước khi 
mà lũ lụt khiến vụ mùa thất thu. 

Tính đến thời điểm hiện tại, các đồn điền cà phê chỉ nhận được 30% lượng mưa bao gồm 
các cơn mưa đầu mùa trong tháng 3 và các cơn mưa rào những tháng sau đó.  

Lượng mưa trong tháng 8 và tháng 9 sẽ là yếu tố quyết định vì mưa quá nhiều có thể dẫn 
đến lũ lụt, lở đất, ngập úng khiến cây cà phê bị mục ruỗng và rụng quả. 

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, sản xuất tại Ấn Độ dự báo tăng 400.000 bao lên 5,3 triệu bao do 

thời tiết thuận lợi trong thời kì ra hoa và đậu quả sẽ cải thiện năng suất của cả cà 

phê arabica và robusta. Xuất khẩu có thể giảm 300.000 bao xuống còn 3,3 triệu bao trong 
khi dự trữ dự kiến sẽ tăng nhẹ. 

 

2. Tiêu thụ 

Theo ICO, trong tháng 6, xuất khẩu cà phê thế giới giảm 5,3% xuống 10,57 triệu bao so với 

cùng kì năm 2019, một phần do sản lượng thấp hơn. Trong đó xuất khẩu cà phê arabica 

giảm 10% xuống 6,42 triệu bao nhưng xuất khẩu cà phê robusta tăng 3% lên 4,15 triệu 
bao.  
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Xuất khẩu cà phê toàn cầu trong 9 tháng đầu năm 2019 - 2020 giảm 5,1% xuống 95,36 

triệu bao. Các lô hàng cà phê arabica tại Colombia, Brazil và các quốc gia khác giảm lần 

lượt 7,2%, 7,8% và 8,2% xuống còn 10,53 triệu bao, 28,84 triệu bao và 19,11 triệu bao trong 
9 tháng đầu năm.  

Trong khi đó xuất khẩu cà phê robusta đạt 36,88 triệu bao, thấp hơn 0,4% so với 9 tháng 
đầu năm năm 2018 - 2019. 

Trong 9 tháng đầu năm cà phê 2019 - 2020, xuất khẩu cà phê xanh chiếm 90,4% tổng 

lượng xuất khẩu, tương đương 86,2 triệu bao. Sự gia tăng này này chỉ thấp hơn một chút so 

với mức kỉ lục trong 3 thập kỉ trước khi xuất khẩu cà phê xanh chiếm khoảng 95% tổng kim 

ngạch xuất khẩu. Điều này cho thấy dư địa tăng trưởng của cà phê tại các nước nhập khẩu 
vẫn còn.  

Xuất khẩu cà phê hòa tan chiếm 9,1% trong tổng số, tăng 1 điểm % về tỉ trọng so với năm 

trước trong khi các lô hàng cà phê rang chỉ chiếm 0,5%. Tổng xuất khẩu cà phê hòa tan đạt 

8,64 triệu bao và xuất khẩu cà phê rang đạt 509.000 bao trong 9 tháng đầu năm 2019 - 
2020. 
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Cà phê xanh 

Xuất khẩu cà phê xanh của Brazil trong 9 tháng đầu năm đạt 26,48 triệu bao, thấp hơn 

9,5% so với cùng kì năm ngoái và chiếm khoảng 30,7% tổng xuất khẩu cà phê xanh toàn 
cầu.  

Việt Nam là quốc gia xuất khẩu cà phê xanh lớn thứ hai thế giới trong 9 tháng đầu năm với 
20,22 triệu bao, chiếm 23,5% tổng số.  

Trong khi đó, xuất khẩu cà phê xanh từ Colombia giảm 7,4% xuống 8,72 triệu bao và từ 

Honduras giảm 14,1% xuống 4,81 triệu bao. Tuy nhiên, xuất khẩu xanh từ cả Uganda và 
Indonesia đều tăng, tăng lần lượt 20,6% lên 3,79 triệu bao và 30,2% lên 3,37 triệu bao.  

Các thị trường nhập khẩu cà phê xanh chính là Mỹ, Đức, Italy, Bỉ và Nhật Bản. 

 

Cà phê rang 

Mexico, Colombia, Việt Nam, Indonesia và Brazil đại diện cho 5 quốc gia xuất khẩu cà phê 

rang xay lớn nhất thế giới, chiếm 93,1% tổng xuất khẩu cà phê rang toàn cầu trong 9 tháng 
đầu năm. Trong đó Mexico và Colombia đã xuất khẩu 161.000 bao và 152.000 bao.  

Xuất khẩu cà phê rang từ Việt Nam giảm 52,3% xuống còn 119.000 bao và từ Brazil giảm 

25,4% xuống còn 14.200 bao. Tuy nhiên, xuất khẩu cà phê rang của Indonesia tăng gấp 3 
lần lên 28.600 bao.  

Mỹ là thị trường chính của cà phê rang xuất khẩu, chiếm khoảng 45,7% tổng số trong 9 
tháng đầu năm. 

