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TÓM TẮT THÁNG 4/2021 

 

Nhu cầu tiêu thụ hạt tiêu trên thị trường thế giới những tháng đầu năm nay có sự tăng giảm 
không đồng đều giữa các thị trường. Theo đó, nhu cầu tại Mỹ, các nước Ả Rập… vẫn tương 

đối tốt, trong khi tại Trung Quốc, Ấn Độ hay EU chững lại hoặc giảm do ảnh hưởng của đại 
dịch COVID-19. 

Về sản lượng, những tín hiệu phát đi từ các nước sản xuất hồ tiêu lớn như Việt Nam, 

Indonesia đều cho thấy có sự sụt giảm trong vụ tiêu năm 2021. Điều này sẽ khiến nguồn 
cung hạt tiêu vốn đã dư thừa quá mức trong những năm gần đây sẽ thu hẹp khoảng cách 

so với tiêu thụ. Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam cho rằng sản lượng hạt tiêu toàn cầu năm 2021 
có thể giảm 10% so với năm 2020 do sự sụt giảm 25-30% đến từ Việt Nam. 

Trong tháng 4/2021, Việt Nam đã nhập khẩu 3,2 nghìn tấn hạt tiêu, đưa tổng khối lượng hạt 

tiêu nhập khẩu trong 4 tháng đầu năm 2021 lên mức 11,34 nghìn tấn, tăng 4,7% so với cùng 
kỳ năm 2020. 

Tình hình xuất khẩu hạt tiêu trong tháng 4/2021 cũng cải thiện nhẹ so với tháng trước 

nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với cũng kỳ năm 2020, với khối lượng xuất khẩu đạt 32,2 
nghìn tấn, tăng 2,6% so với tháng 3/2021 nhưng giảm 10,3% so với cùng kỳ năm 2020. Tính 

chung 4 tháng đầu năm 2021, Việt Nam đã xuất khẩu 93,6 nghìn tấn hạt tiêu, trị giá 284,3 
triệu USD, so với cùng kỳ năm 2020 giảm 19,6% về lượng tuy nhiên kim ngạch xuất khẩu 

tăng 14,5%. 

Tại trong nước, thị trường hạt tiêu giao dịch trầm lắng và đi xuống trong tháng 4/2021 do 
đại dịch COVID-19 bùng phát tại nhiều quốc gia trên thế giới làm gia tăng lo ngại sự sụt 

giảm nhu cầu hạt tiêu toàn cầu. Đây cũng là khoảng thời gian giá cà phê tăng, khiến dòng 
tiền chảy về mặt hàng nông sản này thay vì hạt tiêu. Tính đến ngày 29/4/2021, giá hạt tiêu 

đen tại các tỉnh Tây Nguyên giảm 6.000 – 7.000 đồng/kg so với cuối tháng 3/2021 và giảm 
10.000 - 12.000 đồng/kg so với mức cao nhất đạt được vào ngày 19/3/2021. Tuy nhiên, 

mức giá hiện tại vẫn cao hơn 11.000 – 14.500 đồng/kg so với đầu năm nay và tăng khoảng 
27.000 – 30.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm ngoái. 

Theo Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công Thương, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam thời gian tới 
dự báo sẽ đối mặt với khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Giá xuất khẩu hạt 

tiêu của Việt Nam sau khi tăng mạnh trong quý I/2021 đã giảm trong tháng 4/2021. Việc 
người trồng hạt tiêu Việt Nam giữ sản phẩm với hy vọng giá tăng cao hơn nữa và nguồn 

cung hạn chế khiến các nhà nhập khẩu có xu hướng chuyển sang nguồn cung Brazil, nơi giá 
cả phải chăng hơn. 
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THỊ TRƯỜNG HỒ TIÊU THẾ GIỚI THÁNG 4/2021 

PHẦN I: 

 

1. Sản xuất 

 Sản lượng tiêu toàn cầu có thể giảm 10% trong năm 

Hiện các vùng trồng hạt tiêu tại Việt Nam đã kết thúc vụ thu hoạch, sản lượng tiêu dồi dào hơn. 

