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Trong tháng 8, giá cà phê robusta và arabica ở thị trường trong nước và thế giới tăng 
mạnh do nhu cầu tăng, tồn kho giảm, trong khi người dân không vội bán ra. 

Dự báo về sản lượng cà phê của Việt Nam niên vụ 2020 - 2021 giảm và thu hoạch vụ 

mới ở Brazil chững lại do thời tiết không thuận lợi cũng là yếu tố hỗ trợ giá cà phê trong 
tháng 8/2020. 

Tuy nhiên, Cục Xuất Nhập khẩu dự báo thời gian tới, giá cà phê thế giới sẽ khó duy trì đà 

tăng mạnh. Giá tăng mạnh trong tháng 8/2020 chủ yếu do đầu cơ. Tồn kho dự trữ được 

hai sàn London và New York chứng nhận ở mức thấp kỉ lục là do mức giá cà phê kì hạn 

dao động ở mức thấp kéo dài, không có sức hút giới thương nhân đưa cà phê về hai sàn 
để đăng kí đấu giá. 

Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) dự báo mức thiếu hụt cà phê toàn cầu niên vụ 2019 – 
2020 vào khoảng 486 nghìn bao, tuy nhiên con số này là không đáng kể.  

Tại Việt Nam, cà phê Việt đang kì vọng EVFTA có hiệu lực do cà phê robusta của Việt 
Nam sẽ có tiềm năng và lợi thế rất lớn tại EU, đặc biệt là những sản phẩm chế biến.  

Việt Nam hiện là nước xuất khẩu cà phê lớn thứ hai thế giới. EU là thị trường tiêu thụ cà 

phê lớn nhất trên thế giới với kim ngạch nhập khẩu từ các nước ngoài khối mỗi năm 
khoảng 10 tỉ USD. 

Hiện nay xuất khẩu cà phê Việt Nam sang EU chiếm hơn 8,5% tổng nhập khẩu của EU 
và chiếm gần 40% lượng cà phê xuất khẩu của Việt Nam. 

Ngay khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực, EU sẽ xóa bỏ mức thuế 7,5 - 9% cho cà phê nhân 

(rang, rang xay) và 9 - 11,5% trong vòng 3 năm cho một số chế phẩm từ hạt cà phê bao 
gồm cà phê hòa tan, tinh chất chứa cà phê. 
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PHẦN I 

 

1. Sản xuất 

Theo Báo cáo thị trường cà phê tháng 8/2020 của Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), sản 

lượng cà phê thế giới ước tính đạt 169,34 triệu bao trong niên vụ 2019 - 2020, thấp hơn 

2,2% so với niên vụ trước. Dự báo sản lượng cà phê arabica giảm 5% xuống 95,99 triệu bao 
trong khi sản lượng robusta tăng 1,9% lên 73,36 triệu bao.  

 

 

Sản lượng cà phê dự kiến sẽ giảm ở tất cả các khu vực ngoại trừ châu Á & châu Đại Dương 

với sản xuất ước tính tăng 2,2% lên 50,92 triệu bao. Châu Phi ước tính thu hoạch 18,83 triệu 

bao cà phê, giảm 0,2% so với niên vụ 2018 - 2019. Sản lượng ở Trung Mỹ & Mexico dự báo 
giảm 4,6% xuống 20,73 triệu bao và ở Nam Mỹ giảm 4,6% xuống 78,87 triệu bao. 

 

Châu Á & châu Đại Dương 

Việt Nam là nhà sản xuất cà phê lớn nhất tại khu vực châu Á & châu Đại Dương. Sản lượng 

niên vụ 2019 - 2020 ước tính tăng 0,7% lên 31,5 triệu bao nhờ việc thu hoạch cà phê tại Việt 
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Nam đã kết thúc trước khi đại dịch toàn cầu bùng phát, đồng thời những giống cây mới 
đem lại năng suất cao hơn.  

Sản lượng cà phê của Indonesia ước tính tăng 16,5% lên 11,2 triệu bao do thời tiết thuận lợi 
và giá cả robusta ổn định.  

Sản lượng của hai nhà sản xuất lớn nhất tiếp theo tại khu vực là Ấn Độ và Papua New 
Guinea dự kiến giảm lần lượt 2,5% và 19,2% xuống 5,85 triệu bao và 752.000 bao.  

Tổng xuất khẩu cà phê của khu vực trong 10 tháng đầu năm đạt 34,1 triệu bao, thấp hơn 
4,2% so với cùng kì niên vụ 2018/19 do sự cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường quốc tế. 

 

  

Châu Phi 

Sản lượng của hai quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất châu Phi, Ethiopia và Uganda, dự kiến 

tăng. Vụ thu hoạch của Ethiopia ước tính tăng 2,1% lên 7,7 triệu bao do thời tiết thuận lợi và 
dịch vụ khuyến nông được cải thiện.  

Sản lượng của Uganda ước tính đạt 4,9 triệu bao, cao hơn 4,2% so với năm ngoái và ghi 

nhận năm tăng thứ hai liên tiếp. Thời tiết thuận lợi và lứa cây đến độ trưởng thành đã nâng 
cao sản lượng ở Uganda.  
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Tuy nhiên, sản lượng từ Côte d'Ivoire dự báo giảm 10,2% xuống 2,2 triệu bao và từ 
Tanzania giảm 23,4% xuống 900.000 bao.  

