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Do sản lượng sụt giảm nên từ đầu năm đến nay xuất khẩu hồ tiêu của các 3 nước cung cấp
hàng đầu là Việt Nam, Brazil và Indonesia đều thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái.
Cụ thể, Việt Nam và Brazil giảm 5% và 3,7% trong 10 tháng, còn Indonesia giảm 22,5% sau
9 tháng.
Việt Nam cung cấp đến 81% tổng khối lượng hồ tiêu nhập khẩu vào Mỹ trong tháng 9 với
6.984 tấn, tăng 40,3% so với tháng 9/2020. Tỷ trọng hồ tiêu Việt Nam xuất khẩu vào Mỹ vượt
xa so với 65% tỷ trọng của cùng kỳ năm ngoái. Điều này cho thấy hồ tiêu của Việt Nam gần
như không có đối thủ cạnh tranh tại thị trường Mỹ.
Sau khi tăng trong tháng 10, giá hồ tiêu trên thế giới biến động trái chiều trong nửa đầu tháng
11. Mặc dù vậy, giá tiêu đen của các nhà cung cấp chính vẫn tăng 36,2% – 53% so với đầu
năm nay. Trong tháng cuối năm nay và đầu năm 2022, nguồn cung eo hẹp tại Việt Nam và
các nước sản xuất lớn sẽ tiếp tục hỗ trợ giá hồ tiêu trên thị trường quốc tế.
Lũy tiến từ đầu năm đến hết tháng 10/2021, Việt Nam đã xuất khẩu 229.736 tấn hồ tiêu các
loại với kim ngạch thu về 791,7 triệu USD, so với cùng kỳ năm 2020 giảm 5% về lượng tuy
nhiên kim ngạch xuất khẩu tăng 45,8%.
Tại thị trường trong nước, sau khi đạt ngưỡng 86.500 – 90.000 đồng/kg, giá tiêu đen tại Tây
Nguyên và Đông Nam Bộ đã đảo chiều và giảm 3.500 – 5.000 đồng/kg trong nửa đầu tháng
11 về lại mức giá 82.500 – 85.000 đồng/kg.
Tổng cộng 10 tháng đầu năm nay, cả nước đã có 114 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu hồ
tiêu, giảm 26 doanh nghiệp so với năm 2020 và thấp hơn 41 doanh nghiệp so với năm 2019.
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PHẦN I:

Từ đầu năm đến nay, do nguồn cung sụt giảm nên xuất khẩu của các nước sản xuất chủ chốt trên
thế giới đều giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Nhưng bù lại giá tăng cao đã mang đến hy vọng hồ
sinh cho ngành hồ tiêu thế giới sau nhiều năm suy giảm bởi dư thừa nguồn cung.

Sản xuất
Theo ước tính của IPC, sản lượng hồ tiêu toàn cầu đạt 574.000 tấn trong năm 2021, giảm 3% so với
năm trước. Trong đó sản lượng của Việt Nam giảm 8%.
Hiện vẫn chưa có dự báo chính thức nào về sản lượng hồ tiêu của Việt Nam trong vụ thu hoạch sắp
tới, nhưng những tín hiệu của thị trường cho thấy sản lượng sẽ không cao hơn năm 2021 do thời tiết
bất lợi ảnh hưởng đến năng suất.
Còn tại Indonesia, một số nguồn tin không chính thức cho rằng sản lượng hồ tiêu của nước này có
thể giảm ít nhất 30% trong vụ mùa năm sau.
Trong khi đó, những người trồng tiêu tại bang Karnataka - Ấn Độ đang lo lắng về sự sụt giảm sản
lượng trong năm nay do mưa nhiều ở một số khu vực có thể khiến sản lượng không bằng 50% so với
vụ trước.
Cùng với những yếu tố kể trên, chi phí sản xuất tăng cao, nhất là phân bón, xăng dầu, giá cước vận
chuyển… dự kiến cũng sẽ tác động lên giá hồ tiêu trong thời gian tới.



