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tóm tắt

     Tại Việt Nam, Bộ Nông nghiệp Mỹ dự 

báo 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.

     Trong quý I/2021, giá cà phê trong 

nước trong xu thế giảm. So với cuối năm 

     Cục Chế biến và Phát triển Thị trường 

Nông sản cho rằng nhu cầu đối với phân 

khúc cà phê hòa tan châ ́t lượng cao toàn 

cầu cũng có xu hướng đi lên do nhu cầu 

làm việc tại nhà gia tăng đáng kể từ khi 

dịch COVID-19 bùng phát. 

     Sự cố kênh đào Suez hồi tháng 3 và 

tình trạng thiếu hụt container tiềm ẩn rủi ro 

cà phê Việt Nam mất thị phần trên thế giới 

     ICO tiếp tục giữ dự báo nguồn cung 

sản lượng cà phê thế giới trong niên vụ 

2020-2021, với ước tính đạt  gần 172 triệu 

bao, tăng 1,9% so với niên vụ 2019-2020. 

Đồng thời, ICO dự báo niên vụ 2020 - 

2021 vẫn dư cung 5,3 triệu bao, tức 

nguồn cung cao hơn nhu cầu 3,1%.

2020, giá cà phê vối nhân xô các tỉnh Tây 

Nguyên giảm 100 - 600 đồng/kg. 

     Việc dư cung được giảm dần, cán cân 

cung - cầu dần trở về điểm cân bằng do 

đó, giá cà phê có thể cải thiện trong thời 

gian tới. 
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thế giới



thị trường cà phê thế giới

TRANG 5

1. Sản xuất

Đến cuối tháng 3/2021, ở cả hai bang, 

thời tiết đang thuận lợi cho sản xuất. Tại 

Rondônia, mặc dù một lượng cà phê đã 

được thu hái vào cuối tháng 3/2021, 

nhưng việc thu hoạch vụ mùa 2021-20/22 

sẽ chính thức bắt đầu trong những tuần 

tới. Ở Espírito Santo, các hoạt động dự 

kiến sẽ bắt đầu vào hai tuần đầu tiên của 

tháng 4/2021, sẽ tăng lên vào cuối tháng.

Brazil tiếp tục là nhà cung cấp cà phê lớn 

nhất thế giới với khối lượng xuất khẩu 

20,5 triệu bao trong 5 tháng đầu niên vụ 

2020-2021, tăng mạnh 24,2% so với cùng 

kỳ niên vụ 2019-2020.

Ngoài ra, lượng cà phê xuất khẩu của một 

số nhà cung cấp khác cũng tăng trong 5 

tháng đầu niên vụ 2020-2021 như: 

Colombia tăng 1,1%, Uganda tăng 9,6%, 

Indonesia tăng tới 20,5%.

Theo Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh 

tế - Xã hội Quốc gia, tồn kho cà phê đạt 

chuẩn arabica ghi nhận trong tuần 29/3 – 

3/4  trên: sàn arabica New York là 110.130 

tấn so với tuần trước đó là 110.453 tấn. 

Tồn kho đạt chuẩn robusta thuộc sàn 

London là 148.390 tấn so với tuần trước 

đó là 145.500 tấn.

Trong quý I, thị trường hướng sự chú ý 

đến tình hình sản xuất cà phê ở Brazil khi 

tình hình thời tiết ở nước này không thuận 

lợi. 

Vể tổng quan nguồn cung trên toàn thế 

giới, trong báo cáo tháng 3/2021, Tổ chức 

Cà phê Quốc tế (ICO) vẫn giữ nguyên dự 

báo về sản lượng cà phê thế giới trong 

niên vụ 2020-2021, với ước tính đạt  gần 

172 triệu bao, tăng 1,9% so với niên vụ 

2019-2020. 

Theo trang Money Times, sản lượng cà 

phê của Colombia trong quý I tăng 13% 

so với cùng kỳ năm ngoái lên 3,2 triệu bao 

nguyên nhân là nước này chịu ít tác động 

của đại dịch COVID-19.

Sản lượng cà phê ở Rondonia – Brazil 

được dự báo giảm, nhưng bù lại lượng cà 

phê thu hoạch ở Espírito Santo trong mùa 

tới sẽ cao hơn so với năm 2020-2021. 

Rabobank điều chỉnh dự báo về sản 

lượng cà phê arabica của Brazil sẽ giảm 

1,2 triệu bao so với mức dự báo tháng 

12/2020, xuống còn 36 triệu bao.

Trong đó, sản lượng cà phê arabica tăng 

5,2% lên 101,88 triệu bao; sản xuất cà 

phê robusta dự kiến giảm 2,6% xuống 70 

triệu bao.

Cà phê arabica chiếm 96% tổng khối 

lượng cà phê xuất khẩu của Brazil với 

khối lượng đạt 19,69 triệu bao, tăng 

20,8% so với cùng kỳ niên vụ 2019-2020. 

Hiện Brazil đang nắm giữ 57,7% thị phần 

cà phê arabica xuất khẩu toàn cầu.

Tại Mỹ, theo Bloomberg, nguồn cung 

cà phê trong tháng 3 giảm mạnh do 

ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu 

container rỗng khiến các nhà cung cấp 

cà phê cho nước này không thể giao 

hàng. 

Trong khi đó, Việt Nam vẫn đứng thứ 2 về 

xuất khẩu cà phê toàn cầu trong 5 tháng 

đầu niên vụ 2020-2021, nhưng khối lượng 

xuất khẩu đã giảm 16,4% so với cùng kỳ 

niên vụ trước, xuống còn 9,8 triệu bao.
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Theo đánh giá của Marex Spectron, công 

ty hoạt động trên lĩnh vực giao dịch hàng 

hóa, thế giới sẽ thâm hụt 10,7 triệu bao cà 

phê trong niên vụ 2021- 2022.

Ngân hàng Goldman Sachs nhận định 

nếu sản lượng khu vực trung Mỹ không 

cải thiện trong vài năm tới, thị trường sẽ 

thiếu hụt nguồn cung do nhu cầu đang 

tăng trở lại.

Theo tiêu thụ cà phê thế giới trong  ICO, 

niên vụ 2020 - 2021 dự kiến tăng 1,3% lên 

166,6 triệu bao do các biện pháp giãn 

cách xã hội ở các nước khiến nhu cầu sử 

dụng cà phê tại tăng cao. Cùng lúc đó, 

nền kinh tế thế giới đang trên đà phục hồi 

cũng góp phần giúp tăng trưởng lượng 

tiêu thụ cà phê. 