Tổng xuất khẩu từ khu vực này ước tính tăng 5,1% lên 11,65 triệu bao trong 10 tháng đầu 
năm. 

 

Trung Mỹ và Mexico 

Sản lượng cà phê dự kiến sẽ giảm tại 4/5 nhà sản xuất cà phê lớn nhất khu vực Trung Mỹ 
và Mexico.  

Vụ thu hoạch của Honduras ước tính giảm 7,2% xuống 6,8 triệu bao, ghi nhận năm thứ hai 

giảm liên tiếp do giá thấp và nguồn cung lao động hạn chế không khuyến khích người nông 
dân thu hoạch cà phê.  

Sản lượng tại Mexico ước tính giảm 5,8% xuống 4,1 triệu bao, tại Guatemala giảm 1,2% 

xuống 3,96 triệu bao và tại Nicaragua giảm 3,7% xuống 2,7 triệu bao. Tuy nhiên, thu hoạch 

của Costa Rica được ước tính tăng 5,1% lên 1,5 triệu bao nhờ thời tiết thuận lợi và lượng 
mưa lớn.  

Xuất khẩu của khu vực đạt 14,2 triệu bao trong 10 tháng đầu năm 2019 - 2020, thấp hơn 
9,3% so với năm 2018 - 2019. 

 

Nam Mỹ 

Sản lượng từ Brazil, nhà sản xuất cà phê lớn nhất Nam Mỹ và thế giới, giảm 10,9% xuống 

58 triệu bao trong niên vụ 2019 - 2020 kết thúc vào tháng 3/2020. Sản lượng cà phê 

arabica giảm 17,4% xuống 37,12 triệu bao do không phải năm sản xuất chính của chu kì 
sản xuất hai năm một lần nhưng sản lượng robusta tăng 3,4% lên 20,88 triệu bao.  

Vụ thu hoạch năm 2020 - 2021 của Brazil dự kiến sẽ không bị ảnh hưởng nhiều bởi dịch 
COVID-19 với sản lượng dự đoán sẽ ở mức tương đương với các vụ mùa trước đó.  

Sản lượng của Colombia dự kiến tăng 1,7% lên 14,1 triệu bao trong năm 2019 - 2020. Tổng 

xuất khẩu từ khu vực này ước tính giảm 7,2% xuống 46,65 triệu bao trong 10 tháng đầu 
năm do sản lượng giảm cũng như sự chậm trễ trong vận chuyển. 
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2. Tiêu thụ 

Theo ICO, tiêu thụ cà phê toàn cầu ước tính tăng 0,3% lên 168,39 triệu bao trong niên vụ 

2019 - 2020. Sau khi chỉ tăng 5% lên 167,84 triệu bao trong niên vụ 2018 - 2019, nhu cầu 
cà phê có xu hướng tăng mạnh trong nửa đầu năm nay.  

Nhu cầu tăng vọt khi đại dịch toàn cầu bùng phát và lượng tiêu thụ tại nhà đã giúp hạn chế 
sự sụt giảm trong nhu cầu.  

Tuy nhiên nửa cuối niên vụ 2019 - 2020 ngành cà phê phải đối mặt với áp lực liên tục từ 

suy thoái kinh tế toàn cầu và sự phục hồi hạn chế của thị trường xuất khẩu, do đó cán cân 
cung cầu ước tính thặng dư 952.000 bao. 

Trong tháng 7, xuất khẩu cà phê thế giới giảm 11% xuống 10,61 triệu bao so với cùng kì 

năm 2019, trong đó xuất khẩu cà phê arabica giảm 7,6% xuống 6,65 triệu bao và xuất khẩu 
robusta giảm 16,1% xuống 3,96 triệu bao.  

Xuất khẩu cà phê arabica tại Colombia giảm 1,4% xuống 1,21 triệu bao và tại Brazil giảm 

0,1% xuống 3,2 triệu bao. Trong khi đó, xuất khẩu arabica của các quốc gia khác ghi nhận 
mức giảm lớn nhất trong tháng 7, giảm 19% xuống 2,24 triệu bao.  

Trong 5 nhà xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới trong tháng 7, các lô hàng của Colombia, 
Ethiopia và Indonesia đều tăng trong khi các lô hàng của Brazil và Việt Nam giảm. 

Xuất khẩu cà phê toàn cầu trong 10 tháng đầu niên vụ 2019 - 2020 đạt 106,59 triệu bao, 
thấp hơn 5,3% so với cùng kì niên vụ 2018 - 2019.  

Cụ thể, xuất khẩu cà phê robusta giảm 2% xuống 40,9 triệu bao so với cùng kì. Xuất khẩu 

cà phê arabica của Colombia giảm 6,6% xuống 11,74 triệu bao, của Brazil giảm 5,8% xuống 

32,54 triệu bao và của các quốc gia khác giảm 9,7% xuống 21,41 triệu bao trong 10 tháng 
đầu năm.  

