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TÓM TẮT THÁNG 11/2021 

 

     

Xuất khẩu hồ tiêu của cả 3 nước cung cấp hàng đầu thế giới là Việt Nam, Brazil và 

Indonesia từ đầu năm đến nay đều giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Mức giảm mạnh nhất 
được ghi nhận tại Indonesia, giảm tới 26,9% trong 10 tháng đầu năm; trong khi Việt Nam và 

Brazil cũng giảm lần lượt là 7% và 1,5% trong 11 tháng.  

Trong nửa đầu tháng 12, giá tiêu xuất khẩu của các nhà cung cấp lớn trên thế giới đồng loạt 
giảm do nhu cầu chậm lại. Mặc dù vậy, giá tiêu trắng trên thị trường thế giới hiện vẫn đang 

cao hơn 45 – 50% so với đầu năm nay, trong khi giá tiêu đen cũng tăng từ 45 – 57%. 

Trong tháng 11, nhập khẩu hồ tiêu của Việt Nam tiếp tục giảm 12,4% so với tháng 10, chỉ 

đạt 1.040 tấn. Lũy tiến 11 tháng năm 2021, Việt Nam đã nhập khẩu 23.017 tấn hồ tiêu, giảm  
34,8% so với cùng kỳ năm trước và giảm 42,8% và so với cùng kỳ năm 2019. 

Hồ tiêu là điểm sáng trong hoạt động xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam trong 11 

tháng năm nay khi khối lượng xuất khẩu giảm 7% nhưng kim ngạch thu về tăng đến 43,8% 
so với cùng kỳ, đạt 245.975 tấn, kim ngạch 867,2 triệu USD. 

Thị trường hồ tiêu trong nước từ đầu tháng 11 đến nay tương đối trầm lắng. Giá thu mua 
tiêu đen tại các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ tính đến ngày 15/12 dao động ở mức 81.000 – 

83.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg so với cuối tháng 11 và giảm 5.000 – 6.000 đồng/kg 
so với cuối tháng 10. 
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PHẦN I: 

 

Tình trạng khan hàng tại nhiều nước sản xuất tiêu lớn trên thế giới cùng với gia tăng giá cước vận 

tải đã đẩy giá hồ tiêu tăng mạnh trong thời gian qua. Đến nửa đầu tháng 12, giá hồ tiêu thế giới có 
xu hướng giảm do nhu cầu chậm lại. Tuy nhiên so với đầu năm nay hiện giá hồ tiêu vẫn đang tăng 

từ 45 – 55%. 

 

 Sản xuất 

Theo Hiệp hội Hồ tiêu thế giới (IPC), hiện tại Brazil là quốc gia duy nhất có nguồn cung tăng do vụ 

thu hoạch ở phía Bắc của nước này. Còn các quốc gia khác đều trong tình trạng khan hàng. Trong 
khi đó tin tức về vụ mới của Việt Nam không mấy khả quan. Do vậy, khách hàng có thể sẽ chuyển 

sang mua hồ tiêu Brazil nhiều hơn do giá cước vận tải tốt hơn. 

Về nhu cầu, IPC thông tin Mỹ đã dần đặt chỗ cho các đơn hàng năm 2022, thị trường Trung Quốc 
sức mua chậm lại trong khi châu Âu dè dặt nhập hàng. Dự báo sức mua từ thị trường Trung Đông 

cũng yếu. 

IPC nhận định, về cơ bản nhu cầu hồ tiêu toàn cầu vẫn mạnh trong khi nguồn cung toàn cầu không 

tăng. Bên cạnh đó lạm phát thế giới năm 2022 sẽ khiến giá đầu vào tăng cao dẫn đến giá các mặt 
hàng tiếp tục neo ở mức cao, trong đó có hồ tiêu. 

 

 Xuất khẩu, nhập khẩu 

a. Xuất khẩu 

Số liệu tổng hợp được cho thấy, xuất khẩu hồ tiêu của cả  nước cung cấp hàng đầu thế giới là Việt 

Nam, Brazil và Indonesia từ đầu năm đến nay đều giảm so với cùng kỳ năm ngoái.  

Mức giảm mạnh nhất được ghi nhận tại Indonesia, giảm tới 26,9% trong 10 tháng đầu năm; trong 

khi Việt Nam và Brazil cũng giảm lần lượt là 7% và 1,5% trong 11 tháng.  

Nhu cầu tiêu thụ hồ tiêu thế giới trong năm nay vẫn tương đối tốt nhưng mất mùa tại các nước sản 
xuất chính dẫn đến sự sụt giảm về xuất khẩu. 
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Brazil: Theo số liệu của Bộ Công nghiệp, Ngoại thương và Dịch vụ Brazil (MDIC), Brazil 

đã xuất khẩu 9.112 tấn hồ tiêu trong tháng 11, giảm 7,6% so với tháng trước nhưng tăng 
mạnh 20,2% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Tổng cộng Brazil đã xuất khẩu được 80.815 tấn hồ tiêu trong 11 tháng, kim ngạch đạt 260,8 triệu 

USD (theo giá FOB), giảm 1,5% về lượng nhưng tăng tới 56,4% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 
ngoái.  