Cụ thể, tiêu thụ tại các các nước nhập 

khẩu và nội địa ở các nước xuất khẩu lần 

lượt là 116 triệu bao và 50,6 triệu bao. Tại 

Châu Phi, lượng tiêu thụ được kỳ vọng 

tăng 1,8% lên 12,2 triệu bao. Khu vực 

châu Á va Châu Đại Dương tăng 1,4% lên 

36,5 triệu bao.  Mặc dù vậy, ICO dự báo 

niên vụ 2020 - 2021 vẫn dư cung 5,3 triệu 

bao, tức nguồn cung cao hơn nhu cầu 

3,1%.

Trữ lượng cà phê tại Mỹ giảm xuống mức 

thấp nhất trong vòng 6 năm qua. Giới 

chuyên gia cho rằng với tình hình như 

hiện nay, cán cân cung – cầu cà phê thế 

giới sẽ chuyển từ cân bằng sang thiếu hụt 

trong vài tháng tới do nhu cầu tăng trở lại.
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Biểu đồ 1: Tiêu thụ cà phê từ năm 2017 đến năm 2020 ở các khu vực trên thế giới. (Nguồn ICO).
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Trong tháng 2, xuất khẩu cà phê arabica 

toàn cầu tăng 1,7% so với cùng kỳ năm 

2020 lên mức 6,7 triệu bao. Đà tăng này 

chủ yếu là do Colombia - nước xuất khẩu 

cà phê arabica lớn thứ 2 thế giới tăng 

mạnh khối lượng bán ra, với mức tăng 

17,2% so với tháng 2/2020.

Cũng theo ICO, xuất khẩu cà phê toàn cầu 

trong tháng 2 đạt 10,48 triệu bao, giảm 

6,1% so với cùng kỳ năm 2020.

Xuất khẩu cà phê robusta toàn cầu trong 

tháng 2 giảm mạnh 17,4% so với cùng kỳ 

năm 2020, xuống còn 3,8 triệu bao. 

Nguyên nhân là do xuất khẩu cà phê của 

Việt Nam – nhà xuất khẩu cà phê robusta 

lớn nhất thế giới giảm tới 34,5% so với 

tháng 2/2020, xuống còn 1,9 triệu bao so 

với 2,9 triệu bao của cùng kỳ năm ngoái.

Mặc dù giảm trong tháng 2, nhưng tính 

chung 5 tháng đầu niên vụ 2020-2021 

(tháng 10/2020 đến tháng 2) xuất khẩu cà 

phê toàn cầu vẫn tăng 2,5% so với cùng 

kỳ niên vụ 2019-2020, đạt 52,8 triệu bao. 

Nam Mỹ Châu Á & 
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Biểu đồ 2: Tổng lượng cà phê xuất khẩu từ tháng 10/2020 đến tháng 2/2021. (Nguồn: ICO).

Trong đó, cà phê arabica chiếm tới 64,7% 

tổng xuất khẩu toàn cầu, với khối lượng 

đạt 34,1 triệu bao, tăng 7,8% so với cùng 

kỳ niên vụ trước.

Ở chiều ngược lại, lượng cà phê robusta 

xuất khẩu trong 5 tháng đầu niên vụ 2020-

2021 giảm 6% so với niên vụ 2019-2020, 

đạt 18,66 triệu bao.

Về thị trường cung cấp, Brazil tiếp tục là 

nhà cung cấp cà phê lớn nhất thế giới với 

khối lượng xuất khẩu 20,5 triệu bao trong 

5 tháng đầu niên vụ 2020-2021, tăng 

mạnh 24,2% so với cùng kỳ niên vụ 2019-

2020.

thị trường cà phê thế giới
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Cà phê arabica chiếm 96% tổng khối 

lượng cà phê xuất khẩu của Brazil với 

khối lượng đạt 19,69 triệu bao, tăng 

20,8% so với cùng kỳ niên vụ 2019-2020. 

Hiện Brazil đang nắm giữ 57,7% thị phần 

cà phê arabica xuất khẩu toàn cầu.

0 5 10 15 20

17/18 18/19 19/20 20/21Triệu bao (loại 60 kg/bao)

Biểu đồ 3: Chủng loại cà phê xuất khẩu từ tháng 10/2020 đến tháng 2/2021. (Nguồn: ICO).

Ngoài ra, lượng cà phê xuất khẩu của một 

số nhà cung cấp khác cũng tăng trong 5 

tháng đầu niên vụ 2020-2021 như: 

Colombia tăng 1,1%, Uganda tăng 9,6%, 

Indonesia tăng tới 20,5%.

Trong khi đó, Việt Nam vẫn đứng thứ 2 về 

xuất khẩu cà phê toàn cầu trong 5 tháng 

đầu niên vụ 2020-2021, nhưng khối lượng 

xuất khẩu đã giảm 16,4% so với cùng kỳ 

niên vụ trước, xuống còn 9,8 triệu bao.

Ngoài ra, lượng cà phê xuất khẩu của một 

số nhà cung cấp khác cũng tăng trong 5 

tháng đầu niên vụ 2020-2021 như: 

Colombia tăng 1,1%, Uganda tăng 9,6%, 

Indonesia tăng tới 20,5%.

Trong khi đó, Việt Nam vẫn đứng thứ 2 về 

xuất khẩu cà phê toàn cầu trong 5 tháng 

đầu niên vụ 2020-2021, nhưng khối lượng 

xuất khẩu đã giảm 16,4% so với cùng kỳ 

niên vụ trước, xuống còn 9,8 triệu bao.

3. Diễn biến giá

thị trường cà phê thế giới

vietnambiz.vn
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Biểu đồ 4: Diễn biến chỉ số giá cà phê tháng 3/2018 - tháng 3/2020 (Nguồn: ICO).
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Theo Cục Xuất nhập khẩu tháng 3/2021, 

giá cà phê trên thị trường thế giới giảm so 

với tháng 2/2021. Ngày 29/3, sự cố tàu 

vận tải container mắc cạn tại kênh đào 

Suez đã được khắc phục, trong khi người 

trồng cà phê Brazil gia tăng bán trước 

Tuần Lễ Phục Sinh của Công giáo đã bắt 

đầu. 