 

3. Diễn biến giá 

Theo báo cáo của Tổ chức Cà phê Thế giới (ICO), chỉ số giá tổng hợp ICO tăng 10,7% lên 

114,78 UScent/pound, tuy nhiên vẫn thấp so với mức trung bình 139,21 US cent/pound 

trong 10 năm trở lại đây. 
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Theo Cục Xuất nhập khẩu, tháng 8/2020, giá cà phê robusta và arabica tăng mạnh do nhu 

cầu tăng, tồn kho giảm, trong khi người dân không vội bán ra. Dự báo về sản lượng cà phê 

của Việt Nam niên vụ 2020 - 2021 giảm và thu hoạch vụ mới ở Brazil chững lại do thời tiết 
không thuận lợi cũng là yếu tố hỗ trợ giá cà phê trong tháng 8/2020. 

Trên sàn giao dịch London, ngày 29/8/2020 giá cà phê robusta giao kì hạn tháng 9/2020 

và tháng 11/2020 tăng lần lượt 13,2% và 5,2% so với ngày 30/7/2020, lên mức 1.522 

USD/tấn và 1.429 USD/tấn; kì hạn giao tháng 1/2021 và tháng 3/2021 tăng 4,7% và 4,5% 
so với ngày 30/7/2020, lên mức 1.436 USD/tấn và 1.448 USD/tấn. 
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Trên sàn giao dịch New York, ngày 29/8/2020 giá cà phê arabica giao kì hạn tháng 9/2020 

và tháng 12/2020 tăng lần lượt 13% và 9,4% so với ngày 30/7/2020, lên mức 127,1 

UScent/lb và 126,35 UScent/lb (tương đương lần lượt khoảng 2.799 USD/tấn, 2.778 

USD/tấn); kì hạn giao tháng 3/2021 và tháng 5/2021 tăng lần lượt 8,8% và 9,3% so với ngày 
30/7/2020, lên mức 127,25 UScent/lb và 128,45 UScent/lb. 

 

 
  
 
Tại cảng khu vực TP HCM, giá cà phê robusta xuất khẩu loại 2, tỉ lệ đen vỡ 5% giao dịch ở 

mức 1.564 USD/tấn, tăng 40 USD/ tấn (tương đương mức tăng 2,6%) so với ngày 
30/7/2020. 
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4. Dự báo 

Cục Xuất nhập khẩu dự báo thời gian tới, giá cà phê thế giới sẽ khó duy trì đà tăng mạnh. 
Giá tăng mạnh trong tháng 8/2020 chủ yếu do đầu cơ.  

Theo ICO, dự kiến nguồn cung cà phê toàn cầu thiếu hụt 486 nghìn bao trong niên vụ 2019 

– 2020 là con số không đáng kể. Tồn kho dự trữ được hai sàn chứng nhận ở mức thấp kỉ 

lục là do mức giá cà phê kì hạn dao động ở mức thấp kéo dài, không có sức hút giới 
thương nhân đưa cà phê về hai sàn để đăng kí đấu giá.  

Sản lượng cà phê thế giới ước tính đạt 169,34 triệu bao trong niên vụ 2019 - 2020, thấp hơn 

2,2% so với niên vụ trước. Dự báo sản lượng cà phê arabica giảm 5% xuống 95,99 triệu bao 
trong khi sản lượng robusta tăng 1,9% lên 73,36 triệu bao. 

Chỉ số USD Index tiếp tục giảm do vẫn còn nhiều lo ngại cho khả năm khôi phục kinh tế 

sau đại dịch. Điều này đã hỗ trợ cho nhóm hàng nông sản nói chung và cà phê nói riêng. 

Đồng nội tệ Brazil, hiện vẫn đang ở mức có lợi cho người bán, đã giảm 23,4% từ đầu năm 

2020 do một phần vì tình hình chính trị, phần khác do dịch bệnh COVID-19 với lượng lây 

nhiễm và tử vong ở mức cao. 

Trước tình hình giá cà phê liên tục biến động, dự báo trong thời gian tới, giá cà phê diễn 

biến đảo chiều do áp lực hợp đồng giao tháng 9 đã sắp đến ngày thông báo giao hàng đầu 
tiên. 
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PHẦN II 

1. Sản xuất 

Theo ICO, sản lượng cà phê Việt Nam niên vụ 2019 - 2020 ước tính tăng 0,7% lên 31,5 triệu 

bao. Điều này là nhờ việc thu hoạch cà phê tại Việt Nam đã kết thúc trước khi đại dịch toàn 
cầu bùng phát, đồng thời những giống cây mới đem lại năng suất cao hơn.  

Hiện tại, một số tỉnh đang tích cực có những biện pháp khắc pháp tái canh, tăng năng suất 

cho cây cà phê, đặc biệt là khắc phục hậu quả từ đợt khô hạn vừa qua và có giống mới 
chống chịu khô hạn cho những năm tới. 

Theo Báo Đắk Nông, thời gian qua, nông dân trong tỉnh Đắk Nông bắt đầu xuống giống, tái 

canh cà phê. Ở huyện Đắk Mil, 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. 

Đợt khô hạn vừa qua, huyện Đắk Mil có 4.000 ha cây trồng bị ảnh hưởng, trong đó chiếm 

phần lớn là cà phê. Việc lựa chọn cây cà phê có khả năng chống chịu hạn tốt đang được 
nhiều nông dân chú ý. 