 

Cà phê hoà tan 

Đối với cà phê hoà tan, Brazil là nước xuất khẩu lớn nhất thế giới trong 9 tháng đầu năm với 

các lô hàng đạt 2,94 triệu bao, thấp hơn 1,8% so với cùng kì. Ấn Độ đã xuất khẩu 1,36 triệu 
bao, giảm 5,3% so với cùng kì.  

Xuất khẩu cà phê hòa tan từ Indonesia tăng 47,3% lên 1,23 triệu bao và từ Việt Nam tăng 

11% lên 1,09 triệu bao. Xuất khẩu của Mexico và Colombia tăng lần lượt 11,8% lên 670,00 
bao và 2,4% lên 630.000 bao.  
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6 quốc gia này chiếm 91,7% tổng xuất khẩu cà phê hòa tan toàn cầu trong 9 tháng đầu 

năm cà phê trong khi Mỹ, Philippines, Nga, Ba Lan và Malaysia là những thị trường nhập 
khẩu chính. 

 

3. Diễn biến giá 

Theo ICO, sau khi giảm 3 tháng qua liên tiếp, chỉ số giá tổng hợp ICO trong tháng 7 trung 
bình đạt 103,66 UScent/pound, tăng 4,7% so với tháng trước.  

Chỉ số giá tổng hợp hàng ngày ở mức thấp 98,59 UScent/pound trong ngày 10/7, sau đó 

tăng lên 114,25 UScent/pound vào cuối tháng. Việc đồng real Brazil tăng giá trong nửa 

cuối tháng cũng như những lo ngại về sự thắt chặt tạm thời trong nguồn cung đã hỗ trợ giá 
cà phê trong tháng 7. 

 

 

 
 

 

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), cuối tháng 7, giá cà phê trên thị trường thế 

giới tăng mạnh do đồng USD suy yếu, các dự báo thị trường lạc quan hơn và thời 
tiết Brazil không thuận lợi ảnh hưởng đến sự phát triển của cây cà phê.  
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Nhu cầu cà phê robusta của thế giới tăng nhanh do đại dịch COVID-19 khiến xu hướng làm 

việc tại nhà tăng. Nhu cầu tiêu dùng cà phê được dự báo sẽ tăng khoảng 5,8% trong năm 
2020. 

Brazil có thể sẽ xuất hiện sương giá đen, thường làm cây trồng bị chết. 

Bên cạnh đó, đồng real hồi phục trong khi đồng USD suy yếu đã giúp cho giá cà phê phục 
hồi.  

Trên sàn giao dịch London, ngày 28/7, giá cà phê robusta giao kì hạn tháng 9 và tháng 
11/2020 tăng 14,3% và 13,8% so với ngày 30/6, lên mức 1.346 USD/tấn và 1.361 USD/tấn. 

Trên sàn giao dịch New York, ngày 28/7 giá cà phê arabica giao kì hạn tháng 9 và 

tháng 12 tăng lần lượt 10,2% và 10,5% so với ngày 30/6, lên mức 110,35 Uscent/lb và 
113,25 Uscent/lb và 100 UScent/pound. 
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4. Dự báo 

Báo cáo mới nhất của USDA cho thấy sản lượng và xuất khẩu cà phê thế giới trong niên vụ 

2020 - 2021 dự kiến sẽ đạt mức kỉ lục, chủ yếu là do Brazil bước vào năm sản xuất chính. 

Đồng thời USDA cũng sửa đổi ước tính cho niên vụ 2019 - 2020 với sản lượng và xuất nhập 
khẩu đều giảm so với dự báo trước đó.  

Dự báo sản lượng cà phê thế giới niên vụ 2020 - 2021 tăng 9,1 triệu bao so với năm trước 

lên mức kỉ lục 176,1 triệu bao. Brazil dự kiến sẽ chiếm phần lớn sản lượng khi vụ cà phê 
arabica bước vào năm sản xuất chính của chu kì sản xuất hai năm một lần.  

Xuất khẩu trên thế giới cũng tăng, chủ yếu dựa vào xuất khẩu của Brazil. Dự trữ cuối năm 

dự kiến sẽ tăng lên mức cao nhất trong 6 năm do sản xuất vượt xa tiêu thụ. Giá cà phê, 

được đo lường bởi Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), ổn định trong vài tháng qua, trung bình 

đạt 1,04 USD/pound vào tháng 5. 

The trang , các báo cáo gần đây cho hay sản lượng cà phê được dự 

đoán tăng lên ở Ấn Độ và thế giới. Brazil cũng có một vụ mùa bội thu góp phần đẩy mạnh 
sản lượng cà phê toàn cầu. 

Cà phê được cho là đồ uống yêu thích nhất thế giới với khoảng 2,5 tỉ ly được tiêu thụ mỗi 
ngày.   

Ấn Độ là nước sản xuất cà phê lớn thứ sáu thế giới, là một trong số ít các quốc gia châu Á 
cùng với Việt Nam và Nepal tạo ra 33% sản lượng cà phê toàn cầu.  
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Sản lượng cà phê ở Ấn Độ năm ngoái chiếm 5% sản lượng cà phê toàn cầu. 

