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TÓM TẮT THÁNG 10/2021 

 

Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) giữ nguyên ước tính tổng sản lượng cà phê toàn cầu trong niên 
vụ 2020-2021 ở mức 169,6 triệu bao trong khi tiêu thụ cà phê đạt 167,26 triệu bao, đều tăng 

nhẹ so với con số của niên vụ trước. 

 

Giá cà phê liên tục tăng và thiết lập mức cao mới trên thị trường thế giới do nhu cầu từ các    

thị trường lớn như Mỹ, EU phục hồi nhờ chiến dịch tiêm chủng vắc xin và mở cửa kinh tế. 

 

 
Ở thị trường trong nước, hiện các tỉnh Tây Nguyên đang thiếu lao động khiến hoạt động thu 
hái cà phê bị đình trệ.  

Giá cà phê tháng 10 nội địa tiếp tục xu hướng tăng kéo dài từ quý III trong bối cảnh nhu cầu 
thế giới đang phục hồi trong khi nguồn cung hạn chế, đặc biệt là từ các nước có nguồn cung 

lớn như Việt Nam và Brazil.  

 Giá cà phê trong thời gian tới có thể điều chỉnh nhẹ do Việt Nam đang trong thời gian thu 
hoạch, do đó, nguồn cung nhiều hơn trước. Đồng thời, giá cà phê trong nước đạt được 

ngưỡng tâm lý quan trọng, do đó, giới đầu cơ cũng có thể bán ra một ít để chốt lời.             
Điều này cũng sẽ góp phần khiến giá cà phê “rung lắc” quanh mức 40.000 đồng/kg.  

 
Hiện hầu hết doanh nghiệp cà phê niêm yết đều đã công bố báo cáo tài chính quý III.         

Nhìn chung, doanh thu và lợi nhuận của các công ty này đều sụt giảm do ảnh hưởng của dịch 

COVID-19, bao gồm cả sản lượng tiêu thụ và giá bán. Cà phê Thắng Lợi là doanh nghiệp hiếm 
hoi báo tăng trưởng cả về doanh thu và lợi nhuận, chủ yếu do tăng doanh số bán hàng cùng 

với giá cả thị trường cà phê lên cao. 

 

Về tiêu thụ, ICO ước tính tiêu thụ cà phê toàn cầu trong niên vụ 2020-2021 tăng 1,9% so với 
niên vụ trước lên 167,2 triệu bao. Như vậy, thặng dư cà phê toàn cầu giảm một nửa từ 5 triệu 

bao của niên vụ 2019-2020 xuống còn 2,5 triệu bao trong niên vụ 2020-2021. 
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THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ THẾ GIỚI THÁNG 10/2021 

PHẦN I: 

 

 

1. Sản xuất 

Trong báo cáo tháng 10, Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) vẫn giữ nguyên ước tính tổng sản lượng cà 
phê toàn cầu trong niên vụ 2020-2021 ở mức 169,6 triệu bao (loại 60 kg/bao), tăng 0,4% so với 169 

triệu bao niên vụ cà phê trước 

Trong đó, sản lượng cà phê arabica tăng 2,3% lên 99,3 triệu bao; ngược lại sản lượng cà phê robusta 

giảm 2,1% xuống 70,4 triệu bao. 

Niên vụ 2020-2021, sản lượng cà phê tại châu Phi ước tính tương đương niên vụ trước với 18,8 triệu 
bao; sản lượng tại châu Á và châu Đại Dương giảm 1,1% xuống còn 49,4 triệu bao; sản lượng tại 

Trung Mỹ và Mexico giảm 2,1% xuống 19,2 triệu bao. 

Trái lại, sản lượng cà phê tại khu vực Nam Mỹ tăng 1,9% so với niên vụ trước lên 82,8 triệu bao. Hiện 

nay, thu hoạch cà phê niên vụ 2020-2021 tại các nước sản xuất lớn đều đã kết thúc và sự quan tâm 
của thị trường đang hướng đến sản lượng của niên vụ 2021-2022 cũng như 2022-2023. 

Tuy nhiên, nguồn cung cà phê toàn cầu đang bị đe dọa nghiêm trọng trước các hình thái thời tiết 

khắc nhiệt tại các nước sản xuất chính và sự đứt gãy chuỗi cung ứng do dịch COVID-19 gây ra.  

Hơn nữa, chi phí phân bón, nhân công và cước vận chuyển gia tăng cũng làm giảm lợi nhuận của 
người trồng cà phê cũng như các khoản đầu tư vào sản xuất. 

Về tiêu thụ, ICO ước tính tiêu thụ cà phê toàn cầu trong niên vụ 2020-2021 tăng 1,9% so với niên vụ 
trước lên 167,2 triệu bao. Như vậy, thặng dư cà phê toàn cầu giảm một nửa từ 5 triệu bao của niên 

vụ 2019-2020 xuống còn 2,5 triệu bao trong niên vụ 2020-2021. 

