
Năm 2020

www.vietnambiz.vn



MỤC LỤC

vietnambiz.vn TRANG 2

mục lục

TÓM TẮT

phần 1:
THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ THẾ GIỚI

1. Tình hình sản xuất

2. Tiêu thụ

3. Diễn biến giá

4. Dự báo

phần 2:
THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ VIỆT NAM

1. Sản xuất

2. Tiêu thụ

3. Diễn biến giá

4. Dự báo

 

phần 3:
HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH

phần 4:
CHÍNH SÁCH

PHỤ LỤC

04

03

05

07

09

11

13

14

15

19

21

23

28

32

Năm 2020

ĐỘI NGŨ THỰC HIỆN:

Nội dung: Trần Đức Quỳnh, Hoàng Thị Kiều Chinh
         Thiết kế: Justin Bui



tóm tắt

Thị trường cà phê năm 2020 trải qua 

khó khăn kép khi giá cà phê vẫn chưa 

thoát khỏi cuộc khủng hoảng kéo dài 4 

năm thì đại dịch COVID-19 lan rộng 

toàn cầu, khiến nhiều nền kinh tế bị 

đóng băng kéo theo nhu cầu cà phê 

giảm sút. Thêm vào đó, tình trạng thiếu 

container rỗng cũng tác động không 

nhỏ đến hoạt động xuất khẩu của 

doanh nghiệp.

Trong đó Brazil có thể sẽ chiếm phần 

lớn sản lượng do vụ cà phê arabica 

của nước này bước vào năm được 

mùa của chu kỳ sản xuất hai năm một 

lần và cà phê robusta đạt sản lượng 

kỷ lục.

Theo Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), 

trong hai tháng đầu của niên vụ 2020 - 

2021, tổng lượng xuất khẩu cao hơn 

6,5%, đạt 20,2 triệu bao, so với 18,97 

triệu bao của cùng kỳ niên vụ trước.

Nhìn lại niên vụ 2019 – 2020, nhập 

khẩu từ tất cả các quốc gia trong nhóm 

thành viên nhập khẩu ICO và Mỹ trung 

bình giảm 2,8% xuống 10,58 triệu bao 

trong tháng 9/2020. Trong niên vụ 2019 

- 2020, tổng nhập khẩu của các nước 

này giảm 4,5% xuống 129,98 triệu bao.

Theo ông Lương Văn Tự, Chủ tịch 

Hiệp hội Cà phê - Cacao Việt Nam, với 

việc sản lượng cà phê toàn cầu và Việt 

Nam đang có xu hướng giảm như hiện 

nay, giá cà phê có thể tiếp tục tăng 

trong năm 2021.

"Thị trường cà phê đã trải qua chu kì 
giảm giá 4 năm liên tiếp. Do đó, tôi 
cho rằng giá cà phê sẽ phục hồi trong 

năm 2021 nhờ sản lượng giảm", 

ông Tự nói.

Tại Việt Nam, nhìn la ̣i cả năm 2020, giá 

cà phê trong nước biến động giảm 

trong 6 tháng đầu năm và có xu hướng 

tăng nhẹ trong 6 tháng cuối năm. 

COVID-19. "Đây là ngành tiêu thụ cà 
phê rất lớn, do đó, chừng nào ngành 
du lịch phục hồi thì cà phê cũng sẽ 

phục hồi theo", ông Tự nói.

Tuy nhiên, ông Tự cho rằng việc giá cà 

phê phục hồi hay không sẽ phải phụ 

thuộc rất nhiều vào mức độ phục hồi 

của ngành du lịch sau đại dịch 

Theo báo cáo cập nhật mới nhất của 

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), sản 

lượng cà phê toàn cầu niên vụ 2020 - 

2021 dự kiến đạt 175,5 triệu bao 60 

kg, cao hơn niên vụ trước 7 triệu bao.
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Phần 1

thị trường cà phê

thế giới



thị trường cà phê thế giới

1. Tình hình sản xuất

Theo báo cáo cập nhật mới nhất của 

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), sản 

lượng cà phê toàn cầu niên vụ 2020 - 

2021 dự kiến đạt 175,5 triệu bao 60 

kg, cao hơn niên vụ trước 7 triệu bao.

Trong đó Brazil có thể sẽ chiếm phần 

lớn sản lượng do vụ cà phê arabica của 

nước này bước vào năm được mùa 

của chu kỳ sản xuất hai năm một lần và 

cà phê robusta đạt sản lượng kỷ lục.
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                         tăng 5,8 triệu bao so với 

Điều kiện thời tiết thuận lợi ở hầu hết các 

vùng trồng cà phê đã hỗ trợ quá trình phát 

                         arabica của Brazil ước tính  

niên vụ trước lên 47,8 triệu bao.

                      Sản lượng cà phê Brazil: triển và kết trái, do đó năng suất cao hơn. 

Ngoài ra, phần lớn các khu vực sản xuất 

đang trong năm thứ hai (năm được mùa) 

của chu kỳ sản xuất hai năm một lần.

Sản lượng cà phê robusta dự kiến sẽ 

tăng 1,6 triệu bao lên mức kỷ lục 20,1 

triệu bao. 
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Biểu đồ 1: Sản lượng và tiêu thụ cà phê toàn cầu (Nguồn: ICO).
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Honduras dự kiến sẽ chiếm gần như 

toàn bộ sự tăng trưởng của khu vực, 

với mức tăng 700.000 bao lên 6,1 triệu 

bao nhờ điều kiện trồng trọt thuận lợi 

cùng với việc tăng cường bón phân để 

Tổng sản lượng cà phê của Trung Mỹ 

và Mexico dự báo tăng 900.000 bao 

lên 18,3 triệu bao tuy nhiên bệnh gỉ sắt 

trên cây cà phê vẫn tiếp tục ảnh hưởng 

đến sản lượng.

                        phê arabica của 

                         cà phê của Indonesia dự 

Việc mở rộng nhân giống vô tính và cải 

tiến kỹ thuật quản lý cây trồng cũng 

góp phần làm tăng sản lượng.

Các nhà kinh doanh cà phê cho biết cả 

kích thước hạt và chất lượng cà phê 

arabica và robusta đều vượt trội do 

thời gian ra hoa đồng đều, sau đó là 

thời tiết khô ráo trong vụ thu hoạch.

Lượng mưa dồi dào đã thúc đẩy sản 

lượng ở ba bang sản xuất chính là 

Espirito Santo, Rondonia và Bahia.

Như vậy, tổng sản lượng arabica và 

robusta của Brazil dự báo tăng 7,4 

triệu bao lên mức kỷ lục 67,9 triệu bao.

                     : Sản lượng cà Colombia

                        Colombia ước tính không 

đổi ở mức 14,1 triệu bao trong điều 

kiện cây trồng phát triển thuận lợi và 

năng suất cao hơn.

                       Indonesia: Sản lượng 

                         báo không đổi ở mức 

10,7 triệu bao do sản lượng arabica 

cao hơn bù đắp cho sản lượng 

robusta.

Lượng mưa thấp ở phía nam Sumatra 

và Java, hai khu vực chiếm khoảng 

75% diện tích trồng robusta, khiến sản 

lượng giảm 50.000 bao xuống 9,4 triệu 

bao.

Trong khi đó, sản xuất arabica ở phía 

bắc Sumatra, khu vực có điều kiện 

phát triển thuận lợi, sản lượng ước tính 

tăng 50.000 bao lên 1,3 triệu bao.

Các kho dự trữ cuối vụ được kỳ vọng 

sẽ tiếp tục duy trì ở mức 2,4 triệu bao 

do giá cả được hỗ trợ. Xuất khẩu nước 

này dự báo giảm 100.000 bao xuống 

còn 6 triệu bao.

                        Ấn Độ: Sản lượng của 

                        Ấn Độ dự kiến sẽ tăng 

                        300.000 bao lên 5,3 triệu 

bao do thời tiết thuận lợi trong giai 

đoạn ra hoa và kết trái. Xuất khẩu cũng 

như tồn kho được dự báo không đổi 

lần lượt ở mức 3,5 triệu bao và 

900.000 bao.
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Bên cạnh đó, xuất khẩu của Trung Mỹ 

và Mexico dự kiến tăng 900.000 bao 

lên 14,8 triệu bao. Hơn 45% tổng xuất 

khẩu của khu vực này được vận 

chuyển sang Liên minh châu Âu, theo 

sau là Mỹ.

tăng năng suất. Nước này chiếm 

khoảng 1/3 sản lượng của khu vực. 