Giá xuất khẩu hồ tiêu của Brazil trong 11 tháng tăng 58,8% lên mức bình quân 3.227 USD/tấn. 

Về thị trường xuất khẩu, lượng hồ tiêu xuất khẩu của Brazil sang Mỹ và Việt Nam giảm mạnh 22,2% 
và 46,2% trong 11 tháng năm nay.  

Bảng 1: Xuất khẩu hồ tiêu của một số nước trong các tháng từ đầu năm 2021                                                

(Nguồn: Trung tâm Thương mại Quốc tế và cơ quan Hải quan, cơ quan Thống kê các nước). 

Biểu đồ 1: Xuất khẩu hồ tiêu của Brazil tới một số thị trường trong 11 tháng đầu năm 2021                                                

(Nguồn: MDIC. Đơn vị: tấn). 
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Tuy nhiên, lượng hồ tiêu xuất khẩu sang các thị trường khác lại đạt mức tăng trưởng khả quan, như 
thị trường Đức tăng 8,6% lên mức 12.410 tấn, qua đó vượt qua Mỹ để trở thành thị trường xuất 

khẩu hồ tiêu lớn nhất của Brazil.  

Ngoài ra, lượng hồ tiêu xuất khẩu của Brazil sang UAE tăng gấp đôi so với cùng kỳ lên mức 10.225 
tấn. 

 

Malaysia: Borneo Post Online đưa tin, Malaysia đã thu về 117 triệu ringgit Malaysia 
(MYR) từ xuất khẩu hồ tiêu trong 10 tháng năm nay, tăng 22% so với 96 triệu RM của cùng 

kỳ năm ngoái. Đây là con số được đưa ra bởi Thứ trưởng Bộ Công nghiệp Trồng trọt và Hàng hóa 
nước này, ông Datuk Willie Mongin. 

Ông Datuk Willie Mongin cũng cho biết thêm: “Tính đến tháng 11, ngành hàng hồ tiêu đã ghi nhận 

mức tăng giá 85% đối với tiêu đen từ 8.008 RM vào năm 2020 lên 14.803 MYR/tấn trong năm 
2021. Trong khi đó, tiêu trắng tăng 68% từ 14.851 MYR năm 2020 lên 24.987 MYR/tấn trong năm 

nay”. 

Đồng thời, ông cũng đánh giá cao các sáng kiến của Ủy ban Hồ tiêu Malaysia (MPB) trong việc giới 

thiệu một số hệ thống và ứng dụng di động như LadaGo, cũng như chương trình hỗ trợ trồng tiêu 
trực tuyến. 

Theo Kế hoạch Malaysia lần thứ 12, Chính phủ nước này thông qua Ủy ban Hồ tiêu Malaysia tiếp 

tục hỗ trợ nông dân trồng tiêu bằng việc thực hiện Kế hoạch trồng tiêu mới (STLB) như một động 
lực khuyến khích người dân trồng tiêu mới và tiêu trưởng thành.  

Bên cạnh đó là Chương trình Trồng tiêu (STLM) nhằm hỗ trợ những người trồng tiêu trên cả nước 
duy trì các cây tiêu ít nhất ba năm tuổi. 

Với 2 chương trình hành động này, tổng cộng 112.200 ringgit đã được phân bổ ở bang Tarat, mang 

lại lợi ích cho tổng số 70 hộ trồng tiêu nhỏ. 

 

Campuchia: Phnom Penh Post trích dẫn nguồn tin từ Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và 

Thủy sản Campuchia cho biết, xuất khẩu hồ tiêu của Campuchia trong 11 tháng năm 
2021 đạt 27.730 tấn tăng 456,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Bao gồm cả hồ tiêu gắn chỉ dẫn địa lý 

(GI) mang nhãn hiệu Kampot và các giống tiêu không gắn chỉ dẫn địa lý. 

Trong đó, Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất với 26.887 tấn, tiếp theo là Đức (497 tấn) và Thái Lan 

(180 tấn). Một lượng nhỏ hơn đã được xuất khẩu sang hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ khác. 

Trả lời Phnom Penh Post, ông Mak Ny, Chủ tịch Liên đoàn Hồ tiêu và Gia vị Campuchia (CPSF), cho 
biết thị trường cho các loại hồ tiêu không gắn chỉ dẫn địa lý năm nay tốt hơn so với năm 2020 khi 
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dịch COVID-19 xuất hiện, gây ra những cuộc khủng hoảng nghiêm trọng khiến một số người trồng 
tiêu phải bỏ sản xuất, dẫn đến sản lượng giảm.  

Phần lớn hồ tiêu trồng tại Campuchia được xuất khẩu, chỉ 5-7% được tiêu thụ trong nước. 

  

b. Nhập khẩu 

Mỹ: Theo số liệu từ Ủy Ban Thương 
mại Quốc tế Mỹ, trong tháng 10 nhập 

khẩu hồ tiêu của Mỹ đạt 6.560 tấn, giảm 24% so 
với tháng trước và 30,6% so với cùng kỳ năm 

ngoái.  

So với tháng trước, lượng hồ tiêu của Mỹ nhập 

khẩu từ Việt Nam giảm mạnh, nhưng các thị 
trường khác như Brazil, Ấn Độ, Indonesia tăng. 