Trong 10 năm qua, lượng cà phê tiêu thụ trung bình trên thế giới tăng 1,9% mỗi năm do được thúc 
đẩy bởi nhu cầu gia tăng tại các thị trường mới nổi nhờ xu hướng tiêu thụ cà phê truyền thống tại thị 

trường tiêu thụ. 

Với triển vọng phục hồi của nền kinh tế toàn cầu và các hạn chế liên quan đến đại dịch COVID-19 

đang dần được nới lỏng, ICO dự báo tiêu thụ cà phê toàn cầu sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. 
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THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ THẾ GIỚI THÁNG 10/2021 

 

 

 

Trái lại, sản lượng cà phê tại khu vực Nam Mỹ tăng 1,9% so với niên vụ trước lên 82,8 triệu bao. 

Hiện nay, thu hoạch cà phê niên vụ 2020-2021 tại các nước sản xuất lớn đều đã kết thúc và sự quan 
tâm của thị trường đang hướng đến sản lượng của niên vụ 2021-2022 cũng như 2022-2023. 

Tuy nhiên, nguồn cung cà phê toàn cầu đang bị đe dọa nghiêm trọng trước các hình thái thời tiết 

khắc nhiệt tại các nước sản xuất chính và sự đứt gãy chuỗi cung ứng do dịch COVID-19 gây ra. 

Hơn nữa, chi phí phân bón, nhân công và cước vận chuyển gia tăng cũng làm giảm lợi nhuận của 

người trồng cà phê cũng như các khoản đầu tư vào sản xuất. 

 

2. Tiêu thụ 

Về tiêu thụ, ICO ước tính tiêu thụ cà phê toàn cầu trong niên vụ 2020-2021 tăng 1,9% so với niên vụ 
trước lên 167,2 triệu bao. Như vậy, thặng dư cà phê toàn cầu giảm một nửa từ 5 triệu bao của niên 

vụ 2019-2020 xuống còn 2,5 triệu bao trong niên vụ 2020-2021. 

Trong 10 năm qua, lượng cà phê tiêu thụ trung bình trên thế giới tăng 1,9% mỗi năm do được thúc 

đẩy bởi nhu cầu gia tăng tại các thị trường mới nổi nhờ xu hướng tiêu thụ cà phê truyền thống tại thị 
trường tiêu thụ. 

Biểu đồ 1: Sản lượng cà phê toàn cầu từ niên vụ 2010-2011 đến 2020-2021 (Nguồn: ICO). 
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THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ THẾ GIỚI THÁNG 10/2021 

Với triển vọng phục hồi của nền kinh tế toàn cầu và các hạn chế liên quan đến đại dịch COVID-19 
đang dần được nới lỏng, ICO dự báo tiêu thụ cà phê toàn cầu sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. 

 

 

 

 

 

3. Diễn biến giá 

Giá cà phê liên tục tăng và thiết lập mức cao mới trên thị trường thế giới do nhu cầu từ các thị trường 
lớn như Mỹ, EU phục hồi nhờ chiến dịch tiêm chủng vắc xin và mở cửa kinh tế. 

Theo Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), trong tháng 10 chỉ số giá cà phê thế giới tiếp tục tăng lên mức 

cao nhất trong nhiều năm qua với 181,6 UScent/pound, tăng 6,8% so với tháng 9 và tăng 71,5%       

so với đầu niên vụ cà phê 2020-2021 (tháng 10/2020). Đặc biệt, đây là mức giá cao nhất kể từ    
tháng 2/2012. 

Biểu đồ 2: Xuất khẩu cà phê toàn cầu trong 11 tháng đầu niên vụ 2020-2021                     

(tháng 10/2020 - tháng 8/2021) (Nguồn: ICO). 
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THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ THẾ GIỚI THÁNG 10/2021 

 

 

Xu hướng tăng giá kể từ khi bắt đầu niên vụ cà phê 2020-2021 đang cho thấy sự phục hồi của thị 
trường cà phê toàn cầu sau ba năm liên tiếp ở mức thấp, phản ánh sự biến động trong các yếu tố 

tổng thể của thị trường. 

ICO nhận định nhu cầu tiêu thụ tăng lên trong khi sản lượng không có cải thiện nào đáng kể khiến 

cung – cầu cà phê thế giới ngày càng thắt chặt và xu hướng tăng giá hiện nay khả năng sẽ tiếp tục 
diễn ra trong thời gian tới. 

 

 

Biểu đồ 3: Chỉ số giá cà phê hàng ngày được theo dõi bởi ICO (Nguồn: ICO). 