Mexico và Guatemala chiếm khoảng 

20% sản lượng của khu vực và tiếp tục 

thực hiện các chương trình thay thế 

cây trồng bằng các giống kháng bệnh 

gỉ sắt. Sản lượng của Nicaragua dự 

báo sẽ giảm năm thứ ba liên tiếp cũng 

do loại bệnh này.

                      Liên minh châu Âu (EU): 

                      Nhập khẩu của Liên minh 

                      châu Âu (EU) dự báo sẽ 

tăng 1,9 triệu bao lên 49,0 triệu bao và 

chiếm gần 45% nhập khẩu cà phê của 

thế giới. Các quốc gia cung cấp cà phê 

chính cho khu vực này bao gồm Brazil 

(29%), Việt Nam (22%), Colombia 

(7%) và Honduras (6%). Dự trữ cuối vụ 

dự kiến sẽ tăng 1 triệu bao lên 14,5 

triệu.

                     Mỹ: Mỹ là quốc gia nhập 

                       khẩu cà phê nhân lớn thứ 

hai và dự kiến nhập khẩu sẽ tăng 2,1 

triệu bao lên 26 triệu bao. Các quốc 

cung cấp chính bao gồm Brazil (25%), 

Colombia (22%), Việt Nam (15%) và 

Honduras (6%). Dự trữ cuối vụ dự báo 

sẽ tăng 600.000 bao lên 7,0 triệu bao.

2. Tiêu thụ

Theo Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), 

trong hai tháng đầu của niên vụ 2020 - 

2021, tổng lượng xuất khẩu cao hơn 

6,5%, đạt 20,2 triệu bao, so với 18,97 
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Biểu đồ 2: Sản lượng cà phê khu vực Trung Mỹ và Mexico (Nguồn: ICO).
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triệu bao của cùng kỳ niên vụ trước.

Ngược lại, xuất khẩu cà phê rang xay 

từ các nước sản xuất giảm 5,5% 

xuống 103.800 bao, và cà phê hòa tan 

giảm 8,2% xuống 1,75 triệu bao.

Xuất khẩu của Brazil tăng chủ yếu do 

xuất khẩu cà phê arabica xanh đạt 

12,56 triệu bao, cao hơn 11,9% so với 

hai tháng đầu niên vụ 2019 - 2020. 

Xuất khẩu robusta xanh tăng 1,1% lên 

5,79 triệu bao.

Xuất khẩu arabica cũng tăng 16% lên 

6,84 triệu bao trong đó xuất khẩu cà 

phê arabica của Brazil có mức tăng lớn 

nhất, tăng 29,9% lên 4,21 triệu bao 

nhờ Brazil bước vào năm được mùa 

trong chu kì sản xuất hai năm một lần.

Xuất khẩu của tất cả các nhóm cà phê 

đều giảm trừ xuất khẩu arabica của 

Brazil, tăng 23,1% lên 8,31 triệu bao. 

Xuất khẩu cà phê arabica của 

Colombia giảm 4,5% xuống 2,48 triệu 

bao, các quốc gia khác giảm 5% xuống 

2,75 triệu bao và nhóm robusta giảm 

1% xuống 6,66 triệu bao.

Xuất khẩu cà phê toàn cầu trong tháng 

11/2020 đạt 10,15 triệu bao, tăng 5,7% 

so với tháng 11/2019. Xuất khẩu 

robusta đạt tổng cộng 3,31 triệu bao, 

thấp hơn 10,7% so với mức kỷ lục 3,7 

triệu bao vào tháng 11/2019.

Xuất khẩu cà phê arabica của 

Colombia tăng 3,6% lên 1,32 triệu bao 

mặc dù sản lượng trong tháng 11/2020 

thấp hơn so với tháng 11/2019. Tuy 

nhiên, xuất khẩu của các quốc gia 

khác ngoài Colombia và Brazil giảm 

5,1% xuống 1,3 triệu bao do xuất khẩu 

từ Honduras giảm 48% xuống 55.500 

bao.

Xuất khẩu cà phê của Brazil sang châu 

Âu chiếm 51,8% và Bắc Mỹ chiếm 

22,9% tổng lượng xuất khẩu. Doanh số 

xuất khẩu của Brazil tăng mạnh do nhu 

cầu về cà phê tăng cao trở lại trên thị 

trường thế giới, cùng với đó các doanh 

nghiệp xuất khẩu của nước này đã 

khắc phục được một số khó khăn về 

mặt hậu cần liên quan đến việc thiếu 

hụt container và tàu chở hàng.

Nhìn lại niên vụ 2019 – 2020, nhập 

khẩu từ tất cả các quốc gia trong nhóm 

thành viên nhập khẩu ICO và Mỹ trung 

bình giảm 2,8% xuống 10,58 triệu bao 

trong tháng 9/2020. Trong niên vụ 2019 

- 2020, tổng nhập khẩu của các nước 

này giảm 4,5% xuống 129,98 triệu bao.

Nhập khẩu của EU trong niên vụ 2019 

- 2020 giảm 2,6% xuống 78,32 triệu 

bao. Nhập khẩu của Mỹ giảm 10% 

xuống 28,36 triệu bao.

thị trường cà phê thế giới
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Ngược lại, xuất khẩu cà phê rang xay từ các nước sản xuất giảm 5,5% xuống 

103.800 bao, và cà phê hòa tan giảm 8,2% xuống 1,75 triệu bao.

Xuất khẩu của Brazil tăng chủ yếu do xuất khẩu cà phê arabica xanh đạt 12,56 triệu 

bao, cao hơn 11,9% so với hai tháng đầu niên vụ 2019 - 2020. Xuất khẩu robusta 

xanh tăng 1,1% lên 5,79 triệu bao.

Theo ICO, giá cà phê trong tháng 12/2020 được hỗ trợ bởi nhu cầu tương đối ổn 

định và sự mất giá của đồng USD. Dự trữ cà phê nhân tiếp tục giảm ở các nước 

nhập khẩu lớn, chẳng hạn như Mỹ.

3. Diễn biến giá
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Biểu đồ 3: Nhập khẩu cà phê toàn cầu niên vụ 2019 - 2020 (Nguồn: ICO).

Biểu đồ 4: Diễn biến chỉ số giá cà phê ICO từ tháng 12/2018 đến tháng 12/2020 
(Nguồn: ICO).



Theo Cục Chế biến và Phát triển Thị 

trường Nông sản, trong tháng 

12/2020, giá cà phê thế giới trên các 

sàn phái sinh biến động trái chiều. So 

với tháng trước, giá cà phê robusta 

giao tháng 1/2021 thị trường London 

giảm 39 USD/tấn xuống còn 1.362 

USD/tấn. Giá cà phê giảm khi phần lớn 

giới đầu cơ tiếp tục thể hiện sự thận 

trọng trước tin tức tiêu cực của kinh tế 

thế giới do đại dịch COVID-19 gây ra 

và trong bối cảnh chờ đợi được cung 

cấp vắc xin. Trong khi đó, tại New York, 

giá cà phê arabica giao tháng 12/2020 

tiếp tục tăng trưởng và tăng hơn 9% so 

với tháng trước, duy trì tại mốc 2.796 

USD/tấn. Tính chung trong năm 2020, 

giá cà phê robusta giao trong tháng 

1/2021 giảm 6,5% xuống 1.374 

USD/tấn. Giá cà phê arabica giao trong 

tháng 3/2021 giảm 7% xuống 2.844 

USD/tấn.

Biểu đồ 5: Diễn biến giá cà phê arabica giao kì hạn tháng 1/2021 trong 1 năm qua. 

Đvt: USD/tấn (Nguồn: (ICE) 
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Biểu đồ 6: Diễn biến giá cà phê giao trong tháng 3/2021 trong vòng 1 năm qua (Nguồn: ICE).
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Ngoài ra, độ biến động của chỉ số giá 

tổng hợp ICO tăng 1,9 điểm phần trăm 

lên 8,4% do độ biến động chỉ số nhóm 

arabica tăng lên trong khi chỉ số nhóm 

robusta là 6,1%, không đổi so với 

tháng 11.