Trên sàn giao dịch London, ngày 30/3, giá 

cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 5/2021 

và tháng 7/2021 giảm lần lượt 6,6% và 

6,2% so với ngày 27/2, xuống còn 1.376 

USD/tấn và 1.397 USD/tấn; kỳ hạn giao 

tháng 9/2021 giảm 5,9% so với ngày 27/2, 

xuống còn 1.415 USD/tấn.

1.460

1.360

1.260

USD/tấn

Biểu đồ 5: Diễn biến giá cà phê robusta kỳ hạn trong quý I/2021. 

(Nguồn: Cục Xuất nhập khẩu).

thị trường cà phê thế giới
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Biểu đồ 6: Diễn biến giá cà phê arabica trên sàn giao dịch New York trong quý I/2021. 

(Nguồn: Cục Xuất nhập khẩu).

Trên sàn giao dịch New York, ngày 30/3 

giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 

5/2021 và tháng 7/2021 giảm lần lượt 

8,8% và 8,4% so với ngày 27/2, xuống 

còn 127,05 UScent/pound (tương đương 

2.822 USD/tấn) và 129,05 UScent/pound 

(tương đương 2.867 USD/tấn).
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4. Dự báo

Nguồn cung cà phê toàn cầu được bổ 

sung khi Indonesia đang trong vụ thu 

hoạch. Tuy nhiên, thị trường vẫn xuất hiện 

tín hiệu khả quan khi dữ liệu báo cáo cho 

thấy nền kinh tế Mỹ tiếp tục phục hồi và 

việc Tổng thống Mỹ tuyên bố sẽ tăng 

nhanh số người được tiêm vắc xin ngừa 

COVID-19 sẽ tác động tích cực lên thị 

trường hàng hóa. Do đó, mức giảm của 

giá cà phê sẽ không đột biến.

Trong khi đó, thời tiết không thuận lợi tại 

Brazil, làm giảm triển vọng cho vụ hoạch 

sắp tới. Theo Business Recorder, thị 

trường cà phê toàn cầu dự kiến sẽ thâm 

hụt ở mức lớn hơn so với dự kiến ban đầu 

trong niên vụ 2021-20/22. 

Mặc dù thị trường đang có những tín hiệu 

tích cực nhưng Cục Xuất nhập khẩu dự 

báo giá cà phê sẽ giảm trong thời gian tới 

do thị trường lo ngại nhu cầu yếu, tiêu thụ 

cà phê giảm khi những nước tiêu thụ cà 

phê lớn như Đức và Pháp đều áp dụng 

lệnh giãn cách xã hội.

Còn Rabobank điều chỉnh dự báo về sản 

lượng cà phê arabica của Brazil sẽ giảm 

1,2 triệu bao so với mức dự báo tháng 

12/2020, xuống còn 36 triệu bao. Đồng 

thời, Rabobank cũng dự báo cà phê toàn 

cầu sẽ dư thừa khoảng 10 triệu bao trong 

niên vụ 2020 - 2021, thiếu hụt khoảng 2,6 

triệu bao trong niên vụ 2021- 2022. Bên cạnh đó, thời tiết giá lạnh khiến nhu 

cầu tiêu thụ cà phê tại nhà của Mỹ tăng 

cao. Nhu cầu đối với phân khúc cà phê 

hòa tan chất lượng cao toàn cầu cũng 

tăng do nhu cầu làm việc tại nhà gia tăng 

đáng kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát. 

thị trường cà phê thế giới
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Cục Chế biến và Phát triển Thị trường 

Nông sản cho biết Tập đoàn Olam mới 

đây dự báo với thời tiết tồi tệ ở Brazil sẽ 

khiến sản lượng niên vụ cà phê 2021-

2022 và 2022-2023 sẽ thấp hơn đáng kể, 

có thể dẫn đến thâm hụt cơ cấu rất lớn 

trên thị trường arabica. 

Conab, cơ quan thống kê nông nghiệp 

quốc gia của Brazil, dự báo ngày 28/1 

rằng sản lượng cà phê arabica năm 2021 

của Brazil sẽ giảm 35,7% so với cùng kỳ 

xuống mức thấp nhất trong 12 năm là 

31,35 triệu bao do cây cà phê của Brazil 

đang ở nửa năm năng suất thấp hơn của 

chu kỳ hai năm một lần và lượng mưa 

không đủ trong các giai đoạn phát triển 

chính của cây trồng đang làm trầm trọng 

thêm sự sụt giảm sản lượng. 

thị trường cà phê thế giới
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Phần 2

thị trường cà phê

việt nam



1. Sản xuất

thị trường cà phê việt nam

TRANG 13

Niên vụ 2020 - 2021 dự kiến năng suất 

bình quân ước 25,4 tạ/ha, tổng sản lượng 

ước đạt khoảng 470.000 tấn.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp Mỹ 

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.

Mất mùa, năng suất giảm, giá thấp, 

người trồng cà phê lại tiếp tục gặp khó 

khăn.

Theo Hiệp hội Cà phê - Cacao Việt Nam, 

Vvụ cà phê năm nay của Việt Nam bị mất 

mùa và thu hoạch trễ hơn so với các năm 

trước nên chưa tạo áp lực lên thị trường. 

Theo đó, vụ mùa năm nay, kỹ thuật thu hái 

và phơi sấy sau thu hoạch đã được quan 

tâm nhiều hơn, tạo động lực đẩy giá cà 

phê đi lên. 

Theo Bộ NN&PTNT, tính đến tháng 

3/2021, tổng diện tích cà phê khu vực Tây 

Nguyên đạt 600.000 ha. 

Đến nay, các tỉnh Tây Nguyên đã đào tạo 

quy trình sản xuất cà phê bền vững cho 

50.534 hộ với diện tích 58.628 ha, kết quả 

đánh giá mức độ áp dụng cho thấy có 

khoảng 75,1% diện tích áp dụng đủ các 

tiêu chí của quy trình sản xuất cà phê bền 

vững vào sản xuất tương đương diện tích 

khoảng 45.391 ha đạt 113% so với mục 

tiêu cuối kỳ là 40.000 ha. 

Các tỉnh đã đào tạo quy trình tái canh bền 

vững cho khoảng 27.746 hộ với diện tích 

khoảng 26.248 ha, đã có 21.933 hộ tiến 

hành tái canh với diện tích 18.990 ha 

trong đó có 9.647 ha có vay vốn tái canh 

từ chương trình dự án. 

