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tình hình tiêu thụ và các dự báo về thị trường cà phê trong nước và thế giới. 



 

2 
 

 

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

 …….………………………………….………………………………………… 03 
 

 ………………..…….....04 
 

1. Sản xuất ………………………………………………..………….……………04 
2. Tiêu thụ …………………………………………………………..……………. 06 
3. Diễn biến giá.…………………………………………..…..………………. 07 
4. Dự báo ……………………………………………………………………….…. 09 

……….…….…..….. 10 
 

1. Sản xuất………………………………………………....……………………. 10 
2. Tiêu thụ …………………………………………..………………..…………. 11 
3. Diễn biến giá ………………………………….……………………………. 16 
4. Dự báo ………………………………………….………………………………. 17 

………………………………………….……….…………...……. 19 
 

………………….………………………………….…… 22 
 

..…………………..…………………………………….……………..……… 24 
 
 



 

3 
 

 

Thị trường cà phê tháng 1 ghi nhận sự phục hồi bước đầu. Chỉ số giá cà phê tổng hợp 
ICO tăng 0,9%, đạt trung bình 115,73 US cent/pound vào tháng 1. 
 
Trong khi đó, giá cà phê tại thị trường trong nước diễn biến trái chiều với xu hướng giá thế 
giới. Theo yếu tố chu kỳ, thời điểm trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, người trồng cà phê 
thường tăng bán ra, tuy nhiên năm nay lượng bán ra không bằng 1/2 so với các năm 
trước.  
 
Nhu cầu cà phê toàn cầu giảm bắt nguồn từ sự suy thoái kinh tế cùng với sự sụt giảm 
mạnh trong tiêu dùng tại nhà do các biện pháp giãn cách xã hội và phong tỏa được áp 
dụng để phòng tránh dịch COVID-19 tại nhiều quốc gia. 
 
Trong niên vụ 2020 - 2021, nhu cầu cà phê toàn cầu dự kiến sẽ khó phục hồi hoàn toàn 
do các biện pháp giãn cách xã hội vẫn được áp dụng và nền kinh tế toàn cầu tăng trưởng 
chậm. 
 

Mặc dù vậy, tiêu thụ cà phê thế giới dự kiến tăng nhẹ 1,3% lên 166,63 triệu bao. Tiêu thụ ở 
Châu Phi ước tính tăng 1,8% lên 12,24 triệu bao, khu vực Châu Á và Châu Đại Dương tăng 
1,4% lên 36,5 triệu bao và khu vực Trung Mỹ và Mexico tăng 0,2% lên 5,36 triệu bao. 
 

Tuy nhiên, các thị trường nhập khẩu cà phê lớn của Việt Nam đều gặp thiệt hại lớn vì dịch 
COVID-19, tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội ở mức cao và tăng cường nhu cầu tiêu thụ 
cà phê tại nhà. Cùng với thông tin thử nghiệm vắc xin, sẽ thúc đẩy lượng xuất khẩu tăng 
lên, dự báo xuất khẩu cà phê sẽ có nhiều tín hiệu lạc quan trong những tháng đầu năm 
2021. 
 

Theo Cục Xuất nhập khẩu, dự báo, giá cà phê sẽ tiếp tục phục hồi trong thời gian tới. Nhà 
đầu tư có xu hướng chuyển dòng vốn để quay lại thị trường hàng hóa. Điều này sẽ tác 
động tích cực lên thị trường cà phê toàn cầu trong thời gian tới. 
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PHẦN I 

1. Sản xuất 

Theo báo cáo cập nhật mới nhất của Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), trong niên vụ 2019 - 

2020 sản lượng cà phê toàn cầu ước tính đạt 168,68 triệu bao, thấp hơn 0,9% so với niên vụ 

trước do sản lượng cà phê arabica từ Brazil sụt giảm. Niên vụ 2020-2021, sản lượng cà phê 

thế giới được dự báo sẽ tăng 1,9% lên 171,9 triệu bao. 

Sản lượng arabica niên vụ 2020-2021 ước tính tăng 5,2% lên 101,88 triệu bao, được hỗ trợ 

bởi sự gia tăng sản lượng arabica từ Brazil do nước này bước vào chu kỳ sản xuất hai năm 

một lần, cũng như sự tăng trưởng từ các nước sản xuất arabica lớn khác như Colombia. 

Tuy nhiên, sản lượng robusta dự kiến sẽ giảm 2,6% xuống 70,02 triệu bao, phần lớn do sản 

lượng từ Việt Nam giảm. 

Sau khi tăng 0,5% lên 18,68 triệu bao vào niên vụ 2019-2020, sản lượng của châu Phi niên vụ 

2020 - 2021 dự kiến sẽ giảm 0,8% xuống 18,54 triệu bao. 

Ethiopia là nước sản xuất cà phê lớn thứ năm thế giới và lớn nhất tại châu Phi. Trong niên vụ 

2020-2021, sản lượng cà phê nước này dự kiến tăng 0,4% lên 7,38 triệu bao do lượng mưa 

tăng và gia tăng sản xuất. 

Uganda là nước sản xuất lớn thứ hai khu vực và sản lượng niên vụ 2020-2021 dự báo sẽ 

tăng 2% lên 5,62 triệu bao, tăng năm thứ ba liên tiếp nhờ cây trồng mới được đưa vào sản 

xuất và thời tiết thuận lợi. Sản lượng tại Côte d'Ivoire, nước sản xuất lớn thứ ba trong khu 

vực, ước tính giảm 8% xuống còn 1,78 triệu bao. 