Độ biến động đối với chỉ số giá tại 

Colombia tăng 2,4 điểm phần trăm lên 

8,6%, các quốc gia khác ngoài 

Colombia và Brazil tăng 2,2 điểm phần 

trăm lên 9,2% và chỉ số giá tại Brazil 

tăng 2,8 điểm phần trăm lên 12,2%.

Theo ICO, dự trữ cà phê arabica ghi 

nhận mức tăng 8,6% lên 1,52 triệu bao 

vào tháng 12/2020 - tháng tăng thứ ba 

liên tiếp trong khi tồn kho cà phê 

robusta đạt tới 2,31 triệu bao, cao hơn 

3,1% so với tháng 11/2020.

4. Dự báo

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn, tuy nhu cầu tiêu thụ cà phê 

hòa tan tại nhà gia tăng vì giãn cách xã 

hội nhưng mức giá cà phê robusta vẫn 

chưa thực sự được cải thiện, khi nền 

kinh tế toàn cầu đối diện với nguy cơ 

suy thoái trầm trọng do dịch bệnh 

COVID-19 lần hai khiến nhiều quốc gia 

phải tái lập các biện pháp giãn cách 

xã hội.

Tại Brazil, ba tháng đầu của niên vụ cà 

phê 2020 - 2021 đã thu được kết quả 

cao. Theo số liệu thống kê, Brazil đã 

xuất khẩu được 10,5 triệu bao cà phê, 

tăng 2,7% so cùng kỳ vụ trước, thu về 

1,3 tỉ USD - con số rất lớn trong vòng 5 

năm qua. 

ICO cũng quan ngại khi mức tiêu thụ 

toàn cầu trong quý cuối cùng của năm 

2020 có khả năng sụt giảm vì nhiều 

quốc gia trong khối tiêu thụ cà phê 

hàng đầu thế giới ở phía Bắc bán cầu 

đã tuyên bố phải đóng cửa một phần vì 

dịch bệnh covid-19 bùng phát trở lại. 

Trong khi ICO cũng ước tính toàn cầu 

đã rơi vào tình trạng dư cung nhỏ với 

khoảng 1,24 triệu bao.

Điều này khiến nhu cầu hàng hóa có 

nguy cơ bị sụt giảm mạnh. Trong một 

năm mà mọi ngành nghề, lĩnh vực đều 

Số ca nhiễm COVID-19 trên thế giới 

tăng nhiều nhất từ trước tới nay khiến 

một số nước như Pháp, Đức áp dụng 

các biên pháp phong tỏa trở lại. 

Hiệp hội các nhà xuất khẩu cà phê 

nước này (Cecafé) cho rằng, cà phê 

Brazil đã tạo ra một vị trí quan trọng 

trên thị trường cà phê thế giới nhờ vào 

số lượng lớn và chất lượng tốt. Dịch 

COVID-19 diễn biến xấu đi đã gây áp 

lực giảm giá cho thị trường hàng hóa 

toàn cầu. 

TRANG 11vietnambiz.vn

Năm 2020thị trường cà phê thế giới



TRANG 12vietnambiz.vn

Năm 2020thị trường cà phê thế giới

phải chống chọi với những thách thức 

do đại dịch COVID-19 gây ra, ngành 

cà phê cũng đã phải đối mặt với những 

bất ổn về doanh số bán hàng. 

Mặc dù vậy, Tổ chức Cecafé tin chắc 

rằng xuất khẩu cà phê của Brazil vẫn 

tiếp tục như thường lệ, đảm bảo cung 

cấp cho thị trường những sản phẩm 

đạt chất lượng và mang tính bền vững 

cao. Đồng thời, trong quá trình xuất 

khẩu, Cecafé cam đoan tuân thủ 

nghiêm ngặt các biện pháp và qui tắc 

an toàn sức khỏe do Tổ chức Y tế Thế 

giới cũng như các tổ chức y tế công 

cộng đề ra.



Phần 2

thị trường cà phê

VIỆT NAM



1. Sản xuất

hoàn thành thu hoạch 70% lượng cà 

Ông Lương Văn Tự, Chủ tịch Hiệp hội 

Cà phê - Cacao Việt Nam, cho rằng 

bước sang niên vụ 2020 - 2021, sản 

lượng cà phê sẽ còn giảm khoảng 

15% do ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ hồi 

tháng 10 và hạn hán hồi tháng 5 và 

tháng 6. 

Nam, sản lượng cà phê niên vụ 2019 - 

2020 đạt 1,8 triệu tấn, giảm 5% so với 

Theo Hiệp hội Cà phê - Cacao Việt 

phê robusta của niên vụ 2020 – 2021.

niên vụ 2018 - 2019. Hiện Việt Nam đã 

Hiện tại, người dân đã thu hoạch được 

khoảng 60 - 70% sản lượng niên vụ cà 

phê niên vụ 2020 - 2021.

Trước đó hồi tháng 11, USDA dự báo 

sản lượng cà phê của Việt Nam niên 

vụ 2020 - 2021 sẽ giảm 3,5% so với 

niên vụ 2019/20, xuống còn 30,2 triệu 

bao (mỗi bao 60 kg).

Ông Tự cho biết những năm gần đây, 

do giá cà phê thấp nên người dân 

trồng xen canh với các loại cây khác. 

Điều này dẫn tới diện tích cà phê giảm. 

Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn, diện tích cà phê 

của Việt Nam năm 2020 là 680.000 ha, 

giảm khoảng 2% so với năm 2019. 

Bước sang năm 2021, Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn cho 

rằng diện tích sẽ còn giảm xuống 

khoảng 675.000 ha. 

Mức độ giảm sản lượng dự kiến trong 

niên vụ 2020 - 2021 mà Hiệp hội Cà 

phê - Cacao Việt Nam đưa ra cao hơn 

so với  Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA).

USDA cho biết thông lệ, khi giá cà phê 

xuống thấp, người dân có xu hướng 

chuyển hướng sang trồng cây hồ tiêu. 

Tuy nhiên, những năm gần đây, cả 

ngành hồ tiêu cũng hứng chịu cuộc 

khủng hoảng dư cung khi diện tích gấp 

3 lần quy hoạch nên giá xuống thấp kỉ 

lục. Do đó, người trồng cà phê chuyển 

sang trồng xen canh các loại cây ăn 

quả như xoài, sầu riêng…

Theo đó, vụ mùa năm nay, kỹ thuật thu 

hái và phơi sấy sau thu hoạch đã được 

quan tâm nhiều hơn, tạo động lực đẩy 

giá cà phê đi lên. 

Mặc dù diện tích giảm nhưng con số 

này vẫn vượt so với quy hoạch trong 

đề án Phát triển ngành cà phê bền 

vững giai đoạn 2015 - 2020. Theo đề 

án này, đến năm 2020 tổng diện tích 

cà phê của cà nước là 600.000 ha và 

tổng kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 

3,8 - 4,2 tỷ USD. 

Theo Cục Chế biến và Phát triển Thị 

trường Nông sản, vụ cà phê năm nay 

của Việt Nam bị mất mùa và thu hoạch 

trễ hơn so với các năm trước nên 

chưa tạo áp lực lên thị trường. 
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2. Tiêu thụ

Theo ước tính của Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản, xuất khẩu cà 

phê tháng 12 năm 2020 ước đạt 85 nghìn tấn với giá trị đạt 170 triệu USD, đưa khối 

lượng và giá trị xuất khẩu cà phê cả năm 2020 đạt 1,51 triệu tấn và 2,66 tỷ USD, 

giảm 8,8% về khối lượng và giảm 7,2% về giá trị so với năm 2019. 