Biểu đồ 4: Chỉ số giá của các nhóm cà phê được theo dõi bởi ICO (Nguồn: ICO). 
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THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ THẾ GIỚI THÁNG 10/2021 

Sang tháng 10, giá cà phê thế giới liên tục tăng, ghi nhận mức cao kỷ lục vào ngày 27/10/2021, 
nhưng sau đó có dấu hiệu hạ nhiệt trong hai ngày 28/10 và 29/10/2021.  

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê robusta giao kỳ hạn tháng tháng 1/2022, tháng 3/2022 sau 

khi tăng lên mức cao kỷ lục gần 10 năm vào ngày 27/10/2021, thì đã có dấu hiệu hạ nhiệt xuống 
2.177 USD/tấn, 2.128 USD/tấn vào ngày 29/10/2021. 

 

 

 

 

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn sau khi ghi nhận mức cao kỷ lục vào 

cuối tháng 7/2021 thì có xu hướng giảm trong các tháng 8 và 9/2021. 

Sang tháng 10/2021, giá cà phê arabica tăng so với tháng 9/2021 do yếu tố thời tiết không thuận lợi 

và dự báo nguồn cung thiếu hụt.  

 

 

 

 

Biểu đồ 5: Diễn biến giá cà phê robusta giao kỳ hạn trên sàn giao dịch London           

từ đầu tháng 9/2021 đến nay. 
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THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ THẾ GIỚI THÁNG 10/2021 

 

 

Chốt phiên giao dịch ngày 29/10, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 12/2021, tháng 3/2022, tăng 
lần lượt 3,4%, 3,3% so với ngày 30/9, lên mức 199,95 US cent/pound (tương đương 4.443 USD/tấn, 

202,7 US cent/pound (tương đương 4504 USD/tấn). 

 

4. Dự báo 

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), dự báo giá cà phê thế giới sẽ tiếp tục ở mức cao do lo ngại 

nguồn cung thiếu hụt. Tình trạng thiếu container rỗng tiếp tục diễn ra khiến cho quá trình vận chuyển 
cà phê gặp khó khăn.  

Bên cạnh đó, áp thấp nhiệt đới đang gây mưa kéo dài khiến cho việc thu hoạch cà phê vụ mới ở Tây 

Nguyên và Đông Nam Bộ Việt Nam bị đình trệ. Tuy nhiên, nguồn cung cà phê được bổ sung khi 
người trồng Brazil đẩy mạnh bán hàng do đồng real nước này giảm.  

Trong khi đó, chuỗi cung ứng cà phê bị đứt gãy do tình trạng thiếu container rỗng tại Brazil và thời 

tiết bất lợi ảnh hưởng đến sản lượng cà phê của các nước sản xuất chính. 

Tại Brazil, sản lượng cà phê của nước này năm 2021 dự báo giảm hơn 25% do cháy rừng, hạn hán, 

băng giá lần lượt đổ bộ và tàn phá khiến nông dân trồng cà phê mất trắng. 

Còn theo Liên đoàn các nhà sản xuất cà phê Colombia, sản lượng cà phê của nước này trong tháng 
10 giảm tới 13% so với cùng kỳ năm ngoái và có thể tiếp tục giảm sút do thời tiết không thuận lợi, 

đặc biệt là mưa nhiều, đã ảnh hưởng đến việc thu hoạch cà phê cũng như tác động đến khả năng ra 
hoa của cây cà phê trong vụ mùa mới. 

Biểu đồ 6: Diễn biến giá cà phê arabica trên sàn giao dịch New York từ tháng 7/2021 đến nay  
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THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ THẾ GIỚI THÁNG 10/2021 

Tại Việt Nam, áp thấp nhiệt đới gây mưa kéo dài và tình trạng thiếu nhân công thu hái khiến cho việc 
thu hoạch cà phê vụ mới ở Tây Nguyên và Đông Nam Bộ Việt Nam bị đình trệ. Trước đó, việc giãn 

cách xã hội do dịch COVID-19 đã khiến hoạt động chế biến và xuất khẩu cà phê bị gián đoạn. 

Ngoài ra, thị trường toàn cầu cũng đang nỗ lực triển khai nhiều biện pháp khai thông hàng hóa xuất 
khẩu sau ách tắc. Nhiều nước sản xuất cà phê trên thế giới bước vào vụ thu hoạch mới, hứa hẹn 

nguồn cung toàn cầu sẽ dồi dào vào đầu năm mới 2022. 
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THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ VIỆT NAM THÁNG 10/2021 

PHẦN II: 

 

1. Sản xuất 

Hiện nay, Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn thu hái cà phê và dự kiến sẽ kết thúc trong tháng 11. 

Ông Lương Văn Tự, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê - Ca Cao Việt Nam (VICOFA), cho biết ngược với Brazil, 
niên vụ cà phê 2020 - 2021 của Việt Nam khá thành công nhờ thời tiết thuận lợi, sản lượng cà phê 

vẫn duy trì ở mức 26 - 27 triệu bao. 