Sản lượng từ Châu Á và Châu Đại Dương ước tính sẽ giảm 0,4% xuống còn 49,27 triệu bao 

vào niên vụ 2020-2021. 

Tại Việt Nam, nước sản xuất lớn thứ hai thế giới và lớn nhất khu vực Châu Á và Châu Đại 

Dương, dự kiến giảm 4,9% xuống 29 triệu bao. Do lượng mưa và giá cà phê thấp, nông dân ít 

đầu tư vào cà phê, khiến sản lượng giảm. 

Sản lượng từ Indonesia ước tính tăng 5,1% lên 12,27 triệu bao và xuất khẩu của nước này 

trong chín tháng đầu niên vụ 2020-2021 tăng 11,2% lên 5,54 triệu bao.  
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Sau khi giảm 19,4% trong ba năm qua, sản lượng từ Ấn Độ dự kiến sẽ tăng 14,7% lên 5,7 

triệu bao do lượng mưa tăng. 

Sản lượng ở Trung Mỹ và Mexico được dự báo sẽ vẫn ổn định ở mức 19,54 triệu bao vào 

niên vụ 2020-2021 sau khi giảm trong hai niên vụ trước. 

Vào đầu năm, các vùng sản xuất cà phê trong khu vực đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi 

các cơn bão Iota và Eta. 

Honduras là nhà sản xuất lớn nhất trong khu vực và sản lượng của nước này ước tính tăng 

2,8% lên 6,1 triệu bao, sau khi giảm 21,5% trong hai niên vụ trước. 

Để khuyến khích sản xuất, Chính phủ Honduras đã cung cấp phân bón cho nông dân và thời 

tiết thuận lợi trong năm nay dự kiến sẽ giúp tăng năng suất. 

Sản lượng của Mexico dự báo tăng 0,8% lên 4 triệu bao. Sản lượng ở Guatemala ước tính 

tăng 4% lên 3,75 triệu bao. 

Bên cạnh đó, sản lượng ở Nam Mỹ được dự đoán sẽ tăng 4,4% lên 84,54 triệu bao vào niên 

vụ 2020-2021, chiếm 49,2% sản lượng toàn cầu. 

Sản lượng của Brazil ước tính tăng 12,5% lên 69,58 triệu bao. Năm nay Brazil bước vào năm 

được mùa của cà phê arabica trong chu kỳ sản xuất hai năm một lần và thời tiết thuận lợi đã 

giúp thúc đẩy sản lượng. 

Xuất khẩu của nước này trong 9 tháng đầu niên vụ ước tính đạt 34,53 triệu bao, cao hơn 

13,1% so với niên vụ 2019-2020 và cao hơn 24,6% so với niên vụ 2018-2019. Sản lượng của 

Colombia dự kiến sẽ tăng 1,4% lên 14,3 triệu bao. 
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2. Tiêu thụ 

Theo ICO, sau khi tăng 4,4% lên 168,49 triệu bao trong niên vụ 2018-2019, tiêu thụ cà phê 

toàn cầu ước tính đã giảm 2,4% xuống 164,53 triệu bao trong niên vụ 2019-2020. 

Nhu cầu cà phê toàn cầu giảm bắt nguồn từ sự suy thoái kinh tế cùng với sự sụt giảm mạnh 

trong tiêu dùng tại nhà do các biện pháp giãn cách xã hội và phong tỏa được áp dụng để 

phòng tránh dịch COVID-19 tại nhiều quốc gia. 

Trong niên vụ 2020 - 2021, nhu cầu cà phê toàn cầu dự kiến sẽ khó phục hồi hoàn toàn do 

các biện pháp giãn cách xã hội vẫn được áp dụng và nền kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm. 

Mặc dù vậy, tiêu thụ cà phê thế giới dự kiến tăng nhẹ 1,3% lên 166,63 triệu bao. Tiêu thụ ở 

Châu Phi ước tính tăng 1,8% lên 12,24 triệu bao, khu vực Châu Á và Châu Đại Dương tăng 

1,4% lên 36,5 triệu bao và khu vực Trung Mỹ và Mexico tăng 0,2% lên 5,36 triệu bao. 

Nhu cầu cà phê ở châu Âu được dự báo sẽ tăng 1,2% lên 54,35 triệu bao. Tiêu thụ cà phê 

của Bắc Mỹ được ước tính tăng 1,4% lên 30,99 triệu bao, trong khi tiêu thụ ở Nam Mỹ dự kiến 

sẽ tăng 1% lên 27,18 triệu bao. 

Sản lượng cà phê toàn cầu tăng trong khi tiêu thụ bị hạn chế dẫn đến thặng dư dự kiến là 

5,27 triệu bao vào cuối niên vụ 2020-2021. 
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Nguồn cung khan hiếm vào đầu năm, một phần do việc thu hoạch bị đình trệ cũng như lo 

ngại về tác động từ các cơn bão Eta và Iota đã giúp đẩy giá lên trong ngắn hạn. 

Tuy nhiên, điều này khó có thể kéo dài trong suốt cả năm vì sản xuất tăng cũng như nguồn 

cung dồi dào từ Brazil. Điều này có thể hạn chế việc tăng giá cà phê vào cuối năm cà phê trừ 

khi nhu cầu phục hồi nhanh hơn dự đoán hiện tại. 