Campuchia: Giá tiêu tăng khuyến khích người dân quay trở lại sản xuất

Báo Phnom Penh Post dẫn lời Chủ tịch Liên đoàn Hồ tiêu và Gia vị Campuchia (CPSF) Mak Ny cho
biết giá trung bình hồ tiêu xuất khẩu sẽ tăng lên 20.000 riel/kg (tương ứng 5 USD/kg) vào năm tới sẽ
khuyến khích việc trồng loại gia vị này.
Theo ông Mak Ny, giá tiêu đã tăng lên sau khi nhiều hộ trồng tiêu bỏ sản xuất do giá đi xuống trong
những năm trước. Điều này dẫn đến sự sụt giảm trong các kho dự trữ, các thương nhân gặp khó
khăn hơn trong việc đảm bảo lượng tiêu cung cấp cho thị trường.
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Mức giá trung bình hồ tiêu tại Campuchia đã tăng lên theo các vụ mùa, từ 6.000-9.000 Riel/kg lên
9.000-12.000 riel/kg và 12.000-17.000 riel/kg trong giai đoạn 2019-2021.
Khi giá tiêu chạm mức 14.000-17.000 riel/kg trong thời gian gần đây, nông dân đã tích cực chăm sóc
cây hồ tiêu trở lại. Do đó, kỳ vọng sản lượng sẽ tiếp tục tăng và giá sẽ đạt 20.000 riel/kg vào năm
2022.
Mỗi năm, Campuchia xuất khẩu khoảng gần 20.000 tấn hạt tiêu, chủ yếu sang Việt Nam (70 đến
80%) và châu Âu, tiêu thụ trong nước khoảng 1.000 tấn.

Xuất khẩu, nhập khẩu
a. Xuất khẩu
Do sản lượng sụt giảm nên từ đầu năm đến nay xuất khẩu hồ tiêu của các 3 nước cung cấp hàng
đầu là Việt Nam, Brazil và Indonesia đều thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, Việt
Nam và Brazil giảm 5% và 3,7% trong 10 tháng, còn Indonesia giảm 22,5% sau 9 tháng.

Bảng 1: Xuất khẩu hồ tiêu của một số nước trong các tháng đầu năm 2021
(Nguồn: Trung tâm Thương mại Quốc tế và cơ quan Hải quan, cơ quan Thống kê các nước).

Brazil: Theo số liệu của Bộ Công nghiệp, Ngoại thương và Dịch vụ Brazil (MDIC), lượng hồ
tiêu xuất khẩu của Brazil trong tháng 10 tiếp tục tăng mạnh 63,8% so với tháng trước và
tăng 46,2% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 9.857 tấn.
Tính chung 10 tháng đầu năm, lượng hồ tiêu xuất khẩu của Brazil đạt 71.703 tấn, giảm 3,7% so với
cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, nhờ giá xuất khẩu tăng mạnh nên kim ngạch thu về vẫn tăng tới
50,2%, đạt 224 triệu USD.
Hiện hồ tiêu của Brazil đang được xuất khẩu tới hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.
Trong đó, Đức đã vươn lên vị trí số 1 về thị trường xuất khẩu tiêu của Brazil với 10.513 tấn trong 10
tháng đầu năm, tăng 11,6% so với cùng kỳ.
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Đáng chú ý, lượng hồ tiêu xuất khẩu của Brazil sang UAE tăng 2,2 lần so với cùng kỳ lên 9.418 tấn.
Trong khi đó, lượng tiêu xuất khẩu sang Mỹ và Việt Nam, 2 thị trường xuất khẩu tiêu lớn nhất của
Brazil trong những năm trước giảm mạnh 24,9% và 50,6%.

Biểu đồ 1: Xuất khẩu hồ tiêu của Brazil tới một số thị trường trong 10 tháng đầu năm 2021
(Nguồn: MDIC. Đơn vị: tấn).

Indonesia: Số liệu từ Cục Thống kê Trung ương Indonesia (BPS) cho thấy, xuất khẩu hồ
tiêu của Indonesia trong 9 tháng đầu năm nay đạt 29.205 tấn, giảm 22,5% so với cùng kỳ
năm trước.
Trong đó, tiêu trắng nguyên hạt chiếm 47,7% tỷ trọng với 13.931 tấn, tiêu đen nguyên hạt là 10.800
tấn và chiếm 37% tỷ trọng, còn lại là tiêu đã xay.
So với cùng kỳ năm ngoái, xuất khẩu hồ tiêu của Indonesia sang các thị trường chính của nước này
đều giảm như: Việt Nam giảm 50,5% (đạt 12.393 tấn); Trung Quốc giảm 40,6% (đạt 7.231 tấn); Mỹ
giảm 7,8% (đạt 4.355 tấn). Ba nước này chiếm 50% lượng hồ tiêu xuất khẩu của Indonesia.
Xuất khẩu hồ tiêu của Indonesia giảm là điều đã được dự báo từ trước do năng suất và sản lượng
hồ tiêu của nước này giảm trong năm nay, do đó Indonesia chủ yếu tập trung nguồn cung cho thị
trường nội địa.
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Biểu đồ 2: Xuất khẩu hồ tiêu của Indonesia tới một số thị trường trong 9 tháng đầu năm 2021
(Nguồn: MDIC. Đơn vị: tấn).