Số lượng vườn ươm của 5 tỉnh Tây 

Nguyên đã được chứng nhận là 51 vườn, 

trong đó đã có 11 vườn ươm nhà nước và 

21 vườn ươm tư nhân được đầu tư nâng 

cấp với lượng cây giống bán ra tương 

ứng là 1.608.000 và 3.738.000 cây.

Trong thời gian tới Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu 

các ngành, các địa phương cần quan tâm 

hơn nữa đến phát triển các giống cà phê 

chất lượng thông qua việc kiểm soát dư 

lượng thuốc bảo vệ thực vật, mối liên kết 

giữa 4 nhà, thu hút đầu tư vào chế biến 

sâu. 

Thực hiện cơ giới hóa, tưới nước, phân 

bón như thế nào cho hiệu quả, tránh tình 

trạng khi làm thì tốt nhưng khi thu hái quả 

cà phê không chất lượng thì không thể 

cạnh tranh được. 

Đồng thời các địa phương cần quan tâm 

quy trình thực hiện tái canh cà phê, quy 

trình trồng xen, hỗ trợ chế biến sau thu 

hoạch, liên kết sản xuất, đẩy mạnh các 

hoạt động xúc tiến thương mại, nêu cao vị 

thế cốt lõi của doanh nghiệp trong việc tìm 

kiếm thị trường cho các sản phẩm cà phê 

chất lượng cao của Việt Nam.
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2. Tiêu thụ

TRANG 14

Số liệu xuất khẩu cà phê

Theo ước tính của Cục Xuất nhập khẩu 

(Bộ Công Thương), xuất khẩu cà phê 

trong tháng 3/2021 đạt 145 nghìn tấn, trị 

giá 275 triệu USD, tăng 18% về lượng và 

tăng 27,3% về trị giá so với tháng 2/2021, 

nhưng so với tháng 3/2020 giảm 21,1% 

về lượng và giảm 11% về trị giá. 

Tính chung quý I/2021, xuất khẩu cà phê 

ước đạt 428 nghìn tấn, trị giá 771 triệu 

USD, giảm 17% về lượng và giảm 11,3% 

về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Trung Quốc

Bỉ

Italy

Mỹ

Đức

Tiêu thụ cà phê Xuất khẩụ cà phê

14,1%

8,4% 

7,2%

83,3%

51,5%

Đvt: triệu USD

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải 

quan, xuất khẩu cà phê robusta trong 2 

tháng đầu năm 2021 đạt 248,76 nghìn 

tấn, trị giá 383,87 triệu USD, giảm 11,5% 

về lượng và giảm 10,2% về trị giá so với 

cùng kỳ năm 2020. 

Trong đó, xuất khẩu cà phê robusta sang 

nhiều thị trường giảm, như: Đức, Ý, Mỹ, 

Nga, Tây Ban Nha, Algeria, Bỉ. Ngược lại, 

xuất khẩu cà phê robusta sang một số thị 

trường tăng, như: Nhật Bản, Trung Quốc, 

Malaysia.

Chủng loại
2 tháng năm 2021 So với cùng kỳ năm 2020 (%)

Lượng (tấn) Trị giá (nghìn USD) Giá XKBQ (USD/tấn) Trị giáLượng Trị giá

1,4

13,6

Robusta 

Arabica 

Cà phê Excelsa 

 248.762

 11.879

85

383.873 

 31.158

 141

1.543

2.623

1.654

-11,5

-26,8

-9,5 -9,0

-10,2

-16,8

-17,6

Bảng 1: Chủng loại cà phê xuất khẩu trong 2 tháng đầu năm 2021. (Nguồn: Cục Xuất nhập khẩu).
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 18.106

 12.922 

681

433 

 25 

 48.031 

181.921 

15.394

 1.716 

 292

-8,7

13,8

-2,4

15,4

-54,3

-3,9

20,1

-29,3

-27,2

-57,2

56,29

40,17

2,12

1,35

0,08

61,39

35,12

2,16

1,16

0,17

Mã HS
Tháng 1/2021 So với thaáng 1/2020 (%) Cơ cấu chủng loại tính theo lượng (%)

Lượng (tấn) Trị giá (nghìn USD) Lượng Trị giá Tháng 1/2021 Tháng 1/2020

090111 

090121 

090122

090112 

090190 

TRANG 15

Dung lượng cà phê Việt Nam tại thị trường Pháp tháng 1/2021

Trong đó, Pháp giảm nhập khẩu chủng 

loại cà phê chưa rang, chưa khử caphêin 

(HS 090111), mức giảm 8,7%, đạt 18,1 

nghìn tấn. Ngược lại, Pháp tăng nhập 

khẩu chủng loại cà phê rang, khử caphêin 

(HS 090121), mức tăng 13,8%, đạt 12,92 

nghìn tấn.

Theo số liệu thống kê từ Trung tâm 

Thương mại Quốc tế, nhập khẩu cà phê 

của Pháp trong tháng 1/2021 đạt 32,17 

nghìn tấn, trị giá 247,35 triệu USD, giảm 

0,5% về lượng, nhưng tăng 14,9% về trị 

giá so với cùng kỳ năm 2020. 

Tháng 1/2021, Pháp nhập khẩu chủ yếu 

hai chủng loại cà phê chưa rang, chưa 

khử caphêin (HS 090111) và cà phê rang, 

khử caphêin (HS 090121), tỷ trọng chiếm 

lần lượt 56,29% và 40,17% trong tổng 

lượng nhập khẩu cà phê của Pháp trong 

tháng 1/2021. 

Bảng 2: Chủng loại cà phê nhập khẩu của Pháp trong tháng 1/2021. 

(Nguồn: Cục Xuất nhập khẩu).

Bên cạnh đó, nhập khẩu cà phê của Pháp 

có sự chuyển dịch mạnh mẽ. Pháp giảm 

nhập khẩu dạng thô, tăng nhập khẩu dạng 

đã chế biến. Do đó, khả năng cạnh tranh 

của cà phê Việt Nam tại Pháp trong năm 

2021 sẽ thấp hơn so với các thị trường 

khác như Brazil hay các thị trường nội 

khối EU.

Ngược lại, Pháp giảm mạnh nhập khẩu cà 

phê từ Việt Nam, mức giảm 65,4% về 

lượng và giảm 66,9% về trị giá so với 

tháng 1/2020, đạt 1,3 nghìn tấn, trị giá 

2,12 triệu USD. 