Tuy nhiên, tính chung cả niên vụ, Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam cho rằng sản lượng hạt tiêu của các 

nước sản xuất trên thế giới, trong đó có Việt Nam, dự báo giảm do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu 
năm 2020. Theo đó, sản lượng hạt tiêu toàn cầu năm 2021 có thể giảm 10% so với năm 2020 do 

sự sụt giảm 25-30% đến từ Việt Nam. 

 

 Sản lượng tiêu của Indonesia có thể giảm 40 – 50% 

Vụ tiêu mới của Indonesia dự kiến sẽ bắt đầu từ cuối tháng 6/2021. Tỉnh Lampung sẽ bắt đầu vụ 

thu hoạch tiêu đen, sau đó một tháng việc thu hoạch sẽ được thực hiện trên các đảo Bangka và 
Belitung đối với tiêu trắng Muntok. 

Cũng giống như vụ tiêu năm 2020, triển vọng vụ tiêu sắp tới cũng không mấy khả quan. Những 
vườn tiêu không được chăm sóc do giá thấp, thời tiết không thuận lợi trong giai đoạn đậu trái sẽ 

khiến sản lượng tiêu giảm. 

Các nhà xuất khẩu đã tính toán thiệt hại về năng suất là 40% đối với tiêu đen và có thể lên tới 50% 
đối với tiêu trắng. Hạt tiêu Muntok và Lampung có một lượng lớn người mua quan tâm mặc dù có 

giá cao hơn so với hạt tiêu từ các nước khác. 

 

 Lượng hạt tiêu xuất khẩu của Brazil tăng 5,7% trong 2 tháng đầu năm 2021 

Theo số liệu của Trung tâm Thương mại Quốc tế, trong 2 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu hạt tiêu 
của Brazil – một trong những nước sản xuất hạt tiêu hàng đầu thế giới đạt 16,8 nghìn tấn, trị giá 

42,9 triệu USD, tăng 5,7% về lượng và tăng tới 39% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. 

Giá xuất khẩu hạt tiêu của Brazil trong 2 tháng đầu năm nay tăng mạnh 31,5% so với cùng kỳ năm 
ngoái, đạt trung bình 2.547 USD/tấn. 
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THỊ TRƯỜNG HỒ TIÊU THẾ GIỚI THÁNG 4/2021 

Trong 2 tháng đầu năm nay, Ai Cập, Việt Nam và Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) là 3 
thị trường tiêu thụ hạt tiêu lớn nhất của Brazil. Trong đó, lượng hạt tiêu xuất khẩu sang Ai Cập và 

UAE tăng mạnh 49,4% và 97,3% so với cùng kỳ năm ngoái.  

Trong khi đó, lượng hạt tiêu xuất khẩu của Brazil sang Việt Nam giảm 32,2%, đạt 1,9 nghìn tấn. 

Trong 2 tháng đầu năm nay, Brazil cũng đẩy mạnh xuất khẩu hạt tiêu sang các thị trường khác như: 
Đức tăng 63,5%, Pakistan tăng 144,6%, Senegal tăng 146,9%...  

Erasmo Carlos Negris, giám đốc hành của Hợp tác xã khu vực Cricaré (Coopbac) cho biết, kể từ khi 
đại dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát, thế giới đã chứng kiến một số ngành công nghiệp tăng 

trưởng chậm lại, nhưng các sản phẩm nông nghiệp, bao gồm hạt tiêu vẫn cho thấy sự tăng trưởng 
tích cực.  

Đại dịch đã hạn chế một số hoạt động, nhưng lượng tiêu đen xuất khẩu của Brazil vẫn tăng do 

ngành logistics của nước này tương đối tốt và sản lượng trong nước tăng, khiến Brazil trở thành 
một nhà cung cấp gia vị lớn cho một số nước mua. 

Trong đó, nhu cầu ở các nước Ả Rập là chìa khóa để Coopbac hướng đến mục tiêu trở thành nhà 
cung cấp hàng đầu trong ngành gia vị. Hiện nay hầu hết nước Ả Rập đang nhập khẩu hạt tiêu từ 

Brazil như: UAE, Ai Cập, Maroc, Ả Rập Xê-út, Algeria, Oman, Palestine, Tunisia, Iraq, Libya và Sudan. 

