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TÓM TẮT THÁNG 11/2021 

 

Sự lạc quan về triển vọng tiêu thụ với việc nới lỏng hơn nữa các hạn chế liên quan đến đại 

dịch COVID-19 đang bị thay thế bởi lo ngại về sự xuất hiện của biến thể mới Omicron, đặc 
biệt là ở châu Âu. 

Giá cà phê thế giới trong tháng 11 tiếp tục tăng 7,5% so với tháng trước và tăng 77,9% so 

với cùng kỳ năm 2020, lên mức 195,17 US cent/pound. Đây là mức giá trung bình hàng 
tháng cao nhất trong 10 năm qua. 

Ở thị trường trong nước, tháng 11 là giai đoạn khu vực Tây Nguyên thu hái cà phê với tổng 
diện tích cà phê tại khoảng 540.000 ha và sản lượng dự kiến 1,6 triệu tấn. Hiện nay,     
nông dân các tỉnh Tây Nguyên đã thu hoạch được 40% diện tích cà phê, tuy nhiên họ  
đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lao động do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. 

Theo ước tính, xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng 11 đạt 78 nghìn tấn, trị giá    

181 triệu USD, giảm 21,4% về lượng và giảm 16,5% về trị giá so với tháng 10/2021;            
so với tháng 11/2020 giảm 6,9% về lượng, nhưng tăng 12,6% về trị giá.  

Tính chung 11 tháng năm 2021, xuất khẩu cà phê của Việt Nam ước đạt 1,36 triệu tấn, trị 
giá 2,63 tỷ USD, giảm 4,4% về lượng, nhưng tăng 5,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.  

 
Với tình hình nguồn cung hạn chế ở một số nước lớn như Brazil, Colombia và một số nước 
khu vực Nam Mỹ, kèm theo đó nhu cầu dịp lễ Giáng Sinh và Tết Dương Lịch tăng cao, 
chúng tôi cho rằng giá cà phê thế giới sẽ tiếp tục đà tăng mạnh. Điều này giúp cà phê   
Việt Nam được hưởng lợi. Bên cạnh đó, Việt Nam đang trong giai đoạn thu hoạch,      
nguồn cung dồi dào hơn, giúp khỏa lấp một phần khoảng trống trong nguồn cung.  

Bộ Công Thương cho biết do ảnh hưởng của việc vận chuyển nên rất nhiều đơn hàng của 

doanh nghiệp Việt Nam đã bị đối tác EU hủy và chuyển sang nhập khẩu từ các thị trường 
khác. Dự kiến chuỗi cung ứng trên toàn cầu sẽ còn tiếp tục đối mặt với rủi ro tắc nghẽn 
đến cuối năm 2022. 

Tháng 11, 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 nâng ước tính về tiêu thụ      
cà phê toàn cầu trong niên vụ 2020-2021 lên 167,7 triệu bao, tăng nhẹ so với con số của 
niên vụ trước. Chênh lệch giữa sản xuất và tiêu dung trong niên vụ 2020-2021 rút xuống 
còn gần 2 triệu bao. 



 

  4 

 

THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ THẾ GIỚI THÁNG 11/2021 

PHẦN I: 

 

 

1. Sản xuất 

Trong báo cáo tháng 11, Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) tiếp tục giữ nguyên ước tính về 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 của niên vụ trước. Trong đó sản lượng arabica tăng 2,3%, lên 99,27 triệu bao; trong 
khi sản lượng robusta ước tính giảm 2,2%, xuống còn 70,38 triệu bao. 

Theo khu vực sản xuất, sản lượng cà phê tại châu Phi trong niên vụ 2020-2021 được điều chỉnh 
giảm nhẹ so với niên vụ trước xuống 18,7 triệu bao. 

Sản lượng châu Á và châu Đại Dương ước tính giảm 1,1%, từ 49,5 triệu bao trong niên vụ 2019 -
2020 xuống 48,9 triệu bao trong niên vụ 2020-2021. Sản lượng tại Trung Mỹ và Mexico cũng được 
ước tính giảm 2,1%, xuống còn 19,2 triệu bao. 

Còn tại Nam Mỹ, sản lượng cà phê của khu vực này ước tính tăng 2% so với niên vụ trước, lên mức 
82,8 triệu bao. 

Về niên vụ 2021-2022, băng giá ở Brazil cùng với chu kỳ sản lượng thấp của cà phê arabica vẫn là 
hai yếu tố chính ảnh hưởng tiêu cực đến triển vọng sản xuất cà phê nhân toàn cầu. 

 
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 11/2021 

2. Tiêu thụ 

ICO tiếp tục nâng ước tính về tiêu thụ cà phê toàn cầu trong niên vụ 2020-2021 lên 167,7 triệu 

bao, tăng so với mức 164,5 triệu bao của niên vụ 2019-2020. Chênh lệch giữa sản xuất và tiêu 
dùng trong niên vụ 2020-2021 rút xuống còn gần 2 triệu bao. 