Tuy nhiên, hiện các tỉnh Tây Nguyên đang thiếu lao động khiến hoạt động thu hái cà phê bị đình trệ. 

Theo báo Quân đội Nhân dân, năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên thu hoạch cà phê đang 

là bài toán nan giải cho các địa phương và người trồng cà phê. Tỉnh Đắk Nông có hơn 120.000 ha cà 
phê và cần khoảng 13 triệu công thu hoạch, nhưng lực lượng lao động tại chỗ hiện chỉ đáp ứng được 

khoảng 50%. 

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk, hiện trên địa bàn có hơn 200.000 ha cà 
phê với sản lượng gần 500.000 tấn và cần gần 15 triệu ngày công lao động.  

Tình trạng khan hiếm lao động không chỉ khiến cho một lượng lớn cà phê đứng trước nguy cơ bị thất 
thoát, bị giảm chất lượng mà còn đẩy giá nhân công lên cao, khiến người trồng cà phê gặp nhiều áp 

lực. Hiện, giá cà phê nhân tại Tây Nguyên tăng so với mọi năm (đạt khoảng 40.000 đồng/kg) nhưng 
người trồng cà phê vẫn không vui do ảnh hưởng của tình trạng khan hiếm lao động. 

Trong khi đó, việc thông quan hàng hóa không thuận lợi dẫn đến doanh nghiệp giao hàng cầm 

chừng, dẫn đến việc thu mua chậm lại 

Với tình trạng thiếu lao động như hiện nay, chúng tôi cho rằng nguồn cung cà phê phần nào bị ảnh 

hưởng trong giai đoạn cuối năm.  

  

2. Tiêu thụ 

Theo số liệu của Tổng Cục Hải quan, xuất khẩu cà phê trong tháng 10 đạt hơn 99 nghìn tấn, tương 
đương 217 triệu USD giảm 1,1% về lượng nhưng tăng 3,5% về giá trị.  
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Trong 10 tháng năm, xuất khẩu cà phê ước đạt 1,3 triệu tấn, trị giá 2,4 tỷ USD, giảm 4,2% về khối 
lượng nhưng giá trị vẫn tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước. 

Quý III/2021 so với quý II/2021, xuất khẩu tất cả các chủng loại cà phê đều giảm, mức giảm thấp 

nhất 3,3% đối với cà phê robusta. So với quý III/2020, xuất khẩu cà phê robusta và arabica tăng lần 
lượt 27,9% và 26,6%. Trong 9 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu hầu hết các chủng loại cà phê tăng so 

với cùng kỳ năm 2020, ngoại trừ cà phê arabica. 

  

 

 

 

 

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu cà phê chế biến của Việt Nam 
tháng 9/2021 đạt 45,43 triệu USD, giảm 7,5% so với tháng 9/2020 và giảm 5,1% so với tháng 9/2019. 

Tuy nhiên, trong 9 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu cà phê chế biến của Việt Nam tăng 

0,6% so với 9 tháng đầu năm 2020 và tăng 2,7% so với 9 tháng đầu năm 2019, đạt 412,82 triệu USD. 

 

 

 

 

 

 

Biểu đồ 7: Chủng loại cà phê xuất khẩu tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2021                         
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9 tháng đầu năm 2021 so với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu cà phê chế biến sang hầu hết 
các thị trường chính tăng, ngoại trừ Philippines, Nga, Hàn Quốc. Đáng chú ý, kim ngạch xuất khẩu cà 

phê chế biến của Việt Nam sang thị trường Indonesia tăng tới 104,1%, đạt 19,68 triệu USD..  

 

3. Diễn biến giá 
 

Giá cà phê tháng 10 nội địa tiếp tục xu hướng tăng kéo dài từ quý III trong bối cảnh nhu cầu thế giới 
đang phục hồi trong khi nguồn cung hạn chế, đặc biệt là từ các nước có nguồn cung lớn như         

Việt Nam và Brazil.  

Ngày 29/10/2021, giá cà phê tại thị trường nội địa tăng theo xu hướng trên thị trường thế giới, với 

mức tăng khoảng 3% so với ngày 30/9/2021, lên mức 40.300 đồng/kg tại tỉnh Lâm Đồng, 41.100 
đồng/kg tại các tỉnh Gia Lai và Đắk Nông, 41.200 đồng/kg tại tỉnh Đắk Lắk. 

 

 

Biểu đồ 8: Kim ngạch xuất khẩu cà phê chế biến của Việt Nam qua các tháng giai đoạn 2019 - 2021 
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Giá cà phê nội địa vượt mốc hơn 40 triệu đồng/tấn và kết thúc chu kỳ giảm giá 4 năm liên tiếp. Tuy 

nhiên, giá cà phê có thể trở về thời kỳ hoàng kim 45 – 47 triệu đồng/tấn hay không phụ thuộc vào 
tình hình kiểm soát COVID-19 và tốc độ phục hồi kinh tế thế giới. Mà các yếu tố này đang thay đổi 

từng ngày. Ngoài ra, giá cà phê còn phụ thuộc vào yếu tố mùa màng và thời tiết của các nước trồng.  