Số liệu xuất khẩu cà phê
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11 tháng đầu năm 2020 với thị phần lần lượt là: 

Đức, Mỹ và Italy tiếp tục là ba thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất của Việt Nam trong 

Trong 11 tháng đầu năm 2020, giá trị xuất khẩu cà phê tăng mạnh tại các thị trường: 

250

200

150

100

50

0
Th1 Th2 Th3 Th4 Th5 Th6 Th7 Th8 Th9 Th10 Th11 Th12

Nghìn tấn

Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020

Biểu đồ 7: Lượng cà phê xuất khẩu qua các tháng giai đoạn 2018 - 2020 

(Nguồn: Cục Xuất nhập khẩu)

Đức 12,8%

319,2 đạt 

triệu USD

Mỹ 9,3%

230,6 đạt 

Italy 8,4%

208,2đạt 

triệu USD triệu USD

Ba Lan 35,6%

36,5 đạt 

triệu USD

Malaysia 15,2%

65,3đạt 

triệu USD

Nhật Bản 15,4%

170,3 đạt 

triệu USD

giảm mạnh nhất tại thị trường:

Ngược lại, giá trị xuất khẩu cà phê Anh 36,5%

46,4 đạt 

triệu USD



-2,9

13,2

-39,8

-3,9

30,0

-38,3

-0,5

1.822.472

135.261

4.930

524.842

1.216.101

58.673

2.983

-25,1

-53

56

Chủng loại

Tháng 11/2020 So với tháng 
11/2019 (%) 11 tháng năm 2020 So với cùng kỳ 

năm 2019 (%)

Lượng 
(tấn)

Trị giá 
(nghìn 
USD)

Lượng Trị 
giá Lượng

Robusta 

Arabica 

Cà phê Excelsa 

70.784

1.708

77

111.011

3.835

137

-22,1

-49,1

48,4

Cà phê chế biến

Lượng 
(tấn)

Trị giá 
(nghìn 
USD)

Trị 
giá

46.145 0,3

Trong đó, xuất khẩu cà phê robusta 

sang nhiều thị trường chính giảm, như: 

Đức, Mỹ, Tây Ban Nha, Nga, Bỉ, Thái 

Lan. Ngược lại, xuất khẩu cà phê 

robusta sang các thị trường chính khác 

tăng, như: Italy, Nhật Bản, Algeria, 

Philippines. 

Theo số liệu tính toán từ Tổng cục Hải 

quan, xuất khẩu cà phê robusta tháng 

11/2020 đạt 70,78 nghìn tấn, trị giá 

111 triệu USD, giảm 25,1% về lượng 

và giảm 22,1% về trị giá so với tháng 

11/2019. Trong 11 tháng năm 2020, 

xuất khẩu cà phê robusta đạt 1,22 triệu 

tấn, trị giá 1,82 tỷ USD, giảm 2,9% về 

lượng và giảm 3,9% về trị giá so với 

cùng kỳ năm 2019. 

Kim ngạch xuất khẩu cà phê chế biến 

tháng 11/2020 tăng 0,3% so với tháng 

11/2019, đạt 46,14 triệu USD. 

Tuy nhiên, trong 11 tháng năm 2020 

kim ngạch xuất khẩu cà phê chế biến 

giảm 0,5% so với cùng kỳ năm 2019, 

đạt 524,84 triệu USD. Trong đó, xuất 

khẩu cà phê chế biến sang thị trường 

Philippines, Trung Quốc giảm, nhưng 

xuất khẩu sang Nga, Mỹ, Nhật Bản, 

Tây Ban Nha, Đức tăng.
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Theo số liệu thống kê từ Trung tâm 

Thương mại Quốc tế, nhập khẩu cà 

phê của Tây Ban Nha trong 10 tháng 

năm 2020 đạt 297,1 nghìn tấn, trị giá 

838,9 triệu USD, tăng 1,9% về lượng 

và tăng 4,7% về trị giá so với cùng kỳ 

năm 2019. 

10 tháng năm 2020, Tây Ban Nha tăng 

nhập khẩu chủng loại cà phê arabica 

Bảng 1: Chủng loại cà phê xuất khẩu tháng 11 và 11 tháng năm 2020

(Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan)



Thị trường
10 tháng năm 2020 So với cùng kỳ năm 2019 (%)

Lượng (tấn)
Trị giá 

(nghìn USD)
	 Giá NKBQ 

(USD/tấn)
	 Lượng Trị giá Giá NKBQ

Tổng

Thị trường khác

Việt Nam 

Brazil

Indonesia

Hà Lan

Colombia

297.101
106.720
46.535
35.189
18.979
15.654

11.182

7.877

7.713
5.213

5.176
36.863

838.888
183.346
100.389
82.389
32.392
55.739

17.732

178.171

13.322
13.917

26.313
135.178

Uganda

Pháp

Honduras

Đức

Bờ Biển Ngà

 2.824
1.718
2.157
2.341
1.707
3.561
1.586

22.619

1.727
2.670

5.083
3.667

1,9
-11,8

8,0
10,2
81,7
-2,6
26,3

-1,0

296,4
-37,9

201,4
-8,2

4,7
-12,6

3,2
16,9
73,0

6,6
21,7

12,3

276,1
-30,1

54,2
-2,4

2,8
-1,0

-4,5
6,1

-4,8
9,4

-3,6

13,4

-5,1
12,7

-48,8
6,3

hoặc robusta chưa rang, chưa khử 

caphêin (HS 090111), mức tăng 5,3% 

về lượng và tăng 2,3% về trị giá so với 

cùng kỳ năm 2019, đạt 249,5 nghìn 

tấn, trị giá 495 triệu USD; ngược lại, 

Tây Ban Nha giảm nhập khẩu các 

chủng loại cà phê khác. 

10 tháng năm 2020, giá nhập khẩu 

bình quân cà phê của Tây Ban Nha đạt 

mức 2.824 USD/tấn, tăng 2,8% so với 

cùng kỳ năm 2019. Trong đó, giá nhập 

khẩu cà phê của Tây Ban Nha tăng 

khá mạnh từ các thị trường Đức, 

Colombia, Pháp, Honduras.
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Ngược lại, Tây Ban Nha tăng nhập 

khẩu cà phê từ Brazil trong 10 tháng 

năm 2020, mức tăng 8,0% về lượng và 

tăng 3,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 

2019, đạt 46,5 nghìn tấn, trị giá 100,4 

triệu USD. 

năm 2020, thấp hơn so với 41,49% 

trong 10 tháng năm 2019. 

10 tháng năm 2020, Tây Ban Nha tăng 

nhập khẩu cà phê từ nhiều thị trường 

cung cấp chính, nhưng giảm từ các thị 

trường Việt Nam, Colombia, Pháp, 

Honduras. Nhập khẩu cà phê của Tây 

Ban Nha từ Việt Nam trong 10 tháng 

năm 2020 đạt 106,72 nghìn tấn, trị giá 

183,35 triệu USD, giảm 11,8% về 

lượng và giảm 12,6% về trị giá so với 

cùng kỳ năm 2019. 

Thị phần cà phê của Việt Nam trong 

tổng lượng nhập khẩu của Tây Ban 

Nha chiếm 35,92% trong 10 tháng 

Bảng 2: Thị trường cung cấp cà phê cho Tây Ban Nha trong 10 tháng năm 2020

(Nguồn: Trung tâm Thương Mại Quốc Tế)
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(Đan Mạch).

 

Việt Nam chủ yếu xuất khẩu cà phê 

chưa rang, chưa khử chất cafein vào 

Thụy Điển, Đan Mạch và Na Uy, 

khoảng 6,8 triệu USD năm 2019. Trong 

khi đó, mỗi năm các nước này nhập 

khẩu khoảng 455 triệu USD và chủ yếu 

nhập khẩu từ Brazil, Honduras.

 

Các nước Bắc Âu chủ yếu nhập khẩu 

hạt cà phê arabica và chỉ nhập khẩu 

lượng nhỏ cà phê robusta. Trong khi 

đó, Việt Nam lại chủ yếu xuất khẩu cà 

phê robusta, chiếm khoảng 95% lượng 

Thị phần cà phê của Brazil trong tổng 

lượng nhập khẩu của Tây Ban Nha 

chiếm 15,66% trong 10 tháng năm 

2020, tăng so với 14,78% trong 10 

tháng năm 2019.

Theo Bộ Công Thương, Na Uy đứng 

thứ hai trên thế giới về tiêu thụ cà phê 

bình quân đầu người với mức ước tính 

9,9 kg mỗi năm. Đan Mạch và Thụy 

Điển xếp thứ tư và thứ sáu trong bảng 

xếp hạng này, với lần lượt 8,7 kg và 

8,2 kg.