 

3. Diễn biến giá 

Theo ICO, chỉ số giá cà phê tổng hợp ICO tăng 0,9%, đạt trung bình 115,73 US cent/pound 

vào tháng 1. 

Giá trong tháng một tăng nhẹ bên cạnh những lo ngại về thời tiết đối với vụ cà phê arabica 

tiếp theo của Brazil vào niên vụ 2021 - 2022 và ảnh hưởng của các cơn bão ở Trung Mỹ.  

Chỉ số giá của tất cả các nhóm cà phê arabica đều tăng trong tháng một vừa qua. Chỉ số giá 

trung bình tại Colombia tăng 1,7% lên 173,42 US cent/pound. Chỉ số giá tại các quốc gia 

khác ngoài Brazil và Colombia tăng 1,8% lên 160,69 US cent/pound. 
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Tháng 1, giá cà phê thế giới giảm do lo ngại dịch COVID-19 vẫn gia tăng trên toàn cầu, buộc 

nhiều quốc gia phải tái áp đặt lệnh phong tỏa và hạn chế đi lại. 

Trên sàn giao dịch London, ngày 29/1/2021 giá cà phê robusta giao kỳ hạn tháng 3/2021 và 

tháng 5/2021 cùng giảm 73 USD/tấn (tương đương mức giảm 5,3%) so với ngày 

31/01/2020, xuống mức 1.303 USD/tấn và 1.313 USD/tấn; kỳ hạn giao tháng 7/2021 giảm 

75 USD/tấn (giảm 5,4%) so với ngày 31/12/2020, xuống mức 1.326 USD/tấn. 

 

 

 

 

 

 

Trên sàn giao dịch New York, ngày 29/1/2021 giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 3/2021 

giảm 2,6% so với ngày 31/12/2020, xuống mức 2.755 USD/tấn; kỳ hạn giao tháng 5/2021 và 

tháng 7/2021 giảm lần lượt 2,2% và 1,9% so với ngày 31/12/2020, xuống mức 2.802 

USD/tấn và 2.844 USD/tấn. 
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4. Dự báo 

 

Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản cho biết theo dự báo của Bộ Nông nghiệp 

Mỹ (USDA), thu hoạch arabica và robusta của Brazil niên vụ 2020-2021 tăng 7,4 triệu bao lên 

mức kỷ lục 67,9 triệu bao, trong đó sản lượng cà phê arabica của Brazil dự báo tăng 5,8 triệu 

bao so với vụ trước lên 47,8 triệu bao.  

Điều kiện thời tiết tốt phổ biến ở hầu hết các vùng cà phê, hỗ trợ quá trình đậu trái và phát 

triển, do đó năng suất cao hơn.  

Ngoài ra, phần lớn khu vực sản xuất đang trong năm thứ hai của chu kỳ sản xuất hai năm 

một lần. Sản lượng robusta được dự báo sẽ tăng 1,6 triệu bao lên mức kỷ lục 20,1 triệu.  

Xuất khẩu cà phê dự kiến sẽ tăng 825.000 bao lên 37,0 triệu bao, trong khi tồn kho cuối kỳ 

được dự báo tăng gần gấp ba lên 5,3 triệu bao.  

Niên vụ 2020-2021, sản lượng của Việt Nam ước đạt 29 triệu bao, giảm 7% so với năm trước, 

trong đó 28 triệu bao robusta và một triệu bao arabica do ảnh hưởng của thời tiết khắc 

nghiệt diễn ra trong suốt năm. Xuất khẩu cà phê niên vụ 2020-2021 của Việt Nam giảm nhẹ 

xuống 26,65 triệu bao.  

Tồn kho cà phê khả dụng tại các kho cảng trên thế giới đã giảm xuống mức thấp nhất trong 

nhiều năm qua là tín hiệu lạc quan cho thấy thị trường xuất khẩu cà phê sẽ cải thiện trong 

năm 2021.  
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PHẦN II 

1. Sản xuất 

Theo Hiệp hội Cà phê - Cacao Việt Nam, tính đến cuối tháng 12, nông dân tại các tỉnh Tây 

Nguyên đã thu hoạch được khoảng 70% sản lượng cà phê niên vụ 2020-2021.  

Với một năm đầy biến động từ dịch bệnh đến thiên tai cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến 

năng suất của cây cà phê, sản lượng giảm khoảng 10-15%, trong khi đó, giá cà phê trên thị 

trường lại luôn bấp bênh, khối lượng cà phê thu mua trong dân của niên vụ 2020-2021 ít hơn 

nhiều so với những niên vụ trước...  

Mất mùa, năng suất giảm, giá thấp, người trồng cà phê lại tiếp tục gặp khó khăn. So với niên 

vụ trước thì niên vụ 2020-2020 thu hoạch muộn. Hiện bà con ở các địa phương mới bắt đầu 

bước vào thu hoạch rộ, và việc thu hoạch quả chín đạt từ 80% trở lên đã được người dân chú 

ý, nhất là những hộ có liên kết sản xuất.  

Tuy việc hái cà phê chín chọn lọc khá tốn công, nhưng giá bán lại cao hơn so với cà phê hái 

đại trà. Đặc biệt, những năm gần đây, khi các hộ liên kết với doanh nghiệp canh tác cà phê 

theo hướng hữu cơ nên ngoài việc chăm sóc vườn cây tốt thì khâu thu hoạch rất được chú 

trọng, bởi nếu hái chín 100% sẽ được thu mua với mức giá cao hơn khoảng 20% so với giá 

bình thường.  