 

4. Dự báo 

Theo dự báo của chúng tôi, giá cà phê trong thời gian tới có thể điều chỉnh nhẹ do Việt Nam đang 
trong thời gian thu hoạch, do đó, nguồn cung nhiều hơn trước. Đồng thời, giá cà phê trong nước đạt 

được ngưỡng tâm lý quan trọng, do đó, giới đầu cơ cũng có thể bán ra một ít để chốt lời. Điều này 
cũng sẽ góp phần khiến giá cà phê “rung lắc” quanh mức 40.000 đồng/kg.  

Tuy nhiên, về trung và dài hạn, giá cà phê sẽ vẫn tiếp tục tăng nhờ nhu cầu thế giới tăng cao do 

nguồn cung chưa ổn định (thị trường lo ngại hạn hán xảy ra tại Nam Mỹ và lũ lụt tại Đông Nam Á), 

trong bối cảnh dịch bệnh kéo dài và giá cước phí vận chuyển cao.  

Biểu đồ 9: Diễn biến giá cà phê trong tháng 10 (Số liệu: tổng hợp)  
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Theo Hiệp hội các nhà xuất khẩu cà phê Brazil (Cecafé), xuất khẩu cà phê của nước này trong tháng 
9 đạt 3,1 triệu bao (bao 60 kg), giảm 26,5% so với tháng 9/2020. Lũy kế 3 tháng đầu niên vụ       

2021-2022, xuất khẩu cà phê của Brazil đạt 8.817 triệu bao, giảm 20,2% so với 3 tháng đầu niên vụ     
2020-2021. 

Đồng thời, tình trạng thiếu lao động thu hái ở khu vực Tây Nguyên cũng sẽ khiến năng suất và sản 

lượng cà phê ít nhiều bị ảnh hưởng, kéo theo nguồn có thể không được dồi dào như dự kiến. 

 

5. Dung lượng cà phê tại Trung Quốc và thị phần của Việt Nam  

 

Theo Cục Xuất nhập khẩu, trà vẫn là thức uống truyền thống của Trung Quốc, nhưng nhu cầu tiêu 

thụ cà phê của Trung Quốc tiếp tục tăng, đặc biệt là ở các khu vực thành thị và những người trẻ tuổi. 
Phân khúc cà phê hòa tan chiếm một lượng thị phần đáng kể trên thị trường nhờ vào sự tiện lợi trong 

sử dụng. Chi tiêu hộ gia đình tăng, lối sống thay đổi và sự chấp nhận các xu hướng văn hóa phương 
Tây của người tiêu dùng trung lưu đã góp phần làm tăng nhu cầu về cà phê hòa tan trên cả nước. 

Theo Hiệp hội Cà phê Trung Quốc (CCAB), tiêu thụ cà phê của nước này tăng với tốc độ hàng năm là 

15%. Còn theo Mordor Intelligence, thị trường cà phê Trung Quốc dự báo sẽ đạt tốc độ tăng trưởng 
bình quân 10,15% trong giai đoạn 2021 - 2026.  

Đại dịch COVID-19 không làm giảm nhu cầu tiêu thụ cà phê, bởi người dân chuyển sang tiêu thụ tại 
nhà nhiều hơn. Trong 6 tháng đầu niên vụ 2020-2021 (từ tháng 10/2020 đến tháng 4/2021), tiêu thụ 

cà phê của Trung Quốc đạt khoảng 3,7 triệu bao cà phê loại 60 kg.  

Trong khi đó, sản lượng cà phê của Trung Quốc đạt khoảng 1,8 triệu bao. Do đó, Trung Quốc phụ 
thuộc rất nhiều vào nhập khẩu. Theo số liệu thống kê từ Cơ quan Hải quan Trung Quốc, kim ngạch 

nhập khẩu cà phê (HS 0901) của nước này tháng 9/2021 đạt 53,84 triệu USD, tăng 62,4% so với 
tháng 9/2020. Tính chung 9 tháng đầu năm 2021, kim ngạch nhập khẩu cà phê của Trung Quốc đạt 

387,76 triệu USD, tăng 75,3% so với cùng kỳ năm 2020. 
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Nguồn cung cà phê cho Trung Quốc đa dạng, với khoảng 80 thị trường cung cấp. Trong đó, các thị 
trường cung cấp cà phê chính cho Trung Quốc gồm: Guatemala, Ethiopia, Việt Nam, Malaysia, 

Brazil…  

Theo số liệu thống kê từ Cơ quan Hải quan Trung Quốc, kim ngạch nhập khẩu cà phê của nước này 
từ Guatemala và Ethiopia trong 9 tháng đầu năm 2021 đạt 49,8 triệu USD, tăng lần lượt 170,3% và 

203,6% so với cùng kỳ năm 2020.  