Malaysia: Trong 9 tháng đầu năm, Malaysia đã thu về 100,7 triệu RM từ xuất khẩu hồ tiêu,
tăng 17,9% so so với cùng kỳ năm ngoái, theo số liệu của Cục Thống kê Malaysia,.
Thị trường xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất của nước này là Nhật Bản với 47,3 triệu Ringgit, tăng 25,2% và
chiếm 47% tổng xuất khẩu.
Tại thị trường nội địa Malaysia, Hội đồng Hồ tiêu Malaysia (MPB) hiện đang tập trung vào nỗ lực cải
thiện chất lượng hồ tiêu ở cấp trang trại thông qua việc lựa chọn các giống được trồng để sản xuất
tiêu trắng và tiêu đen cao cấp với chất lượng xuất khẩu.
Trả lời báo chí nước này, Ông Datuk Willie Mongin, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp Trồng trọt và Hàng
hóa Malaysia cho biết, loại tiêu có chất lượng hảo hạng và hương thơm độc đáo vẫn đang có nhu
cầu cao, khiến Malaysia trở thành đối thủ cạnh tranh lớn với các nước sản xuất tiêu khác trên thế
giới như Việt Nam, Indonesia và Ấn Độ.
Malaysia hiện là nước sản xuất hồ tiêu lớn thứ 5 thế giới và hy vọng rằng hạt tiêu Malaysia sẽ có vị
thế tốt hơn với tư cách là nhà sản xuất hồ tiêu hàng đầu thế giới trong tương lai với sự giúp đỡ và
khuyến khích từ Chính phủ.
Sản lượng tiêu của Việt Nam là 240.000 tấn, Indonesia là 77.000 tấn và Ấn Độ 60.000 tấn vào năm
2020, trong khi Malaysia là 30.800 tấn.

7

THỊ TRƯỜNG HỒ TIÊU THẾ GIỚI

THÁNG 10/2021

Đồng thời, Chính phủ Malaysia cũng không có kế hoạch áp giá sàn hoặc giá trần đối với hồ tiêu bởi
sự cạnh tranh gay gắt từ các nước sản xuất khác.
Ở cấp độ quốc tế, Malaysia đang tham gia Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế (IPC) và trong số các nước
tham gia có Việt Nam, Ấn Độ, Indonesia. Với IPC, Malaysia không thể đặt giá sàn bởi làm như vậy sẽ
gặp phải sự cạnh tranh gay gắt từ các nước khác.
“Ví dụ, nếu chúng tôi đặt giá sàn là 10 RM/kg, thì Việt Nam có thể bán dưới 10 RM/kg vì họ đang có
một lượng hàng lớn. Chúng tôi không thể cạnh tranh với họ”, ông Datuk Willie Mongin cho biết.
Để cạnh tranh, Willie cho rằng cần hướng dẫn người trồng tiêu trong nước cách sản xuất tiêu chất
lượng cao để xuất khẩu.

b. Nhập khẩu
Mỹ: Theo số liệu từ Ủy Ban Thương
mại Quốc tế Mỹ, trong tháng 9 Mỹ
đã nhập khẩu 8.633 tấn hồ tiêu, tăng 12,2% so
với cùng kỳ năm ngoái.
Đáng chú ý, Việt Nam cung cấp đến 81% tổng
khối lượng hồ tiêu nhập khẩu vào Mỹ trong
tháng 9 với 6.984 tấn, tăng 40,3% so với tháng
9/2020. Tỷ trọng hồ tiêu Việt Nam xuất khẩu
vào Mỹ đã vượt xa so với 65% tỷ trọng của
cùng kỳ năm ngoái. Điều này cho thấy hồ tiêu
của Việt Nam gần như không có đối thủ cạnh
tranh tại thị trường Mỹ.
Trong 9 tháng đầu năm nay, tổng cộng Mỹ đã
nhập khẩu 73.844 tấn hồ tiêu, tăng 14,1% so
với cùng kỳ.
Trong đó, Việt Nam là nhà cung cấp lớn nhất với
50.783 tấn, tăng 19,7%. Ngược lại, lượng hồ tiêu
của Mỹ nhập khẩu từ thị trường đứng thứ hai là

Biểu đồ 3: Tỷ trọng hồ tiêu Việt Nam trong tổng
nhập khẩu của Mỹ (Nguồn: USITC DataWeb).

Brazil giảm mạnh 30,1%, chỉ đạt 8.457 tấn.
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Bảng 2: Mỹ nhập khẩu hồ tiêu từ một số thị trường chính trong tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2021
(Nguồn: USITC DataWeb).