Nhờ vậy, các hộ có động lực để nâng cao chất lượng thu hoạch, góp phần nâng cao chất 

lượng sản phẩm. Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có hơn 

208.000 ha cà phê, tổng sản lượng ước đạt khoảng 465.000 tấn.  

Hiện chỉ có khoảng trên 10% diện tích cà phê sản xuất tập trung thành vùng chuyên canh do 

các đơn vị và doanh nghiệp quản lý, còn lại gần 90% diện tích cà phê của tỉnh là do nông dân 

tự trồng, chăm sóc và quản lý.  

Những năm gần đây, có khá nhiều hộ dân liên kết với hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất cà 

phê bền vững, cà phê đặc sản nên phương pháp chăm sóc, thu hoạch, bảo quản cũng đã 

được thay đổi rất nhiều.  

Đặc biệt, là khâu thu hoạch, người dân đều hái quả chín từ 90-100% để bảo đảm chất lượng 

theo yêu cầu của người thu mua.  
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Đắk Lắk hiện đang có 4 loại hình cà phê chứng nhận phổ biến gồm: 4C, UTZ Certified, RFA 

và FLO, với tổng diện tích cà phê được áp dụng quy trình sản xuất cà phê bền vững có chứng 

nhận hơn 45.674 ha, chiếm khoảng 22,12% diện tích cà phê toàn tỉnh.  

Niên vụ 2020-2020 dự kiến năng suất bình quân ước 25,44 tạ/ha, tổng sản lượng ước đạt 

khoảng 470.000 tấn.  

Quan điểm của tỉnh Đắk Lắk là không tăng diện tích cà phê ngoài quy hoạch; tập trung rà 

soát và xây dựng kế hoạch tái canh cà phê giai đoạn 2021-2025 nhằm cải tạo vườn cà phê 

già cỗi, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu xuất khẩu. 

 

2. Tiêu thụ  
 

Số liệu xuất khẩu cà phê 

Theo ước tính của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), xuất khẩu cà phê tháng 1 đạt 120 

nghìn tấn, trị giá 217 triệu USD, giảm 13,7% về lượng và giảm 14,3% về trị giá so với tháng 

12/2020, so với tháng 1/2020 giảm 17,6% về lượng và giảm 12,7% về trị giá.  

Giá xuất khẩu bình quân cà phê trong tháng 1 ước đạt mức 1.808 USD/tấn, giảm 0,7% so với 

tháng 12/2020, nhưng tăng 6% so với tháng 1/2020.  

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cà phê robusta năm 2020 đạt xấp xỉ 

1,34 triệu tấn, trị giá 2,01 tỷ USD, giảm 5,6% về lượng và giảm 6,4% về trị giá so với năm 

2019.  

Trong đó, xuất khẩu cà phê robusta sang nhiều thị trường chính giảm, như: Đức, Mỹ, Tây Ban 

Nha, Nga, Bỉ, Thái Lan, Malaysia, Hàn Quốc, Anh, Ấn Độ. Ngược lại, xuất khẩu cà phê robusta 

sang một số thị trường chính khác tăng, như: Italy, Nhật Bản, Algeria, Trung Quốc… 

Xuất khẩu cà phê arabica đạt 62,2 nghìn tấn, trị giá 143,8 triệu USD, tăng 5% về lượng và 

tăng 18,7% về trị giá so với năm 2019. 

Tháng 12/2020, giá xuất khẩu bình quân cà phê arabica đạt mức 2.387 USD/tấn, tăng 3,6% 

so với tháng 12/2019. Tính chung cả năm 2020, giá xuất khẩu cà phê arabica đạt mức 2.310 

USD/tấn, tăng 13% so với năm 2019.  
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Trong đó, giá xuất khẩu bình quân cà phê arabica sang nhiều thị trường chính tăng, gồm: 

Mỹ, Bỉ, Nhật Bản, Ireland, Malaysia, Hà Lan. Ngược lại, giá xuất khẩu bình quân cà phê 

arabica sang một số thị trường khác giảm, như: Đức, Nga, Tây Ban Nha, Italy. 

 
 
 
Dung lượng cà phê Việt Nam tại thị trường Anh trong 11 tháng đầu năm 2020 

Theo số liệu thống kê từ Trung tâm Thương mại Quốc tế, nhập khẩu cà phê của Anh trong 

11 tháng năm 2020 đạt 215,3 nghìn tấn, trị giá 914,87 triệu USD, giảm 9,1% về lượng và 

giảm 5,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019.  

Trong đó, lũy kế 11 tháng năm 2020, nhập khẩu chủng loại cà phê chưa rang, chưa khử 

caphêin (HS 090111) giảm 15,8% về lượng và giảm 14,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 

2019, đạt 144,51 nghìn tấn, trị giá 388,9 triệu USD.  