Thị phần cà phê của Guatemala và Ethiopia trong tổng kim ngạch nhập khẩu của Trung Quốc tăng 

lần lượt từ 8,33% và 7% trong 9 tháng đầu năm 2020 lên 13% và 12,3% trong 9 tháng đầu năm 2021. 

9 tháng đầu năm 2021, kim ngạch nhập khẩu cà phê của Trung Quốc từ Việt Nam đạt 46,3 triệu 
USD, tăng 69,5% so với cùng kỳ năm 2020. Thị phần cà phê của Việt Nam trong tổng kim ngạch 

nhập khẩu từ Trung Quốc giảm từ 12,3% trong 9 tháng đầu năm 2020 xuống 11,94% trong 9 tháng 
đầu năm 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu đồ 10: Trung Quốc nhập khẩu cà phê qua các tháng năm 2020 - 2021 
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Thị trường cà phê Trung Quốc có tính cạnh tranh cao. Do đó, để gia tăng thị phần tại Trung Quốc, 
ngành cà phê Việt Nam cần tích cực đổi mới mẫu mã, bao bì sản phẩm và nâng cao chất lượng để 

đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp có thể tập 
trung vào các nền tảng truyền thông xã hội và các kênh phân phối trực tuyến để quảng bá trực tuyến 

và xây dựng thương hiệu sản phẩm. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Bảng 1: 10 thị trường cung cấp cà phê lớn nhất cho Trung Quốc trong 9 tháng đầu năm 2021 
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PHẦN III: 

 

1. Hoạt động của các doanh nghiệp cà phê không niêm yết 
 

Thời gian do diễn biến phức tạp của COVID-19, việc tiêu thụ cà phê nhân đã giảm 40%, trong 

khi sản lượng bán ra đối với cà phê bột cũng sụt giảm 60%, khiến một số đơn vị, doanh 

nghiệp cà phê xuất hiện tình trạng tồn đọng nông sản, thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn tỉnh Kon Tum cho thấy. 

Việc ứ đọng mặt hàng này hoặc chậm trễ trong việc tiêu thụ ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn 

vốn đầu tư của người dân để tái sản xuất. Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn 

tỉnh Kon Tum phân tích, trong khi đó, một số nguyên liệu đầu vào tăng cao do quá trình vận 

chuyển phát sinh thêm chi phí. Còn tại tỉnh Đắk Lắk, các doanh nghiệp đang tăng tốc cho kế 

hoạch sản xuất - kinh doanh, đón đầu sức mua được kỳ vọng sẽ tăng mạnh vào những 

tháng cuối năm. 

Lãnh đạo Công ty TNHH PM Coffee Đăk Lăk cho hay, dù COVID-19 đang làm thị trường cà 

phê trầm lắng, các hoạt động của công ty gặp nhiều khó khăn, các đơn vị vận chuyển ngưng 

đọng, gần như không vận chuyển được hàng hoá. Nhưng công ty kỳ vọng sức mua sẽ sớm 

phục hồi, do đó mạnh dạn tăng lượng sản xuất đón đầu sức mua dịp Tết sắp đến. 

Công ty TNHH Vĩnh Hiệp - một trong những đơn vị xuất khẩu cà phê hàng đầu của cả nước 

nằm tại tỉnh Gia Lai, cho biết dù bị ảnh hưởng rất nhiều của dịch bệnh nhưng thị trường tiêu 

thụ cà phê của công ty vẫn tốt. Riêng những tháng cuối năm, tình hình xuất khẩu của công 

ty dự kiến diễn ra thuận lợi, sản phẩm cà phê đảm bảo đầu ra ổn định với sản lượng khoảng 

10.000 tấn. 

Tuy nhiên, vấn đề lo ngại nhất đối với công ty này là cà phê chuẩn bị bước vào thu hoạch 

nhưng không tìm được nhân công thu hái cà phê do dịch COVID-19. 
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2. Hoạt động của các doanh nghiệp cà phê trên sàn chứng khoán 
 

Hiện hầu hết doanh nghiệp cà phê niêm yết đều đã công bố báo cáo tài chính quý III.       

Nhìn chung, doanh thu và lợi nhuận của các công ty này đều sụt giảm do ảnh hưởng của 

dịch COVID-19, bao gồm cả sản lượng tiêu thụ và giá bán. Cà phê Thắng Lợi là doanh nghiệp 

hiếm hoi báo tăng trưởng cả về doanh thu và lợi nhuận, chủ yếu do tăng doanh số bán hàng 

cùng với giá cả thị trường cà phê lên cao. 