Coopbac xuất khẩu tiêu đen và trắng sấy khô, hạt tiêu phải trải qua quá trình truy xuất nguồn gốc 
để đảm bảo hợp đồng đã ký kết. Hợp tác xã đã xuất khẩu khoảng 3.000 tấn hạt tiêu vào năm 2020. 

Còn theo trợ lý thương mại Malacarne Jr. của Biospicefoods José Tarcísio, thương hiệu kinh doanh 
tiêu hồng, tiêu trắng, tiêu đen, tiêu Jamaica, đinh hương và các loại hạt tại Brazil, các nước Ả Rập là 

thị trường tiêu thụ gia vị truyền thống của hãng này nhưng hoạt động thu mua đặc biệt nổi bật 
trong những năm gần đây. 

Cũng theo Malacarne Jr, bất chấp đại dịch, công ty đã cố gắng ký kết các giao dịch với người mua 

và thâm nhập vào các thị trường mới trong năm nay. 
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THỊ TRƯỜNG HỒ TIÊU THẾ GIỚI THÁNG 4/2021 

 

 

 

2. Tiêu thụ 

 Nhập khẩu hạt tiêu của Mỹ có xu hướng tăng 

Theo số liệu của Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ, nhập khẩu hạt tiêu của Mỹ trong 3 năm gần đây 
có xu hướng tăng, từ 74,9 nghìn tấn trong năm 2018 lên 84,3 nghìn tấn trong năm 2019 và 86,6 

nghìn tấn của năm 2020. Trong đó, Việt Nam luôn là thị trường cung cấp hạt tiêu lớn nhất cho thị 
trường Mỹ, với thị phần chiếm 62 - 67% trong tổng khối lượng hạt tiêu nhập khẩu vào thị trường 

này. 

 

 

 

Bảng 1: Xuất khẩu hạt tiêu của Brazil sang các thị trường trên thế giới trong 2 tháng đầu năm 2021 

(Nguồn: International Trade Centre (ITC)). 
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THỊ TRƯỜNG HỒ TIÊU THẾ GIỚI THÁNG 4/2021 

 

 

Trong 3 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu hạt tiêu của Mỹ tiếp tục tăng 5% về lượng và tăng 16,4% 
về trị giá so với cùng kỳ năm 2020, đạt 18,9 nghìn tấn, trị giá 62,17 triệu USD.  

Những thị trường cung cấp hạt tiêu lớn nhất cho thị trường Mỹ trong 3 tháng đầu năm 2021 gồm: 
Việt Nam với12,4 nghìn tấn, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2020 (chiếm 65,4% thị phần); Indonesia 

đạt 2,5 nghìn tấn, tăng 83,5% (chiếm 13,1% thị phần); Ấn Độ đạt 1,8 nghìn tấn, tăng 39,5% (chiếm 
9,3% thị phần). 

Mỹ cũng tăng mạnh lượng hạt tiêu nhập khẩu từ Trung Quốc và Tây Ban Nha, với mức tăng lên tới 

120,5% và 293,9% so với 3 tháng đầu năm 2020. 

Trong khi đó, Mỹ giảm nhập khẩu hạt tiêu từ các nguồn cung khác như Brazil, Ecuador, Nam Phi, 

Sri Lanka. 

 

Biểu đồ 1: Lượng tiêu nhập khẩu của Mỹ giai đoạn năm 2016 - 2020 (Nguồn USITC DataWeb). 

Biểu đồ 2: Thị phần các nguồn cung hạt tiêu cho thị 

trường Mỹ 3 tháng năm 2021 (Nguồn USITC DataWeb). 
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 Trung Quốc tăng nhập khẩu hạt tiêu đã xay 

Trị giá nhập khẩu hạt tiêu của Trung Quốc trong 3 tháng đầu 
năm 2021 đạt 14,9 triệu USD, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 

2020.  

Trong đó, hạt tiêu chưa xay chiếm 98,2% trong tổng nhập 

khẩu hạt tiêu của Trung Quốc trong 3 tháng đầu năm 2021, 
đạt 9,7 triệu USD, giảm 0,3% so với cùng kỳ năm 2020.  

Ngược lại, trị giá nhập khẩu hạt tiêu đã xay của Trung Quốc 

tăng mạnh 50,1% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 1,2 triệu USD. 