Tuy nhiên, tính chung 10 tháng, nhập khẩu hồ 

tiêu của Mỹ vẫn tăng 8,4% so với cùng kỳ và đạt 
80.403 tấn.  

Trong đó ngoại trừ lượng nhập khẩu từ Brazil 
ghi nhận sự sụt giảm, Mỹ tăng nhập khẩu ở hầu 

hết các nhà cung cấp khác. Đứng đầu là Việt 
Nam với 55.091 tấn, tăng 13% và chiếm 68,5% 

tổng khối lượng hồ tiêu nhập khẩu vào Mỹ trong 
10 tháng, tăng so với thị phần 65,7% của cùng kỳ 

năm trước. 

 

Biểu đồ 2: Tỷ trọng hồ tiêu Việt Nam trong tổng 

nhập khẩu của Mỹ (Nguồn: USITC DataWeb). 
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Ấn Độ: Nhu cầu tiêu thụ hồ tiêu tại Ấn Độ đã được cải thiện khi nền kinh tế bắt đầu mở 
cửa trở lại sau một thời gian dài bị tác động bởi đại dịch COVID-19. Điều này dẫn đến việc 

người tiêu dùng cạnh tranh để mua hồ tiêu với giá do chính người bán quy định. Tuy nhiên, nguồn 
cung trên thị trường lại có hạn nên dẫn đến giá cả tăng vọt, theo The Hindu Business Line. 

Trong 5 tuần tính đến đầu tháng 12 giá tiêu tại Ấn Độ đã tăng liên tiếp 18%. Giá tiêu tại quốc gia 
Nam Á này đã tăng lên mức kỷ lục 532 rupee/kg dẫn đến việc nông dân và các đại lý ở các thị 

trường sơ cấp găm hàng không bán với hy vọng giá sẽ tăng thêm. Do đó, nguồn cung trên thị 
trường đã bị ảnh hưởng. 

Các thương nhân viện lý do khí hậu không thuận lợi ở Kerala và Karnataka, nơi trồng diện tích hồ 

tiêu lớn, đã gây thiệt hại cho các trang trại trồng tiêu. Sản lượng tiêu vụ mùa năm 2022 dự kiến đạt 
khoảng 60.000 tấn, giảm 45-50% so với năm 2021. 

Dữ liệu của Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ cho thấy, nhập khẩu hồ tiêu của Ấn Độ trong 10 
tháng đầu năm nay đạt 31.293 tấn, tăng 38,6% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Thị trường cung cấp tiêu lớn nhất cho Ấn Độ trong 10 tháng qua là Sri Lanka với 10.892 tấn, tăng 

2,4 lần so với cùng kỳ.  

Việt Nam tụt xuống vị trí thứ 2 về xuất khẩu tiêu vào Ấn Độ với 10.034 tấn, tăng 4,8%. Tiếp theo là 

Indonesia và Brazil với hơn 4.153 tấn và 4.096 tấn, tăng lần lượt 12% và 15,7%. 

Ngoài ra, lượng hồ tiêu mà Ấn Độ nhập khẩu từ UAE cũng tăng mạnh 19,5 lần lên mức 1.850 tấn.  

 

Trung Quốc: Theo Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công Thương, vụ hồ tiêu năm nay ở Trung 

Quốc giảm do thời tiết không thuận lợi. Do đó, Trung Quốc đã tăng nhập khẩu hồ tiêu 

Bảng 2: Mỹ nhập khẩu hồ tiêu từ một số thị trường chính trong tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2021                                                

(Nguồn: USITC DataWeb). 
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trong những tháng đầu năm 2021. Tuy nhiên, diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 khiến nước 
này giảm mạnh nhập khẩu kể từ tháng 6/2021, do nhu cầu tiêu thụ thực phẩm cay ở Trung Quốc 

giảm và nhu cầu của các công ty chế biến cũng giảm. 

Do các biện pháp kiểm dịch nghiêm ngặt của Trung Quốc, các hãng khai thác tàu trung chuyển 
quốc tế đã quyết định kéo dài thời gian tạm ngừng dịch vụ ít nhất 6 tuần cho đến sau kỳ nghỉ Tết 

Nguyên đán. Động thái này có thể khiến cung ứng thêm đứt đoạn. 

Theo số liệu thống kê từ Cơ quan Hải quan Trung Quốc, kim ngạch nhập khẩu hồ tiêu của nước này 
trong tháng 10 đạt 4,8 triệu USD, giảm 1,3% so với tháng 10/2020. Tính chung 10 tháng năm 2021, 

kim ngạch nhập khẩu hồ tiêu của Trung Quốc giảm 6,4% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 45,79 triệu 

USD. 

 

 Diễn biến giá 

 

 

Trong nửa đầu tháng 12, giá tiêu đen xuất khẩu của các nhà cung cấp lớn trên thế giới đồng loạt 
giảm do nhu cầu chậm lại.  

Tại Ấn Độ, sau khi tăng liên tiếp lên 7.563 USD/tấn vào cuối tháng 11, giá tiêu đen của Ấn Độ đã 

giảm 7% xuống còn 7.035 USD/tấn vào ngày 15/12 chịu do áp lực từ hồ tiêu nhập khẩu từ Sri 
Lanka. 