 

CTCP Cà phê Petec (Mã: PCF): Vượt 19% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm         

sau 9 tháng 

Báo cáo quý III/2021 của Cà phê Petec cho thấy doanh thu thuần giảm hơn một 

nửa về 41 tỷ đồng, biên lãi gộp chỉ tăng 0,1 điểm % lên 2,4%. Kết quả công ty lãi sau thuế 

175 triệu đồng, giảm 65% so với cùng kỳ. 

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của Petec đạt 218 tỷ, lợi nhuận sau thuế gần 597 triệu 

đồng, lần lượt giảm 9% và tăng 21%. Với kết quả này, Petec đã thực hiện được gần 73% kế 

hoạch doanh thu và và vượt 19% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm. 

 

CTCP VinaCafé Biên Hoà (Mã: VCF): Thực hiện chưa tới 1/3 mục tiêu lợi 

nhuận năm. 

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2021, VinaCafé Biên Hoà ghi nhận 

doanh thu thuần 402,5 tỷ đồng; cũng giảm gần một nửa so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty 

báo lãi gộp xấp xỉ 92 tỷ đồng trong khi quý III/2020 đạt hơn 253 tỷ đồng. 

Ban lãnh đạo công ty cho biết, doanh thu thuần quý này giảm mạnh do sản lượng bán giảm 

so với cùng kỳ. Công ty lãi ròng hơn 76 tỷ đồng, giảm 65% so với quý III/2020. 

Lũy kế 9 tháng, VinaCafé Biên Hoà báo doanh thu đạt 1.207 tỷ, lợi nhuận sau thuế gần      

229 tỷ, lần lượt giảm 38% và 51% so với cùng kỳ. Cùng với kết quả này, công ty thành viên 

của Masan mới thực hiện được 40% kế hoạch doanh thu và chưa tới 1/3 mục tiêu                

lợi nhuận năm. 
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CTCP Cà phê Gia Lai (Mã: FGL): Doanh thu giảm mạnh, đã thu hẹp mức lỗ     

so với cùng kỳ 

Tương tự như hai công ty nói trên, Cà phê Gia Lai cũng báo doanh thu và lợi 

nhuận sụt giảm mạnh. Doanh thu đạt chưa tới 1 tỷ đồng, giảm hơn 80%. Thoát cảnh kinh 

doanh dưới giá vốn, và các chi phí được tiết giảm nên quý này công ty chỉ lỗ hơn 770 triệu 

đồng, còn cùng kỳ lỗ hơn 4,6 tỷ. 

Nhìn chung 9 tháng, doanh thu thuần của Cà phê Gia Lai giảm nhẹ 0,3% còn 5,6 tỷ, nhờ vào 

việc ghi nhận thêm doanh thu cà phê xuất bán cùng các doanh thu bán hồ tiêu, bù đắp 

mảng chuối và chanh dây giảm mạnh 63%. Khoản lỗ sau thuế 9,3 tỷ đồng, thấp hơn so với 

khoản lỗ 18,4 tỷ đồng cùng kỳ. 

 

CTCP Cà phê Phước An (Mã: CPA): Kinh doanh dưới giá vốn, là quý đầu tiên 

trong năm báo lỗ 

Quý III vừa qua, Cà phê Phước An lỗ sau thuế 2,2 tỷ đồng, đã cải thiện mức lỗ so với cùng kỳ 

là 8,2 tỷ, nhờ tiết giảm chi phí quản lý doanh nghiệp tới 80% còn 1,2 tỷ đồng. Trong quý, việc 

kinh doanh dưới giá vốn khiến công ty lỗ gộp gần 300 triệu. Đây cũng là quý ghi nhận lỗ kể 

từ đầu năm. 

Lũy kế ba quý, doanh thu thuần của Cà phê Phước An giảm 47% xuống 44 tỷ đồng. Chi phí 

doanh nghiệp được tiết giảm mạnh nên công ty chỉ còn lỗ 973 triệu, trong khi cùng kỳ lỗ   

hơn 24 tỷ. 

 

CTCP Minh Khang Capital Trading Public (Mã: CTP): Giá vốn xấp xỉ doanh thu, 

chỉ lãi 12 triệu đồng trong quý III 

Tại Minh Khang Capital Trading Public, doanh thu thuần giảm 70% về 11,6 tỷ và 

lãi sau thuế giảm hơn 99% còn 12 triệu đồng. Việc giá vốn cao xấp xỉ doanh thu 

là nguyên nhân chính   ăn mòn lợi nhuận của doanh nghiệp. 

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của công ty giảm 26%, lợi nhuận sau thuế bằng 29%     

cùng kỳ, lần lượt đạt 75 tỷ đồng và 431 triệu đồng. Hiện công ty chưa tổ chức Đại hội      

đồng cổ đông thường niên do dịch COVID-19 phức tạp và chưa công bố kế hoạch 2021. 
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Cà phê Thắng Lợi (Mã: CFV): Doanh nghiệp hiếm hoi báo lãi tăng trưởng 

Doanh nghiệp hiếm hoi trong các công ty ngành cà phê niêm yết báo tăng 

trưởng cả về doanh thu và lợi nhuận quý III/2021 là Cà phê Thắng Lợi. 