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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2. Tiêu thụ 

 Số liệu xuất khẩu cà phê 

Theo Cục Xuất nhập khẩu, xuất khẩu cà phê tháng 8/2020 đạt 110 nghìn tấn, trị giá 197 

triệu USD, giảm 0,03% về lượng, nhưng tăng 0,2% về trị giá so với tháng 7/2020, so với 
tháng 8/2019 giảm 3,6% về lượng và giảm 0,02% về trị giá.  

Tính chung 8 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu cà phê ước đạt 1,16 triệu tấn, trị giá 1,98 tỉ 
USD, cùng giảm 1,3% cả về lượng và trị giá so với cùng kì năm 2019.  

Tháng 8/2020, giá xuất khẩu bình quân cà phê ước đạt 1.791 USD/tấn, tăng 0,2% so với 
tháng 7/2020 và tăng 3,7% so với tháng 8/2019.  

Trong 8 tháng đầu năm 2020, giá xuất khẩu bình quân cà phê ước đạt 1.708 USD/tấn, giảm 
0,02% so với cùng kì năm 2019. 

 

 Chủng loại cà phê xuất khẩu 

Theo tính toán từ số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 7/2020 và 7 tháng 

đầu năm 2020, xuất khẩu cà phê robusta và cà phê excelsa giảm, trong khi xuất khẩu cà 
phê arabia tăng mạnh.  

Xuất khẩu cà phê robusta trong tháng 7/2020 đạt 93,99 nghìn tấn, trị giá 139,59 triệu USD, 

giảm 24,4% về lượng và giảm 26,1% về trị giá so với tháng 7/2019. Trong 7 tháng đầu năm 

2020, xuất khẩu cà phê robusta đạt 898,2 nghìn tấn, trị giá 1,33 tỉ USD, giảm 1,4% về lượng 

và giảm 4,2% về trị giá so với cùng kì năm 2019.  

Trong đó, xuất khẩu cà phê robusta sang nhiều thị trường chính giảm, gồm: Italy, Tây Ban 
Nha, Mỹ, Nga, Bỉ, Anh, Malaysia, Thái Lan, Pháp, Ấn Độ.  

Ngược lại, xuất khẩu cà phê robusta sang một số thị trường chính tăng trưởng cao ở mức 
2 con số, gồm: Nhật Bản tăng 18,4%; Philippines tăng 10,3%; Hàn Quốc tăng 11,9%. 
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 Dung lượng cà phê Việt Nam tại Trung Quốc 

Theo tính toán từ số liệu của ITC, nhập khẩu cà phê của Trung Quốc trong 6 tháng đầu 

năm 2020 đạt 30,2 nghìn tấn, trị giá 135,55 triệu USD, giảm 0,04% về lượng, nhưng tăng 
13,4% về trị giá so với cùng kì năm 2019.  

Nhập khẩu chủng loại cà phê arabica hoặc robusta chưa rang, chưa khử caffeine (HS 

090111) của Trung Quốc giảm 1,9% về lượng, nhưng tăng 2,3% về trị giá so với cùng kì 
năm 2019, đạt 24,4 nghìn tấn, trị giá 66,24 triệu USD.  

Ngược lại, nhập khẩu cà phê arabica hoặc robusta rang, chưa khử caffeine (HS 090121) 

của Trung Quốc tăng 11,9% về lượng và tăng 33,3% về trị giá, đạt 5,4 nghìn tấn, trị giá 64,73 
triệu USD.  
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6 tháng đầu năm 2020, giá nhập khẩu bình quân cà phê của Trung Quốc đạt 4.480 

USD/tấn, tăng 13,5% so với cùng kì năm 2019. Trong đó, giá nhập khẩu bình quân cà phê 

của Trung Quốc từ Malaysia và Colombia tăng mạnh, giá nhập khẩu từ Việt Nam và Brazil 
giảm. 

 

 

Trung Quốc giảm nhập khẩu cà phê từ Việt Nam và Brazil, nhưng tăng nhập khẩu từ 

Guatemala trong nửa đầu năm 2020. Cụ thể, theo ITC, nhập khẩu cà phê của Trung Quốc 

từ Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2020 đạt 10,1 nghìn tấn, trị giá 15,86 triệu USD, giảm 
7,7% về lượng và giảm 9,5% về trị giá so với cùng kì năm 2019.  

Thị phần cà phê của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Trung Quốc chiếm 33,3% 
trong 6 tháng đầu năm 2020, thấp hơn so với 36,1% trong 6 tháng đầu năm 2019.  

Ngược lại, nhập khẩu cà phê của Trung Quốc từ Guatemala trong 6 tháng đầu năm 2020 

tăng 180,4% về lượng và tăng 194,9% về trị giá so với cùng kì năm 2019, đạt 3,3 nghìn tấn, 
trị giá 12 triệu USD.  

Thị phần cà phê của Guatemala trong tổng lượng nhập khẩu của Trung Quốc tăng mạnh từ 
4% trong 6 tháng đầu năm 2019, lên 11,1% trong 6 tháng đầu năm 2020. 
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 Cà phê chế biến 

Theo Bộ Công Thương, thị trường cà phê Việt đang kì vọng EVFTA có hiệu lực, cà phê 

robusta của Việt Nam sẽ có tiềm năng và lợi thế rất lớn tại EU, đặc biệt là những sản phẩm 
chế biến. Việt Nam là nước xuất khẩu cà phê lớn thứ hai thế giới.  