Tuy nhiên, sự lạc quan về triển vọng tiêu thụ với việc nới lỏng hơn nữa các hạn chế liên quan đến 
đại dịch COVID-19 đang bị thay thế bởi lo ngại về sự xuất hiện của biến thể mới Omicron, đặc biệt 
là ở châu Âu. 

Áo và Slovakia gần đây đã thông báo tái áp dụng biện pháp phong tỏa ít nhất là đến giữa tháng 
12, mặc dù các hạn chế đang được tiếp tục được nới lỏng ở một số nơi như New Zealand. 

Trong báo cáo mới nhất về triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu, IMF cũng đã hạ dự báo tăng 

trưởng toàn cầu năm 2021 xuống còn 5,9% so với mức 6% đưa ra hồi tháng 7 và giữ nguyên dự 
báo cho năm 2022 là 4,9%.  

Các biện pháp phong toả chống dịch COVID-19 khiến hoạt động sản xuất toàn cầu bị đình trệ. Sự 

mất cân đối cung - cầu khiến giá tăng và đẩy lạm phát lên cao, tạo bức tranh không mấy sáng sủa 
cho nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt là các nước thu nhập thấp. 

Theo số liệu của ICO, tổng xuất khẩu cà phê toàn cầu trong tháng 10 đạt 9,7 triệu bao, giảm 4,4% 

so với 10,1 triệu bao của cùng kỳ năm 2020. Trong đó xuất khẩu cà phê arabica giảm 8,8%, xuống 
còn 6,2 triệu bao; nhưng bù lại xuất khẩu cà phê robusta tăng 4,4%, lên 3,51 triệu bao. 

Mức giảm mạnh nhất được ghi nhận đối với cà phê arabica Brazil, giảm từ 4,1 triệu bao của tháng 
10/2020 xuống chỉ còn 3,6 triệu bao trong tháng 10. Tiếp theo là cà phê arabica Colombia, giảm 
11,3% xuống còn 1,1 triệu bao. 

Xuất khẩu cà phê nhân lên tới 8,5 triệu bao trong tháng đầu tiên của niên vụ 2021-2022, giảm 
6,1% so với 9,1 triệu bao của tháng 10 năm ngoái. Nhìn chung xuất khẩu cà phê của các nước vẫn 
chủ yếu là cà phê nhân, chiếm 90,6% và 90,2% tổng kim ngạch xuất khẩu tương ứng trong các 
niên vụ cà phê 2021-2022 và 2020-2021. 
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THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ THẾ GIỚI THÁNG 11/2021 

 

Về tình hình xuất khẩu của các nhà cung cấp, trong tháng đầu tiên của niên vụ 2021-2022, xuất 
khẩu cà phê của khu vực Nam Mỹ đạt gần 5 triệu bao, giảm mạnh 20,6% so với 6,2 triệu bao trong 
cùng kỳ niên vụ trước. 

Brazil nước xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới ghi nhận khối lượng xuất khẩu giảm 23,8%, xuống 

còn 3,4 triệu bao so với 4,5 triệu bao của tháng 10 năm ngoái. Xuất khẩu của Colombia cũng giảm 
5%, đạt gần 1 triệu bao. Ngoài ra, lượng cà phê xuất khẩu của Peru giảm 23,1%, đạt 0,5 triệu bao. 

Ở chiều ngược lại, xuất khẩu cà phê của khu vực châu Á và châu Đại Dương tăng 25,8%, từ 2,5 

triệu bao lên 3,1 triệu bao. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam tăng 13,7% lên 1,7 triệu bao trong 
tháng đầu tiên của niên vụ hiện tại. Xuất khẩu của Ấn Độ tăng tới 33,3% lên 0,5 triệu bao. 

Xuất khẩu của khu vực Trung Mỹ và Mexico cũng tăng 35,0% so với cùng kỳ năm ngoái, lên mức 

0,5 triệu bao. Xuất khẩu của Honduras tiếp tục phục hồi tích cực sau hai thảm họa thiên nhiên do 
bão Iota và Eta gây ra với lượng hàng xuất khẩu tăng 293,2% lên 80.238 bao trong tháng đầu tiên 
của niên vụ 2021-2022. 

Nicaragua nơi chịu những thảm họa khí hậu tương tự như Honduras, cũng đã ghi nhận mức tăng 
trưởng xuất khẩu lên tới 70% so với tháng 10/2020, đạt 92.838 bao. Bên cạnh đó, xuất khẩu tăng 
lần lượt là 15%, 6,9% và 22,2% tại Guatemala và Mexico và Costa Rica. 

Tương tự, xuất khẩu cà phê của khu vực châu Phi cũng tăng 5,1% so với cùng kỳ, đạt 1,1 triệu bao. 
Mức tăng trưởng này được ghi nhận ở Uganda (+13,7%) và Ethiopia (+37,2%), trong khi giảm ở 
Tanzania (-28,3%), Kenya (-47,4%) và Bờ Biển Ngà (-45,2%). 