Ấn Độ: Hiện nay Ấn Độ đang bước vào mùa lễ hội cuối năm nên nhu cầu nhập khẩu hồ tiêu
của nước này tăng rất mạnh. Theo số liệu của Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ, nhập
khẩu hồ tiêu của nước này trong tháng 9 đạt 2.716 tấn, tăng 39,1% so với tháng 9/2020.
Tổng cộng 9 tháng đầu năm, Ấn Độ nhập khẩu 28.994 tấn hồ tiêu, tăng 43,52% so với cùng kỳ năm
ngoái.
Về thị trường cung cấp, Sri Lanka đã vươn lên trở thành thị trường cung cấp hồ tiêu lớn nhất cho Ấn
Độ trong 9 tháng qua với khối lượng đạt 10.000 tấn, tăng 2,7 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
Ngoài ra, lượng hồ tiêu mà Ấn Độ nhập khẩu từ UAE cũng tăng mạnh 17 lần lên mức 1.175 tấn.

Diễn biến giá
Sau khi tăng trong tháng 10, giá hồ tiêu trên thế giới biến động trái chiều trong nửa đầu tháng 11.
Trong đó, Indonesia là thị trường có biến động mạnh nhất với mức tăng 3,4% (tương ứng 150
USD/tấn), đạt 4.545 USD/tấn vào ngày 15/11.
Giá tiêu đen của Ấn Độ cũng tăng 1% so với cuối tháng 10 lên mức 6.531 USD/tấn (FOB). Trong khi
giá tiên đen tại Brazil và Malaysia ổn định ở mức 4.300 USD/tấn và 5.200 USD/tấn (FOB).
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Ngược lại, giá tiêu đen của Việt Nam giảm hơn 2% (tương ứng giảm 100 USD/tấn), dao động ở mức
4.290 - 4.390 USD/tấn đối với loại 500g/l và 550g/l.
Mặc dù vậy, giá tiêu đen của Việt Nam, Indonesia và Brazil vẫn đang cao hơn 1,5 lần (50 – 53%) so
với đầu năm nay. Tương tự, giá hồ tiêu tại Ấn Độ và Malaysia cũng tăng 36,2% và 41,5%.

Biểu đồ 4: Giá tiêu đen quốc tế từ năm 2020 đến ngày 14/11/2021 (Nguồn: IPC).

Giá tiêu trắng có xu hướng giảm trong nửa đầu tháng 11. Tại cảng TP. HCM, giá tiêu trắng giảm 1,7%
so với tháng trước, xuống còn 6.390 USD/tấn trong phiên giao dịch ngày 15/11.
Tại Indonesia, giá tiêu trắng cũng giảm 3,4% so với cuối tháng 10, ở mức 7.237 USD/tấn. Riêng tại
Malaysia, giá tiêu trắng ổn định ở mức 7.400 USD/tấn, nhưng so với đầu tháng 10 mức giá này đã
giảm 8,9%.

Biểu đồ 5: Giá tiêu trắng quốc tế từ năm 2020 đến ngày 15/11/2021 (Nguồn: IPC).
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Trong tháng cuối năm nay và đầu năm 2022, nguồn cung eo hẹp tại Việt Nam và các nước sản
xuất lớn sẽ tiếp tục hỗ trợ giá hồ tiêu trên thị trường quốc tế.
Bên cạnh đó, chi phí sản xuất tăng cao, nhất là phân bón, xăng dầu, giá cước vận chuyển… dự kiến
cũng sẽ tác động lên giá hồ tiêu trong thời gian tới.

11

THỊ TRƯỜNG HỒ TIÊU VIỆT NAM

THÁNG 10/2021

PHẦN II:

Từ đầu tháng 10 đến giữa tháng 11, giá tiêu trong nước biến động khá mạnh. Sau khi tăng 8.000 –
9.000 đ/kg lên ngưỡng 86.500 - 90.000 đồng/kg trong tháng 10, giá tiêu đã đảo chiều giảm 3.500 –
5.000 đồng/kg về lại mức giá 82.500 – 85.000 đồng/kg trong nửa đầu tháng 11.

Sản xuất
Các tỉnh Tây Nguyên, khu vực trọng điểm về sản xuất hồ tiêu của Việt Nam, vừa trải qua những trận
mưa lớn trên diện rộng do áp thấp nhiệt đới và bão. Điều này có thể ảnh hưởng đáng kể sản lượng hồ
tiêu trong niên vụ 2022.
Theo các nguồn tin thị trường, sản lượng hồ tiêu năm 2022 được dự báo sẽ tiếp tục giảm so với năm
2021. Mùa thu hoạch hồ tiêu cũng sẽ đến muộn hơn do hiện tượng nhiều lá và dây tiêu ngắn. Ngoài
ra, tình trạng thiếu lao động do thời gian thu hoạch cà phê bị trì hoãn cũng sẽ ảnh hưởng đến vụ thu
hoạch hồ tiêu sắp tới.