EU là thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất trên thế giới, với kim ngạch nhập khẩu từ các nước 
ngoài khối mỗi năm khoảng 10 tỉ USD. 

Hiện nay xuất khẩu cà phê Việt Nam sang EU chiếm hơn 8,5% tổng nhập khẩu của EU và 
chiếm gần 40% lượng cà phê xuất khẩu của Việt Nam. 

Ngay khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực, EU sẽ xóa bỏ mức thuế 7,5 - 9% cho cà phê nhân 

(rang, rang xay) và 9 - 11,5% trong vòng 3 năm cho một số chế phẩm từ hạt cà phê bao 
gồm cà phê hòa tan, tinh chất chứa cà phê. 

Các sản phẩm cà phê của Việt Nam đã xuất khẩu đến hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ, 

chiếm 14,2% thị phần xuất khẩu cà phê nhân toàn cầu (đứng thứ 2, sau Brazil). Đặc biệt, cà 

phê rang xay và hòa tan xuất khẩu đã chiếm 9,1% thị phần (đứng thứ 5, sau Brazil, 

Indonesia, Malaysia và Ấn Độ), tạo ra nhiều cơ hội cũng như triển vọng cho ngành cà phê 

khi Việt Nam thâm nhập sâu hơn vào thị trường quốc tế thông qua các Hiệp định thương 
mại tự do đã kí kết.  

EU là thị trường tiêu thụ nhiều nhất cà phê của Việt Nam, chiếm 40% trong tổng lượng và 

38% về tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước; tiếp theo là Đông Nam Á, chiếm 13% tổng 
lượng và tổng kim ngạch. 
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Bộ Công Thương cho rằng về hoạt động sản xuất, chế biến, Việt Nam cần đẩy mạnh công 

tác tái cơ cấu ngành cà phê một cách hiệu quả, xây dựng các vùng trồng tập trung, chuyên 
canh gắn với phát triển công nghiệp chế biến. 

Áp dụng tiến bộ công nghệ cao, thúc đẩy liên kết vùng nguyên liệu với các cơ sở, nhà máy 

chế biến sâu để tạo nguồn hàng đảm bảo ổn định về chất lượng và số lượng, đáp ứng yêu 
cầu của thị trường; có giải pháp tháo gỡ khó khăn. 

Hỗ trợ người nông dân, doanh nghiệp thu hút đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng 

cao chất lượng nguồn nhân lực; đồng thời khuyến khích, tăng cường liên kết và hợp tác 

trong sản xuất kinh doanh cà phê với mục đích ổn định xuất khẩu, giữ vững và mở rộng thị 
trường. 

  

3. Diễn biến giá 

Theo Bộ NN&PTNT, thị trường cà phê trong tháng 8 biến động tăng cùng xu hướng thị 

trường thế giới. So với tháng 7/2020, giá cà phê vối nhân xô các tỉnh Tây Nguyên tăng 800 
đồng/kg lên mức 32.900 – 33.400 đồng/kg. 

Giá cà phê cao nhất ở khu vực tỉnh Đắk Lắk và thấp nhất tại khu vực tỉnh Lâm Đồng. Cà 
phê robusta giá FOB giao tại cảng TP HCM tăng 0,6% lên mức 34.400 đồng/kg. 

Giá cà phê xuất khẩu bình quân 8 tháng đầu năm 2020 đạt 1.788 USD/tấn, giảm nhẹ 0,03% 
so với cùng kì năm 2019.  
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4. Dự báo 

 Giá cả và sản lượng 

Theo dự báo của Bộ NN&PTNT, một số địa phương trồng cà phê tại khu vực Tây Nguyên 

gặp khó khăn với tình trạng thiếu nước kéo dài, cùng với sản lượng thấp có thể sẽ đẩy giá 
nội địa tăng trong thời gian tới.  

Tuy nhiên, theo Cục Xuất nhập khẩu, dự báo thời gian tới, giá cà phê toàn cầu khó tăng 

mạnh do sức mua yếu. Theo dự báo của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), đại dịch COVID-19 có 
thể gây thiệt hại lên đến 12 nghìn tỉ USD cho nền kinh tế toàn cầu trong 2 năm.  

Nguồn cung tín dụng cho kinh doanh hàng hóa ngày càng thắt chặt. Sau ngân hàng BNP 

(Pháp), ngân hàng ABN Amro (Hà Lan) tuyên bố thắt chặt nguồn cung cấp tín dụng kinh 
doanh hàng hóa thương phẩm gồm dầu thô, kim loại và nhiều loại nông sản.  

Trong khi đó, căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc chưa có dấu hiệu lắng dịu.  

Tuy nhiên, cà phê Việt Nam đang có cơ hội tốt tại thị trường Canada. Theo Cục Chế biến và 

Phát triển Thị trường Nông sản, mặc dù nhập khẩu cà phê nói chung của Canada giảm 

nhưng nhập khẩu mặt hàng này từ Việt Nam vẫn tăng, cho thấy triển vọng của cà phê Việt 
Nam ở thị trường này. 