Thị trường cà phê của Ấn Độ có thể chứng kiến một sự tăng nhẹ sản lượng trong năm nay. 

Sản lượng ước tính của Ấn Độ được dự báo sẽ tăng 400.000 bao lên 5,3 triệu bao nhờ thời 
tiết thuận lợi dự kiến sẽ cải thiện năng suất của cà phê arabica và cà phê robusta. 

Đây là một tin tốt cho những người trồng cà phê trong bối cảnh việc giới thiệu sản phẩm 
trong nước và quốc tế có thể trở thành thách thức.  

Xuất khẩu hạt cà phê được dự báo sẽ giảm 300.000 bao xuống còn 3,3 triệu bao, trong khi 
hàng tồn kho dự kiến sẽ tăng nhẹ. 

Brazil đang đối mặt với sự đột ngột tăng lên của sản lượng cà phê cũng như các ca nhiễm 
nhiễm COVID-19 vẫn chưa có dấu hiệu giảm.  

Tuy nhiên các cơ quan quốc tế như GAIN và ICO có cái nhìn lạc quan về việc xuất khẩu cà 
phê từ Brazil.  

Sản lượng cà phê arabica từ Brazil được dự báo sẽ tăng 6,8 triệu bao so với 47,8 triệu bao 
cùng kì năm ngoái nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi khiến năng suất tăng.  

Tại Colombia, USDA dự báo sản lượng cà phê của nước này trong niên vụ 2020 - 2021 đạt 

14,1 triệu bao nếu điều kiện thời tiết thuận lợi và những thách thức từ đại dịch COVID-
19 được khắc phục.  

Ước tính sản xuất trong niên vụ 2019 - 2020 được điều chỉnh, giảm từ 14,3 triệu baoxuống 

còn 13,8 triệu bao, chủ yếu là do biến đổi khí hậu và các biện pháp phong tỏa để ngăn 
chặn sự lây lan dịch bệnh. 

 



 

12 
 

PHẦN II 

1. Sản xuất 

Theo Báo , do ảnh hưởng của hạn hán, toàn tỉnh Đắk Nông có 22.755 ha cây 

trồng các loại bị ảnh hưởng, trong đó có khoảng 1.767 ha cà phê bị mất trắng. Hiện nay, 
khôi phục diện tích cây trồng, đặc biệt là cây cà phê đang được các địa phương chú trọng. 

Đợt hạn hán vừa qua, khiến cho hàng ngàn ha cà phê của bà con ở các huyện Đắk Mil, Cư 

Jút, Krông Nô bị héo úa, khô cháy. Đến nay, các khu vực sản xuất cà phê tại các huyện đã 
bước vào mùa mưa, bà con nông dân đang tích cực chăm sóc, khôi phục lại vườn cây.  

Theo bà con nông dân, tùy theo mức độ thiệt hại, bà con có thể tỉa bỏ cành khô, cưa ghép, 
tạo bộ tán mới cho cây cà phê phát triển. 

Theo UBND xã Tân Thành, đợt hạn hán vừa qua diễn ra trên địa bàn khá gay gắt, khiến hơn 
4.369 ha cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả bị thiệt hại.  

Hiện chính quyền địa phương đang phối hợp với các cấp, ngành chuyên môn hướng dẫn 

người dân các biện pháp chăm sóc, giúp các vườn cây sinh trưởng, phát triển ổn định trở 

lại. Đến nay, trên địa bàn xã đã có mưa tương đối đều, nên việc khôi phục diện tích cây 
trồng đã bắt đầu có nhiều thuận lợi hơn so với trước. 

Tại huyện Đắk Mil (Đắk Nông), sau đợt hạn hán vừa qua, nhiều gia đình chuyển sang chọn 
cây cà phê dây để trồng với hi vọng sẽ chống chịu được với khô hạn những năm tới. 

Theo nhận xét của một số người dân đã trồng cà phê dây cho biết, cây trồng này mang 
nhiều ưu điểm. Cây sinh trưởng khỏe, tán thấp, nên thu hoạch thuận tiện.  

Cà phê dây còn có khả năng kháng bệnh gỉ sắt, bệnh nấm hồng. Nếu trồng cà phê ghép 

hoặc ghép tái canh bằng chồi giống cà phê dây thì năm thứ 2 cây cho bói và năm thứ 3 bắt 
đầu thu chính... 

Ngoài câu chuyện tìm kiếm nguồn nước để chống hạn, quá trình chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng vẫn đang diễn ra mạnh mẽ ở huyện Đắk Mil và các địa phương khác trong tỉnh. Thế 

nhưng, để tìm được những cây trồng phù hợp với các vùng đất vốn chịu nhiều tác động bất 
lợi từ thời tiết thì quả là không hề dễ, nhất là đối với người nông dân.  
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Tại Kon Tum, người dân trồng cà phê huyện Đắk Hà vừa qua thất thu do hạn hán. Theo Báo 

Kon Tum, nắng hạn kéo dài, mùa mưa đến muộn khiến cho người trồng cà phê trên địa bàn 

huyện Đăk Hà không chỉ phải tốn kém, vất vả mà còn thấp thỏm lo lắng về năng suất của 
vụ cà phê này. 