Nhập khẩu
Trong tháng 10, nhập khẩu hồ tiêu của Việt Nam tiếp tục giảm 21,8% so với tháng trước, chỉ đạt
1.187 tấn.
Tính chung 10 tháng, nhập khẩu hồ tiêu đạt thấp nhất trong 3 năm qua với 21.977 tấn, giảm 29,1%
so với cùng kỳ năm ngoái. Các doanh nghiệp chế biến hồ tiêu trong nước chủ yếu nhập khẩu hồ
tiêu từ Indonesia, Campuchia và Brazil.
Trong đó, lượng hồ tiêu nhập khẩu từ Indonesia và Brazil giảm lần lượt là 41,8% và 38,2%, đạt 7.924
tấn và 5.669 tấn.
Trong khi đó, Campuchia đang nổi lên là nhà cung cấp hạt tiêu hàng đầu cho Việt Nam với 5.731 tấn
trong 10 tháng, tăng mạnh 111,8% so với 2.706 tấn của cùng kỳ.
Doanh nghiệp nhập khẩu hồ tiêu lớn nhất của cả nước trong 10 tháng năm nay vẫn là Olam Việt Nam
với thị phần chiếm gần 46%, đạt 10.074 tấn, giảm 0,9% so với cùng kỳ năm ngoái.
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Tiếp theo là Harris Freeman với 1.986 tấn (+29,7%), Gia vị Sơn Hà đạt 1.858 tấn (+76,1%), KSS Việt
Nam đạt 1.649 tấn (-5,4%).

Bảng 3: Việt Nam nhập khẩu hồ tiêu từ các thị trường trong tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2021
(Nguồn: Số liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam).

Xuất khẩu
Khối lượng hồ tiêu xuất khẩu của Việt Nam trong tháng 10 (một tháng sau khi cả nước nới lỏng
giãn cách xã hội) đã tăng trở lại so với tháng trước đó nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ
năm ngoái.
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam trong tháng 10 đạt 16.759 tấn,
tăng 9,3% so với tháng 9 nhưng giảm khá mạnh 22,5% so với cùng kỳ năm ngoái.
Mặc dù vậy, trị giá xuất khẩu tiếp tục tăng 17,3% so với tháng trước và tăng mạnh 35,2% về trị giá so
với cùng kỳ, đạt 72,5 triệu USD.
Lũy tiến từ đầu năm đến hết tháng 10, Việt Nam đã xuất khẩu 229.736 tấn hồ tiêu các loại với kim
ngạch thu về 791,7 triệu USD, so với cùng kỳ năm 2020 giảm 5% (tương ứng giảm 11.969 tấn) về
lượng tuy nhiên kim ngạch xuất khẩu tăng 45,8% (tương ứng tăng 248,8 triệu USD).
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Biểu đồ 6: Lượng hồ tiêu xuất khẩu của Việt Nam năm 2020 - 2021
(Nguồn: Số liệu từ Tổng cục Hải quan Việt Nam).

Trong tháng 10, giá xuất khẩu hồ tiêu của nước ta tiếp tục kéo dài mạch tăng giá lên mức bình
quân 4.329 USD/tấn, tăng 7,4% so với tháng trước và tăng 74,4% (tương ứng 1.847 USD/tấn) so với
cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, giá hồ tiêu xuất khẩu đang chạm đỉnh 4 năm qua.
Tính chung 10 tháng đầu năm nay, giá hồ tiêu xuất khẩu của nước ta đã tăng 53,4% (tương ứng
1.200 USD/tấn) so với cùng kỳ năm ngoái lên mức bình quân 3.446 USD/tấn.

Biểu đồ 7: Giá xuất khẩu trung bình mặt hàng hồ tiêu năm 2017- 2021
(Nguồn: Số liệu từ Tổng cục Hải quan Việt Nam. Đơn vị: USD/tấn).
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Tiêu đen nguyên hạt vẫn là chủng loại được xuất khẩu nhiều nhất trong tháng 10 với 11.570 tấn. Tuy
vậy, tỷ trọng tiêu đen trong tổng xuất khẩu đã giảm rõ rệt từ khoảng 80% của trước đây xuống còn
69 – 70% của hiện tại.
Thay vào đó, tỷ trọng tiêu đen xay tăng lên 15,6%, tiêu trắng là 9,6%; tiêu trắng xay chiếm 4,5% và còn
lại là tiêu ngâm giấm, mộc, đầu đinh, xanh, hồng… chiếm 1,3%.