Biểu đồ 2: Xuất khẩu các nhóm cà phê chính trong tháng 10 niên vụ 2018-2019 đến 2021-2022 

(Nguồn: ICO). 
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THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ THẾ GIỚI THÁNG 11/2021 

3. Diễn biến giá 

Giá cà phê thế giới trong tháng 11 tiếp tục tăng 7,5% so với tháng trước và tăng 78% so với cùng 

kỳ năm 2020, lên mức cao nhất trong 10 năm qua kể từ sau mức trung bình 213 US cent/pound 
đạt được vào tháng 9/2011. 

Tháng 11, giá cà phê thế giới tăng lên mức cao 10 năm do lo ngại nguồn cung thiếu hụt, tình trạng 
tắc nghẽn tại các cảng quốc tế có thể kéo dài tới năm sau. Trong niên vụ cà phê 2020-2021 (từ 
tháng 10/2020 đến tháng 9/2021), xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 1,81 triệu tấn, giảm 10,6% 
so với niên vụ 2019/2020 do ảnh hưởng của thời gian giãn cách xã hội.  

Bên cạnh đó, yếu tố thời tiết không thuận lợi khi Vành đai cà phê Thái Bình Dương xuất hiện mưa 
nhiều, gây bất lợi cho nhiều quốc gia sản xuất, trong khi lại gây khô hạn cho vùng trồng cà phê 
arabica chính ở phía Đông Nam Brazil. 

Xu hướng tăng kể từ khi bắt đầu niên vụ cà phê 2020-2021 đang cho thấy sự phục hồi của giá cà 
phê thế giới sau 4 năm liên tiếp duy trì ở mức thấp, phản ánh sự thay đổi đáng kể trong điều kiện 
thị trường tổng thể. 

 

Trên sàn giao dịch London, ngày 29/11 giá cà phê robusta giao kỳ hạn tháng 1/2022, tháng 
3/2022 tăng lần lượt 6%, 5 so với ngày 29/10, lên 2.308 USD/tấn và 2.237 USD/ tấn. 

 

 

Biểu đồ 3: Chỉ số giá cà phê ICO giai đoạn 10/2019 – 11 (Nguồn: ICO). 
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THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ THẾ GIỚI THÁNG 11/2021 

 

Trên sàn giao dịch New York, ngày 29/11, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 12/2021, tháng 
3/2022 tăng lần lượt 22%, 20 so với ngày 29/10, lên mức 243,85 US cent/pound (tương đương 
5.419 USD/tấn), 242,95 US cent/pound (tương đương 5.399 USD/tấn).  

 

Biểu đồ 4: Diễn biến giá cà phê robusta giao kỳ hạn trên sàn giao dịch London từ giữa 

tháng 7/2021 đến 29/11 (ĐVT: USD/tấn. Nguồn: Cục Xuất nhập khẩu). 

Biểu đồ 5: Diễn biến giá cà phê arabica trên sàn giao dịch New York từ tháng 

7/2021 đến 29/11 (ĐVT: US cent/pound. Nguồn: Cục Xuất nhập khẩu) 
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THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ THẾ GIỚI THÁNG 11/2021 

4. Dự báo 

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), dự báo giá cà phê sẽ tiếp tục tăng, ít nhất cho đến quý 

I/2022. Hiệp hội Cà phê Brazil và Colombia khẳng định nguồn cung không thiếu, nhưng khó khăn 
trong khâu vận chuyển khiến nguồn cung bị hạn chế. Còn theo dự báo của Bộ phận Nông nghiệp 
nước ngoài (FAS) trực thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), trong niên vụ cà phê 2021-2022 Việt 
Nam sẽ xuất khẩu tăng 980.000 bao cà phê so với niên vụ 2020-2021. 

Trong một động thái được cho là nghiêm túc và minh bạch, Hiệp hội Xuất khẩu cà phê Brazil 
(Cecafé) công bố rằng tính từ đầu năm 2021 đến nay, một lượng cà phê xuất khẩu chừng 222.000 
tấn bị giao trễ do đợt bãi công trước đây tại cảng Santos và khủng hoảng chuỗi cung ứng toàn 
cầu ảnh hưởng đến việc giao hàng. 

Còn tại Colombia, hiệp hội cà phê nước này cho biết khối lượng cà phê đưa vào các nhà máy chế 
biến xuất khẩu chỉ đạt 1 triệu bao (giảm 6% so với cùng kỳ 2020 là 1,2 triệu bao. Tính từ đầu năm 
đến 10/2021, sản lượng Colombia giảm 6%. 

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. 

Tuy nhiên, sản lượng cà phê robusta xuất khẩu của Việt Nam tăng không bù đắp được lượng hàng 
bị ách tắc, không thể giao hàng do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trong vài tháng trước.  
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THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ VIỆT NAM THÁNG 11/2021 

PHẦN II: 

 

1. Sản xuất 

Tháng 11 là giai đoạn khu vực Tây Nguyên thu hái cà phê. Tổng diện tích cà phê tại khu vực này 
khoảng 630.000 ha. Trong đó, Ðắk Lắk có 209.000 ha, Lâm Ðồng có hơn 173.000 ha, Ðắk Nông  
có 120.000 ha, Gia Lai có hơn 98.400 ha và Kon Tum có hơn 25.000 ha. Theo VTV, hiện nay,    
nông dân các tỉnh Tây Nguyên đã thu hoạch được 40% diện tích cà phê. Năm nay, sản lượng      
dự kiến giảm 10-15% do yếu tố thời tiết không thuận lợi. 