Biểu đồ 3: Giá tiêu đen quốc tế từ năm 2020 đến ngày 15/12/2021 (Nguồn: IPC). 
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Giá tiêu đen của Indonesia cũng giảm 1,9% trong nửa đầu tháng 12 xuống còn 4.424 USD/tấn do 
thị trường không có giao dịch. 

Tại cảng khu vực TP. HCM của Việt Nam, ngày 15/12, giá tiêu đen loại 500g/l và 550g/l xuất khẩu 

giảm 2,3% (tương ứng 100 USD/tấn) so với cuối tháng trước, xuống còn 4.190 USD/tấn và 4.290 
USD/tấn. Như vậy, giá tiêu của Việt Nam đến nay đã giảm 200 USD/tấn so với cuối tháng 10 năm 

nay. 

Còn tại Malaysia và Brazil, giá tiêu đen trong nửa đầu tháng 12 ổn định ở mức 5.200 USD/tấn và 
4.400 USD/tấn. 

Trên thị trường tiêu trắng, giá tiêu trắng của Việt Nam giảm 1,5% so với cuối tháng trước, xuống 
còn 6.400 USD/tấn trong phiên giao dịch ngày 15/12. Tại Indonesia, giá tiêu trắng cũng giảm 1,2% 

so với cuối tháng 11, ở mức 7.348 USD/tấn. Riêng tại Malaysia, giá tiêu trắng tăng 200 USD/tấn lên 
mức 7.600 USD/tấn. 

Mặc dù đã hạ nhiệt nhưng giá tiêu trắng trên thị trường thế giới hiện vẫn đang cao hơn 45 – 50% so 

với đầu năm nay, trong khi giá tiêu đen cũng tăng từ 45 – 57%. 

 

 

 Dự báo 

Theo nghiên cứu của Fior Markets, thị trường tiêu đen toàn cầu dự kiến sẽ tăng từ 3,9 tỷ USD vào 
năm 2020 lên gần 6 tỷ USD vào năm 2028, tương ứng tốc độ tăng trưởng bình quân là 5,5% trong 

giai đoạn năm 2021-2028. Tiêu đen là loại gia vị quan trọng và được sử dụng rộng rãi trên toàn 
cầu, được trồng ở hơn 25 quốc gia và sản lượng khoảng 310.000 - 320.000 tấn.  

Biểu đồ 4: Giá tiêu trắng quốc tế từ năm 2020 đến ngày 15/12/2021 (Nguồn: IPC). 
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Xu hướng ngày càng tăng đối với việc tiêu thụ tiêu đen như một loại thực phẩm tăng cường sức 
khỏe ở các nền kinh tế mới nổi đã thúc đẩy thị trường tiêu đen. Hơn nữa, thị trường dự kiến sẽ 

chứng kiến nhu cầu đáng kể từ các nhà sản xuất mỹ phẩm, bởi tiêu đen được sử dụng rộng rãi 
trong các công thức chăm sóc da.  

Xét theo chủng loại, thị trường tiêu đen toàn cầu được phân thành hữu cơ và vô cơ. Phân khúc hữu 

cơ được dự đoán sẽ tăng trưởng đáng kể trong giai đoạn 2021-2028 nhờ mức độ nhận thức về sức 
khỏe ngày càng tăng.  

Dựa trên vị trí địa lý, thị trường tiêu đen toàn cầu được chia theo khu vực Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á - 

Thái Bình Dương, Trung Đông, Châu Phi và Nam Mỹ. Nhìn chung thị trường tiêu đen toàn cầu đang 

bùng nổ ở tất cả các khu vực vì nhiều lý do.  

Việc gia tăng các sản phẩm thực phẩm và sự thâm nhập ngày càng tăng của ngành kinh doanh 
thức ăn nhanh đang thúc đẩy thị trường ở Việt Nam.  

Thị trường tiêu đen Châu Á Thái Bình Dương dự kiến sẽ chứng kiến sự tăng trưởng trong giai đoạn 

dự báo. Thu nhập tăng, kinh doanh thực phẩm phát triển, thay đổi lối sống và sự phổ biến của y 
học cổ truyền thúc đẩy nhu cầu tiêu đen tại các thị trường quan trọng, ở các nước đang phát triển 

như Trung Quốc và Ấn Độ.  

Nhu cầu ngày càng tăng đối với bánh kẹo và các sản phẩm bánh mì cũng như việc sử dụng hồ tiêu 

đen trong các sản phẩm làm đẹp dự kiến sẽ thúc đẩy thị trường ở châu Âu. 
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PHẦN II: 

 

Năm 2021 là một năm tương đối thành công đối với ngành hồ tiêu Việt Nam khi kim ngạch xuất 
khẩu tăng trưởng ấn tượng 43,8% sau 11 tháng, dù khối lượng xuất khẩu giảm 7%. Ngành hồ tiêu 

được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trưởng tích cực trong năm 2022. 

 Sản xuất 

Tại tỉnh Lâm Đồng, thống kê đến cuối năm 2021, diện tích hồ tiêu trên địa bàn tỉnh đạt gần 2.100 

ha với sản lượng trung bình gần 3 tấn/ha/năm.  