Ông Ngô Hồng Hưng, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Đắk Hà cho biết thông thường mọi 

năm, vào đầu tháng 5 là thời tiết có mưa, người trồng cà phê đã cất máy bơm, tranh thủ 
các đợt mưa để bón phân.  

Tuy nhiên, năm nay, thời tiết diễn biến thất thường, nắng hạn kéo dài, mưa ít nên người dân 

phải tất bật vét nước từ tất cả các nguồn để tưới cho cà phê, bởi thời điểm này, nếu thiếu 
nước tưới sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất và chất lượng cà phê. 

Hợp tác xã Nông nghiệp dịch vụ Thế hệ mới Đắk Mar (thôn 2, xã Đắk Mar) có 186 ha cà 

phê kinh doanh. Thông thường, mỗi mùa tưới, người trồng cà phê chỉ phải tưới khoảng 3 

đợt, năm nào hạn nhiều mới tưới đến đợt thứ 4, nhưng năm nay đến thời điểm này đã tưới 
đến đợt thứ 5. 

Để hạn chế những thiệt hại do nắng hạn gây ra đối với cây cà phê, hiện nay ngành Nông 

nghiệp huyện Đắk Hà phối hợp với các xã, thị trấn tiếp tục tăng cường quản lí, điều tiết 

nguồn nước một cách hợp lí và triển khai hình thức tưới luân phiên. Đồng thời, các địa 

phương tích cực tuyên truyền, vận động người dân tưới nước tiết kiệm, tránh lãng phí, cố 
gắng đảm bảo đủ nước tưới cho vụ cà phê này.  

 

2. Tiêu thụ 

 Số liệu xuất khẩu cà phê 

Theo ước tính của Cục Xuất Nhập khẩu, xuất khẩu cà phê tháng 7/2020 đạt 120.000 tấn, trị 

giá 213 triệu USD, giảm 6% về lượng và giảm 2,2% về trị giá so với tháng 6/2020, giảm 
15,1% về lượng và giảm 12,3% về trị giá so với tháng 7/2019.  

Tính chung 7 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu cà phê ước đạt 1,06 triệu tấn, trị giá 1,8 tỉ 

USD, giảm 0,1% về lượng và giảm 0,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019. Giá xuất khẩu 

bình quân cà phê tháng 7/2020 ước đạt 1.775 tấn, tăng 4,1% so với tháng 6/2020 và tăng 
3,3% so với tháng 7/2019.  

Theo tính toán từ số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cà phê robusta trong 

tháng 6/2020 đạt 109.700 tấn, trị giá 158,48 triệu USD, giảm 12,1% về lượng và giảm 14,5% 
về trị giá so với tháng 6/2019.  



 

14 
 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu cà phê robusta đạt 804.200 tấn, trị giá 1,19 tỉ USD, 
tăng 2,2% về lượng, nhưng giảm 0,7% về trị giá so với cùng kì năm 2019.  

Trong đó, xuất khẩu cà phê robusta sang nhiều thị trường tăng, như: Đức tăng 14,1%, Nhật 

Bản tăng 21,6%, Algeria tăng 4,6%, Bỉ tăng 7,7%; trong khi xuất khẩu sang thị trường Italy, 
Tây Ban Nha, Mỹ và Nga… giảm.  

Giá xuất khẩu bình quân cà phê robusta tháng 6/2020 đạt mức 1.445 USD/tấn, giảm 2,8% 

so với tháng 6/2019. Trong 6 tháng đầu năm 2020, giá xuất khẩu bình quân cà phê robusta 

đạt mức 1.477 USD/tấn, giảm 2,9% so với cùng k năm 2019.  

Trong đó, giá xuất khẩu bình quân cà phê robusta sang Đức đạt 1.451 USD/tấn; Italy đạt 
1.540 USD/tấn; Tây Ban Nha đạt 1.473 USD/tấn; Mỹ đạt 1.456 USD/tấn 

 

 

 

 

Dung lượng cà phê Việt Nam tại thị trường Tây Ban Nha trong 5 tháng đầu năm 2020 

Theo tính toán từ số liệu của ITC, nhập khẩu cà phê của Tây Ban Nha trong 5 tháng đầu 
năm 2020 đạt 157.660 tấn, trị giá 422,8 triệu USD, tăng 4,8% về lượng và tăng 1,9% về trị 
giá so với cùng kì năm 2019.  
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Trong 5 tháng đầu năm 2020, Tây Ban Nha tăng nhập khẩu chủng loại cà phê arabica hoặc 

robusta chưa rang, chưa khử chất cafein (HS 090111) với mức tăng 7,8% về lượng và tăng 

2,8% về trị giá so với 5 tháng đầu năm 2019, đạt 133.000 tấn, trị giá 261,84 triệu USD; nhập 

khẩu cà phê chưa rang, đã khử cafein (mã HS 090112) của Tây Ban Nha tăng 0,5% về 
lượng, nhưng giảm 3,4% về trị giá, đạt 14.130 tấn, trị giá 25,28 triệu USD. 