Về thị trường nhập khẩu, Indonesia là nguồn cung hạt tiêu 

lớn nhất cho thị trường Trung Quốc với trị giá 9,89 triệu USD 
trong 3 tháng đầu năm 2021, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm 

2020. 

Đứng thứ hai là Việt Nam, với trị giá đạt 2,2 triệu USD, giảm 29,5% so với cùng kỳ năm 2020. 

So với 3 tháng năm 2020, trị giá nhập khẩu hạt tiêu của Trung Quốc từ Malaysia cũng giảm 8,6%, 

Brazil giảm 29,9%, Ấn Độ giảm 5,6%... 

Bảng 2: Nhập khẩu hạt tiêu của Mỹ từ các thị trường trong 3 tháng đầu năm 2021 (Nguồn USITC DataWeb). 

Biểu đồ 3: Tỷ trọng hạt tiêu nhập khẩu 

của Trung Quốc trong 3 tháng đầu năm 

2021 (Nguồn USITC DataWeb). 
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Biểu đồ 4: Thị phần nhập khẩu hạt tiêu của Trung Quốc 

từ các thị trường trong 3 tháng năm 2021 (Số liệu từ 

Tổng cục Hải quan Trung Quốc). 

Bảng 3: Trị giá nhập khẩu hạt tiêu của Trung Quốc từ các thị trường trong 3 tháng đầu năm 2021 

(Số liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc). 
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3. Diễn biến giá 

Giá tiêu đen xuất khẩu tại các nước sản xuất chính biến động trái chiều trong tháng 4/2021. 

Kết thúc phiên giao dịch ngày 30/4/2021, giá hạt tiêu đen xuất khẩu của Brazil đạt 3.875 USD/tấn, 

giảm 125 USD/tấn so với cuối tháng 3/2021.  

Giá hạt tiêu đen tại cảng Kochi Ấn Độ cũng giảm 44 USD/tấn so với cuối tháng 3/2021, xuống còn 

5.298 USD/tấn trong phiên giao dịch ngày 30/4/2021. Dịch COVID-19 bùng phát mạnh tại Ấn Độ 
cùng với nguồn nhập khẩu tiêu từ Sri Lanka tăng là 2 nguyên nhân chính khiến giá hạt tiêu Ấn Độ 

giảm trong tháng qua. Đa số người trồng tiêu tại Ấn Độ đã giữ lại tiêu khi giá tiêu cao hơn, nhưng từ 
giữa tháng 4/2021 thị trường chứng kiến một làn sóng bán tháo đối với cả hạt tiêu trong nước cũng 

như nhập khẩu. 

Ngược lại, giá hạt tiêu đen của Indonesia và Malaysia tăng 345 - 440 USD/tấn lên 3.915 – 4.665 
USD/tấn. 

Tại các cảng khu vực TP. Hồ Chí Minh của Việt Nam giá hạt tiêu đen tăng lên mức 3.695 USD/tấn 
loại 500 g/l nhưng sau đó giảm về mức 3.595 USD/tấn vào cuối tháng. Những người mua lớn từ Mỹ 

và châu Âu tỏ ra không quan tâm nhiều đến các lô hàng giao ngay, nhu cầu chủ yếu là đối với các 
lô hàng trong quý 3 và 4 năm nay.  

Cũng trong tháng 4/2021, giá hạt tiêu trắng của Việt Nam ổn định ở mức 5.330 USD/tấn, giá tiêu 

Muntok của Indonesia tăng 57 USD/tấn so với cuối tháng 3/2021 lên 6.980 USD/tấn, trong khi giá 
tiêu trắng Malaysia giảm 265 USD/tấn xuống 6.120 USD/tấn. 

 

 
Biểu đồ 5: Giá tiêu đen quốc tế trong 4 tháng đầu năm 2021 (Nguồn: IPC). 
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4. Dự báo 

Nhìn chung nhu cầu hạt tiêu trên thị trường thế giới những tháng đầu năm nay có sự tăng giảm 

không đồng đều giữa các thị trường. Nhu cầu tại Mỹ, Trung Quốc, các nước Ả Rập… vẫn tương đối 
tốt, trong khi tại Ấn Độ hay EU lại có chiều hướng giảm do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.  