Theo nhiều người dân trồng hồ tiêu trên địa bàn tỉnh, mức giá tiêu như trên hiện đã cao hơn giá 
thành sản xuất, người dân đã có lời nhưng tăng không nhiều so với các năm tiêu ở mức cao từ 

150.000 tới 200.000 đồng/kg, theo Báo Lâm Đồng.  

Trước đó, mấy năm qua, giá hồ tiêu đã xuống thấp khiến người trồng tiêu tại Lâm Đồng gặp nhiều 

khó khăn. Nhiều hộ dân đã quyết định dừng mở rộng diện tích, một số phá bỏ và số còn lại chỉ tập 
trung thâm canh trên diện tích tiêu hiện hữu. 

Còn theo Báo Đắk Nông các hộ trồng tiêu đều tin tưởng có một vụ mùa thắng lợi. Cụ thể, đến thời 

điểm này, các hộ trồng tiêu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đang tích cực chăm sóc, phòng bệnh, giúp 
vườn tiêu sinh trưởng ổn định trong thời tiết giao mùa. Đặc biệt, bà con tập trung bổ sung dinh 

dưỡng cho cây tiêu dồn sức nuôi trái trong giai đoạn chắc nhân, chuẩn bị thu hoạch. 

Tại một số địa bàn có diện tích hồ tiêu lớn ở Đắk Song như Thuận Hà, Thuận Hạnh, Đắk N'Drung… 

hầu hết các chủ vườn tiêu đều tin tưởng sẽ được mùa. Theo dự đoán của các hộ trồng tiêu, năng 
suất đạt trung bình khoảng từ 4 – 4,5 tấn/ha, có vườn chăm sóc tốt năng suất có thể đạt trên 6 

tấn/ha. 

 

 Nhập khẩu 

Trong tháng 11, nhập khẩu hồ tiêu của Việt Nam tiếp tục giảm 12,4% so với tháng 10, chỉ đạt 1.040 
tấn. Lũy kế 11 tháng năm 2021, Việt Nam đã nhập khẩu 23.017 tấn hồ tiêu, giảm  34,8% so với 

cùng kỳ năm trước và giảm 42,8% và so với cùng kỳ năm 2019.  
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Ba thị trường cung cấp hồ tiêu lớn nhất cho nước ta là Indonesia, Campuchia và Brazil. Trong đó, 
lượng hồ tiêu nhập khẩu từ Indonesia và Brazil giảm lần lượt là 48,6% và 42,1%. 

Ngược lại, dù tháng 11 không có lô hàng nào được nhập khẩu từ thị trường Campuchia nhưng tính 

chung 11 tháng lượng hồ tiêu nhập khẩu từ Campuchia vào Việt Nam đã tăng gấp đôi cùng kỳ năm 
ngoái, lên mức 5.731 tấn.  

Về doanh nghiệp, Olam Việt Nam dẫn đầu về nhập khẩu hồ tiêu của nước ta trong 11 tháng với thị 

phần chiếm gần 46% tổng khối lượng nhập khẩu với 10.505 tấn, giảm 8,1% so với cùng kỳ năm 
ngoái.  

Một số doanh nghiệp nhập khẩu trên 1.000 tấn còn có Harris Freeman (2.112 tấn), Gia vị Sơn Hà 
(1.858 tấn), KSS Việt Nam (1.770 tấn), Nedspice Việt Nam (1.267 tấn), Vinh Hưng (1.045 tấn). 

 

 

 

 Xuất khẩu 

Do nguồn cung trong nước không còn nhiều và nhu cầu nhập khẩu của Trung Quốc thấp hơn dự 

kiến nên khối lượng hồ tiêu xuất khẩu của nước ta từ cuối quý III trở lại đây đã giảm đáng kể so với 
cùng kỳ năm ngoái, tuy nhiên nhờ giá ở mức cao nên kim ngạch thu về tiếp tục tăng. 

Bảng 3: Việt Nam nhập khẩu hồ tiêu từ các thị trường trong tháng 11 và 11 tháng đầu năm 2021 

(Nguồn: Số liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam). 
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Số liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy, trong tháng 11, Việt Nam đã xuất khẩu 16.380 tấn hồ tiêu, 
với kim ngạch 75,9 triệu USD, giảm 2,3% về lượng nhưng tăng 4,5% về kim ngạch so với tháng 10, 

đồng thời so với cùng kỳ năm ngoái giảm 28,3% về lượng nhưng kim ngạch vẫn tăng 26%. 

Tính chung 11 tháng năm 2021, hồ tiêu là điểm sáng trong hoạt động xuất khẩu nông, lâm, thủy 
sản của Việt Nam khi khối lượng xuất khẩu giảm 7% nhưng kim ngạch thu về tăng đến 43,8% so với 

cùng kỳ, đạt 245.975 tấn, kim ngạch 867,2 triệu USD. 

  

 

 

Trong tháng 11, giá xuất khẩu hồ tiêu của nước ta tiếp tục tăng lên mức cao nhất trong hơn 4 năm 

qua với trung bình 4.635 USD/tấn, tăng 7,1% so với tháng trước và tăng 75,8% (tương ứng 1.998 
USD/tấn) so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức giá cao nhất đạt được kể sau mức giá 4.796 

USD/tấn được ghi nhận vào tháng 9/2017.  