 

 
 
 

Việt Nam và Brazil là hai nguồn cung cà phê lớn cho thị trường Tây Ban Nha. Trong 5 tháng 

đầu năm 2020, Tây Ban Nha giảm nhập khẩu cà phê từ Việt Nam, nhưng tăng nhập khẩu 
từ Brazil. Đáng chú ý, Tây Ban Nha đẩy mạnh nhập khẩu cà phê từ Indonesia.  

Cơ cấu thị trường cung cấp cà phê cho Tây Ban Nha có nhiều thay đổi khi thị phần của Việt 

Nam giảm từ 43,5% trong 5 tháng đầu năm 2019, xuống còn 38,8% trong 5 tháng đầu năm 

2020; thị phần của Brazil tăng từ 14,6%, lên 14,9%; thị phần của Indonesia tăng từ 0,5%, lên 
3,6%. 
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 Cà phê chế biến 

Theo , hiện nay, nhiều hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã và 

đang mở hướng sản xuất cà phê bột. Đây là cách để các HTX nâng cao giá trị sản xuất và 
đời sống của hội viên, người nông dân. 

HTX Dịch vụ - Nông nghiệp Đắkrpa ở xã Thuận An (Đắk Mil) hiện có 20 thành viên và 46 hộ 

nông dân liên kết trồng 80 ha cà phê. Để nâng cao giá trị trong sản xuất, vừa qua, HTX 
quyết định cho ra đời sản phẩm cà phê bột với tên gọi Sarpa Tây Nguyên. 

Ông Nguyễn Đức Hòa, Giám đốc HTX Dịch vụ - Nông nghiệp Đắkrpa cho biết: “Phần lớn hội 

viên, nông dân ở HTX là người đồng bào M’nông, đời sống còn nhiều khó khăn. Chính vì 

vậy, HTX chọn việc chế biến sâu cà phê là hướng đi mới, với mong muốn từng bước nâng 

cao hơn nữa đời sống của các thành viên và bà con nông dân. HTX đầu tư hơn 300 triệu 
đồng mua trang thiết bị rang xay và các khâu đóng gói”. 

 

Ông Hòa cho biết thêm, sản phẩm cà phê bột của HTX là giống cà phê robusta, được trồng 

dưới chân núi lửa. Cùng với việc chọn lựa hạt cà phê, rồi rang xay cẩn thận, nên khi đơn vị 
giới thiệu sản phẩm cà phê bột đến siêu thị, hay cửa hàng… đã được đánh giá cao.  
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Khi sản phẩm được thị trường đón nhận, HTX sẽ hướng đến việc xuất khẩu. Trước mắt là 

thị trường Lào và Campuchia. “Trong 5 năm tới, HTX dự kiến đưa vùng nguyên liệu lên 
khoảng 160 ha để chủ động hơn nguồn nguyên liệu sản xuất”, ông Hòa khẳng định. 

 

3. Diễn biến giá 

Theo Bộ NN&PTNT, so với tháng 6/2020, giá cà phê vối nhân xô các tỉnh Tây Nguyên tăng 

1.400 – 1.600 đồng/kg lên mức 32.300 – 32.700 đồng/kg. Giá cà phê cao nhất ở khu vực 

tỉnh Đắk Lắk và thấp nhất tại khu vực tỉnh Lâm Đồng. Giá cà phê robusta giá FOB giao tại 
cảng TP HCM tăng 270 USD/tấn lên 1.537 USD/tấn.  

Thị trường cà phê trong nước biến động tăng cùng xu hướng thị trường thế giới. Theo Cục 

Xuất nhập khẩu cuối tháng 7/2020, giá cà phê trên thị trường thế giới tăng mạnh do đồng 

USD suy yếu, các dự báo thị trường lạc quan hơn và thời tiết Brazil không thuận lợi ảnh 
hưởng đến sự phát triển của cây cà phê.  

Nhìn chung trong hai quí đầu năm 2020, xu hướng giảm giá là chủ đạo. Tuy nhiên, so với 

thời điểm cuối năm 2019, giá cà phê trong nước đã tăng 500 – 700 đồng/kg sau chuỗi thời 
gian dài giá thấp ảm đạm  
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4. Dự báo 

 Giá cả và sản lượng 

Theo dự báo của Bộ NN&PTNT, trong thời gian tới, nguồn cung cà phê trong nước hạn chế 

cùng với tình trạng thiếu nước tại khu vực Tây Nguyên khiến sản lượng thấp sẽ thúc đẩy 
giá nội địa tăng lên.  

Dự báo của USDA cho thấy sản lượng cà phê niên vụ 2020 -2021 của Brazil vào năm được 

mùa, ước đạt 4,1 triệu tấn, trong khi thời điểm hiện tại, nước này chỉ mới thu hoạch được 
khoảng 60% do ảnh hưởng của dịch COVID-19.  

Trong tháng 7/2020, đồng real vẫn đang có lợi cho người bán khiến cho người trồng cà 

phê đẩy mạnh hoạt động bán hàng. Điều này có thể sẽ gia tăng sức ép bán ra trong quí 
III/2020.  