Biểu đồ 8: Tỷ trọng các chủng loại hồ tiêu
xuất khẩu của Việt Nam trong tháng 10/2021
(Nguồn: Số liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam).

Trong tháng 10, Việt Nam đã xuất khẩu 3.879 tấn hồ tiêu vào thị trường Mỹ, tăng 13,3% so với tháng
trước nhưng giảm 22,8% so với tháng 10/2020. Ngược lại, xuất khẩu sang các thị trường khác như:
UAE, Đức, Hà Lan, Philippines, Ai Cập, Anh… đều tăng đáng kể so với tháng trước cũng như cùng kỳ
năm ngoái.
Lũy kế 10 tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu hồ tiêu tới 68 thị trường trên thế giới. Trong đó, Mỹ
tiếp tục là thị trường xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất với 50.533 tấn, tăng 6,3% so cùng kỳ và chiếm 22%
trong lượng hồ tiêu xuất khẩu của nước ta.
Ngoài ra, lượng hồ tiêu xuất khẩu sang một số thị trường chủ chốt khác cũng tăng trong 10 tháng
qua như: UAE tăng 35,6%, Ấn Độ tăng 0,6%, Đức tăng 9,3%, Pakistan tăng 9,6%, Hà Lan tăng 24,5%...
Tuy nhiên, lượng hồ tiêu xuất khẩu sang Philippines, Ai Cập, Nga, Thái Lan… lại giảm so với cùng kỳ
năm ngoái. Đồng thời, theo số liệu của Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, lượng hồ tiêu xuất khẩu sang
Trung Quốc cũng giảm 16,5% với cùng kỳ năm ngoái, đạt 37.283 tấn.
Mặc dù khối lượng xuất khẩu tới các thị trường có nhiều biến động khác nhau, nhưng nhờ giá tăng
cao nên kim ngạch xuất khẩu sang các thị trường đều tăng trưởng khá tích cực.
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Bảng 4: Xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam sang các thị trường trong tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2021
(Nguồn: Số liệu từ Tổng cục Hải quan Việt Nam).
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Diễn biến giá
Sau khi các tỉnh thành phố trên cả nước tái mở cửa trở lại từ ngày 1/10, dòng chảy thương mại được
khơi thông, các doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu cũng đẩy mạnh thu mua cho các đơn hàng cuối năm
sau hơn 2 tháng bị gián đoạn bởi giãn cách xã hội.
Nhờ đó, giá tiêu đen tại khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ đã tăng mạnh 8.000 – 9.000 đồng/kg
lên ngưỡng 86.500 - 90.000 đồng/kg trong tháng 10, mức cao nhất kể từ tháng 5/2017.
Tuy nhiên, giá tiêu sau đó đã đảo chiều giảm 3.500 – 5.000 đồng/kg trong nửa đầu tháng 11, về lại
mức giá 82.500 – 85.000 đồng/kg.
Tính đến ngày 15/11, giá tiêu đen tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được ghi nhận ở mức 85.000 đồng/kg.
Tại tỉnh Bình Phước, giá tiêu đen được thu mua với giá 84.000 đồng/kg, các tỉnh khác dao động ở
mức 82.000 – 83.000 đồng/kg.
Mặc dù đã hạ nhiệt so với tháng trước, nhưng giá tiêu nội địa vẫn đang cao hơn 55 – 57 %, tương
ứng tăng 30.000 đồng/kg so với đầu năm nay.
Theo chuyên gia tư vấn của trang Peppertrade, giá hồ tiêu quay đầu giảm trong nửa đầu tháng 11
do chịu tác động bởi một số yếu tố:
Thứ nhất, một công ty lớn trong nước đã cố gắng thúc đẩy thị trường bằng cách bán giá thấp hơn
trên thị trường nhưng ngay lập tức mua với số lượng lớn hơn cho lô hàng tháng 11 và tháng 12 thông
qua các đại lý/thương nhân khác nhau (bán giá rẻ hơn thị trường với số lượng ít nhưng mua vào số
lượng lớn hơn). Điều này đã gây đợt điều chỉnh giảm giá trên thị trường hồ tiêu.
Thứ hai, nguồn tài chính eo hẹp, trong khi nông dân, các đại lý, giới đầu cơ cần tiền để tập trung cho
vụ cà phê đang vào thu hoạch rộ. Ưu tiên của các đại lý hiện nay là kinh doanh cà phê khi thị trường
rất hấp dẫn. Các nhà sản xuất, xuất khẩu cũng bán hàng tồn kho để tăng vốn tạm thời khi dòng tiền
xuất khẩu quay vòng rất chậm do tắc nghẽn và vận chuyển hàng hóa lâu hơn bình thường.
Thứ ba, làn sóng xả hàng chốt lời của giới đầu cơ trong nước. Điều này cũng khiến lượng hàng tồn
kho trong năm 2021 trở nên ít hơn, trong khi lượng xuất khẩu tháng 11 và tháng 12 dự kiến khoảng
25.000 - 30.000 tấn.
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Biểu đồ 9: Diễn biến giá tiêu đen tại các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ từ đầu năm 2021 đến ngày 15/11/2021
(Nguồn: Tintaynguyen.com và giatieu.com).