Về sản lượng, những tín hiệu phát đi từ các nước sản xuất hồ tiêu lớn như Việt Nam, Indonesia đều 

cho thấy có sự sụt giảm trong vụ tiêu năm 2021. Điều này sẽ khiến nguồn cung hạt tiêu vốn đã dư 
thừa quá mức trong những năm gần đây sẽ thu hẹp khoảng cách tiêu thụ. 

Thông tin sản lượng hạt tiêu Việt Nam sụt giảm đã khiến giá được đẩy lên cao trong những tháng 
đầu năm nay và nguồn cung ra thị trường giảm hẳn do lực lượng đầu cơ và nông dân có xu hướng 

trữ hàng với niềm hy vọng giá tiếp tục tăng cao. 

Thị trường đã có phần hạ nhiệt từ cuối tháng 3/2021 đến nay do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp 
tại nhiều nơi trên thế giới, ảnh hưởng đến sản xuất cũng như nhu cầu tiêu thụ hạt tiêu. Xu hướng 

này được cho là sẽ tiếp tục cho tới hết quý II/2021, nhưng giá sẽ khó có biến động mạnh bởi giới 
đầu cơ và nông dân đang điều tiết và chỉ bán ra ở mức vừa phải. 

Về dài hạn, triển vọng tiêu thụ hạt tiêu đen toàn cầu được đánh giá tương đối tích cực. Theo báo 
cáo của công ty nghiên cứu thị trường IMARC Group, thị trường tiêu đen toàn cầu tăng trưởng vừa 

phải trong giai đoạn 2015-2020. Tập đoàn IMARC kỳ vọng thị trường tiêu đen toàn cầu sẽ tăng 
trưởng với tốc độ bình quân khoảng 5% trong 5 năm tới (2021-2026). 

Ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống mở rộng trên toàn cầu sẽ thúc đẩy tăng trưởng đối với 

thị trường tiêu đen. Sở thích ngày càng tăng của người tiêu dùng đối với các sản phẩm thực phẩm 
ăn liền, chiên và chế biến đã làm tăng đáng kể nhu cầu về hạt tiêu đen. Hơn nữa, việc sử dụng ngày 

càng nhiều hạt tiêu đen trong các sản phẩm chăm sóc da dựa trên đặc tính kháng khuẩn và chống 
oxy hóa của nó cũng đang thúc đẩy thị trường toàn cầu. Ngoài ra, việc sử dụng tiêu đen ngày càng 

tăng để sản xuất tinh dầu, thuốc xịt tiêu đen và nước hoa, dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng thị 

trường tiêu đen trong những năm tới.
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PHẦN II: 

1. Nguồn cung 

Việt Nam đã hoàn thành niên vụ hồ tiêu năm 2021 và thời tiết thuận lợi cho vụ mùa 2022 phát triển. 
Theo Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, sản lượng tiêu năm 2021 có thể giảm 25 – 30% so với năm ngoái 

do biến đổi thời tiết, mất mùa và người dân hạn chế đầu tư chăm sóc vườn tiêu. 

Trong 4 tháng đầu năm nay, Việt Nam đã nhập khẩu 3,2 nghìn tấn hạt tiêu trong tháng 4/2021, 

tăng so với 2,8 nghìn tấn của tháng 3/2021, đưa tổng khối lượng hạt tiêu nhập khẩu trong 4 tháng 
đầu năm 2021 lên mức 11,34 nghìn tấn, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2020. 

Việt Nam chủ yếu nhập khẩu từ 3 nguồn cung chính là Indonesia (chiếm 42,7% thị phần), Brazil 

(35% thị phần) và Campuchia (12,2% thị phần). 

Trong đó, lượng hạt tiêu nhập khẩu từ Inonesia và Campuchia tăng mạnh 31,7% và 22,1%. Còn 
nhập khẩu từ Brazil lại giảm 22% so với 4 tháng năm 2020. 
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2. Tình hình xuất khẩu 

Trong tháng 4/2021, tình hình xuất khẩu hạt tiêu vẫn khá ảm đạm do ảnh hưởng của đại dịch 

COVID-19 trên toàn cầu. 