 

Ở Đan Mạch, Thụy Điển và Na Uy cà 

phê chủ yếu được tiêu thụ là cà phê 

đen, không có sữa và đường, vì vậy 

chất lượng của cà phê rất quan trọng. 

Brazil là nhà cung cấp cà phê lớn nhất 

cho Na Uy, Thụy Điển và Đan Mạch lần 

lượt là 44%, 40% và 27%. Một số công 

ty nhập khẩu và rang cà phê lớn ở 

Scandinavia bao gồm Friele, Joh. 

Johannson Kaffe (Na Uy), Arvid 

Nordquist (Thụy Điển) và BKI 

Thị trường 
khác 17,91%

Việt Nam
41,49%

Pháp
2,73

Brazil
14,78%

Đức
10,96%

Uganda
3,58%

Colombia
5,51%

Bờ Biển Ngà
3,04%

Việt Nam
35,92%

Thị trường 
khác 18,50%

Bờ Biển Ngà
3,76%

Colombia
5,27%

Uganda
6,39%

Đức
11,84%

Pháp
2,65

Brazil
15,66%

Biểu đồ 8: Cơ cấu thị trường cung cấp cà phê cho Tây Ban Nha 

(Nguồn: Cục Xuất nhập khẩu)

10 tháng năm 2019 10 tháng năm 2020

(% tính theo lượng)
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3. Diễn biến giá 

Cà phê chế biến

Theo Bộ Công Thương, Việt Nam có 

nhiều sản phẩm nông sản tươi như trái 

thanh long, chôm chôm và các sản 

phẩm chế biến như cà phê hòa tan 

đang rất được ưa chuộng tại thị 

trường Ấn Độ, đồng thời doanh nghiệp 

Ấn Độ mong muốn hợp tác với Việt 

Nam để phát triển các sản phẩm nội – 

ngoại thất từ gỗ… đó là phát biểu của 

ông Atul Kumar Saxena, Chủ tịch các 

Phòng Thương mại và Công nghiệp 

các nhà nhập khẩu Ấn Độ (IICCI).

xuất khẩu cà phê của Việt Nam. Ngoài 

ra, vấn đề môi trường cũng được đặc 

biệt quan tâm.

 

Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt 

Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) có 

hiệu lực từ ngày 1/8/2020, trong đó 

mặt hàng cà phê được hưởng thuế 0% 

sẽ giúp cà phê Việt Nam có lợi thế 

cạnh tranh so với các đối thủ cạnh 

tranh tại khu vực này và đây là cơ hội 

cho các doanh nghiệp Việt Nam. Với kinh nghiệp hơn 30 năm đầu tư và 

kinh doanh tại Việt Nam, ông Atul 

Kumar Saxena, chủ tịch IICCI cho biết 

“Trong thời gian qua, IICCI đã tích cực 

phối hợp với Thương vụ - Đại sứ quán 

Việt Nam tại Ấn Độ để mở cửa thị 

trường nông sản và thực phẩm chế 

biến, các hội viên của phòng Thương 

mại và công nghiệp IICCI đã bắt nhập 

khẩu các sản phẩm cà phê hòa tan và 

các sản phẩm khác.

Đặc biệt là món ăn tráng miệng yêu 

thích tại các tiệc cưới sang trọng tại Ấn 

Độ, sản phẩm cà phê hòa tan được 

bán phổ biến trên các trang web bán 

hàng trực tuyến”.

Để thúc đẩy xuất khẩu cà phê vào khu 

vực này, Bộ Công Thương khuyến 

nghị các doanh nghiệp cần chú trọng 

vào khâu canh tác, phát triển sản xuất 

xuất gắn với môi trường bền vững để 

tạo thu hút người tiêu dùng. Ngoài ra, 

phân khúc cà phê cao cấp phát triển 

mạnh tại khu vực Bắc Âu do mức thu 

nhập cao cũng như văn hóa cà phê 

phát triển mạnh hơn các nước khác. 

Theo EVFTA, 39 sản phẩm của Việt 

Nam được EU công nhận và bảo hộ 

chỉ dẫn địa lý, trong đó có cà phê Buôn 

Mê Thuột. Ngoài việc phát triển thị 

trường cà phê truyền thống, doanh 

nghiệp có thể cân nhắc phát triển 

thương hiệu cà phê đặc sản.

Nhìn lại cả năm 2020, giá cà phê trong 

nước biến động giảm trong 6 tháng 

đầu năm và có xu hướng tăng nhẹ 

trong 6 tháng cuối năm. So với thời 
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điểm cuối năm 2019, giá cà phê vối 

nhân xô tháng 12 tại các tỉnh Tây 

Nguyên tăng nhẹ 500 đồng/kg. Tuy 

nhiên, giá lại giảm 100 – 200 đồng/kg 

so với tháng 11/2020, ở mức 32.500 – 

32.900 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 

rubusta giá FOB giao tại cảng TP HCM 

ổn định tại ngưỡng 34.500 đồng/kg. Vụ 

cà phê năm nay của Việt Nam bị mất 

mùa và thu hoạch trễ hơn so với các 

năm trước nên chưa tạo áp lực lên thị 

trường. Theo đó, vụ mùa năm nay, kỹ 

thuật thu hái và phơi sấy sau thu hoạch 

đã được quan tâm nhiều hơn, tạo 

động lực đẩy giá cà phê đi lên.

Tháng 12/2020, giá xuất khẩu bình quân cà phê ước đạt mức 2.000 USD/tấn, tăng 

3,9% so với tháng 11/2020 và tăng 14,9% so với tháng 12/2019. Năm 2020, giá xuất 

khẩu bình quân cà phê ước đạt mức 1.759 USD/tấn, tăng 1,8% so với năm 2019.

Biểu đồ 9: Diễn biến giá cà phê năm 2020 

(Nguồn: Tổng hợp số liệu từ Tintaynguyen.com)
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Xuất khẩu robusta khả năng tiếp tục 

tăng cao khi nhu cầu cà phê hòa tan tại 

nhà nhiều hơn trong bối cảnh các 

nước áp đặt các biện pháp hạn chế 

tiếp xúc để ngăn chặn dịch COVID-19.

Tuy nhiên, ông Tự cho rằng việc giá cà 

phê phục hồi hay không sẽ phải phụ 

thuộc rất nhiều vào mức độ phục hồi 

của ngành du lịch sau đại dịch 

năm 2021. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn nhận định tuy nhu cầu tiêu thụ cà 

phê hòa tan tại nhà gia tăng vì giãn 

Giá cà phê có thể tiếp tục tăng trong 

năm 2021. "Thị trường cà phê đã trải 
qua chu kì giảm giá 4 năm liên tiếp. 
Do đó, tôi cho rằng giá cà phê sẽ phục 
hồi trong năm 2021 nhờ sản lượng 

giảm", ông Tự nói.

COVID-19. "Đây là ngành tiêu thụ cà 
phê rất lớn, do đó, chừng nào ngành 
du lịch phục hồi thì cà phê cũng sẽ 

phục hồi theo", ông Tự nói.

Cùng với thông tin thử nghiệm vắc xin, 

sẽ thúc đẩy lượng xuất khẩu tăng lên, 

dự báo xuất khẩu cà phê sẽ có nhiều 

tín hiệu lạc quan trong những tháng 

đầu năm 2021. 

Các thị trường nhập khẩu cà phê lớn 

của Việt Nam đều gặp thiệt hại lớn vì 

dịch COVID-19 và tiếp tục thực hiện 

giãn cách xã hội ở mức cao, tăng 

cường nhu cầu tiêu thụ cà phê tại nhà. 

Cục Chế biến và Phát triển Nông sản 

cho biết tồn kho cà phê tại các kho 

cảng trên thế giới đã giảm xuống mức 

thấp nhất trong nhiều năm qua là tín 

hiệu lạc quan cho thấy thị trường xuất 

khẩu cà phê sẽ cải thiện trong 

4. Dự báo

Giá cả và sản lượng

Theo ông Lương Văn Tự, Chủ tịch 

Hiệp hội Cà phê - Cacao Việt Nam, với 

việc sản lượng cà phê toàn cầu và Việt 

Nam đang có xu hướng giảm như 

hiện nay, 

Biểu đồ 10: Diễn biến giá cà phê năm 2020. (Đvt: USD/tấn) 

(Nguồn: Cục Xuất nhập khẩu)

Năm 2020 Năm 2019
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Việt Nam. 

cách xã hội nhưng mức giá cà phê 

robusta vẫn chưa thực sự được cải 

thiện, khi nền kinh tế toàn cầu đối diện 

với nguy cơ suy thoái trầm trọng do 

dịch bệnh COVID-19 lần hai khiến 

nhiều quốc gia phải tái lập các biện 

pháp giãn cách xã hội. 