Tuy nhiên, mùa thu hoạch năm nay phải đối diện với tình trạng thiếu lao động do ảnh hưởng      
bởi dịch COVID-19. các nhân công quê Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Định... không lên khu vực      
Tây Nguyên đông như mọi năm. Người hái cà phê chủ yếu là lao động tại địa phương. 

Theo báo Tuổi trẻ, ngày 15/11, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông cho biết, 
hiện tỉnh này cần tới hơn 13 triệu công lao động trong vụ thu hoạch cà phê năm nay.  

Cà phê là cây trồng chủ lực của Đắk Nông với tổng diện tích trên 130.000 ha, trong đó diện tích 
cho thu hoạch vào khoảng 120.000 ha, sản lượng năm 2021 ước đạt trên 330.000 tấn. Với giá bán 
bình quân 40.000 đồng/kg, tổng giá trị ước đạt trên 13.200 tỉ đồng. 

Trong hai tháng cao điểm thu hoạch cuối năm 2021, Đắk Nông cần trên 230.000 lao động. Trong 
khi lao động tại địa phương chỉ đáp ứng khoảng 50%, số nhân công còn lại phải thuê mướn từ các 
địa phương khác. 

Tuy nhiên, hiện nay do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nên số lao động thu 
hoạch này rất hạn chế, dự báo sẽ thiếu hụt khoảng 115.000 lao động so với các năm trước. 

Tại Đắk Lắk, thống kê của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết tỉnh này có hơn 
200.000 ha cà phê, với sản lượng gần 500.000 tấn. Với số lượng cà phê như trên, tỉnh này cần   
gần 15 triệu ngày công lao động để thu hái. 

Hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum hiện cũng có hơn 114.000 ha cà phê. Hằng năm lực lượng lao động 
tại chỗ cũng chỉ đáp ứng lần lượt khoảng 60% và 40%, còn lại là lao động thời vụ từ các tỉnh    
miền Trung đến. 
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Còn tỉnh Lâm Đồng có khoảng 162.129 ha cà phê, cho thu hoạch với năng suất bình quân đạt    
3,2 tấn/ha, sản lượng ước đạt 518.603 tấn nhân. Dự kiến, lượng công cần thiết phục vụ cho nhu 
cầu thu hoạch cà phê niên vụ năm nay khoảng gần 8 triệu ngày công lao động. Hiện lao động     
tại chỗ chỉ đáp ứng được 50% nhu cầu thực tế. 

Mặc dù vậy, năm nay là một vụ mùa phấn khởi của bà con trồng cà phê. Điều đáng nói, trước đây, 
người trồng cà phê nhiều nơi do chưa nắm vững kỹ thuật thu hái nên chất lượng cà phê ở nước ta 
thường bị đánh giá thấp hơn các nước khác trên thế giới. 

Còn hiện nay, người trồng cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên đã chia vụ thu hoạch cà phê ra thành 
nhiều đợt để tập trung hái quả chín. Đây là cách làm đảm bảo chất lượng và giá trị cà phê khi   
đưa vào chế biến xuất khẩu. 

  

2. Tiêu thụ 

Theo ước tính, xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng 11 đạt 78 nghìn tấn, trị giá 181 triệu 

USD, giảm 21,4% về lượng và giảm 16,5% về trị giá so với tháng 10/2021; so với tháng 11/2020 
giảm 6,9% về lượng, nhưng tăng 12,6% về trị giá.  

Tính chung 11 tháng đầu năm, xuất khẩu cà phê của Việt Nam ước đạt 1,36 triệu tấn, trị giá 2,63 
tỷ USD, giảm 4,4% về lượng, nhưng tăng 5,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.  

Tháng 11, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam ước đạt 2.327 USD/tấn, tăng 6,3% so với 

tháng 10/2021 và tăng 21% so với tháng 11/2020. Tính chung 11 tháng năm 2021, giá xuất khẩu 
bình quân cà phê ước đạt 1.931 USD/tấn, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2020.  

Về chủng loại, lượng xuất khẩu cà phê robusta, arabica, cà phê chế biến tăng, nhưng xuất khẩu  

cà phê excelsa giảm. Tính chung 10 tháng năm 2021, xuất khẩu tất cả các chủng loại cà phê 
giảm, ngoại trừ cà phê chế biến.  

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, robusta là chủng loại cà phê xuất khẩu lớn nhất 

trong tháng 10/2021, đạt 85,7 nghìn tấn, trị giá 157 triệu USD, tăng 10,6% về lượng và tăng 30,4% 
về trị giá so với tháng 10/2020.  