Tháng 1/2021, Pháp nhập khẩu cà phê 

chủ yếu từ các thị trường Brazil, 

Indonesia và một số thị trường nội khối 

EU. Đáng chú ý, nhập khẩu cà phê của 

Pháp từ Indonesia tăng đột biến 1.138,5% 

về lượng và tăng 585,7% về trị giá, đạt 

xấp xỉ 1,4 nghìn tấn, trị giá 2,25 triệu USD. 

Thị phần cà phê của Việt Nam trong tổng 

lượng nhập khẩu của Pháp chiếm 4,04% 

trong tháng 1/2021, thấp hơn nhiều so với 

11,63% trong tháng 1/2020. Dịch COVID-

19 vẫn diễn biến phức tạp tại Pháp, nhiều 

khả năng xuất khẩu cà phê của Việt Nam 

sang Pháp sẽ vẫn gặp khó khăn trong thời 

gian tới. 
Thị phần cà phê của Indonesia trong tổng 

lượng nhập khẩu của Pháp chiếm 4,31% 

trong tháng 1/2021, cao hơn nhiều so với 

0,35% trong tháng 1/2020. 

thị trường cà phê việt nam
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TRANG 16

Thị trường
Tháng 1/2021 So với tháng 1/2020 (%)

Lượng (tấn) Trị giá 
	

(nghìn USD) Lượng Tháng 1/2021

Tổng 

Việt Nam 

Brazil 

Thị trường khác

32.166 
5.298
3.745
3.517
3.451
2.715

2.049
1.673
1.387
1.299
1.000
6.032

247.354
11.137

 117.126 
 23.923 
 15.820 
27.577
6.704

11.588
2.249
2.126

2.999
26.105

 -0,5
6,3

14,8
2,0
1,4

-6,5
36,2
12,7

1.138,5
-65,4

-7,4
-5,4

14,9
-0,4
21,5
12,1

13,5
28,5
49,8
-1,9

585,7
-66,9

-3,8
4,8

100,00
16,47
11,64
10,93
10,73
8,44
6,37
5,20
4,31

4,04
3,11

18,75

Hà Lan
Bỉ

Thụy Sĩ 

Indonesia
Italy 

Đức 
Peru

Ethiopia

Thị phần tính theo lượng (%) 

Trị giá Tháng 1/2020

15,42
10,10
10,67
10,53
8,99
4,65
4,59
0,35
11,63
3,34

19,73

100,00

Trong quý I/2021, giá cà phê trong nước 

trong xu thế giảm. So với cuối năm 2020, 

giá cà phê vối nhân xô các tỉnh Tây 

Nguyên giảm 100 – 600 đồng/kg. 

Giá cà phê robusta giá FOB giao tại cảng 

thành phố Hồ Chí Minh TP HCM giảm 75 

USD/tấn xuống còn 1.453 USD/tấn. 

Theo Cục Chế biến và Phát triển Thị 

trường Nông sản, trong tháng 3/2021, thị 

trường cà phê trong nước biến động giảm 

cùng xu hướng thị trường cà phê thế giới. 

Giá cà phê vối nhân xô các tỉnh Tây 

Nguyên hiện ở mức 32.000 – 32.900 

đồng/kg, giảm 400 đồng/kg. 

3. Diễn biến giá

Bảng 3: 10 thị trường cung cấp cà phê lớn nhất cho Pháp trong tháng 1/2021. 

(Nguồn: Cục Xuất nhập khẩu).

Lâm Đồng
Đắc Lắc
Gia Lai
Đắc Nông
Kom Tum
TP HCM
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Thời gian qua, nhiều hộ trồng cà phê Tây 

Nguyên đã thực hiện trồng xen canh nên 

khi giá cà phê xuống thấp các hộ không 

vội bán cà phê mà trữ chờ giá lên trong 

khi bù đắp nguồn thu nhập từ cây trồng 

khác, chẳng hạn như tiêu với giá cả đang 

tăng nóng trong những tuần gần đây. 

Giá cà phê giảm khi có nhiều báo cáo xuất 

khẩu tăng từ các nước sản xuất. Sức ép 

của lực bán phòng hộ hàng vụ mới khá 

đáng kể không chỉ từ các nước sản xuất 

mà còn do đầu cơ bán ròng trên cả hai 

sàn cà phê phát sinh khi dịch bệnh gia 

tăng, kinh tế toàn cầu suy thoái buộc 

nhiều quốc gia phải tung ra những gói 

kích cầu mới. 

Cục Chế biến và Phát triển Thị trường 

Nông sản cho rằng nhu cầu đối với phân 

khúc cà phê hòa tan chất lượng cao toàn 

cầu cũng có xu hướng đi lên do nhu cầu 

làm việc tại nhà gia tăng đáng kể từ khi 

dịch COVID-19 bùng phát. 

Cơ quan Thống kê Quốc gia Brazil (IBGE) 

đã đưa ra dự báo vụ cà phê 2021/2022 

của nước này sẽ thấp hơn 27,3% so với 

năm trước, ở mức 45 triệu bao, nguồn 

cung ít sẽ hỗ trợ giá cà phê. Tuy nhiên, 

việc xuất khẩu trước mắt sang thị trường 

EU và Mỹ vẫn gặp khó khăn do tình trạng 

thiếu container vận chuyển tuy đã đỡ 

căng thẳng hơn trước nhưng giá cước 

vẫn cao.

Việc dư cung được giảm dần, cán cân 

cung - cầu dần trở về điểm cân bằng do 

đó, giá cà phê có thể cải thiện trong thời 

gian tới. 

Ngoài ra, bước sang niên vụ 2021-2022, 

với nhiều dự báo cho rằng thế giới có thể 

thâm hụt nguồn cung cà phê do nhu cầu 

tăng cao trong khi sản lượng giảm do chịu 

tác động của thời tiết cực đoan, giá cà 

phê có thể tiếp tục nhận được hỗ trợ, kết 

thúc nhiều năm liên tiếp chịu áp lực dư 

cung.

4. Dự báo
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hoạt động của các doanh nghiệp trong ngành

TRANG 19

1. Tin hoạt động nổi bật của 

các chuỗi cà phê

Đại diện Café Amazon Việt Nam cho biết: 

"Trong bối cảnh đại dịch toàn cầu, nhưng 

Việt Nam vẫn là điểm sáng của đầu tư. 