Như vậy, giá xuất khẩu bình quân hồ tiêu của nước ta trong 11 tháng qua đã tăng 54,6% (tương ứng 
1.245 USD/tấn) so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 3.525 USD/tấn.  

Biểu đồ 5: Lượng hồ tiêu xuất khẩu của Việt Nam năm 2020 - 2021 

(Nguồn: Số liệu từ Tổng cục Hải quan Việt Nam). 
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Cùng với đó, cơ cấu chủng loại hồ tiêu xuất khẩu của nước ta tiếp tục chuyển biến tích cực theo 
chiều hướng giảm đối với tiêu nguyên hạt và tăng đối với tiêu đã xay hoặc nghiền. 

Trong tháng 11, tiêu đen nguyên hạt vẫn là chủng loại được xuất khẩu nhiều nhất nhưng tỷ trọng 
trong tổng xuất khẩu đã giảm xuống còn 65% so với mức 69% của tháng trước và khoảng 80% của 

trước đây.  

Thay vào đó, tỷ trọng tiêu đen xay tăng lên 16,4% trong tháng này từ 15,6% của tháng trước. Tương 
tự, tỷ trọng tiêu trắng nguyên hạt tăng lên 11,8%; tiêu trắng xay chiếm 5,4% và còn lại là tiêu ngâm 

giấm, mộc, đầu đinh, xanh, hồng… chiếm 1,4%. 

Biểu đồ 6: 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). 

Biểu đồ 7: Tỷ trọng các chủng loại hồ tiêu 

xuất khẩu của Việt Nam trong tháng 11/2021 

(Nguồn: Số liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam).  
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Trong tháng 11, lượng hồ tiêu xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ, EU, Hàn Quốc, Nhật Bản tăng so 
với cùng kỳ năm ngoái, trong khi xuất khẩu sang các thị trường thuộc khu vực Trung Đông và Nam 

Á như: UAE, Ấn Độ, Pakistan, Ai Cập… lại giảm. 

Lũy kế 11 tháng đầu năm, Mỹ tiếp tục là thị trường tiêu thụ lớn nhất với khối lượng đạt 55.155 tấn, 
tăng 6,9% so cùng kỳ và chiếm 22% tỷ trọng xuất khẩu hồ tiêu của nước ta.  

Lượng hồ tiêu xuất khẩu sang một số thị trường chủ chốt khác trong 11 tháng năm nay cũng tăng 

so với cùng kỳ năm ngoái như: UAE tăng 26,8%, Đức tăng 10,1%, Pakistan tăng 6,2%, Hà Lan tăng 
31,4%, Anh tăng 9,2%, Pháp tăng 33,1%... 

Ở chiều ngược lại, 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, thị trường xuất khẩu hồ tiêu lớn thứ 2 của nước ta cũng giảm mạnh 27,3% với 
cùng kỳ năm ngoái, đạt 37.746 tấn.  

Mặc dù khối lượng xuất khẩu tới các thị trường có những biến động khác nhau, nhưng nhờ giá tăng 

cao nên kim ngạch xuất khẩu sang các thị trường đều tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. 
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 Diễn biến giá 

Thị trường hồ tiêu trong nước từ đầu tháng 11 đến nay tương đối trầm lắng.  

Giá thu mua tiêu đen tại các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ tính đến ngày 15/12 dao động ở mức 
81.000 – 83.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg so với cuối tháng 11 và giảm 5.000 – 6.000 

đồng/kg so với cuối tháng 10. 

Nguyên nhân khiến thị trường chùng xuống là bởi các đơn vị xuất khẩu đã gom đủ hàng cho đến 

hết năm 2021 sau giới đầu cơ bán ra chốt lời khi giá đạt đỉnh 90.000 đồng/kg vào cuối tháng 10.  

Mặt khác, giá cà phê tăng lên mức cao nhất trong nhiều năm qua đã khiến dòng tiền đầu cơ chảy 
về mặt hàng này, qua đó cũng góp phần khiến thị trường hồ tiêu bớt sôi động hơn, giao dịch ít.  

Bảng 4: Xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam sang các thị trường trong tháng 11 và 11 tháng đầu năm 2021 

(Nguồn: Số liệu từ Tổng cục Hải quan Việt Nam). 
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Đồng thời, phía mua vào cũng muốn đưa mức giá về ngưỡng thấp hơn trước khi hồ tiêu bước vào 
vụ thu hoạch mới. 

Một trong những yếu tố quan trọng khác tác động đến giá hồ tiêu là nhu cầu của thị trường Trung 

Quốc, thị trường xuất khẩu hồ tiêu lớn thứ hai của nước ta thấp hơn kỳ vọng trong những tháng cuối 
năm nay.  

Theo số liệu của Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, lượng hồ tiêu mà Trung Quốc mua vào từ Việt Nam 

trong tháng 10 và tháng 11 thấp hơn nhiều so với trung bình các tháng cuối năm trước, đạt lần lượt 
546 và 463 tấn, chỉ bằng 6 - 12% so với cùng kỳ năm ngoái.   