Theo Trung Tâm Khí tượng Thuỷ văn, 

trong tháng 1/2021, không khí lạnh 

(KKL) hoạt động mạnh nên xuất hiện 

nhiều ngày rét kéo dài.Tại khu vực Bắc 

Bộ và Bắc Trung Bộ có khoảng 3-4 đợt 

rét đậm, rét hại. Cần đề phòng các 

hiện tượng thời tiết cực đoan có thể 

xuất hiện như sương muối, băng giá 

tại khu vực các tỉnh vùng núi phía Bắc; 

mưa dông trái mùa tại các tỉnh 

Thị trường còn thể hiện sự quan ngại 

khi Việt Nam, nhà sản xuất robusta lớn 

nhất thế giới phải liên tục hứng chịu 

mưa bão khiến thu hoạch vụ mùa mới 

không chỉ bị trì hoãn mà còn kéo theo 

nguy cơ chất lượng hạt sụt giảm vì 

thiếu nắng để phơi sấy.

Việc tham gia các hiệp định thương 

mại tự do mới (FTAs) đang tạo ra 

những cơ hội cũng như thách thức 

đan xen cho ngành hàng cà phê 

Thuận lợi dễ nhận thấy là được hưởng 

ưu đãi về thuế suất, mở rộng thị 

trường tiêu thụ, thu hút nguồn vốn đầu 

tư nước ngoài vào sản xuất, chế biến 

cà phê. Tuy nhiên, các doanh nghiệp 

trong nước bắt buộc phải đổi mới về 

công nghệ để tăng khả năng cạnh 

tranh, gia tăng giá trị cà phê...EVFTA 

sẽ có ảnh hưởng lớn nhất bởi hấp dẫn 

về quy mô và ưu đãi thuế, nhất là cho 

các sản phẩm cà phê chế biến.

Dự báo thời tiết 

phía Nam. 

gió Đông.

Trong tháng, tại Bắc Bộ và Bắc Trung 

Bộ phổ biến ít mưa, tổng lượng mưa 

(TLM) thấp hơn TBNN cùng thời kỳ.

Nhiệt độ trung bình tháng tại Bắc Bộ, 

Trung Bộ phổ biến thấp hơn khoảng 
0

0,5-1,0 C so với giá trị trung bình nhiều 

năm (TBNN), các nơi khác ở mức xấp 

xỉ TBNN.

Dải áp thấp xích đạo kết hợp với nhiễu 

động gió Đông hoạt động trong nửa 

đầu tháng nên TLM tại Trung Trung Bộ, 

Nam Trung Bộ phổ biến 50-100mm, có 

nơi cao hơn. Tây Nguyên và Nam Bộ 

có khả năng xuất hiện mưa trái mùa 

trong tuần đầu tháng 01 với TLM phổ 

biến 10-25mm, nửa cuối tháng tại khu 

vực ít có mưa.

Tại Trung Bộ có thể xuất hiện mưa, 

mưa vừa đến mưa to do ảnh hưởng 

của KKL kết hợp với nhiễu động 
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Năm 2020 được đánh giá là năm khó 

khăn với doanh nghiệp cà phê khi giá 

cà phê vẫn chưa thoát khỏi cuộc 

khủng hoảng kéo dài 4 năm thì đại dịch 

COVID-19 khiến nhiều nền kinh tế bị 

đóng băng kéo theo nhu cầu cà phê 

giảm sút. 

Chưa kể tới việc thiếu container rỗng 

những tháng cuối năm khiến doanh 

nghiệp không thể xuất được hàng dù 

đã vào vụ.

Ông Phan Minh Thông, Chủ tịch kiêm 

Tổng giám đốc của CTCP Phúc Sinh, 

từng chia sẻ với chúng tôi trong một 

bài phỏng vấn cuối năm 2020 rằng 

“chưa bao giờ Phúc Sinh xuất hàng ít 

như thời điểm này, bình thường công 

ty xuất ít nhất 40 container/ngày nhưng 

giờ xuất chỉ khoảng 3 container/ngày.

Các nước tiêu thụ cà phê lớn trên thế 

giới như Mỹ, Đức, Anh, Ý, Pháp, Thụy 

Sỹ, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Hàn 

Quốc... đang thực hiện giãn cách xã 

hội khiến các trung tâm thương mại 

lớn, các quán cà phê đóng cửa, dẫn 

tới việc tiêu thụ cà phê chậm lại. 

Ngoài ra, do ảnh hưởng của biến đổi 

khí hậu toàn cầu, trong đó có vùng Tây 

Nguyên là địa bàn hoạt động chủ yếu 

của ngành cà phê và tổng công ty, 

năng suất và chất lượng sản phẩm 

giảm đã làm ảnh hưởng tới hiệu quả 

sản xuất, kinh doanh của Vinacafe, 

Chủ tịch HĐTV Vinacafe cho hay.

Hiện các doanh nghiệp cà phê niêm 

yết thị trường chứng khoán hoặc giao 

dịch UPCoM vẫn chưa công bố báo 

cáo tài chính quý IV/2020 nhưng Tổng 

công ty Cà phê Việt Nam (Vinacafe) 

cho biết lỗ gần 26 tỷ đồng năm 2020.

Ông Thông cũng dự báo năm 2021 

vẫn tiếp tục “đen tối”, thị trường xuất 

khẩu dự báo tiếp tục khó khăn vào quý 

I và quý II.

Theo số liệu 9 tháng đầu năm, hai 

doanh nghiệp là CTCP Cà phê Gia Lai, 

CTCP Cà phê Phước An vẫn chưa 

thoát lỗ khi ghi nhận lỗ lần lượt hơn 18 

tỷ và 24 tỷ đồng.

Còn ông Phan Xuân Thắng, Chủ tịch 

Hội đồng thành viên (HĐTV) Tổng 

công ty Cà phê Việt Nam (Vinacafe), 

chia sẻ tại buổi làm việc của Phó Chủ 

tịch Ủy ban Quản lý Vốn nhà nước tại 

doanh nghiệp (CMSC), với tổng công 

ty rằng từ cuối năm 2019 đến nay, thị 

trường cà phê bị ảnh hưởng rất lớn 

của đại dịch COVID-19 khiến giá cà 

phê giảm mạnh. 

Giá bán đã thấp hơn giá thành sản 

xuất từ 5 - 8 triệu đồng/tấn; giá xuất 

khẩu giảm xuống đáy 1.073 USD/ tấn. 

Tin hoạt động của các doanh nghiệp ngành cà phê
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                      vốn, lỗ gần 26 tỷ đồng 

Tại buổi làm việc của Phó Chủ tịch Ủy 

ban Quản lý Vốn nhà nước tại doanh 

nghiệp (CMSC) với tổng công ty, lãnh 

đạo doanh nghiệp cho biết năm 2020, 

số lượng cà phê nhân xuất khẩu đạt 

9.778,54 tấn, kim ngạch xuất nhập 

khẩu đạt 16,38 triệu USD. 

“Ông lớn” CTCP VinaCafé Biên Hòa 

ghi nhận lãi sau thuế tăng 5% lên 209 

tỷ đồng. Còn CTCP Minh Khang 

Capital Trading Public đã thoát lỗ 

nhưng cũng chỉ lãi hơn 1,6 tỷ đồng 9 

tháng. Phía CTCP Cà phê Thắng Lợi 

lãi gần 6 tỷ đồng.

                      Tổng công ty Cà phê    
                      Việt Nam (Vinacafe):   
                      Kinh doanh dưới giá 

                      năm 2020

Năm 2020, doanh thu toàn tổng công 

ty ước đạt 1.940 tỷ đồng, nộp ngân 

sách nhà nước 55,8 tỷ đồng. Trong đó, 

doanh thu của công ty mẹ đạt 1.314 tỷ 

đồng.

năm 2020. 