Với 37 triệu dân, mức sống cao và tỉ lệ đô thị hóa tới 80%, Canada là thị trường tiềm năng 

cho nhiều mặt hàng Việt Nam, trong đó có cà phê. Chính sách của Canada được đánh giá 
có độ mở cho nông sản nhiệt đới với thuế suất 0% và không có nhiều  rào cản kĩ thuật. 

Bên cạnh đó, mới đây hệ thống Walmart Canada đã đầu tư lớn để đẩy mạnh phát triển 

thương mại và cơ sở hạ tầng công nghệ nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm trực tuyến thích 
ứng với xu hướng thay đổi thói quen tiêu dùng đối phó với tình hình dịch bệnh tại Canada.  

 

 Dự báo thời tiết  

Theo Trung Tâm Khí tượng Thuỷ văn, trong tháng 8, trên các sông ở bắc Tây Nguyên xuất 

hiện 1 đợt lũ nhỏ, đỉnh lũ vẫn còn dưới mức báo động 1 (BĐ); trên sông Srêpôk xuất hiện 1 

trận lũ, đỉnh lũ tại trạm Bản Đôn 171,19m (05h/01/8), trên mức BĐ1 0,19m; trên sông Cam 

Ly xuất hiện 3 trận lũ, đỉnh lũ cao nhất tại trạm Thanh Bình 833,12m (11h/17/8) trên mức 
BĐ3 0,12m.  

Trên sông Đăk Nông xuất hiện 2 trận lũ, đỉnh lũ cao nhất tại trạm Đăk Nông 591,05m 
(19h/12/8), trên mức BĐ3 0,55m; các sông khác ở khu vực Tây Nguyên có dao động.  
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Lưu lượng dòng chảy trên sông Đăkbla tại Kon Tum thấp hơn so với TBNN cùng kì 61%, 

trên sông Srêpôk tại Giang Sơn cao hơn TBNN 10%. Tình hình hồ chứa: Mực nước các hồ 

thủy điện SêSan 3, SêSan 3A ở mức MNDBT, hồ Plêikrông thấp hơn 32,02m, hồ Ialy thấp 

hơn 21,03m, hồ Buôn Tua Srah thấp hơn 17,19m; dung tích các hồ phổ biến đạt từ 70-90% 
DTH, riêng hồ Plêikrông chỉ đạt 10,7%, hồ Ialy đạt 32,5%, hồ Buôn Tua Srah đạt 44,5%.  

Trong tháng 9, các sông thuộc khu vực Tây Nguyên có khả năng năng xuất hiện 1-2 đợt lũ, 

đỉnh lũ các sông ở mức BĐ1 và trên BĐ1, các sông suối nhỏ lên mức BĐ2-BĐ3, có sông lên 
trên BĐ3. 
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PHẦN III 

 

CTCP Vinacafe Biên Hoà: Vinacafe Biên Hoà đã công bố báo cáo tài chính 

bán niên 2020 được soát xét bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam và số liệu 
không có sự thay đổi so với báo cáo tự lập. 

6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của công ty đạt 1.152 tỉ đồng, 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. 

 

CTCP Minh Khang Capital Trading Public: Công ty Minh Khang đã có 

văn bản giải trình công bố thông tin sai lệch số liệu lợi nhuận sau thuế 
so với báo cáo soát xét. 

Sau soát xét, lợi nhuận sau thuế của Minh Khang đạt 201.370 đồng trong khi trên báo cáo 
tự lập lỗ 73,5 triệu đồng. 

Công ty cho biết do tại thời điểm công bố báo cáo tài chính quí II, kết thúc ngày 20/7 công 

ty chưa thực hiện kết chuyển chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. Quí I lợi nhuận trước 

thuế của công ty là gần 370 triệu đồng, chi phí thuế gần 74 triệu đồng, lãi sau thuế gần 296 
tiệu đồng. 

Đến quí II, lãi trước thuế âm 369 triệu đồng. Đến thời điểm công bố báo cáo tài chính bán 

niên soát xét, công ty đã tiến hành kết chuyển lại chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp dẫn 
đến sự chênh lệch trên. 

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

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. 
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CTCP Cà phê Phước An: Công ty Phước An đã công bố báo cáo tài 

chính bán niên được soát xét bởi Công ty TNHH Ernst & Young (EY) 

với điều chỉnh nhỏ trong số liệu kinh doanh. Chỉ tiêu lỗ sau thuế 6 

tháng tăng thêm 700 triệu đồng lên gần 15,78 tỉ đồng, giảm so với con số lỗ gần 25 tỉ cùng 
kì năm 2019. 

Phía kiểm toán đã đưa ra ý kiến ngoại trừ rằng công ty đã ghi nhận chi phí hoạt động kinh 

doanh phát sinh trước ngày chuyển đổi thành công ty cổ phần (1/9/2017) với tổng số tiền 
hơn 90 tỉ đồng vào chỉ tiêu “Chi phí trả trước dài hạn” và phân bổ trong 3 năm. 