Thời gian gần đây, xuất khẩu nông sản sang thị trường Trung Quốc gặp không ít khó khăn do phía 
đối tác tăng cường kiểm tra, khử trùng hàng hóa, phương tiện vận chuyển từ vùng dịch của Việt 

Nam. Đồng thời, siết chặt thực hiện quản lý và truy xuất nguồn gốc hàng hóa... khiến thời gian 
thông quan kéo dài. 

Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng thực hiện nghiêm ngặt công tác phòng chống dịch với đội lái xe 

chuyên trách, thời gian giải phóng hàng tăng, đôi khi khi xảy ra ùn ứ cục bộ. 

 

 

 Dự báo 

Mặc dù thị trường đang khá trầm lắng và giá đã trượt xa khỏi mốc 90.000 đồng/kg cũng như mức 
kỳ vọng 100.000 đồng/kg nhưng nhìn chung năm 2021 vẫn là một năm thắng lợi toàn diện của 

ngành hồ tiêu. 

Biểu đồ 8: Diễn biến giá tiêu đen tại các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ từ đầu năm 2021 đến ngày 15/12/2021 

(Nguồn: Tintaynguyen.com và giatieu.com). 
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Mức giá ở thời điểm hiện tại đang cao hơn 53 – 54% so với đầu năm và mặt bằng giá hồ tiêu trong 
năm nay cũng cao nhất trong vài trở lại đây.  

Nhờ đó, kim ngạch xuất khẩu của ngành hồ tiêu đạt cao nhất kể từ năm 2018 với tốc độ tăng 

trưởng dẫn đầu trong nhóm hàng nông, lâm, thủy sản, góp phần không nhỏ đưa xuất khẩu nông, 
lâm, thủy sản về đích sớm trong năm nay. 

Không những vậy, cơ cấu chủng loại hồ tiêu xuất khẩu cũng chuyển dần sang các loại tiêu có hàm 

lượng chế biến cao thay vì xuất khẩu thô như những năm trước. 

Hồ tiêu Việt Nam đang tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu về xuất khẩu hồ tiêu toàn cầu với việc 

cung cấp 60% nhu cầu tiêu dùng của thế giới. 

Về triển vọng năm 2022, hầu hết chuyên gia, doanh nghiệp và người trồng hồ tiêu đều có chung 
kỳ vọng giá mặt hàng này sẽ tiếp tục tăng trong năm tới do nhu cầu tiêu dùng thế giới tăng đều 

qua các năm, trong khi nguồn cung đã thu hẹp đáng kể trong những năm gần đây. Thị trường dần 
quay về trạng thái cân bằng cung - cầu, thậm chí có thể thiếu hụt nguồn cung. 

Những năm qua, giá hồ tiêu xuống thấp khiến người trồng tiêu tại Việt Nam cũng như một số nước 
sản xuất khác dừng mở rộng diện tích, giảm chăm sóc cây tiêu, một số phá bỏ tiêu để trồng loại 

cây khác cho giá trị kinh tế cao hơn.  

Cùng với yếu tố cung – cầu, chi phí sản xuất tăng cao, nhất là phân bón, xăng dầu, giá cước vận 
chuyển,… cũng là những yếu tố làm tăng giá hồ tiêu trong năm 2022. 

Tuy nhiên, diễn biến thị trường sẽ rất khó đoán bởi sau những gì đã diễn ra trong năm 2021, xu 
hướng giữ tiêu trong dân và giới đầu cơ nhiều khả năng sẽ tiếp diễn. 
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PHẦN III: 

11 tháng năm nay, cả nước có 114 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu hồ tiêu. Trong đó, Công ty 
Olam Việt Nam đã vượt qua Công ty cổ phần Tập Đoàn Trân Châu (Pearl Group) để vươn lên đứng 

đầu về doanh nghiệp có khối lượng xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất cả nước với 24.088 tấn, tăng 7,2% so 
với cùng kỳ. 

Trong khi đó, khối lượng xuất khẩu của Công ty cổ phần Tập Đoàn Trân Châu trong 11 tháng đã 

giảm11% so với cùng kỳ, xuống còn 22.144 tấn. 

Kế đến là các công ty: Nedspice Việt Nam với 18.260 tấn, tăng 12%; Phúc Sinh: 15.915 tấn, giảm 

21,8%; Haprosimex JSC: 11.777 tấn, giảm 7,2%; Liên Thành: 9.795 tấn, tăng 27,5%…  

Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp khác ghi nhận khối lượng xuất khẩu tăng trong 11 tháng như: 
Harris Freeman tăng 21,9%; Simexco Đăk Lăk  tăng 13,4%, Intimex Group tăng 13,9%; đặc biệt 

Interserco VCI và Vũ Đức Thuận tăng gấp 2 lần năm ngoái...  
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Bảng 5: 30 doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất của Việt Nam trong 11 tháng đầu năm 2021 

(Nguồn: Số liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam). 
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PHẦN IV: 

Dự án “Thúc đẩy sản xuất và thương mại bền vững hồ tiêu Việt Nam” 

Ngày 25/11, Cục Bảo vệ thực 
vật (Bộ NN&PTNT), Hiệp hội Hồ 

tiêu Việt Nam và Tổ chức Sáng 
kiến Thương mại bền vững 

(IDH) đồng tổ chức Hội thảo 

giới thiệu Dự án “Thúc đẩy sản 
xuất và thương mại hồ tiêu bền 

vững tại Việt Nam”. 