Nhận thấy tiềm năng phát triển lâu dài tại 

Việt Nam, Café Amazon đã có 

kế hoạch mở rộng hệ thống cửa hàng trên 

khắp cả nước trong tương lai. Còn cụ thể 

trong năm 2021, Café Amazon dự định 

mở thêm nhiều cửa hàng tại TP HCM và 

các tỉnh lân cận".

Café Amazon, chuỗi cà phê hàng đầu tại 

Thái Lan và khu vực Đông Nam Á đã lựa 

chọn Việt Nam là điểm đến đầu tư. Hiện 

chuỗi cà phê này đã mở 5 cửa hàng tại 

Việt Nam bao gồm hai cửa hàng tại TP 

HCM và ba cửa hàng còn lại nằm trong hệ 

thống siêu thị Go! tại Tiền Giang, Bến Tre, 

Trà Vinh.

Café Amazon chính thức đổ bộ vào Việt 

Nam

Công ty đứng sau The Coffee House vay 

50 tỷ đồng để mở rộng hoạt động

Mới đây, CTCP Seedcom, công ty nắm cổ 

phần chi phối chuỗi The Coffee House 

thông báo kết quả phát hành 50 tỷ đồng 

trái phiếu trong kỳ hạn hai năm để tăng 

quy mô vốn hoạt động, đồng thời đầu tư 

vào các công ty con. Đây là loại trái phiếu 

không chuyển đổi, không kèm chứng 

quyền và có tài sản đảm bảo.

Tài sản đảm bảo là 1,8 triệu cổ phần phổ 

thông của CTCP Thương mại Dịch vụ Trà 

Cà phê Việt Nam (đơn vị vận hành chuỗi 

The Coffee House) với giá trị tài sản hơn 

200 tỷ đồng.

Lãi suất năm đầu tiên là 11%/năm, từ năm 

thứ hai là 12%/năm. Trái phiếu được trả lãi 

sau, định kỳ ba tháng một lần. Ngày phát 

hành 31/12/2020 và ngày đáo hạn dự kiến 

31/12/2022.

Kết quả, sau phát hành 500 trái phiếu này 

đã được nắm giữ bởi 36 nhà đầu tư trong 

nước với tổng giá trị thu về là 50 tỷ đồng.

CTCP Cà phê Petec (Mã:            

PCF) lấn sân kinh doanh 

vận tải xăng dầu và văn 

phòng địa ốc

Café Amazon tại TP HCM.

2. Tin hoạt động các doanh nghiệp

cà phê niêm yết

Trong báo cáo thường niên năm 2020 vừa 

công bố, CTCP Cà phê Petec cho biết bên 

cạnh kinh doanh xăng dầu và nông sản, 

công ty sẽ liên kết liên doanh với Công ty 

PETEC, các đơn vị kinh doanh vận tải 
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xăng dầu khác tập trung vào hai lĩnh vực 

mang tính đột phá là kinh doanh vận tải 

xăng dầu và kinh doanh văn phòng địa ốc. 

Theo Petec, đây là hai mặt hàng kinh 

doanh mang lợi nhuận cao, tỷ lệ rủi ro 

thấp.

Công ty mới đây cũng đã có văn bản 

thông báo cổ đông về việc đề cử, ứng cử 

thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm 

soát nhiệm kỳ 2021 – 2025. Hạn chót gửi 

hồ sơ đề cử, ứng cử ngày 10/4 vừa qua.

Theo Petec, số lượng thành viên HĐQT 

dự kiến bầu là 4 người, trong khi nhiệm kỳ 

trước, số nhân sự là 5 người.

Trong lần đại hội này, công ty sẽ trình cổ 

đông thông qua việc miễn nhiệm ông Bùi 

Minh Tuấn, Thành viên HĐQT và ông 

Lương Thanh Bình, thành viên Ban kiểm 

soát. Công ty sẽ tiến hành bầu các nhân 

sự tương ứng cho nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Liên quan đến việc giải trình kết quả kinh 

doanh năm 2020, Cà phê Thuận An cho 

biết do ảnh hưởng của dịch COVID-19 

nên giá bán cà phê thấp hơn giá vốn, 

khiên lợi nhuận trước thuế giảm 22% so 

với năm 2019. Song, thu nhập từ các sản 

phẩm năm 2020 thuộc diện miễn thuế thu 

nhập doanh nghiệp nên lợi nhuận sau 

thuế tăng 60% lên 45 triệu đồng.

Thuận An (Mã: TAN) 

thành viên Cà phê 

Công ty TNHH Một 

đặt kế hoạch lợi nhuận gấp 15 lần 

năm ngoái.

Theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông 

(ĐHĐCĐ) công bố, Cà phê Thuận An trình 

kế hoạch kinh doanh năm 2021 với tổng 

doanh thu gần 14,7 tỷ đồng, giảm 95% 

nhưng lợi nhuận trước thuế gấp 15 lần lên 

gần 683 triệu đồng.

Năm 2021, công ty dự kiến vay 5 tỷ đồng 

để đầu tư 50,35 ha mới dọc tuyến Khu 

vực 4. Đồng thời, công ty có kế hoạch mở 

rộng thêm ngành nghề kinh doanh nông 

sản, kinh doanh phân bón để phục vụ cho 

sản xuất và phân phối ra thị trường.

Để thực hiện được những điều trên, công 

ty kiến nghị Hội đồng quản trị (HĐQT) phê 

duyệt kế hoạch mở thêm phòng kinh 

doanh tổng hợp.

CTCP VinaCafé Biên 

Hòa (Mã: VCF) đặt kế 

hoạch lợi nhuận 710 

– 730 tỷ đồng

Trong khi đó, năm 2020 VinaCafé Biên 

Hòa đạt 2.901 tỷ đồng doanh thu và 721 

tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, cùng tăng 6% 

so với năm 2019.

Theo công ty, kế hoạch năm 2021 dựa 

trên nhận định tình hình dịch COVID-19 

vẫn còn chưa ổn định và thị trường cà 

phê hòa tan vẫn chưa có sự tăng trưởng. 

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2021, 

VinaCafé Biên Hòa đặt mục tiêu trong 

trường hợp thấp, doanh thu thuần 2.900 

tỷ đồng và 710 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. 