Tuy khối lượng bán ra tăng nhưng giá dự báo vẫn giữ ở mức ổn định do làn sóng COVID-19 

đang lan rộng. Khả năng một vài thị trường buộc phải đóng cửa cách li xã hội trở lại là điều 

khó tránh khỏi.  

Cụ thể, tính đến ngày 27/7, dẫn đầu về số ca bệnh trên thế giới là các nước Mỹ, Brazil và 
Ấn Độ, đây đều là các nước tiêu thụ và sản xuất cà phê lớn trên thế giới.  

Liên minh Châu Âu được dự báo sẽ tăng nhập khẩu thêm 2 triệu bao đạt mức 49,5 triệu 

bao cà phê, chiếm gần 45% lượng nhập khẩu cà phê hạt của toàn thế giới. Những nhà cung 

cấp cà phê lớn nhất của EU là Brazil (chiếm 29%), Việt Nam (23%), Colombia (7%), 
Honduras (6%). 

Mỹ, nhà nhập khẩu lớn thứ 2 của Thế giới, cũng được dự báo tăng nhu cầu nhập khẩu thêm 

2 triệu bao lên mức 27 triệu bao. Những nước xuất khẩu hàng đầu cho Mỹ là Brazil (24%), 
Colombia (22%), Việt Nam (16%) và Honduras (6%).  

 

 Dự báo thời tiết  

Theo Trung Tâm Khí tượng Thuỷ văn, trong tháng 8, các sông thuộc khu vực Tây Nguyên 

có khả năng năng xuất hiện 1-2 đợt lũ, đỉnh lũ các sông ở mức báo động 1 và trên báo 

động 1, các sông suối nhỏ lên trên báo động 2. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất ven 
các sông suối, ngập úng vùng trũng thấp tại các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên. 
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PHẦN III 

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

CTCP Vinacafe Biên Hoà: Từ ngày 18/6 – 17/7, Công ty TNHH MTV Masan Beverage 

(MSB) đã mua vào 79.840 cổ phiếu để nâng tỉ lệ sở hữu từ 98,49% lên 98,79%. Tuy nhiên, 

lượng mua này chỉ bằng 20% tổng lượng đăng kí mua và Masan vẫn chưa thâu tóm được 
toàn bộ Vinacafe Biên Hoà. 

Tập đoàn Trung Nguyên: Trung Nguyên E-Coffee, chuỗi cà phê của Tập đoàn Trung 

Nguyên là một mô hình kinh doanh mới, một giải pháp kinh doanh cho những người muốn 

tham gia vào ngành cà phê. Với việc không giới hạn menu thực đơn, các quán Trung 
Nguyên E-Coffee có thể bán cả trà sữa, bánh mì, cơm, phở. 

Trung Nguyên E-Coffee là hệ thống cửa hàng chuyên cà phê năng lượng - cà phê đổi mới 
được tập đoàn Trung Nguyên ra mắt tháng 8/2019 theo hướng nhượng quyền thương hiệu. 

 

2. Tình hình kinh doanh quí II/2020 của các doanh nghiệp cà phê 

CTCP Vinacafe Biên Hoà: Theo báo cáo tài chính hợp nhất quí II, Vinacafe đạt 669 tỉ đồng 

doanh thu thuần, giảm 12% so với năm 2019. Nhờ giá vốn giảm 14% cùng với doanh thu tài 

chính đột biến gấp 8,6 lần nên hết quí II, Vinacafe báo lãi tương đương cùng kì 2019 gần 
156 tỉ đồng.  

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, Vinacafe đạt 1.152 tỉ đồng doanh thu thuần, giảm gần 8% nhưng 
lãi sau thuế tương đương cùng kì đạt 259 tỉ đồng. EPS 6 tháng đạt 9.797 đồng. 

Năm 2020 VinaCafe Biên Hòa đặt mục tiêu đạt 3.150 đến 3.300 tỉ đồng doanh thu và lợi 

nhuận sau thuế 725 đến 780 tỉ đồng.  Như vậy sau nửa năm, công ty đã thực hiện được 35 
- 37% mục tiêu doanh thu, 33 – 36% lợi nhuận cả năm. 

Tại ngày 30/6, tổng tài sản của Vinacafe đạt 2.352 tỉ đồng, giảm 6% so với đầu năm. Hàng 

tồn kho hết quí II tăng 52% so với đầu năm lên 317 tỉ đồng. Tổng nợ đi vay của Vinacafe tại 
ngày 30/6 là gần 300 tỉ đồng, đều là nợ ngắn hạn, giảm 13% so với đầu năm. 
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CTCP Minh Khang Capital Trading Public: Quí II, Minh Khang đạt 64 tỉ đồng doanh thu 

thuần nhưng giá vốn xấp xỉ doanh thu khiến doanh nghiệp chỉ còn lãi hơn 200.000 đồng. 

So với cùng kì năm 2019 thì doanh thu thuần quí II đã tăng 14 lần còn lợi nhuận dương trở 
lại sau khi lỗ hơn 3,7 tỉ đồng quí II/2019. 