Dự báo
Trong bối cảnh nguồn cung không còn nhiều và nhu cầu vẫn ở mức cao, giá tiêu được cho là sẽ
duy trì ở mức cao và có thể tăng trở lại trong tháng 12 khi dòng tiền xuất khẩu quay vòng.
Theo tính toán thông thường, nhập khẩu hồ tiêu của Việt Nam trong 10 tháng đầu năm nay là 21.977
tấn + 220.000 tấn (dự báo sản lượng của IPC) = 241.977 tấn. Trong khi đó, lượng hồ tiêu xuất khẩu
trong 10 tháng đã lên đến 229.736 tấn, do đó lượng tiêu xuất khẩu ra thị trường trong thời gian tới là
rất eo hẹp và tồn kho từ các vụ trước sẽ gần như được tiêu thụ hết trong năm nay.
Còn theo trang Peppertrade, Mỹ và châu Âu hiện vẫn đang tăng mạnh mua vào với các đơn hàng
giao ngay và giao hàng trong quý I và quý II/2022.
Tuy nhiên, nhu cầu mua tiêu của Trung Quốc vẫn rất chậm và có thể lượng tiêu nhập khẩu từ Trung
Quốc sẽ thấp nhất trong vòng 3 năm trở lại đây, mặc dù nguồn dự trữ tại Trung Quốc giảm nhanh
trong thời gian gần đây.
Cuối tháng 12, một số lượng nhỏ hồ tiêu Việt Nam sẽ có mặt trên thị trường. Tuy nhiên, nguồn cung
sẽ rất hạn chế vào tháng 12 và tháng 1/2022. Vụ tiêu năm 2022 tiếp tục chậm lại so với các năm
trước và dự báo chỉ thu hoạch chính vào tháng 3 và tháng 4/2022.

18

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH

THÁNG 10/2021

PHẦN III:

Tổng cộng 10 tháng đầu năm nay, cả nước đã có 114 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu hồ tiêu,
giảm 26 doanh nghiệp so với năm 2020 và thấp hơn 41 doanh nghiệp so với năm 2019.
Theo số liệu của Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, công ty Olam Việt Nam đã vươn lên đứng đầu về doanh
nghiệp xuất khẩu hồ tiêu của nước ta trong 10 tháng đầu năm nay với lượng xuất khẩu đạt 20.960
tấn, tăng 7,8% so với cùng kỳ.
Tiếp theo là các doanh nghiệp Trân Châu: 20.788 tấn, giảm 12,1%; Nedspice: 16.196 tấn, tăng 9,6%;
Phúc Sinh: 14.821 tấn, giảm 22,4%; Haprosimex JSC: 11.057 tấn, giảm 7,2%; Liên Thành: 9.342 tấn,
tăng 37,8%…
Tổng chung khối các doanh nghiệp trong Hiệp hội chiếm 73,7% lượng hồ tiêu xuất khẩu của cả nước.
Ngoài ra, một số doanh nghiệp khác ngoài Hiệp hội cũng ghi nhận khối lượng xuất khẩu tăng khá
mạnh như: Hoàng Gia Luân đạt 6.229 tấn, tăng 10,4%; Interserco VCI và Vũ Đức Thuận đạt 5.044 tấn
và 4.164 tấn, tăng 100%...
Các doanh nghiệp xuất khẩu tiêu trắng hàng đầu của nước ta gồm: Olam: 3.680 tấn; Nedspice: 3.230
tấn; Liên Thành: 2.778 tấn, Trân Châu: 2.138 tấn, Phúc Sinh: 1.495 tấn, Hoàng Gia Luân: 1.231 tấn…
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Bảng 5: 30 doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất của Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2021
(Nguồn: Số liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam).
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PHẦN IV:

20% hồ tiêu xuất khẩu vào EU sẽ phải kiểm tra thuốc bảo vệ thực vật
Ngày 3/11, Uỷ ban châu Âu đã đăng công báo Quy định số 2021/1900, ban hành ngày 27/10/2021,
sửa đổi Quy định (EU) 2019/1793 về việc áp dụng tạm thời các biện pháp kiểm soát chính thức và
khẩn cấp một số thực phẩm được nhập khẩu vào EU.
Trong đó, tần suất kiểm tra thuốc bảo vệ thực vật với hồ tiêu Việt Nam là 20%.
Ngoài ra, rau mùi 72%; húng quế 20%; bạc hà 30%; đậu bắp 20- 30%; thanh long 10%.
Quy định này sẽ được áp dụng từ ngày 15/11/2021.
Theo định kỳ, cứ 6 tháng một lần, Ủy ban châu Âu sẽ xem xét các danh sách thực phẩm và thức ăn
chăn nuôi không có nguồn gốc động vật từ một số nước thứ ba chịu sự tăng cường tạm thời của
biện pháp kiểm soát chính thức tại các chốt kiểm soát biên giới để đảm bảo an toàn thực phẩm.
Cũng trong tháng 10/2021, Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh dịch tễ và
kiểm dịch động thực vật Việt Nam (SPS Việt Nam) đã nhận được 4 cảnh báo trên Hệ thống cảnh báo
An toàn thực phẩm và thức ăn chăn nuôi của Liên minh châu Âu (RASFF) đối với sản phẩm xuất
khẩu của Việt Nam do vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm.
Trong đó, cảnh báo số 2021.5861 ngày 27/10 với sản phẩm hạt tiêu đen 3mm, tên tiếng anh “Black
Pepper Pinheads 3mm”. Biện pháp thực hiện là Tây Ban Nha từ chối nhập tại cửa khẩu; lô hàng số
48003G212701 với khối lượng 25kg. Nhà sản xuất là Công ty TNHH Synthite Việt Nam, địa chỉ ấp
Bưng Riềng, Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Mối nguy là phát hiện dư lượng Chlorpyrifos ở mức
0,035±0,018 ppm. Theo Chỉ thị số 91/414/EEC sửa đổi, quy định (EU) 2020/1085 quy định mức dư
lượng tối đa Chlorpyrifos đối với sản phẩm trên là 0,01 ppm. Mức độ rủi ro là không xác định.
Ngoài ra, EU còn cảnh báo với lô hàng chôm chôm, mộc nhĩ khô và sản phẩm bột quế của Việt Nam.
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Giá cước vận tải biển từ châu Á đi Mỹ và châu Âu tiếp tục giảm
Thời gian qua, giá cước tàu vận chuyển đi Mỹ và châu Âu, hai thị trường tiêu thụ hồ tiêu lớn nhất của
Việt Nam tăng phi mã đã ảnh hưởng không nhỏ đến các doanh nghiệp xuất khẩu tiêu.
Tuy nhiên, tín hiệu đáng mừng cho các doanh nghiệp xuất khẩu là giá cước vận tải biển đang có xu
hướng hạ nhiệt trong gần 2 tháng trở lại đây.
Tính đến ngày 11/11/2021, chỉ số tổng hợp World Container Index (WCI) đo lường cước vận tải của 8
tuyến đường vận tải biển chính trên toàn cầu do công ty Drewry World công bố đứng ở mức 9.193
USD/container 40ft, giảm 7% so với tháng trước.
Trong đó, giá cước vận chuyển một container cỡ 40 feet chứa hàng từ cảng Thượng Hải (Trung
Quốc) đến cảng Rotterdam (Hà Lan) giảm 5,5%. Ngoài ra, giá cước vận chuyển một container cỡ 40
feet chứa hàng từ cảng Thượng Hải (Trung Quốc) đến cảng Genoa (Italia) cũng giảm 8,9%.
Tương tự, cước vận chuyển tới các cảng của Mỹ giảm 8,7 – 9,3% trong một tháng qua.
Trước đó, giá cước vận chuyển đi Mỹ và châu Âu cũng đã giảm từ 5 – 10% trong nửa đầu tháng 10.

Bảng 6: Giá cước một số tuyến vận tải biển đến ngày 11/11/2021 (Nguồn: Drewry).
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Tổng cục Hải quan Việt Nam

Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC)

Bộ Công Thương

Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ (USITC)

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA)

Hải quan Trung Quốc

Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC)

Cổng thông tin Ngoại thương Brazil

Peppertrade.blogspot.com

Cục Thống kê Indonesia (BPS)
Bộ Công nghiệp, Ngoại thương và Dịch vụ
Brazil (MDIC)

Báo cáo “Thị trường hồ tiêu 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.

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.
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