Dự án này nằm trong khuôn khổ 
Chương trình ARISE Plus do 

Liên minh châu Âu tài trợ nhằm 
hỗ trợ Chính phủ Việt Nam đạt 

được những lợi ích từ các cam 
kết thương mại song phương, trong đó tập trung vào việc thực hiện EVFTA; thúc đẩy xuất khẩu các 

sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao từ Việt Nam sang châu Âu. 

Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - châu Âu (EVFTA) chính thức có hiệu lực từ ngày 1/8/2020 

đã mang lại cơ hội lớn cho các doanh nghiệp sản xuất, chế biến và thương mại hồ tiêu của Việt 
Nam. Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội, thì vẫn còn một số thách thức, trong đó thách thức lớn 

nhất là đáp ứng được các đòi hòi khắt khe về chất lượng, đặc biệt là quản lý dư lượng thuốc bảo vệ 
thực vật. 

Do đó, dự án này với sự hỗ trợ tài chính của Liên minh châu Âu sẽ thúc đẩy việc liên kết chuỗi sản 

xuất hồ tiêu bền vững một cách toàn diện hơn, mang lại lợi ích không chỉ cho các doanh nghiệp 
Việt Nam, châu Âu mà còn nâng cao thu nhập cho nông dân trồng hồ tiêu Việt Nam và đảm bảo an 

toàn thực phẩm cho người tiêu dùng châu Âu. 

Giới thiệu Dự án “Thúc đẩy sản xuất và thương mại hồ tiêu bền vững 

tại Việt Nam” (Ảnh: Báo Đảng cộng sản). 



 

23 
 

SỰ KIỆN NỔI BẬT ẢNH HƯỞNG ĐẾN THỊ TRƯỜNG HỒ TIÊU THÁNG 11/2021 

Theo ông Matthieu Penot, Tùy viên Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, mục tiêu của dự án 
là cải thiện đời sống của 10.000 hộ nông dân trồng hồ tiêu ở Tây Nguyên và giúp các doanh nghiệp 

sản xuất và chế biến hồ tiêu tăng sản lượng bền vững. 

Phát biểu tại Hội thảo, ông Nguyễn Quý Dương, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ Thực vật, đại diện 
Nhóm Đối tác công - tư ngành hàng hồ tiêu khẳng định, đã đến lúc ngành hồ tiêu Việt Nam cần 

chuyển đổi từ sản xuất theo số lượng sang tập trung nâng cao chất lượng và cải tiến hệ thống sản 
xuất để hồ tiêu có chất lượng tốt hơn, đồng thời giúp nông dân có thu nhập bền vững.  

Việt Nam hiện là quốc gia sản xuất và xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất thế giới. Hồ tiêu Việt Nam chiếm 

khoảng 60% tổng sản lượng hồ tiêu được giao dịch trên toàn thế giới và chiếm khoảng 45% hồ tiêu 

nhập vào châu Âu. 

 

Công bố chỉ dẫn địa lý cho hạt tiêu Đắk Nông 

Ngày 30/11, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức Lễ công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận đăng ký 
Chỉ dẫn địa lý “Đắk Nông” cho sản phẩm hạt tiêu. 

Chỉ dẫn địa lý “Đắk Nông” là dấu hiệu dùng để chỉ dẫn cho các sản phẩm: tiêu đen, tiêu đỏ và tiêu 

trắng. Các sản phẩm này có chất lượng đặc thù, được thu hoạch từ cây hồ tiêu trồng trên địa bàn 
tỉnh. Đây là Chỉ dẫn địa lý thứ 111 của cả nước và đầu tiên của tỉnh Đắk Nông. 

Khu vực Chỉ dẫn địa lý được bảo hộ gồm địa bàn các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh. Đây là 
những nơi có yếu tố tự nhiên, thổ nhưỡng đáp ứng các tiêu chí về: loại đất sản xuất, độ cao tuyệt 

đối, độ dốc, lượng mưa, nhiệt độ. 

Tại buổi lễ, 16 chủ thể sản xuất hồ tiêu của tỉnh đã được trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ 
dẫn địa lý. 

Đắk Nông là một trong những khu vực cho năng suất hồ tiêu cao nhất Việt Nam. Từ năm 2002-

2020, diện tích hồ tiêu của tỉnh tăng liên tục từ 550 ha lên tới 33.591 ha. Sản lượng hồ tiêu đạt 

60.049 tấn. 
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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. 

Tổng cục Hải quan Việt Nam 

Bộ Công Thương 

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA) 

Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC)

Peppertrade.blogspot.com

Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) 

Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ (USITC) 

Hải quan Trung Quốc 

Cục Thống kê Indonesia (BPS) 

Bộ Công nghiệp, Ngoại thương và Dịch vụ 
Brazil (MDIC) 

Báo cáo “Thị trường hồ tiêu 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 Huyền Trang

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

Hotline: 099 522 2999 

Email: info@vietnambiz.vn 
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