Vinacafe có hoạt động sản xuất kinh 

doanh chính là thu mua cà phê nhân 

xô của các đơn vị thành viên và các 

đơn vị bên ngoài (cà phê tư nhân). 

Theo ông Nguyễn Quế Dương, Phó Vụ 

trưởng phụ trách Vụ Nông nghiệp, qua 

công tác giám sát Vinacafe, cũng như 

thường xuyên cập tình hình sản xuất 

kinh doanh của tổng công ty, Vụ Nông 

nghiệp nhận thấy doanh nghiệp đã gặp 

rất nhiều khó khăn trong 

Theo kế hoạch năm 2020 với sản 

lượng dự kiến 30.000 tấn, tổng công ty 

thực hiện 9.778,5 tấn với kết quả sản 

xuất kinh doanh lỗ 25,6 tỷ đồng. 

Do đó, trong xây dựng kế hoạch sản 

xuất, kinh doanh năm 2021, ông 

Nguyễn Quế Dương đề nghị Vinacafe 

cần báo cáo cụ thể cơ sở xây dựng, 

trong đó làm rõ dự báo về xu hướng, 

giá cà phê thế giới năm 2021. 

Ngoài ra, cần làm rõ sản lượng thu 

khoán năm 2021, các khoản chi phí tài 

chính, chi phí quản lý doanh nghiệp 

làm căn cứ xác định hiệu quả sản xuất, 

kinh doanh năm 2021.

Phó Chủ tịch CMSC Nguyễn Ngọc 

Cảnh nhận định diễn biến phức tạp 

Ông Nguyễn Quế Dương cũng lưu ý 

Vinacafe cần tập trung vào một số 

nhiệm vụ gồm thành lập tổ rà soát, dự 

báo thị trường để có kế hoạch thu 

mua, bán cà phê có hiệu quả; tiếp tục 

tiết giảm chi phí quản lý doanh nghiệp; 

thực hiện tăng cường tăng cường 

công tác quản lý sản xuất kinh doanh, 

công tác cổ phần hóa doanh nghiệp 

theo chỉ đạo.
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                        CTCP Minh Khang 
                        Capital Trading 

                       An (Mã chứng khoán: 

Ông bắt đầu gia nhập Cà phê Phước 

An từ năm 1998 và từng kinh qua 

nhiều vị trí như: Quyền Kế toán trưởng, 

Trợ lý giám đốc, Trưởng phòng Xuất 

nhập khẩu, Phó Tổng giám đốc.

                        nhân bị xử phạt vì           

                       CTCP Cà phê Phước  

Căn cứ kết quả xác minh của cơ quan 

công an, kết quả giám sát, kiểm tra của 

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

(UBCKNN) cho thấy ông Lê Văn Hoan 

đã sử dụng 29 tài khoản để liên tục 

mua bán, tạo cung cầu giả tạo, thao 

túng cổ phiếu CTP Công ty cổ phần 

CTCP Minh Khang Capital Trading 

Public.

của dịch bệnh COVID-19 làm cho giá 

cà phê thế giới giảm sâu, dẫn đến việc 

Vinacafe luôn chịu sức ép giá bán thấp 

hơn so với giá thành sản xuất. 

Đồng thời, HĐQT cũng bổ nhiệm bà 

Nguyễn Huyền Trâm (sinh năm 1982) 

làm Tổng giám đốc kiêm người đại 

diện pháp luật thay ông Trung từ ngày 

1/1/2021.

Thông tin thêm, ngoài vị trí Tổng giám 

đốc, ông Hồ Sỹ Trung còn là Phó Chủ 

tịch HĐQT của Cà phê Phước An.

Trong năm 2020, các chỉ tiêu về tài 

chính, sản xuất kinh doanh cơ bản của 

Vinacafe đều chưa đạt so với kế hoạch 

đề ra nhưng số lỗ đã giảm so với năm 

2019.

Hết năm 2019, ông Hồ Sỹ Trung đại 

diện cho UBND tỉnh Đắk Lắk nắm gần 

4,77 triệu cổ phiếu CPA, tương ứng 

với tỷ lệ sở hữu 35%. Cá nhân ông 

Trung chỉ sở hữu 0,4% vốn tại CPA, 

tương ứng với  54.737 cổ phiếu

Ngày 25/12/2020, Hội đồng quản trị 

(HĐQT) của Cà phê Phước An đã 

công bố nghị quyết thông qua việc 

miễn nhiệm ông Hồ Sỹ Trung (sinh 

năm 1969) khỏi vị trí Tổng giám đốc 

kiêm người đại diện pháp luật của 

công ty từ ngày 1/1/2021.

                        Public (Mã chứng 
                        khoán: CTP): Một cá 

                        thao túng cổ phiếu                       giám đốc

                    

                       CPA): Có tân tổng 

Theo kết quả xác minh của Cơ quan 

công an, hậu quả do hành vi thao túng 

cổ phiếu CTP của ông Lê Văn Hoan 

gây ra chưa đến mức truy cứu trách 

nhiệm hình sự. 

Do vậy, ngày 30/11/2020, UBCKNN 

ban hành quyết định phạt vi phạm 

hành chính đối với ông Lê Văn Hoan 

số tiền 600 triệu đồng. 
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Trong đó, Công ty TNHH MTV cà phê Ea 

Sim có số nợ thuế lớn nhất tỉnh với hơn 10 tỷ 

đồng. Tiếp đến là Công ty TNHH MTV cà 

phê Ea Ktur nợ gần 10 tỷ đồng; Công ty 

TNHH MTV cà phê Việt Đức nợ khoảng 8,4 

tỷ đồng; Công ty TNHH MTV cà phê Việt 

Thắng nợ hơn 8 tỷ đồng.

Báo VOV thông tin, ông Ngô Việt Hồng, Phó 

cục trưởng Cục thuế tỉnh Đắk Lắk, cho biết 

với tình hình sản xuất, kinh doanh đang rất 

khó khăn, các doanh nghiệp gần như không 

có khả năng nộp khoản nợ

 

Căn cứ kết quả kiểm tra và các tài liệu 

có trong hồ sơ, xem xét tính toán số lợi 

bất hợp pháp từ việc thực hiện hành vi 

vi phạm cho thấy không có số lợi bất 

hợp pháp từ hành vi vi phạm của ông 

Lê Văn Hoan.

16 công ty thuộc Vinacafe ở Đắk 

Lắk nợ thuế tới 70 tỷ đồng

Báo VOV đưa tin, những doanh nghiệp 

nhà nước, trực thuộc Tổng Công ty cà 

phê Việt Nam (Vinacafe) đang có số 

nợ thuế lớn nhất ở Đắk Lắk.

Theo thống kê của Cục thuế tỉnh Đắk Lắk, 

16 công ty cà phê trực thuộc Tổng công ty 

Cà phê Việt Nam ở trên địa bàn đang nợ 

đến 70 tỷ đồng tiền thuế. 

 thuế này.

Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp, tỉnh cho 

cơ chế doanh nghiệp đóng số nợ thuế trong 

5 năm (2020 - 2025), mỗi năm 20%. 

thu thuế.

Tuy nhiên, khoản nợ phải đóng năm 2020 

theo phân kỳ đến nay vẫn chưa thu được.

Tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản đề nghị Uỷ ban 

Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và 

Tổng công ty cà phê Việt Nam khẩn trương 

xây dựng phương án xử lý tài chính để nộp 

nợ thuế. Đồng thời, ngành thuế cũng đang 

tính đến các phương án cưỡng chế 



Phần 4

chính sách
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1. Trong năm 2020 đánh dấu những 

hiệp định thương mại tự do được kí 

kết và đi vào hiệu lực. Điển hình là 

Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt 

Nam - EU (EVFTA). 

Các doanh nghiệp Việt Nam có thể tận 

dụng tra cứu thông tin về xuất nhập 

khẩu hàng hoá, khai thác các thông tin 

về nội dung giải thích, hướng dẫn, các 

câu hỏi thường gặp, luật của EU về 

sản phẩm, dịch vụ, chi tiết liên hệ của 

các cơ quan hải quan... 