Tỷ trọng nhập khẩu chủng loại cà phê chưa rang, chưa khử caphêin chiếm 67,1% tổng lượng 

nhập khẩu trong 11 tháng năm 2020, thấp hơn so với tỷ trọng 72,4% trong 11 tháng năm 

2019. 
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Trong 11 tháng năm 2020, giá nhập khẩu bình quân cà phê của Nhật Bản đạt mức 2.930 

USD/ tấn, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, giá nhập khẩu bình quân cà phê 

của Nhật Bản tăng từ hầu hết các thị trường chính, nhưng giảm từ Indonesia, Peru... 
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11 tháng năm 2020, Anh giảm nhập khẩu cà phê từ thị trường Việt Nam và Brazil, nhưng 

tăng nhập khẩu từ thị trường Đức.  

Cụ thể, nhập khẩu cà phê của Anh từ Việt Nam trong 11 tháng năm 2020 đạt 51,45 nghìn 

tấn, trị giá 91,05 triệu USD, giảm 13% về lượng và giảm 15,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 

2019.  

Thị phần cà phê của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Anh chiếm 23,9% trong 11 

tháng năm 2020, thấp hơn so với 24,97% trong 11 tháng năm 2019. Nhập khẩu cà phê của 

Anh từ Brazil trong 11 tháng năm 2020 đạt 35,4 nghìn tấn, trị giá 86,88 triệu USD, giảm 23% 

về lượng và giảm 20,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019.  

Thị phần cà phê của Brazil trong tổng lượng nhập khẩu của Anh chiếm 16,43% trong 11 

tháng năm 2020, thấp hơn so với 19,38% trong 11 tháng năm 2019. Ngược lại, nhập khẩu cà 

phê của Anh từ thị trường Đức trong 11 tháng năm 2020 tăng 46,8% về lượng và tăng 2,1% 

về trị giá so với cùng kỳ năm 2019.  

Thị phần cà phê của Đức trong tổng lượng nhập khẩu của Anh trong 11 tháng năm 2020 

chiếm 10,78%, cao hơn so với 6,68% trong 11 tháng năm 2019. 
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Cà phê chế biến 

Theo Hiệp hội Cà phê - Cacao Việt Nam, Bộ NN&PTNT đang triển khai xây dựng mô hình 

“Hoàn thiện và mở rộng sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn gắn với cơ giới hóa 

đồng bộ theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến xây dựng thương hiệu”.  

Theo đó, sẽ xây dựng được 6 mô hình sản xuất hàng hóa quy mô lớn đối với sản phẩm lúa 

gạo ở ĐBSCL và cà phê ở Tây Nguyên.  

Mục tiêu mô hình nhằm xây dựng các chuỗi giá trị cà phê bền vững, đảm bảo 100% sản 

phẩm được sản xuất theo quy trình sản xuất chất lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn an toàn vệ 

sinh thực phẩm và được doanh nghiệp liên kết cung ứng đầu vào và bao tiêu sản phẩm đầu 

ra. 

Đảm bảo tỷ lệ cơ giới hóa tối thiểu ở mỗi khâu của quy trình sản xuất là từ 80% trở lên và tất 

cả các khâu trong chuỗi giá trị. 

Lao động vận hành sử dụng máy móc, thiết bị phải qua đào tạo, có bảo hộ lao động phù hợp 

theo quy định, 100% người dân sản xuất lúa, cà phê trong mô hình được tập huấn về kỹ thuật 

sản xuất tiên tiến, bền vững.  

Các tổ chức nông dân/hợp tác xã, doanh nghiệp tham gia mô hình sẽ được hỗ trợ các loại 

máy móc thiết bị, đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất và đào tạo nguồn nhân lực để thực hiện. 

Đối với cà phê, là các máy làm đất, phun phân, thuốc, máy phân loại hạt cà phê (máy bắn 

màu), dây chuyền rang xay đóng gói cà phê, xe vận chuyển vật tư, sản phẩm cà phê.  

Hạ tầng đầu tư lò sấy, hệ thống chế biến cà phê (công nghệ chế biến ướt), nhà kính, kho 

chứa và bảo quản cho các hợp tác xã, cửa hàng giới thiệu sản phẩm. Thời gian triển khai 

thực hiện thí điểm các mô hình từ năm 2020 đến 6/2022.  

Tổng kinh phí thực hiện là hơn 319 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn hộ trợ từ Dự án Chuyển đổi 

nông nghiệp bền vững - VnSAT là 292 tỷ đồng, còn lại vốn đối dứng của địa phương và các 

đơn vị tham gia. Sau khi kết thúc thời gian thí điểm, sẽ tổng kết và nhân rộng các mô hình. 

. 
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3. Diễn biến giá 

Tháng 1/2021, giá cà phê tại thị trường trong nước diễn biến trái chiều theo xu hướng giá thế 

giới. Theo yếu tố chu kỳ, thời điểm trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, người trồng cà phê thường 

tăng bán ra, tuy nhiên năm nay lượng bán ra không bằng 1/2 so với các năm trước.  

Ngày 29/1, giá cà phê giảm 1.500 - 1.600 đồng/kg (tương đương mức giảm từ 4,5 - 4,9%) so 

với ngày 31/12/2020, xuống mức 30.800 - 31.200 đồng/kg.  

Tại cảng khu vực TP HCM, cà phê robusta loại R1 giảm 1.800 đồng/kg (giảm 5,2%) so với 

ngày 31/12/2020, xuống mức 32.700 đồng/kg. 
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Giá xuất khẩu bình quân cà phê trong tháng 1 ước đạt mức 1.808 USD/tấn, giảm 0,7% so với 

tháng 12/2020, nhưng tăng 6% so với tháng 1/2020. 