Tuy nhiên, trong 10 tháng năm 2021, xuất khẩu cà phê robusta giảm 3,2% về lượng, nhưng tăng 
6,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.  
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Trong đó, xuất khẩu cà phê robusta sang một số thị trường chủ lực giảm về lượng, nhưng tăng về 
trị giá, gồm: Đức, Mỹ, Algeria, Thái Lan. Đáng chú ý, xuất khẩu cà phê robusta sang một số thị 
trường tăng cả về lượng và trị giá như: Nhật Bản, Nga, Trung Quốc, Anh. 

  

 

3. Diễn biến giá 

Thời tiết không thuận lợi ở vùng Tây Nguyên, cùng với tình trạng thiếu hụt nhân công khi nhiều 
địa phương phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, đã ảnh hưởng đến việc thu 
hoạch và phơi sấy cà phê niên vụ mới 2021/2022. Điều này góp phần đẩy ra giá cá phê tiếp tục 
tăng mặc dù vẫn đang thời gian thu hoạch. 

Ngày 29/11, giá cà phê robusta trong nước tăng 300-400 đồng/kg so với ngày 29/10/2021, lên 
mức 40.700-41.500 đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trong 10 năm trở lại đây. 

 

 

Bảng 1: Chủng loại cà phê xuất khẩu tháng 10 và 10 tháng năm 2021 
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Giá cà phê trong nước còn được hưởng lợi bởi đà tăng của giá cà phê thế giới trong tháng 11 khi 

tiếp tục lập đỉnh 10 năm qua do nguồn cung thiếu hụt. Xu hướng tăng kể từ khi bắt đầu niên vụ cà 
phê 2020-2021 đang cho thấy sự phục hồi của giá cà phê thế giới sau 4 năm liên tiếp duy trì ở 
mức thấp, phản ánh sự thay đổi đáng kể trong điều kiện thị trường tổng thể. 

 

4. Dự báo 

Với tình hình nguồn cung hạn chế ở một số nước lớn như Brazil, Colombia và một số nước khu 
vực Nam Mỹ, kèm theo đó nhu cầu dịp lễ Giáng Sinh và Tết Dương Lịch tăng cao, chúng tôi cho 

rằng giá cà phê thế giới sẽ tiếp tục đà tăng mạnh. Điều này giúp cà phê Việt Nam được hưởng lợi. 
Bên cạnh đó, Việt Nam đang trong giai đoạn thu hoạch, nguồn cung dồi dào hơn, giúp khỏa lấp 
một phần khoảng trống trong nguồn cung.  

Hiện tại, do thiếu nguồn cung hạt arabica, một số nhà rang đang tìm đến phương án phối trộn    
cà phê arabica và robusta nhằm hạ giá bán. Điều này về lâu dài có thể giúp thay đổi khẩu vị  
người tiêu dùng và quen hơn với việc uống cà phê robusta rang xay và lợi thế tiếp tục nghiêng    
về Việt Nam (với trên 90% diện tích cà phê là robusta). 

Mặc dù vậy, nỗi lo về biến thể Omicron vậy còn hiện hữu khi mức độ ảnh hưởng của biến thể     
vẫn chưa được xác định rõ ràng. Ở kịch bản xấu, nếu biến chủng này diễn biến phức tạp khiến  
một số quốc gia lớn áp dụng biện pháp mạnh để ngăn chặn sự lây lan, chúng tôi rằng tiêu thụ 

Biểu đồ 6: Diễn biến giá cà phê trong tháng 11 (Số liệu: tổng hợp)  
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cà phê sẽ ảnh hưởng. Theo đó, các cửa hàng cà phê, nhà hàng đóng cửa khiến lượng tiêu thụ     
cà phê giảm sút.  

Tuy nhiên, ở kịch bản này, lượng tiêu thụ cà phê hòa tan ở nhà có thể được đẩy mạnh. Đây cũng 
được xem là cơ hội cho cà phê Việt Nam bởi hạt cà phê hòa tan thường dùng hạt robusta.  

Ở kịch bản tốt hơn, sức ảnh hưởng của Omicron không quá lớn, lượng tiêu thụ cà phê được đẩy 
mạnh và giá cà phê trong nước có thể tiếp tục được đẩy lên.  

Mặc dù vậy, những nút thắt về logistics, cước vận tải cao vẫn đang là rào cản lớn và tồn tại nhiều 
rủi ro cho các doanh nghiệp đã ký hợp đồng mua bán với với khách hàng. 

     

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

Theo Cục Xuất nhập khẩu, nhờ sự phát triển của ngành công nghiệp chế biến cà phê tại Nga, nhu 
cầu nhập khẩu cà phê của nước này tăng trong thời gian qua. Hiện Nga là nhà nhập khẩu cà phê 
lớn thứ 7 ở châu Âu. Khoảng 57% lượng cà phê nhập khẩu của Nga là loại cà phê robusta và 43% 
là arabica. Tiêu thụ cà phê của Nga chiếm 3,0% tiêu thụ toàn cầu với thị hiếu tiêu dùng chuyển từ 
trà sang cà phê.  