Thương vụ Việt Nam tại Australia vừa 

ra mắt ứng dụng hỗ trợ doanh nghiệp 

giao thương xuất khẩu, quảng bá địa 

phương Việt Nam, kết nối doanh 

nghiệp thuộc các hiệp hội ngành 

hàng... Ứng dụng có tên Viet-Aus 

Trade được tải miễn phí tại các kho 

trực tuyến (App store, Google play). 

Ứng dụng được xây dựng theo hướng 

tích hợp sẵn dữ liệu và mở rộng liên 

kết nhằm tạo thành một nền tảng đa 

mục tiêu, góp phần hiện thực hóa 

Chiến lược hợp tác kinh tế tăng cường 

giữa hai nước. 

Vân Nam. 

Cho đến hết ngày 31/12/2022, GSP áp 

dụng cho Việt Nam song song với 

EVFTA, và do đó, doanh nghiệp có thể 

lựa chọn áp dụng ưu đãi nào có lợi 

nhất cho doanh nghiệp. 

Ủy ban Châu Âu đã khai trương cổng 

Access2Markets để hỗ trợ các hoạt 

động xuất nhập khẩu của doanh 

nghiệp vừa và nhỏ Châu Âu, tại 

https://trade.ec.europa.eu/access- to-

markets/en/content Cổng thông tin cho 

phép các doanh nghiệp tra cứu các 

thông tin sau về thuế; qui tắc xuất xứ; 

yêu cầu sản phẩm; thủ tục hải quan; 

rào cản thương mại; thống kê 

thương mại. 

2. Ngày 13/10, thông tin từ Thương vụ 

Việt Nam tại Bỉ và Thụy Điển cho biết. 

Ủy ban Châu Âu công bố hướng dẫn 

cập nhật về Hiệp định Thương mại Tự 

do giữa Việt Nam - EU (EVFTA), trong 

đó tập trung hướng dẫn về qui tắc xuất 

xứ. Hiệp định EVFTA có hiệu lực từ 

ngày 1/8/2020. 

3. Theo thông tin từ Vụ Thị trường 

Châu Á - Châu Phi (Bộ Công Thương), 

hồi tháng 10/2020, tỉnh Vân Nam, 

Trung Quốc (chung đường biên giới 

với các tỉnh Lào Cai, Điện Biên, Lai 

Châu và Hà Giang) thông báo áp dụng 

một số biện pháp tăng cường phòng 

chống dịch COVID-19 trong hoạt động 

xuất nhập khẩu hàng hóa khi bước vào 

thời điểm chuyển mùa tại các cửa 

khẩu trên địa bàn của tỉnh 

Cụ thể, các phương tiện chuyên chở 
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hàng hóa và người điều khiển phương 

tiện phải đăng kí với cơ quan chức 

năng trước 3 ngày. Người điều khiển 

phương tiện xuất nhập cảnh phải xét 

nghiệm axit nucleic 3 ngày một lần. 

Đồng thời, kéo dài thời gian thông 

quan hàng hóa (căn cứ vào số lượng 

hàng hóa tại cửa khẩu). Trước mắt, 

biện pháp trên sẽ được áp dụng cho 

các phương tiện, người điều khiển 

phương tiện và hàng hóa của 

Trung Quốc. 

Cụ thể:

Tuy nhiên, không loại trừ khả năng 

phía Trung Quốc cũng có thể đề nghị 

Việt Nam áp dụng các biện pháp 

tương tự trên trong th ời gian tới 

4. Thương vụ Việt Nam tại Thuỵ Điển 

cung cấp danh sách các doanh nghiệp 

nhập khẩu cà phê Bắc Âu. 

Các nhà nhập khẩu quy mô lớn
 

Coop Norge (Na Uy)

Joh. Johannson Kaffe (Na Uy)

BKI (Đan Mạch)

NAF Trading (Đan Mạch)

Merrild (Đan Mạch)

 
Các nhà nhập khẩu chuyên biệt
 

Collaborative Coffee Source (Na Uy)

Nordic Approach (Na Uy)

Ally Coffee (Thụy Điển)

Pezo Imports (Thụy Điển)

Coffee Please (Thụy Điển)

Kahls Kaffe (Thụy Điển)

Zoegas Kaffe (Thụy Điển)

 
Các nhà rang xay lớn
 

Friele-Jacobs Douwe Egberts (Na Uy)

Arvid Nordquist (Thụy Điển)

Löfbergs (Thụy Điển)

Guldrutans Kafferosteri (Thụy Điển)

Kaffekompaniet (Thụy Điển)

KW Karlberg (Thụy Điển)

Ostindia Rosteriet (Thụy Điển)

Impact Roasters (Đan Mạch)

 
Các nhà rang xay nhỏ
 

Kafferäven (Thụy Điển)

Drop Coffee Roasters (Thụy Điển)

Johan & Nyström (Thụy Điển)

Lindvalls Kaffe (Thụy Điển)

Sultankaffe Rosteri (Thụy Điển)

Lippe (Na Uy)

Solberg & Hansen (Na Uy)

La Cabra Coffee Roasters (Đan Mạch)

Coffee Collective (Đan Mạch)

Bonnen Kafferisteri (Đan Mạch)

Amokka Coffee Roasters (Đan Mạch)

 
Các đại lý
 

Inge Karlsson Handels (Thụy Điển)

Bjørn R Paasche Agentur (Na Uy)
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Các tập đoàn bán lẻ lớn
 

Norgesgruppen (Na Uy)

Coop Norway (Na Uy)

Reitangruppen (Na Uy)

Coop Denmark (Đan Mạch)

Salling Group (Đan Mạch)

ICA (Thụy Điển)

Axfood (Thụy Điển)

Kooperativa Förbundet (Thụy Điển)

 
Một số lễ hội cà phê lớn
 

Trondheim Coffee Festival (Na Uy)

Danish Coffee Festival (Đan Mạch)

Stockholm Coffee Festival (Thụy Điển)
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NGUỒN THAM KHẢO

Tổ Chức Cà phê Thế giới (ICO)

Cục Xuất nhập khẩu

Bộ Công Thương

Hiệp hội Cà phê - Cacao Việt Nam

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA)

Trung tâm Khí tượng Thủy văn

Tin nhanh Chứng khoán

VOV 

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

phê Việt Nam 

(Vinacafe), Phước An, Minh Khang 

BẢN QUYỀN

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Báo cáo “Thị trường cà phê năm 2020” được ban biên tập của VietnamBiz tổng hợp và trình bày. Sử dụng 

thông tin và số liệu. Các số liệu, thông tin và những phân tích được tổng hợp trong báo cáo “Thị trường cà phê 

năm 2020” chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không được sử dụng như lời khuyên cho việc tư vấn kinh 

doanh, tài chính và những lĩnh vực chuyên nghiệp khác.

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

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

sót, sai sót.

Thông tin và tài liệu trong báo cáo được nỗ lực tổng hợp dưới dạng sẵn có một cách chính xác nhất có thể. 

Tuy nhiên, tác giả không đảm bảo tính chính xác, sự thích hợp hay đầy đủ của các thông tin và số liệu, đồng 

thời tuyên bố miễn trừ hoàn toàn trách nhiệm đối với các lỗi hoặc thiếu sót trong các thông tin và số liệu này.



ĐỂ THEO DÕI CÁC BÁO CÁO GẦN NHẤT CỦA CHÚNG TÔI,

XIN TRUY CẬP ĐỊA CHỈ:

phụ lục

Báo cáo thị trường cà phê 
quýIII/2020

Báo cáo thị trường cà phê 
tháng 11/2020

Mục “Báo cáo ngành hàng” 
- VietnamBiz

MỌI Ý KIẾN ĐÓNG GÓP VỀ BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG,

XIN LIÊN HỆ TỚI ĐỊA CHỈ:

Năm 2020
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Trịnh Huyền Trang - Thư ký toàn soạn - trang TTĐTTH VietnamBiz

Email: info@vietnambiz.vn
ĐT: 0995222999

Báo cáo thị trường cà phê 
tháng 10/2020



Địa chỉ:  Lầu 3 Tòa nhà COMPA Building, 293 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh,  TP. Hồ Chí Minh

Chi nhánh:  Số 5, ngõ 38A, phố Trần Phú, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Hotline:  0938.189.222      Email:  info@vietnambiz.vn

Vận hành bởi