4. Dự báo 

 
Giá cả và sản lượng 

Theo Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản, xuất khẩu cà phê niên vụ 2020 -2021 

của Việt Nam giảm nhẹ xuống 26,6 triệu bao.  

Tồn kho cà phê khả dụng tại các kho cảng trên thế giới đã giảm xuống mức thấp nhất trong 

nhiều năm qua là tín hiệu lạc quan cho thấy thị trường xuất khẩu cà phê sẽ cải thiện trong 

năm 2021.  

Các thị trường nhập khẩu cà phê lớn của Việt Nam đều gặp thiệt hại lớn vì dịch COVID-19, 

tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội ở mức cao và tăng cường nhu cầu tiêu thụ cà phê tại nhà. 

Cùng với thông tin thử nghiệm vắc xin, sẽ thúc đẩy lượng xuất khẩu tăng lên, dự báo xuất 

khẩu cà phê sẽ có nhiều tín hiệu lạc quan trong những tháng đầu năm 2021. 

Theo Cục Xuất nhập khẩu, dự báo, giá cà phê sẽ tiếp tục phục hồi trong thời gian tới. Nhà 

đầu tư có xu hướng chuyển dòng vốn để quay lại thị trường hàng hóa. Điều này sẽ tác động 

tích cực lên thị trường cà phê toàn cầu trong thời gian tới. 

Dự báo thời tiết 
  

Theo Trung Tâm Khí tượng Thuỷ văn, trong tháng 1/2021, tại khu vực Tây Nguyên mực 

nước các sông dao động theo điều tiết của hồ chứa. Lưu lượng dòng chảy trên sông Đăkbla 

tại Kon Tum thấp hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ khoảng 29%, trên sông Srêpôk tại 

Giang Sơn cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 14%.  

Tình hình hồ chứa: Mực nước các hồ thủy điện phổ biến thấp hơn mực nước dâng bình 

thường từ 0,5-2m, riêng hồ Sê San 4 thấp hơn khoảng 4m; các hồ phổ biến đạt trên 75- 90% 

dung tích. 

Trong tháng 2, mực nước các sông biến đổi chậm theo xu thế xuống dần, hạ lưu dao động 

theo triều. Lưu lượng dòng chảy trên các sông giảm hơn so với tháng trước. 
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Trong tháng 2, mực nước các sông biến đổi chậm theo xu thế xuống dần, hạ lưu dao động 

theo triều. Lưu lượng dòng chảy trên các sông giảm hơn so với tháng trước. 
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PHẦN III 
 

 

Tin hoạt động của các doanh nghiệp ngành cà phê 

Tháng đầu tiên của năm 2021, các doanh nghiệp lần lượt công bố báo cáo kết quả kinh 

doanh quý IV/2020 cũng như cả năm 2020. Bên cạnh các doanh nghiệp có kết quả kinh 

doanh quý IV khả quan, được kết quả cả năm COVID-19 thì các doanh nghiệp trong ngành 

cà phê vẫn chưa thể phục hồi. 

Ông Nguyễn Viết Hải, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Cà phê Cacao Việt Nam (Vicofa) 

cho biết, mất mùa, năng suất giảm, giá bán thấp khiến người trồng cà phê tiếp tục gặp khó 

khăn, trong khi xuất khẩu cũng giảm cả về lượng lẫn giá trị là những vấn đề mà ngành sản 

xuất, xuất khẩu cà phê đang phải đối diện hiện nay. 

Ông Lương Văn Tự, Chủ tịch Vicofa thông tin, các chuyên gia dự báo thị trường cà phê thời 

gian tới có thể phục hồi nhưng rất chậm vì dịch COVID-19 vẫn có chiều hướng diễn biến 

phức tạp, hoạt động du lịch ở nhiều khu vực chưa được mở cửa trở lại.  

Bên cạnh đó, tiêu thụ trong nước vẫn chưa đạt được kỳ vọng do nhiều quán cà phê vắng 

khách, phải đóng cửa. Đồng thời, hoạt động sản xuất cà phê trong nước cũng đối mặt với 

nhiều khó khăn do ảnh hưởng của mưa bão, biến đổi khí hậu. 

Ông Đỗ Hà Nam, Phó Chủ tịch Vicofa, xuất khẩu cà phê trong năm 2021 vẫn còn nhiều khó 

khăn khi vụ cà phê mới ở Brazil vẫn được mùa, nhất là hàng Conilon Robusta sẽ tiếp tục gây 

khó cho giá cà phê xuất khẩu, chưa kể giá cước tàu tăng cao thời gian qua cũng làm khó 

doanh nghiệp xuất khẩu nói chung. 

Cà phê Phước An: Kinh doanh dưới giá vốn Cũng bị những tác động 

tương tự, quý IV/2020, CTCP Cà phê Phước An ghi nhận doanh thu 

thuần chỉ 8 tỷ đồng, thấp hơn giá vốn, và giảm 83% so với cùng kỳ 

năm 2019. Nhờ giảm chi phí hoạt động nên mức lỗ của công ty bằng 1/3 cùng kỳ, ghi nhận 

3 tỷ đồng.  
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Cả năm 2020, Phước An lỗ ròng 27 tỷ đồng, giảm so với mức lỗ 48 tỷ đồng năm 2019. Tuy 

nhiên, lỗ lũy kế tính đến hết năm 2020 của công ty hơn 131 tỷ đồng, tăng 31 tỷ đồng so với 

cuối năm trước đó.  