Với trường hợp cao, kế hoạch doanh thu 

thuần là 3.000 tỷ đồng và 730 tỷ đồng lợi 

nhuận sau thuế.

hoạt động của các doanh nghiệp trong ngành
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Về chiến lược kinh doanh trong năm nay, 

VinaCafé Biên Hòa sẽ tái tung và tung 

mới các sản phẩm Vinacafe' 3in1 và 

Wake-Up, Phinn để duy trì vị thế dẫn đầu 

trong thị trường cà phê hòa tan; tiếp tục 

thâm nhập, mở rộng danh mục sản phẩm 

cho thị trường 

với công ty để bàn bạc, giải quyết, tháo 

gỡ những tồn tại, vướng mắc nhằm tạo ra 

sự đồng thuận và hài hòa lợi ích hợp pháp 

giữa các bên liên quan.

Về hoạt động kinh doanh, công ty nhận 

định năm 2021 sẽ gặp khó khăn trong 

công tác xuất khẩu do thiếu sản lượng 

sản xuất của năm 2020 và ảnh hưởng của 

đại dịch COVID-19 nên giá cà phê luôn 

biến động, xuống thấp và giá gia công 

cũng thấp do không có chứng nhận UTZ 

không đạt (người nhận khoán không hợp 

tác nên đánh giá không đạt), công hàng 

khan hiếm, hàng hóa tồn kho không xuất 

được, dòng tiền bị chậm trễ, cạnh tranh 

gay gắt…

CTCP Cà phê Thắng 

Lợi (Mã: CFV) sẽ 

không chia cổ tức 

năm 2020 

Trong đó về sản xuất, người nhận khoán 
vườn cà phê đến nay vẫn chưa hợp tác 

Tại phần thảo luận, cổ đông cho biết năm 
2020, Cà phê Thắng Lợi đã đưa ra chính 
sách ưu đãi đối với người nhận khoán 
nộp đầy đủ sản lượng sẽ được giảm 30% 
giá trị sản lượng cà phê nộp về công ty 
(có thể quy đổi thành tiền). Vì vậy, cổ đông 
kiến nghị đề xuất công ty giảm thêm 20% 
sản lượng cà phê phải nộp về công ty 
hằng năm.

Theo nhận định của ban lãnh đạo, năm 
2021 dự báo tình hình sản xuất, kinh 
doanh của công ty và công tác an ninh trật 
tự tiếp tục gặp những khó khăn cơ bản. 

Ngày 30/3, Cà phê Thắng Lợi đã tổ chức 
thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 
2021 và các tờ trình đều đã được thông 
qua.

Trong đó, công ty đặt kế hoạch gần 314 tỷ 
đồng doanh thu, tăng 51% so với kết quả 
năm 2020; lợi nhuận sau thuế mục tiêu 
đạt 3 tỷ đồng, giảm 27%. Cổ đông cũng 
thống nhất không chia cổ tức năm 2020.

CTCP Cà phê Gia Lai 

dự kiến có lãi trở lại

CTCP Cà phê Gia Lai 

vừa công bố tài liệu họp 

ĐHĐCĐ thường niên với tổng doanh thu 

theo kế hoạch là 47,7 tỷ đồng, tăng 380% 

so với kết quả năm trước; lợi nhuận trước 

thuế mục tiêu 166 triệu đồng, trong khi 

năm ngoái lỗ 34 tỷ.

Trong năm 2021, công ty sẽ tiếp tục đầu 

tư dự án trồng chuối xuất khẩu Nam Mỹ 

diện tích 40 ha và và liên kết triển khai đầu 

tư 150 ha chuối xuất khẩu tại chi nhánh 

Chư Sê.

Trong báo cáo thường niên năm 2020, 

ban lãnh đạo Cà phê Gia Lai đã nêu ra 

các rủi ro đối với ngành cà phê, trong đó, 

doanh nghiệp cho biết giá bán cà phê sẽ 

sụt giảm nhiều do sự cạnh tranh từ các hộ 

dân tự phát trồng sản xuất tràn lan.

hoạt động của các doanh nghiệp trong ngành
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Tất cả các rủi ro trên ảnh hưởng lớn đến 

hoạt động kinh doanh của các doanh 

nghiệp cà phê nói chung và công ty Cà 

Phê Gia Lai nói riêng.

Về sản phẩm, hiện Cà phê Gia Lai mới 

sản xuất cà phê tách vỏ thành nhân xô, 

chưa có nhà máy chế biến, trong khi các 

doanh nghiệp cũng ngành đã cung cấp 

sản phẩm cùng loại. Bên cạnh đó, rủi ro 

đầu vào đến từ sự biến động giá nguyên 

vật liệu, nhân công,…ngày tăng cao khiến 

giá thành cũng tăng.

Chi phí quản lý doanh nghiệp và lỗ thuần 

sau thuế TNDN sẽ giảm tương ứng với số 

tiền 20 tỷ đồng.

Mới đây, Cà phê Phước An đã công bố 

báo cáo tài chính quý I/2021 với doanh 

thu thuần giảm 73% còn 16 tỷ đồng, giá 

vốn hàng bán đạt 13 tỷ đồng, giảm 75% 

so với đầu năm. Điều này đã kéo lợi 

nhuận gộp của công ty giảm từ 6,3 tỷ 

đồng về gần 3 tỷ đồng.

Theo Cà phê Phước An, giá thị trường cà 

phê luôn biến động tăng, giảm bất 

thường. Song, các chi phí hoạt động đã 

được tiết giảm đến 87% khiến lợi nhuận 

sau thuế đạt 1,1 tỷ đồng, trong khi đầu 

năm lỗ 5,3 tỷ đồng.

Tại ngày cuối năm ngoái, số dư chi phí trả 

trước dài hạn này đã được phân bổ hết.

Theo thông tư số 200, toàn bộ chi phí hoạt 

động này phải được ghi nhận vào chi phí 

ngay khi phát sinh. Nếu công ty ghi nhận 

phù hợp với quy định này thì chỉ tiêu lỗ lũy 

kế đến cuối năm trước tại cuối năm 2020 

sẽ tăng với số tiền 20 tỷ đồng.

Cà phê Phước An 

(Mã: CPA) công bố 

báo cáo kiểm toán

Theo ý kiến kiểm toán ngoại trừ tại báo 

cáo kiểm toán năm 2020 do Công ty Ernst 

& Young thực hiện Cà phê Phước An đã 

ghi nhận chi phí hoạt động kinh doanh 

phát sinh trước ngày chuyển đổi thành 

công ty cổ phần (tháng 9/2017) với số tiền 

90 tỷ đồng vào chỉ tiêu chi phí trả trước 

dài hạn và được phân bổ trong thời hạn 3 

năm.