Công ty đã phân bổ 15 tỉ đồng vào chi phí quản lí doanh nghiệp cho 6 tháng đầu năm 
2020. Tại ngày 30/6 số dư còn lại của số chi phí trả trước dài hạn này là 5 tỉ đồng. 

EY cho biết theo các qui định hiện hành, toàn bộ chi phí hoạt động này phải được ghi nhận 
vào chi phí ngay khi phát sinh. 

Nếu công ty ghi nhận phù hợp với các qui định kế toán hiện hành thì trên bảng cân đối kế 

toán giữa niên độ tại ngày 30/6, chỉ tiêu “Chi phí trả trước dài hạn” sẽ giảm 5 tỉ đồng 

(31/12/2019 là 20 tỉ đồng) và chỉ tiêu lỗ luỹ kế đến cuối năm 2019 tăng thêm 20 tỉ đồng. 

Đồng thời, trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ 2020, chỉ tiêu “Chi phí 

quản lý doanh nghiệp” và chỉ tiêu “Lỗ thuần sau thuế thu nhập doanh nghiệp” sẽ giảm với 
số tiền 15 tỉ đồng. 

Phía Phước An đã giải trình do công ty là đặc thù ngành sản xuất nông nghiệp, mùa vụ cà 

phê phát sinh từ ngày 1/10 của năm nay nhưng kết thúc ngày 30/9 năm sau, trong khi đó 

báo cáo tài chính của công ty phản ánh từ ngày 1/1 – 31/12 hàng năm vì vậy chi phí phát 

sinh trong năm phải được phân bổ cho năm sau mang tính gối đầu (số dư đầu kì cộng 
phát sinh trong năm sau đó phân bổ trong năm nay và phải chuyển sang năm sau). 

Các chi phí hoạt động trước của Công ty TNHH trước khi cổ phần hoá là các chi phí chờ 

phân bổ, trong đó chủ yếu là chi phí lãi vay ngân hàng do công ty chiếm dụng vốn ngắn 

hạn để đầu tư vào tài sản dài hạn nhưng không vay vốn dài hạn được nên không vốn hoá 
vào tài sản. 

Vì vậy, HĐQT thống nhất tiêu thức phân bổ chi phí này trong nhiều năm và mang tính gối 
đầu. 

Nhưng sau khi đổi sang công ty cổ phần, HĐQT quyết định các chi phí này chỉ cho phân bổ 
trong 3 năm vì vậy ảnh hưởng rất lớn đến kết quả hoạt động kinh doanh của công ty. 
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Công ty cũng đưa ra hướng khắc phục là tiếp tục phân bổ chi phí còn lại hơn 5 tỉ vào kết 
quả hoạt động kinh doanh năm 2020 đến hết ngày 31/8. 

Hiện dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất 

kinh doanh. Do đó, hướng khắc phục lỗ luỹ kế còn phụ thuộc vào tình hình chung của thế 
giới. 

 

CTCP Cà phê Thắng Lợi: Ngày 26/8, cổ phiếu CFV của công ty đã được đưa 

ra khỏi diện bị hạn chế giao dịch do công ty đã công bố thông tin báo cáo 
tài chính bán niên giữa niên độ đã soát xét. 

Trước đó, ngày 11/8, Thắng Lợi và Công ty Kiểm toán AFC Việt Nam đã tiến 
hành lập báo cáo tài chính giữa niên độ từ ngày 9/10/2019 – 30/6/2020. 

Trong đó, kiểm toán đưa ra kết luận ngoại trừ rằng đến ngày 30/6 công ty vẫn chưa quyết 

toán chi phí cổ phần hoá và xác định giá trị cổ phần vốn nhà nước để bàn giao sang CTCP 
do các vấn đề xử lí các tồn tại tài chính còn vướng mắc. 

Ngày 28/5, công ty đã có văn bản gửi Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk trình xem xét quyết toán 

chi phí cổ phần hoá hơn 1 tỉ đồng, đồng thời kiến nghị xử lí giảm trừ hơn 15 tỉ đồng vào giá 
trị phải nộp về nhà nước. 

Các khoản giảm trừ bao gồm khoản phải thu tiền thuê đất, tiền phân bón không có đối 

chiếu xác nhận có giá trị hơn 11 tỉ đồng, khoản âm quĩ khen thưởng phúc lợi gần 1,6 tỉ 

đồng, khoản tài sản thiếu chờ xử lí hơn 11 triệu đồng và chi phí sản xuất kinh doanh dở 
dang năm 2018 không thu được sản lượng theo hợp đồng khoán, liên kết gần 2,7 tỉ đồng. 

Kiểm toán cho biết tuỳ thuộc vào quyết định của cơ quan quản lí, các số liệu trình bày trên 
báo cáo tài chính có thể bị thay đổi khi có quyết định. 

Cà phê Thắng Lợi giải trình công ty bắt đầu đi vào hoạt động theo hình thức CTCP từ ngày 

9/10/2019 tuy nhiên đến nay vẫn chưa có quyết định phê duyệt quyết toán bàn giao vốn 
giữa Công ty TNHH MTV và CTCP nên chưa có cơ sở để xác nhận số liệu. 