Doanh nghiệp cho biết do giá thị trường cà phê luôn biến động tăng, giảm bất thường ảnh 

hưởng tới lợi nhuận quý IV/2020. Bên cạnh đó, tình hình dịch bệnh từ đầu năm 2020 đã làm 

ảnh hưởng tới hoạt động xuất khẩu cà phê của công ty. 

CTCP Minh Khang Capital Trading Public: Cách xa mục tiêu lợi nhuận năm 

Sau một năm CTCP Nansan Việt Nam thoái 96,67% vốn điều lệ, kết quả kinh 

doanh của CTCP Minh Khang Capital Trading Public (Mã: CTP) cũng vẫn 

chưa được cải thiện. 

Riêng trong quý IV, công ty lãi sau thuế chưa tới 5 triệu đồng trong khi quý IV/2020 lãi gần 

13,8 tỷ. Nguyên nhân công ty đưa ra là dịch COVID-19 khiến sức tiêu thụ cà phê thế giới và 

tiêu thụ trong nước kém. 

Cả năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần giảm gần 30% về 102 tỷ đồng. Lãi 

sau thuế 1,5 tỷ đồng, chỉ bằng 23% so với năm 2019. Với kết quả này, Minh Khang mới thực 

hiện được khoảng 1/3 kế hoạch doanh thu năm và gần 12% mục tiêu lợi nhuận sau thuế. 

Trong tháng đầu năm 2021, cổ đông là ông Đỗ Cần đã liên tục mua thêm cổ phiếu CTP để 

trở thành cổ đông lớn của công ty, nâng tỷ lệ từ 4,62% lên 6,09%. 

Như vậy, cơ cấu cổ đông lớn của công ty gồm ông Nguyễn Tuấn Thành, Chủ tịch HĐQT nắm 

giữ 22,43% vốn điều lệ. CTCP Thương mại Quốc tế Justwin sở hữu 12,36%, ông Đỗ Cần nắm 

giữ 6,09% và CTCP Đầu tư Landmarks nắm 5% vốn điều lệ của Minh Khang. 

Trong năm 2020, kế hoạch tăng vốn lên gấp đôi đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông 

thường niên trong năm cũng không được thực hiện. Đến cuối quý IV, vốn điều lệ của Minh 

Khang vẫn gần 121 tỷ đồng. 

CTCP Cà phê Thắng Lợi: Doanh thu đột biến giúp doanh nghiệp thoát lỗ 

Theo báo cáo tài chính quý IV/2020 của Cà phê Thắng Lợi thì doanh thu 

thuần đã giảm 35% so với cùng kỳ năm 2019 xuống còn gần 27 tỷ đồng. 
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Nhờ giá vốn hàng bán giảm mạnh hơn doanh thu, đồng thời công ty ghi nhận thêm khoản 

doanh thu tài chính nên trong kỳ công ty chỉ lỗ hơn 812 triệu đồng, thấp hơn so với mức lỗ 

2,5 tỷ đồng cùng kỳ. 

Cả năm 2020, Cà phê Thắng Lợi ghi nhận doanh thu thuần gấp 5 lần năm 2019, hơn 211 tỷ 

đồng. Lãi sau thuế hơn 5 tỷ đồng so với mức lỗ gần 3 tỷ đồng năm trước đó. 

CTCP Cà phê Gia Lai: Tiếp tục lỗ đậm Tính riêng quý IV/2020, công ty đã 

lỗ 16 tỷ đồng, tăng 45% so với mức lỗ cùng kỳ năm 2019. Theo giải trình, 

nguyên nhân đến từ dự án trồng chuối xuất khẩu và trồng chanh dây bị lỗ.  

Bên cạnh đó, năm 2020 hạn hán kéo dài nên thu hoạch muộn, công ty mới bán được một 

nửa cà phê nhân xô trong kho nhưng phải trả chi phí quản lý doanh nghiệp cả năm dẫn đến 

bị lỗ.  

Ngoài ra, công ty đã phá dỡ một số vườn cà phê già cỗi, không đảm bảo sản lượng theo yêu 

cầu để cải tạo giống cây trồng, khiến chi phí phá dỡ lớn và giảm tài sản cố định, làm tăng lỗ.  

Cả năm 2020, Cà phê Gia Lai kinh doanh dưới giá vốn và báo lỗ hơn 34 tỷ đồng, gấp rưỡi 

năm 2019. Tổng lỗ lũy kế đến cuối năm 2020 của công ty hơn 55 tỷ đồng. 

CTCP VinaCafé Biên Hòa: Cán đích năm 2020 Khác với những doanh 

nghiệp trong ngành lao đao vì dịch, CTCP Vinacafe Biên Hòa đã cán đích 

năm 2020. 

Cụ thể, cả năm 2020 doanh thu thuần hợp nhất Vinacafe Biên Hòa đạt 2.901 tỷ đồng, giảm 

6% so với năm trước đó. Nhờ chi phí giá vốn giảm, doanh thu tài chính tăng, và các chi phí 

khác được tiết giảm, nên Vinacfe Biên Hòa báo lãi sau thuế gần 721 tỷ đồng, tăng 6% so với 

năm 2019 và xem như hoàn thành kế hoạch lãi 725-780 tỷ đồng đã đặt ra cho năm 2020.  

Năm 2020 cũng là năm doanh nghiệp này báo lãi kỷ lục. 