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, công ty đạt  118 tỉ đồng doanh thu thuần, gấp 3,8 lần so với cùng 
kì năm 2019. Còn lãi sau thuế 219 triệu đồng trong khi cùng kì năm trước lỗ 4,3 tỉ đồng. 

Năm 2020, doanh nghiệp đặt mục tiêu 300 tỉ đồng doanh thu, gần 13 tỉ đồng lãi sau thuế. 

Như vậy, sau nửa năm, doanh nghiệp đã thực hiện được 39% mục tiêu doanh thu và còn 
cách xa mục tiêu lãi gần 13 tỉ đồng. 

Tại ngày 30/6, tổng tài sản của công ty gần 166 tỉ đồng, tăng 5% so với đầu năm. Hàng tồn 

kho của Minh Khang hết quí II giảm 39% so với đầu năm còn gần 32 tỉ đồng. Doanh nghiệp 
không sử dụng đòn bẩy tài chính. 

 

CTCP Cà phê Phước An: Quí II, Phước An đạt gần 19 tỉ đồng doanh thu thuần, giảm 66% so 

với cùng kì năm 2019. Các chi phí ăn mòn hết lợi nhuận gộp của công ty nên hết quí II 

Phước An lỗ gần 10 tỉ đồng nhưng đã cải thiện so với khoản lỗ hơn 21 tỉ đồng vào quí 
II/2019. 

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, Phước An đạt gần 78 tỉ đồng doanh thu thuần, giảm 30% so với 

cùng kì năm 2019. Lỗ sau thuế quí II/2020 15 tỉ đồng, giảm so với con số lỗ gần 25 tỉ cùng 
kì năm 2019. 

Tại ngày 30/6, tổng tài sản của Phước An đạt 167 tỉ đồng, giảm 21% so với cùng kì năm 
2020. Hàng tồn kho cũng giảm 33% còn hơn 36 tỉ đồng. 

Đáng chú ý, tổng nợ đi vay tại ngày 30/6 giảm mạnh 80% so với đầu năm còn 29 tỉ đồng và 
đều là ngắn hạn. Hết quí II, Phước An lỗ luỹ kế hơn 119 tỉ đồng. 

 

CTCP Cà phê Thắng Lợi: Cà Phê Thắng Lợi đạt 46 tỉ đồng doanh thu thuần, 2,2 tỉ đồng lãi 

sau thuế trong quí II. Luỹ kế 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp đạt 135 tỉ đồng doanh thu 
thuần, gần 4,5 tỉ đồng lãi sau thuế. 

Trong năm nay, công ty đặt mục tiêu đạt 199 tỉ đồng doanh thu và 1,6 tỉ đồng lợi nhuận 

sau thuế. Sau nửa năm, doanh nghiệp đã thực hiện được 68% kế hoạch doanh thu và vượt 
181% mục tiêu lợi nhuận cả năm. 
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Qui mô tài sản tại ngày 30/6 gần 169 tỉ đồng, giảm 13% so với đầu năm. Hàng tồn kho 
giảm mạnh 63% so với đầu năm còn chưa tới 17 tỉ đồng.  

 

CTCP Cà phê Gia Lai: Kinh doanh dưới giá vốn, Cà phê Gia Lai lỗ hơn 5,6 tỉ đồng quí II 

trong khi cùng kì chỉ lỗ 691 triệu đồng. Doanh thu thuần trong kì của công ty chỉ đạt 273 
triệu đồng, giảm mạnh so với con số gần 31 tỉ đồng của quí II/2019. 

Luỹ kế 6 tháng, công ty chỉ đạt 688 triệu đồng doanh thu trong khi cùng kì năm trước đạt 
hơn 37 tỉ đồng. Lỗ sau thuế nửa đầu năm hơn 9 tỉ đồng, cùng kì năm 2019 lỗ 2,7 tỉ đồng. 

Tại ngày 30/6, qui mô tài sản của doanh nghiệp là 210 tỉ đồng, trong đó công ty chỉ vay nợ 

chưa tới 8 tỉ đồng. Hàng tồn kho chiếm tỉ trọng nhỏ trong cơ cấu tài sản với 6,6 tỉ đồng vào 
cuối quí II, tăng 47% so với đầu năm. 

 

3. Nhận định: 2020 tiếp tục là năm khó khăn với doanh nghiệp cà phê 

Tại đại hội cổ đông thường niên, lãnh đạo Vinacafe Biên Hoà nhận định năm 2020 là một 

năm đầy khó khăn khi dịch bệnh COVID-19 mới được kiểm soát một phần và doanh nghiệp 

phải sẵn sàng bước vào tâm thế mới vừa sản xuất kinh doanh, vừa chống dịch hiệu quả. 

Cùng với sự bất ổn về chính trị cũng như sự gia tăng chiến tranh thương mại giữa Mỹ và 
Trung Quốc. Do đó công ty đưa ra kế hoạch kinh doanh rất thận trọng.  

Công ty đặt mục tiêu tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu trong ngành cà phê hoà tan với hai nhãn 

hiệu chủ lực là Vinacafé và Wake-Up bên cạnh việc thâm nhập sâu rộng hơn và mở rộng 
danh mục sản phẩm cho thị trường xuất khẩu.  