 

Bảng 4: Việt Nam nhập khẩu hạt tiêu từ các thị trường trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2021 

(Số liệu Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam). 

Biểu đồ 6: Lượng hạt tiêu xuất khẩu của Việt Nam năm 2020 - 2021 

(Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam). 
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Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong tháng 4/2021 Việt Nam xuất khẩu 32,2 nghìn 
tấn hạt tiêu, với trị giá đạt 105,2 triệu USD, tăng 2,6% về lượng và tăng 13,5% về trị giá so với tháng 

3/2021, đồng thời so với cùng kỳ năm ngoái giảm 10,3% về lượng nhưng tăng 45,5% về trị giá.  

Tính chung 4 tháng đầu năm 2021, Việt Nam đã xuất khẩu 93,6 nghìn tấn hạt tiêu, trị giá 284,3 triệu 
USD, so với cùng kỳ năm 2020 giảm 19,6% về lượng tuy nhiên kim ngạch xuất khẩu tăng 14,5%. 

Về giá xuất khẩu: Trong 4 tháng đầu năm 2021, sở dĩ kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu tăng cao dù 

khối lượng giảm là do giá xuất khẩu hạt tiêu đã tăng 42,4% (904 USD/tấn) so với cùng kỳ năm 
2020, đạt trung bình 3.039 USD/tấn. Hạt tiêu cũng là mặt hàng có giá tăng mạnh nhất trong nhóm 

hàng nông sản từ đầu năm đến nay. 

Tính riêng trong tháng 4/2021, giá xuất khẩu hạt tiêu đạt trung bình 3.265 USD/tấn, tăng 10,6% 

(tương ứng 314 USD/tấn) so với giá tháng 3/2021 và tăng tới 62,2% (1.252 USD/tấn) so với cùng kỳ 
năm 2020.  

Trong tháng 4/2021, giá tiêu đen nguyên hạt đạt trung bình 3.088 USD/tấn, tiêu đen xay 3.412 

USD/tấn, tiêu ngâm giấm, mộc, đầu đinh, xanh… là 2.980 USD/tấn, tiêu trắng nguyên hạt và tiêu 
trắng xay đạt lần lượt là 4.345 USD/tấn và 4.293 USD/tấn. 

 

 

Với gạo nếp, thị trường xuất khẩu lớn là Trung Quốc (chiếm 82,5%), Malaysia (chiếm 6,7%) và 

Philippines (chiếm 4,3%).  

Với gạo japonica và gạo giống Nhật, thị trường xuất khẩu lớn nhất và nhì của Việt Nam là Đảo quốc 

Solomon (chiếm 11,8%) và Campuchia (chiếm 11,8%), tiếp theo là Saudi Arabia (chiếm 8,7%). 

Biểu đồ 7: Giá xuất khẩu trung bình mặt hàng hạt tiêu năm 2020 – 2021 (Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam). 
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Về chủng loại hạt tiêu xuất khẩu: Chiếm 79,1% trong tổng khối lượng hạt tiêu xuất khẩu của Việt 
Nam trong tháng 4/2021 là tiêu đen nguyên hạt, với khối lượng đạt 25,47 nghìn tấn.  

Kế đến, hạt tiêu trắng nguyên hạt và tiêu đen xay chiếm 8,5 – 9,3% tỷ trọng. Phần còn lại thuộc về 

tiêu ngâm giấm, mộc, đầu đinh, xanh,… và tiêu trắng xay. 

Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công Thương cho biết, ngành hạt tiêu Việt Nam đã có sự chuyển dịch 
trong cơ cấu chủng loại xuất khẩu, giảm lượng xuất khẩu nhưng đã chú ý nâng cao chất lượng sản 

phẩm. Mục tiêu đến năm 2030, ngành hạt tiêu Việt Nam sẽ nâng tỷ lệ xuất khẩu hạt tiêu trắng lên 
30-40%. Đồng thời, đa dạng hóa sản phẩm để đáp ứng thị trường yêu cầu chất lượng cao như hạt 

tiêu hữu cơ, hạt tiêu đỏ, hạt tiêu xay, nhựa dầu hạt tiêu. 