Theo Tổ chức Cà phê Thế giới (ICO), tiêu thụ cà phê của Nga tăng trưởng bình quân 2,7% trong 
giai đoạn 2018 – 2021, điều này cho thấy sự ưa thích của người dân nước này đối với đồ uống từ 
cà phê. Thị trường cà phê Nga được dự báo sẽ tiếp tục tăng nhờ vào sự phổ biến ngày càng tăng 
của cà phê trong nước, và được thúc đẩy bởi nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng trẻ. 

Theo số liệu thống kê từ Cơ quan Hải quan Nga, nhập khẩu cà phê của nước này trong tháng 
9/2021 đạt 23,5 nghìn tấn, trị giá 77,52 triệu USD, tăng 26,4% về lượng và tăng 43,2% về trị giá    

so với tháng 9/2020. Tính chung 9 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu cà phê của Nga đạt trên          
182 nghìn tấn, trị giá 565,74 triệu USD, tăng 6,4% về lượng và tăng 20,6% về trị giá so với           
cùng kỳ năm 2020. 
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Về chủng loại, 9 tháng đầu năm 2021, Nga tăng nhập khẩu hầu hết các chủng loại cà phê, ngoại 
trừ chủng loại cà phê có mã HS 090190, nhưng tỷ trọng nhập khẩu chủng loại cà phê này thấp 
nên không ảnh hưởng đến xu hướng nhập khẩu chung. 

 

Tháng 9/2021, giá nhập khẩu bình quân cà phê của Nga đạt 3.302 USD/tấn, tăng 13,3% so với 
cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng đầu năm 2021, giá nhập khẩu bình quân cà phê của Nga 
đạt 3.170 USD/tấn, tăng 13,3% so với cùng kỳ. Trong đó, giá nhập khẩu bình quân cà phê của Nga 
tăng từ hầu hết các nguồn cung chính, ngoại từ Uganda. 

 

 

 

 

Biểu đồ 7: Nga nhập khẩu cà phê qua các tháng năm 2020-2021 (ĐVT: nghìn tấn. 

Nguồn: Cục Xuất nhập khẩu). 

Bảng 2: Chủng loại cà phê Nga nhập khẩu trong 9 tháng đầu năm 2021 (Nguồn: Cục Xuất nhập khẩu). 
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Về thị trường 9 tháng đầu năm 2021, Nga tăng nhập khẩu từ hầu hết các nguồn cung chính, ngoại 
trừ Việt Nam và Indonesia. Theo Cơ quan Hải quan Nga, Việt Nam là nguồn cung cà phê lớn nhất 
cho Nga tính theo lượng.  

Trong 9 tháng đầu năm 2021, Nga nhập khẩu cà phê từ Việt Nam đạt trên 61 nghìn tấn, trị giá 116 
triệu USD, giảm 8% về lượng, nhưng tăng 4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Thị phần cà phê 

của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Nga giảm từ 38,78% trong 9 tháng đầu năm 2020 
xuống còn 33,53% trong 9 tháng đầu năm 2021. 

 

Bảng 3: 5 thị trường cung cấp cà phê lớn nhất cho Nga 9 tháng đầu năm 2021                             

(Nguồn: Cục Xuất nhập khẩu). 

Biểu đồ 8: Cơ cấu thị trường cung cấp cà phê cho Nga (Đơn vị: % tính theo lượng.                           

Nguồn: Cục Xuất nhập khẩu). 
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PHẦN III: 

 

 

Giá cà phê thế giới tháng 11 đã tăng lên mức cao nhất 10 năm qua trong bối cảnh xuất khẩu của 
Brazil bị gián đoạn do ách tắc trong khâu vận chuyển nhưng nhiều doanh nghiệp đang lâm vào 

cảnh khó khăn trong phân phối, lưu thông, xuất khẩu hàng hóa. Còn nông dân chật vật khi chi phí 
duy trì sản xuất, thu hoạch liên tục tăng... dù giá cà phê trong nước lẫn thế giới có chiều hướng   
đi lên. 

Giá tăng nhưng người trồng chỉ được hưởng lãi khá “mỏng” bởi các chi phí khác như phân bón, 
công lao động,…đều tăng cao. Đặc biệt giá phân bón có lúc chạm đỉnh nhiều năm và chiếm tới 
50% chi phí sản xuất, ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Xuất nhập khẩu 
Intimex cho biết. 

 

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

Chuỗi cà phê nổi tiếng Nhật Bản tiến vào Việt Nam 

Mới đây, chuỗi cà phê nổi tiếng đến từ cố đô Kyoto của Nhật Bản, Arabica đã đăng thông báo bắt 
đầu kế hoạch mở cửa hàng đầu tiên của họ tại TP HCM. 

Dự kiến cửa hàng đầu tiên sẽ được đặt tại tòa nhà The Cafe Apartment nổi tiếng nằm trên phố đi 
bộ Nguyễn Huệ. 
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2. Hoạt động của các doanh nghiệp cà phê trên sàn chứng khoán 
 

Vinacafé Biên Hoà chia cổ tức khủng 

CTCP Vinacafé Biên Hoà (Mã: VCF) vừa thông báo tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng 
tiền mặt với tỷ lệ 250% (25.000 đồng/cp). 