Công ty này ghi nhận 120 tỷ đồng doanh thu, tăng 1,45 lần so với cùng kỳ do tăng doanh số 

bán hàng cùng với giá cả thị trường cà phê lên cao. Tuy nhiên biên lãi gộp điều chỉnh tăng 

nhẹ từ 10,6% lên 10,8%. Cả quý, Cà phê Thắng Lợi lãi sau thuế gần 5 tỷ đồng, gấp 3,4 lần 

cùng kỳ. 

Tính chung 9 tháng, doanh thu thuần của Cà phê Thắng Lợi đạt 329 tỷ, lợi nhuận sau thuế 

7,4 tỷ, lần lượt tăng 78% và tăng 25%. Kết quả này đã giúp công ty vượt 5% chỉ tiêu doanh 

thu và vượt 46% kế hoạch lợi nhuận năm. 
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PHẦN IV: 

 

Hàng loạt ông lớn ngành cà phê mở rộng mô hình cà phê vỉa hè 

 

 

Theo Người Lao động, khác với những cửa hàng "sang chảnh" khác, The Coffee House Now chỉ là 

một ki ốt nhỏ đặt cạnh siêu thị Kingfoodmart (đường Phạm Hùng, huyện Bình Chánh), với 2 cửa nhận 
khách, 1 phía ngoài và 1 hướng bên trong siêu thị chuyên phục vụ khách mang về. Theo thực đơn, 

thức uống tại TCH Now có giá từ 32.000 – 60.000 đồng/ly, thấp nhất là cà phê ly cỡ nhỏ. 

Theo đại diện TCH, ki ốt TCH Now là sự kết hợp với các chuỗi phân phối lớn trên thị trường, nơi có 

mật độ người tiêu dùng cao như: Kingfoodmart, Co.opfood... Theo kế hoạch, ngoài ki ốt, chuỗi The 
Coffee House còn phát triển đa dạng mô hình TCH Now xe đẩy đến đầu năm 2022. 

Trước đó, "ông lớn" trong chuỗi cà phê máy lạnh là Highlands Coffee cũng phát triển các quầy bán cà 

phê đặt dưới chân các cao ốc, chung cư đông người với giá bán mềm hơn tại cửa hàng khoảng 
10.000 đồng/món. Hay như thương hiệu trà, cà phê Phúc Long gần đây "phủ sóng" ở khá nhiều cửa 

hàng Vinmart+ để phục vụ thực khách mang về. 

Hay như chuỗi cà phê Ông Bầu mở ra ngay khi COVID-19 xuất hiện đầu năm 2020 cũng chủ động 

phát triển nhiều phân khúc, từ cửa hàng vị trí đẹp đến xe đẩy chuyên bán mang đi. Hệ thống này 
cũng bắt tay với chuỗi nhà hàng Ba Gác để chia ca sử dụng mặt bằng "vàng" với chi phí thấp. 

Chúng tôi nhận định đây là động thái chuyển đổi nhanh của các cửa hàng cà phê nhằm thích nghi 

với tình hình mới khi ngày càng nhiều người dân ngại tụ tập nơi đông người trong khi vẫn muốn 
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thưởng thức cà phê. Ngoài ra, động thái này giúp các chuỗi tiết kiệm được chi phí mặt bằng, nhất là 
trong bối cảnh nhiều cửa hàng chỉ hoạt động 50% công suất trong khi các chi phí cố định hầu như 

không thay đổi nhiều.  

Ngoài ra với chi phí thấp sẽ giúp các ki ốt và xe đẩy mở rộng hơn, cà phê dễ tiếp cận đến người tiêu 
dùng hơn. Chúng tôi kỳ vọng mô hình này sẽ giúp lượng cà phê tiêu thụ nhiều hơn. 
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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. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

Bộ Công thương 

Cục Xuất nhập khẩu 

Tổng cục Hải quan 

TTXVN,  Báo Nông nghiệp, VOV 

Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) 

 

Bloomberg 

Báo cáo tài chính của:  

CTCP Cà phê Petec, CTCP VinaCafé Biên Hoà, CTCP 

Cà phê Gia Lai, CTCP Cà phê Phước An, CTCP Minh 
Khang Capital Trading Public, Cà phê Thắng Lợi,  

Báo Người Lao động  

 

Báo cáo “Thị trường cà phê tháng 10/2021” 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 HuyềnTrang

Thư ký toà soạn phụ trách mục Hàng hóa - trang TTĐTTH VietnamBiz 

Hotline: 099 522 2999 

Email: info@vietnambiz.vn 
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