 

Về thị trường xuất khẩu: Trong 4 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam sang hầu 

hết các thị trường đều giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó lượng tiêu xuất khẩu sang châu 

Phi giảm 42,5%, châu Á giảm 26,2%, châu Âu giảm 8% và châu Mỹ giảm 2%.  

Lượng hạt tiêu xuất khẩu sang Mỹ trong 4 tháng đầu năm nay giảm 2,3%, Trung Quốc giảm 18,6% 
và Ả Rập tăng 34,3%, đây là 3 thị trường tiêu thụ hạt tiêu lớn nhất từ Việt Nam.  

Trong khi đó, xuất khẩu hạt tiêu sang các thị trường Pakistan, Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Đức, Ai 

Cập, Hàn Quốc, Philippines,... cũng giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên, lượng tiêu 
xuất khẩu sang UAE, Anh, Pháp,... lại tăng khá mạnh. 

Các thị trường nhập khẩu tiêu trắng hàng đầu của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm nay gồm : Đức: 
1.415 tấn, Mỹ: 1.194 tấn, Hà Lan: 1.064 tấn, Trung Quốc: 1.005 tấn... 

 

 

Biểu đồ 8: Tỷ trọng các chủng loại hạt tiêu xuất khẩu 

của Việt Nam trong tháng 4/2021                                  

(Nguồn: Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam). 
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 Bảng 5: Thị trường xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2021 

(Nguồn: Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam). 
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3. Diễn biến giá 

Trong nước, thị trường hạt tiêu giao dịch trầm lắng và đi xuống từ tháng 4/2021 do đại dịch COVID-

19 bùng phát tại nhiều quốc gia trên thế giới khiến nhu cầu tiêu thụ hạt tiêu giảm. Đây cũng là 
khoảng thời gian giá cà phê tăng, khiến dòng tiền chảy về mặt hàng nông sản này thay vì hạt tiêu. 

Tính đến ngày 29/4/2021, giá hạt tiêu tại các tỉnh Tây Nguyên dao động ở mức 64.000 – 69.000 

đồng/kg, giảm 6.000 – 7.000 đồng/kg so với cuối tháng 3/2021 và giảm 10.000 - 12.000 đồng/kg 
so với mức cao nhất đạt được vào ngày 19/3/2021. 

 

 
Mặc dù giảm trong tháng 4/2021 nhưng nhìn chung giá hạt tiêu tại thời điểm hiện tại vẫn tương đối 

cao so với mặt bằng chung những năm gần đây. Cụ thể, giá hạt tiêu đang cao hơn từ 11.000 – 
14.500 đồng/kg so với đầu năm nay và tăng khoảng 27.000 – 30.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm 

ngoái. 

 

Biểu đồ 9: Diễn biến giá hạt tiêu tại các vùng nguyên liệu trong tháng 4/2021 (Nguồn: Tintaynguyen.com). 

Biểu đồ 10: Diễn biến giá hạt tiêu tại Gia Lai và Bà Rịa – Vũng Tàu trong 4 tháng đầu 2021 (Nguồn: Tintaynguyen.com). 
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4. Dự báo 

Theo Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công Thương, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam thời gian tới dự báo 

sẽ đối mặt với khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Giá xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam 
sau khi tăng mạnh trong quý I/2021 đã giảm trong tháng 4/2021. Việc người trồng hạt tiêu Việt 

Nam giữ sản phẩm với hy vọng giá tăng cao hơn nữa và nguồn cung hạn chế khiến các nhà nhập 
khẩu có xu hướng chuyển sang nguồn cung Brazil, nơi giá cả phải chăng hơn. 

Trong ngắn hạn, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam sang EU sẽ gặp khó khăn do diễn biến dịch Covid-

19 vẫn còn phức tạp. Tuy nhiên, việc đẩy mạnh tiêm chủng vắc xin ngừa Covid-19 tại EU là tín hiệu 

tích cực đối với hoạt động xuất khẩu hạt tiêu vào thị trường này. EVFTA được cho là cơ hội để gia 
tăng giá trị xuất khẩu hạt tiêu vào thị trường EU. Để khai thác tốt thị trường tiềm năng lớn này, 

ngành hạt tiêu Việt Nam cần xây dựng và phát triển các vùng sản xuất, tuân thủ các quy trình thực 
hành nông nghiệp tốt, tiêu chuẩn quốc tế; tăng cường kiểm soát, hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc 

bảo vệ thực vật trong sản xuất hạt tiêu, nhằm tạo ra sản phẩm hạt tiêu đáp ứng yêu cầu của thị 
trường EU.  