Với gần 26,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Vinacafé Biên Hoà dự chi xấp xỉ 664,5 tỷ 
đồng để trả cổ tức. Trong đó, cổ đông lớn Masan Beverage - công ty con của Tập đoàn Masan 
(Mã: MSN) sẽ nhận hơn 656 tỷ đồng cổ tức, tương ứng tỷ lệ sở hữu 98,97% cổ phần. 

Những năm gần đây, luôn nằm trong nhóm các doanh nghiệp niêm yết trả cổ tức “khủng” khi lần 
này là năm thứ tư liên tiếp, công ty này chia cổ tức hơn mệnh giá. Ba năm 2018 – 2020, tỷ lệ cổ 
tức lần lượt là 660%, 240% và 250%. 

 

Công ty mẹ muốn thoái hết vốn tại Cà Phê Gia Lai 

CTCP Đức Long Gia Lai vừa công bố nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT) về 
việc thoái hết 7,48 triệu cổ phần, tương ứng 51% vốn góp tại CTCP Cà Phê Gia Lai 

(Mã: FGL). Thời gian thực hiện chuyển nhượng từ ngày 1/12 đến hết ngày 31/3/2022. Phương 
thức chuyển nhượng theo phương thức giao dịch khớp lệnh hoặc thỏa thuận. 

 

Cà phê Phước An tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 

Sau trì hoãn vì COVID-19, ngày 10/12 vừa qua, CTCP Cà phê Phước An (Mã: CPA) 
đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên.  

Các tờ trình kế hoạch kinh doanh 2021 và phân phối lợi nhuận năm 2020 đều đã được thông qua. 
Trong đó, mục tiêu doanh thu đạt gần 53 tỷ đồng, giảm 42% so với kết quả năm ngoái. Công ty có 
kế hoạch lỗ trước thuế 4,6 tỷ đồng, giảm mạnh so với khoảng lỗ 27 tỷ cùng kỳ. Và cũng vì kinh 
doanh thua lỗ nên công ty quyết định không chi trả cổ tức. 

Ngoài ra, Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 là ông Trần Thanh Hải đã nộp đơn từ nhiệm. Bà 
Trần Thị Lệ cũng có đơn xin rút khỏi vị trí Thành viên HĐQT. Lý do cả hai đưa ra là không sắp xếp 
được thời gian để tiếp tục đảm nhiệm công việc được phân công.  
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Đồng thời cổ đông đã thông qua việc bầu bổ sung ông Nguyễn Hoàng Hiệp và bà Nguyễn Huyền 
Trâm vào HĐQT của công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022. HĐQT đã bầu ông Lê Nguyên Hoà, thành viên 
HĐQT  lên làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 thay thế ông Hải. 

 

Minh Khang Capital Trading Public đặt kế hoạch lợi nhuận năm 2021                                  

gấp 2,2 lần năm ngoái 

Ngày 31/12 tới đây, CTCP Minh Khang Capital Trading Public (Mã: CTP) sẽ tổ chức 
ĐHĐCĐ thường niên. 

Theo tài liệu công bố, công ty dự kiến trình kế hoạch năm 2021 với doanh thu 200 tỷ đồng, lợi 
nhuận sau thuế 1,1 tỷ, lần lượt tăng 85% và gấp 2,2 lần kết quả năm ngoái. 

Về cổ tức, cho năm 2020, công ty dự kiến không chia và sẽ chia tỷ lệ 5% cổ tức cho năm 2021. 

Trong năm nay, Minh Khang dự kiến đầu tư mua bán sáp nhập đối với các tổ chức thương hiệu 
tiềm năng, hợp tác đầu tư với các tổ chức cá nhân nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng đối với các dự án 

bất động sản tại TP HCM và các tỉnh thành. Công ty xác định khu vực bất động sản miền Tây là 
thị trường tiềm năng. 

Công ty cũng trình cổ đông kế hoạch chuyển nhượng quyền mua đất tại tỉnh Tiền Giang cho đối 
tác chiến lược chậm nhất trong quý III. 

Trong năm nay, công ty xác định ngành kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản, kinh doanh 
ngành nghề xây dựng. Đối với ngành nghề cốt lõi, công ty sẽ đầu tư hợp tác xây dựng chuỗi cửa 
hàng kinh doanh sản phẩm cà phê và nông sản. 
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PHẦN IV: 

 

Chuỗi cung ứng toàn cầu có thể tắc nghẽn đến cuối năm 2022 

Bộ Công Thương cho biết do ảnh hưởng của việc vận chuyển nên rất nhiều đơn hàng của doanh 
nghiệp Việt Nam đã bị đối tác EU hủy và chuyển sang nhập khẩu từ các thị trường khác. Dự kiến 
chuỗi cung ứng trên toàn cầu sẽ còn tiếp tục đối mặt với rủi ro tắc nghẽn đến cuối năm 2022. 