Riêng quý IV/2020, doanh thu thuần của công ty đạt 949 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ. 

Doanh nghiệp lãi sau thuế gần 253 tỷ đồng, giảm 4% so với quý IV/2019, trong đó lợi nhuận 

sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt hơn 253,5 tỷ đồng 
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PHẦN IV 

1. Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam thông báo về việc Hàn Quốc tiếp tục áp dụng 

phương thức kiểm tra chặt đối với sản phẩm dạng bột chứa thành phần trái nhàu từ       

Việt Nam nhập khẩu vào Hàn Quốc trong năm 2021; Cụ thể như sau:  

- Sản phẩm dạng bột có thành phần trái nhàu từ 50% trở lên; 

- Chỉ tiêu kiểm tra: Thôi nhiễm kim loại; 

- Thời gian áp dụng: từ ngày 24/12/2020 đến ngày 23/12/2021.  

- Yêu cầu kiểm tra: Hồ sơ khai báo nhập khẩu sản phẩm vào Hàn Quốc phải có phiếu kiểm 

nghiệm từ một trong các đơn vị kiểm nghiệm được chỉ định bởi Bộ An toàn thực phẩm và 

Dược phẩm Hàn Quốc (MFDS). Danh sách tham khảo tại: 

https://mfds.go.kr/eng/wpge/m_57/de011040l001.do  

Chi tiết tham khảo tại: https://www.moit.gov.vn/web/guest/tin-chi-tiet/-/chi- tiet/quy-đinh-

moi-ve-kiem-tra-an-toan-thuc-pham-đoi-voi-san-pham-dang-bot- chua-thanh-phan-trai-nhau-

nhap-khau-vao-han-quoc-21530-22.html  

 

2. Một số biện pháp Trung Quốc áp dụng để kiểm soát và phòng dịch COVID- 19 lây lan 

qua hàng hoá nhập khẩu mà doanh nghiệp cần lưu ý:  

- Các biện pháp kiểm tra bao gồm lấy mẫu hàng hóa nhập khẩu trong container để tiến hành 

kiểm tra, xét nghiệm; tiến hành khử trùng công đoạn bốc dỡ hàng hóa trên công-ten-nơ nhập 

khẩu; thực hiện phun khử trùng phòng dịch đối với container rỗng trong lúc lau dọn, bốc xếp 

hàng hóa. Công tác kiểm tra, khử trùng phòng dịch đối với xe chở container cũng như bao bì 

hàng hóa trên xe cũng được thực hiện tương tự quy trình nêu trên.  

- Các biện pháp trên không áp dụng đối với các loại hàng hóa là chất nguy hiểm, lương thực, 

thức ăn chăn nuôi, phụ gia thức ăn chăn nuôi và các loại hàng hóa không có bao bì hoặc có 

bao bì nhưng dễ bị thuốc khử trùng thẩm thấu gây ô nhiễm. Việc kiểm tra, khử trùng phòng 

dịch đối với container hàng hóa đông lạnh vẫn thực hiện bình thường theo các quy định 

trước đó của cơ quan Hải quan Trung Quốc.  
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Chính quyền Quảng Tây, Trung Quốc (địa phương có biên giới với 04 tỉnh Quảng Ninh, Lạng 

Sơn, Cao Bằng, Hà Giang) cũng đã đưa ra một số yêu cầu tăng cường quản lý hoạt động 

nhập khẩu thực phẩm đông lạnh. Cụ thể như sau:  

- Mặt hàng thực phẩm đông lạnh nhập khẩu nếu không có đầy đủ 04 loại giấy tờ sau sẽ 

không được phép tiêu thụ trên thị trường, cụ thể gồm: (i) chứng nhận kiểm nghiệm, kiểm 

dịch hàng hóa nhập khẩu; (ii) chứng nhận khử trùng; (iii) chứng nhận thông tin truy xuất 

nguồn gốc hợp pháp; (iv) chứng nhận xét nghiệm axit nucleic âm tính với Covid-19.  

- Các sản phẩm thực phẩm đông lạnh nhập khẩu vào Quảng Tây qua các cửa khẩu, cảng 

biển khi bảo quản, tiêu thụ và gia công trên địa bàn phải được nhập kho giám sát tập trung 

của địa phương, thực hiện nghiêm túc lấy mẫu axit nucleic, khử trùng toàn bộ bề mặt hàng 

hóa, quản lý truy xuất nguồn gốc hàng hóa.  

Các sản phẩm đã thực hiện công tác trên tại tỉnh, thành phố khác của Trung Quốc vẫn phải 

nhập kho để đối chiếu, sau đó có thể tiêu thụ hoặc gia công.  

 

3. Nhằm hướng dẫn thực thi Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu 

Âu (EVFTA), Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 07/2021/TT- BTC ngày 25/1/2021 Quy 

định thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu trong Hiệp định 

Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu  
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Báo cáo “Thị trường cà phê tháng 1/2021 ” được ban biên tập của VietnamBiz tổng hợp và trình bày. Sử dụng thông tin 

và số liệu Các số liệu, thông tin và những phân tích được tổng hợp trong báo cáo “Thị trường đường tháng 1 năm 2021” 
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. 

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. 

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 toàn soạn – trang TTĐTTH VietnamBiz 

Hoặc liên hệ tới đường dây nóng: 

Hotline: 0995222999 

Email: info@vietnambiz.vn  
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