Theo đó, công ty đã ghi nhận một khoản 

phân bố 20 tỷ đồng vào chi phí quản lý 

doanh nghiệp trong năm 2020. 

hoạt động của các doanh nghiệp trong ngành
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Cụ thể, các nhà xuất khẩu và nhập khẩu 

giảm và không mua hàng, nông dân “tắc” 

đường bán để có tiền tái đầu tư vụ mới. 

Hàng mua vào không đi được, doanh 

nghiệp không kham nổi gánh nặng của lãi 

suất ngân hàng.

Lượng tồn kho cà phê robusta tại châu Âu 

vơi khá nhiều, kể cả hàng trên sàn. Trong 

khi đó, lượng arabica từ Brazil mỗi lúc một 

nhiều, nhất là arabica chế biến khô. Điều 

này cho thấy thách thức đối với thị phần 

robusta của Việt Nam trong khi vụ robusta 

mới từ hai nước sản xuất robusta lớn nhì 

là Brazil và ba tức Indonesia sau Việt Nam 

đang chuẩn bị thu hái.

 thẳng càng trở nên nóng hơn. Điều này 

tác động lớn đến thời hạn giao hàng và 

chi phí của doanh nghiệp.

Ngoài ra, sự cố kênh đào Suez hồi cuối 

tháng 3 khiến tình hình logistics vốn căng  

Cùng với đó, thị phần cà phê Việt Nam sẽ 

giảm, nhường bước cho các nước sản 

xuất khác cạnh tranh.

Ông Phan Minh Thông, Chủ tịch HĐQT 

Phúc Sinh Group, cho biết công ty chịu 

ảnh hưởng lớn từ giá cước vận tải. Theo 

đó, lượng xuất hàng giảm 40%, chi phí 

vận tải tăng gấp 300%. Trong khi đó, nhu 

cầu xuất hàng của Trung Quốc lớn khiến 

lượng container cho các doanh nghiệp 

Việt Nam không có nhiều. Để giải quyết 

tình hình này công ty chuyển từ bán từ 

hình thức CNF sang FOB nhằm chuyển 

phần chi phí vận tải sang cho bên mua

Theo Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh 

tế - Xã hội, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay 

của thị trường xuất khẩu là giá cước vận 

tải cao. Các nhà nhập khẩu chỉ mua vừa 

đủ cho các hợp đồng để giao hàng cần 

kíp. Chính vì vậy, thị trường cà phê hàng 

thực trong nước không mấy sôi động vì có 

muốn bán cũng không mấy ai dám mua. 

Thiếu container rỗng và giá cước vận tải 

biển cao nằm ngoài tầm kiểm soát của 

từng doanh nghiệp xuất khẩu. Nhưng nếu 

không được giải quyết ở tầm cao hơn, có 

thể đoán sẽ xảy ra nhiều hệ lụy. như:

Điều đáng lo nhất là một khi thấy không có 

hàng robusta đều đặn tại các nước tiêu 

thụ, một số nhà rang xay sẽ tính đến 

chuyện thay thế robusta bằng arabica chế 

biến khô giá rẻ. Một khi công thức chế 

biến của các nhà rang xay được thay đổi, 

thì cà phê robusta Việt Nam không chỉ tắc 

dường ra một năm mà phải tính đến cả 

chục năm sau..

Logistics - Điểm nghẽn tác động mạnh 

đến tiêu thụ cà phê Việt Nam
CNF: một thỏa thuận vận 

chuyển mà người bán trả tiền 

để giao hàng đến cảng gần nhất 

với người mua, nhưng nó không 

bao gồm chi phí bảo hiểm.

FOB: là điều kiện giao hàng 

miễn trách nhiệm của người 

bán khi hàng đã lên boong tàu. 

Có nghĩa là hàng chưa lên tàu 

thì mọi trách nhiệm thuộc về 

người bán sau khi hàng đã lên 

tàu thì tất cả rủi ro, trách nhiệm 

chuyển cho người mua
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NGUỒN THAM KHẢO

Tin nhanh Chứng khoán

VOV 

Tổ Chức Cà phê Thế giới (ICO)

Trung tâm Khí tượng Thủy văn

Báo cáo tài chính của các công ty: Tổng Công ty Cà 

phê Việt Nam (Vinacafe), Phước An, Minh Khang 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Bộ Công Thương

Cục Xuất nhập khẩu

Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản

Hiệp hội Cà phê - Cacao Việt Nam

BẢN QUYỀN

Báo cáo “Thị trường cà phê quý 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 cà phê 

quý 1/2021” 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.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

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.

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Thông tin và tài liệu trong báo cáo được nỗ lực tổng hợp dưới dạng sẵn có một cách chính xác nhất có thể. 

Tuy nhiên, tác giả không đảm bảo tính chính xác, sự thích hợp hay đầy đủ của các thông tin và số liệu, đồng 

thời tuyên bố miễn trừ hoàn toàn trách nhiệm đối với các lỗi hoặc thiếu sót trong các thông tin và số liệu này.
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Báo cáo thị trường cà phê 
năm 2020

Báo cáo thị trường cà phê 
tháng 1/2021

Báo cáo thị trường cà phê 
tháng 2/2021

Mục “Báo cáo ngành hàng” 
- VietnamBiz

ĐỂ THEO DÕI CÁC BÁO CÁO GẦN NHẤT CỦA CHÚNG TÔI,                                                        

XIN TRUY CẬP ĐỊA CHỈ:

MỌI Ý KIẾN ĐÓNG GÓP VỀ BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG GẠO, XIN LIÊN HỆ TỚI ĐỊA CHỈ:

Trịnh Huyền Trang - Thư kí toàn soạn - trang TTĐTTH VietnamBiz

Hotline: 0995222999
Email: info@vietnambiz.vn 

phụ lục

vietnambiz.vn
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Địa chỉ:  Lầu 3 Tòa nhà COMPA Building, 293 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh,  TP. Hồ Chí Minh

Chi nhánh:  Số 5, ngõ 38A, phố Trần Phú, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Hotline:  0938.189.222      Email:  info@vietnambiz.vn

Vận hành bởi