Theo thông tin từ doanh nghiệp, nhiều đơn hàng doanh nghiệp ký kết với đối tác EU thường là 
được bán theo mùa vụ và được xuất khẩu sang EU tại các thời điểm cố định.  

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của việc vận chuyển nên rất nhiều đơn hàng của doanh nghiệp Việt Nam 
đã bị đối tác EU hủy và chuyển sang nhập khẩu từ các thị trường khác. Dự kiến chuỗi cung ứng 
trên toàn cầu sẽ còn tiếp tục đối mặt với rủi ro tắc nghẽn đến cuối năm 2022. 

Làn sóng COVID-19 lần thứ 4 bùng phát trong quý III/2021 đã khiến nhiều doanh nghiệp phải 
đóng cửa do thiếu nhân công và nguyên vật liệu đầu vào để sản xuất hoặc chỉ sản xuất với năng 
suất thấp, là nguyên nhân chính khiến tốc độ tăng trưởng thương mại giữa Việt Nam với thế giới 
nói chung và với thị trường EU nói riêng những tháng gần đây chậm lại rõ rệt. 

Các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đợt dịch này chủ yếu ở các tỉnh, thành phố phía 
Nam - khu vực trọng điểm sản xuất, chế biến và xuất khẩu hàng hóa của cả nước và là nơi tập 
trung nhiều doanh nghiệp, trung tâm chế biến, sản xuất giày dép, dệt may, đồ gỗ, nông sản, thủy 
sản lớn. Đây đều là các mặt hàng xuất khẩu chủ lực sang thị trường EU. 

Trong khi đó, hoạt động giao thương, vận chuyển vẫn đối mặt với nhiều trở ngại trong bối cảnh 
tình trạng thiếu hụt trầm trọng các container tại các cảng biển trên toàn cầu tiếp tục diễn ra, 
trong khi COVID-19 bùng phát tại khu vực phía Nam cũng khiến các hãng tàu thế giới cắt chuyến 
và giảm chuyến về Việt Nam khiến nguồn cung càng thêm hạn chế. 

Trong hơn một tháng qua, mặc dù Việt Nam đã từng bước tái mở cửa nền kinh tế, góp phần cải 
thiện lưu thông hàng hoá, nhưng các vấn đề về nhân công, tài xế, kho bãi, giá cước vận tải biển 
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tăng cao, tình trạng thiếu hụt container, thiết bị bốc dỡ và tàu chuyên chở vẫn đang khiến các 
chuỗi cung ứng đối mặt áp lực lớn.  

Tại một số cảng đã xảy ra tình trạng các hãng tàu tự hủy booking (đặt chỗ) của khách hàng vì 

thiếu chỗ. Diễn biến này khiến nhiều đơn hàng xuất khẩu không chạy kịp tiến độ và không hoàn 
thành đúng thời hạn, gây mất uy tín với các đối tác. 

Tính đến ngày 29/10, 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 9.669 
USD/container 40ft, mặc dù hạ nhiệt đáng kể so với mức 10.361 USD/container 40ft vào cuối 
tháng 9/2021 nhưng vẫn tăng 276% so với cùng kỳ năm trước.  

 

 

Trong đó, chi phí vận chuyển hàng container bằng đường biển từ châu Á sang châu Âu ghi nhận 
nhứng mức tăng mạnh nhất, tăng tới 300%-500% so với một năm trước đó. 

Cùng với thực trạng chung, giá cước vận tải của Việt Nam cũng ghi nhận mức tăng mạnh trên 
diện rộng ở tất cả các chặng và loại hình vận tải.  

Biểu đồ 9: Chỉ số tổng hợp World Container Index (WCI) đo lường cước vận tải 

của 8 tuyến đường vận tải biển chính trên toàn cầu (Nguồn: Drewry World) 
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Hiện giá cước vận tải từ Việt Nam tới các thị trường trên thế giới đã tăng phi mã so với thời điểm 
trước khi dịch COVID-19 bùng phát và đang được thiết lập ở những mặt bằng cao kỷ lục, đặc biệt 
là đối với thị trường có vị trí địa lý xa như EU. 

Trong bối cảnh chiếm tới 95% thị phần hàng hóa xuất nhập khẩu của nước ta phụ thuộc vào 38 
hãng tàu nước ngoài tại Việt Nam, thì thực trạng này càng gây sức ép và làm giảm sức cạnh tranh 
của hàng Việt Nam trên thị trường thế giới.  

Với tình hình dịch bệnh trên toàn cầu đang ghi nhận những tín hiệu tích cực và tại Việt Nam cũng 
cơ bản đã được kiểm soát, kỳ vọng những khó khăn đối với chuỗi cung ứng toàn cầu nói chung, 
Việt Nam nói riêng sẽ giảm dần từ cuối quý I/2022. 

Sang 2023, khi quy mô đội tàu vận tải của các hãng tàu hơn tăng trưởng 20% như kế hoạch, cũng 
như kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng cảng của các thị trường lớn được thực hiện, dự kiến hoạt động 
vận tải biển sẽ trở lại bình thường. 
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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 cáo “Thị trường cà phê tháng 11/2021” 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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