Cụ thể các chi phí chưa được xác nhận như: Chi phí cổ phần hoá; tiền thuê đất truy thu giai 

đoạn 2006 – 2017, năm 2018 và năm 2019; tiền nợ phân bón của các hộ dân; khoản âm 
quĩ khen thưởng phúc lợi; tài sản thiếu chờ xử lí; chi phí kinh doanh dở dang.  
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Đối với các khoản này, ngày 28/6 công ty đã làm công văn để báo cáo khoản tồn đọng và 

kiến nghị xử lí khi quyết toán bàn giao vốn nhưng đến nay vẫn chưa nhận được ý kiến phản 
hồi.  
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PHẦN IV 

Qui định về xuất xứ hàng hoá trong Hiệp định EVFTA  

Ngày 15/6/2020, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 11/2020/TT-BCT qui định về 

qui tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định EVFTA. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 
1/8/2020, cùng ngày hiệu lực với Hiệp định EVFTA. 

Điểm b khoản 2 Điều 19 của Thông tư qui định đối với lô hàng xuất khẩu của Việt Nam có 

trị giá không quá 6.000 EUR, bất kì nhà xuất khẩu nào cũng được phép tự chứng nhận xuất 

xứ. Sau khi thực hiện tự chứng nhận xuất xứ (Điều 25 – Thông tư), thương nhân phải có 

trách nhiệm báo cáo, đăng tải chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa và chứng từ liên 

quan đến lô hàng xuất khẩu do thương nhân tự chứng nhận trên hệ thống 
www.ecosys.gov.vn. 

Đối với lô hàng xuất khẩu có trị giá trên 6.000 EUR, nhà xuất khẩu phải có C/O mẫu EUR.1 
thực hiện tương tự các C/O hiện hành. 

Chi tiết tham khảo tại: https://www.moit.gov.vn/documents/36315/0/CV+0812+XNK-
%20XXHH.pdf/f1ac5c5a-981a-4d1e-9a3b-ec8830662dee 

Ngày 21/8/2020, Tổng cục Hải quan đã ban hành Công văn số 5575/TCHQ-GSQL hướng 

dẫn về chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định EVFTA trong khi chờ ban hành Nghị 

định biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thực hiện Hiệp định 
này. 

Theo đó, Tổng cục Hải quan nêu rõ, đối với các tờ khai hải quan nhập khẩu đăng kí từ ngày 

1/8/2020, trường hợp người khai hải quan nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa 

được cấp từ ngày 1/8/2020, cơ quan hải quan hướng dẫn người khai hải quan khai thông 

tin về chứng từ chứng nhận xuất xứ trên tờ khai hải quan theo qui định tại Điều 5 Thông tư 

số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 
62/2019/TT-BTC ngày 5/9/2019) và thực hiện tiếp nhận theo qui định. 

Về áp dựng cơ chế tự chứng nhận xuất xứ của EU trong Hiệp định EVFTA, EU sẽ áp dụng 

cơ chế chứng nhận xuất xứ tương ứng theo qui định được hướng dẫn tại điểm c khoản 1 

Điều 19 Thông tư số 11/2020/TT-BCT (tự chứng nhận xuất xứ theo hệ thống REX). Đồng 
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thời, EU không áp dụng cơ chế chứng nhận xuất xứ tương ứng theo qui định được hướng 
dẫn tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 19 Thông tư số 11/2020/TT-BCT. 

Việt Nam sẽ cho hưởng ưu đãi đối với lô hàng có xuất xứ từ EU trên cơ sở chứng từ tự 

chứng nhận xuất xứ được phát hành bởi nhà xuất khẩu đã đăng kí mã số REX hoặc bởi bất 

kì nhà xuất khẩu nào chứng nhận cho lô hàng có trị giá không quá 6.000 EUR. Về thời điểm 

nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong khuôn khổ Hiệp định EVFTA, tiếp tục 

thực hiện theo qui định tại Điều 7 Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 (đã được 

sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 62/2019/TT-BTC ngày 5/9/2019). Trong giai đoạn dịch 

COVID-19, tham khảo thực hiện theo qui định tại Thông tư số 47/2020/TT-BTC ngày 
27/5/2020. 
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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) 

USDA 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

Bộ Công Thương 

Cục Xuất nhập khẩu 

Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản 

Kinh tế & Đô thị 

Báo Đắk Nông 

Báo Nhân Dân 

Báo cáo tài chính của các công ty: Vinacafe 

Biên Hoà, CTCP Minh Khang Capital Trading 

Public, CTCP Cà phê Phước An, CTCP Cà phê 
Thắng Lợi. 

Báo cáo “Thị trường cà phê tháng 8/2020” được Biên tập viên mục Hàng hóa của VietnamBiz tổng hợp và 

trình bày. Các số liệu, thông tin và những phân tích được tổng hợp trong báo cáo này chỉ nhằm mục đích 

cung cấp thông tin và không được sử dụng như lời khuyên cho việc tư vấn kinh doanh, tài chính và những 
lĩnh vực chuyên nghiệp khác. 

VietnamBiz sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường đối với bất kì chi phí, tổn thất hoặc thiệt hại nào cho dù 

trực tiếp hay gián tiếp, có liên quan tới hoặc là hậu quả của việc sử dụng báo cáo, hoặc liên quan tới 
những thiếu sót, sai sót. 
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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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