Vinacafe sẽ tối đa hóa công suất và năng lực sản xuất của các nhà máy cà phê hòa tan để 

tối ưu giá thành và nâng cao biên lãi gộp; tìm hiểu, ứng dụng công nghệ mới để nâng cao 
tỷ lệ thu hồi trong quá trình sản xuất.  

Tương tự, CTCP Cà phê Thắng Lợi nhận định đại dịch COVID-19 tiếp diễn, kinh tế thế giới 
tiếp tục suy thoái dẫn đến kinh tế trong nước cũng gặp nhiều khó khăn.  

Đối với công ty, tình hình thời tiết những năm gần đây có nhiều diễn biến phức tạp, vườn 

cây cà phê ngày càng cằn cỗi cho năng suất thấp, thị trường xuất khẩu gặp khó và cạnh 

tranh gay gắt.  
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Tình hình an ninh trật tự (hộ nhận khoán tự ý thanh lí lô cà phê, cây muồng…), tình hình thu 

nộp sản lượng, truy thu tiền thuê đất, tiền khấu hao kênh mương vẫn còn nhiều vấn đề 

chưa thể tháo gỡ. Do vậy, công ty dự báo tình hình kinh doanh năm 2020 sẽ còn nhiều khó 
khăn. 

CTCP Minh Khang Capital Trading Public cho biết sẽ thực hiện xây dựng và phát triển 

thương hiệu Minh Khang cho sản phẩm cà phê các loại, đầu tư xây dựng và phát triển 
chuỗi cửa hàng kinh doanh sản phẩm cà phê.  

Để hiện thực hoá tham vọng, công ty dự kiến phát hành thêm hơn 12 triệu cổ phần với giá 
không thấp hơn 10.000 đồng/cp để thu về ít nhất 120 tỉ đồng. 

Năm 2020, Minh Khang dự kiến mở rộng tiêu thị cà phê thành phẩm xuất khẩu sang Trung 
Quốc, Mỹ, EU… 

CTCP Cà phê Gia Lai cũng dự báo năm 2020 tiếp tục là năm khó khăn với doanh nghiệp 
trong bối cảnh đại dịch COVID-19 ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình kinh doanh. 

Công ty sẽ xem xét cân đối nguồn vốn để triển khai đầu tư bổ sung, tái canh từng phần 
hoặc thay thế toàn bộ vườn cây đối với diện tích vườn cà phê không hiệu quả. 

Bên cạnh đó, công ty cũng gia hạn các hợp đồng giao khoán chăm sóc cà phê đã hết thời 

hạn hợp đồng với thời gian từ 5 – 10 năm cho những diện tích còn hiệu quả kinh tế để 
phục hồi vườn cây.
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PHẦN IV 

1. EU gia hạn thời gian đăng kí mã số REX cho đến hết ngày 31/12/2020 

Thông tin từ Bộ Công Thương và VCCI, Uỷ ban Châu Âu EC đã ban hành Quy định thực thi 

số 2020/750 ngày 05/06/2020 về việc gia hạn thời gian đăng kí mã số REX cho đến hết 
ngày 31/12/2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. 

Chi tiết thông tin: https://ec.europa.eu/.../gene.../the_register_exporter_system_en  

Việt Nam chính thức áp dụng cơ chế nhà xuất khẩu đăng ký tự chứng nhận xuất xứ hàng 

hoá (REX) trong chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) từ ngày 1/1/2019. Doanh nghiệp 

có nhu cầu đăng kí mã số REX có thể liên hệ trực tiếp với Phòng Thương mại và Công 

nghiệp Việt Nam (VCCI) - đơn vị tổ chức thực hiện theo Quyết định uỷ quyền của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương.  

 

2. Hàn Quốc thông báo về phương thức tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với 
các cơ sở sản xuất thực phẩm xuất khẩu sang Hàn Quốc. 

Ngày 16/6/2020, Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) đã có Thông 

báo về phương thức tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với các cơ sở sản xuất thực phẩm xuất 
khẩu sang Hàn Quốc. 

Đây là phương thức kiểm tra lâm thời, được thực hiện trong năm 2020 do diễn biến phức 

tạp của bệnh dịch COVID-19 trên thế giới, áp dụng riêng đối với doanh nghiệp thuộc diện 
kiểm tra tại nguồn năm 2020 đã được MFDS thông báo trước đó. 

Danh sách các doanh nghiệp và cách thức thực hiện, xin xem tại: 

https://www.moit.gov.vn/web/guest/tin-chi-tiet/-/chi-tiet/han-quoc-thong- bao-phuong-

thuc-kiem-tra-ho-so-nam-2020-đoi-voi-co-so-san-xuat-thuc-pham-xuat- khau-sang-han-
quoc-19812-15.html).  
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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 7/2020” 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 Toà soạn phụ trách mục Hàng hóa – trang TTĐTTH VietnamBiz 

Hotline: 0995222999 

Email: info@vietnambiz.vn 
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