Đối với thị trường Trung Quốc, ngành hạt tiêu Việt Nam được đánh giá là chưa khai thác tốt thị 

trường xuất khẩu này. Nguyên nhân có thể là do phía Trung Quốc có nhu cầu nhập khẩu lớn đối với 
chủng loại hạt tiêu trắng, trong khi Việt Nam chủ yếu sản xuất hạt tiêu đen. Dự báo xuất khẩu hạt 

tiêu của Việt Nam sang Trung Quốc sẽ tăng chậm lại trong ngắn hạn. Trung Quốc vẫn nhập khẩu 
cầm chừng sau khi giá hạt tiêu tăng “nóng” thời điểm tháng 3/2021. Về dài hạn, Trung Quốc là thị 

trường xuất khẩu hạt tiêu tiềm năng lớn mà doanh nghiệp Việt Nam cần khai thác. Trong bối cảnh 
đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, hoạt động thông quan hàng hóa chậm, thì các nước có 

chung đường biên giới, đất liền càng phát huy lợi thế. 
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PHẦN III: 

Trong 4 tháng đầu năm 2021, Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ XNK Trân Châu tiếp tục là 
doanh nghiệp xuất khẩu hạt tiêu lớn nhất của Việt Nam, nhưng so cùng kỳ lượng hạt tiêu xuất khẩu 

của công ty đã giảm 35,3%.  

Một số doanh nghiệp cũng có lượng xuất khẩu giảm như Olam, Phúc Sinh, Haprosimex, Trần Huy 
Toàn, Hoàng Gia Luân, Nông sản DK, Phúc Lợi,...  

Ngược lại, xuất khẩu tăng ở một số doanh nghiệp như Nedspice, Liên Thành, Intimex Group, Gia vị 
Sơn Hà, Harris Freeman, Unispice, Expo Commodities,...  

Đứng đầu xuất khẩu tiêu trắng là các doanh nghiệp Phúc Lợi: 1.429 tấn, Olam 1.360 tấn, Nedspice: 

1.219 tấn, Liên Thành: 984 tấn, Trân Châu: 736 tấn, Phúc Sinh: 512 tấn,... 

Còn lại phần lớn các doanh nghiệp xuất khẩu tiêu đen nguyên hạt. 
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Bảng 6: 50 doanh nghiệp xuất khẩu hạt tiêu lớn nhất của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2021 

(Đơn vị: tấn). 
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PHẦN IV: 

Logistics tăng cao ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi nhuận của doanh nghiệp 

Bắt đầu từ tháng 8 năm 2020, tình trạng thiếu container rỗng và giá cước vận tải biển bắt đầu tăng 

cao sau đại dịch COVID-19.  

Tình hình đã bớt căng thẳng vào tháng 3/2021, nhưng giá cước vận tải tiếp tục tăng lên mức cao 

mới trong tháng 4/2021. 

Cước vận tải từ Việt Nam/Indonesia đến các cảng chính của EU vào khoảng 4.000 USD/20ft và 
8.000 USD/40ft. 

Phí vận chuyển từ Việt Nam/Indonesia đến các cảng chính của Mỹ là 6.000 USD/20ft và 11.000 
USD/40ft. 

Phí vận chuyển đến EU đã tăng từ 80 USD/tấn lên 300 USD/tấn; trong khi phí vận chuyển đến Mỹ 

đã tăng từ 150 USD/tấn lên 400 USD/tấn. 

Từ góc độ doanh nghiệp xuất khẩu, ông Phan Minh Thông, Chủ tịch HĐQT Phúc Sinh Group chia 

sẻ, thời gian qua, chi phí logistics tăng cao ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi nhuận của doanh 
nghiệp. Cụ thể, chi phí logistics đã lấy đi 70% lợi nhuận của doanh nghiệp. Giá cước vận tải tăng 

cao trong khi container cũng không có để vận chuyển hàng. 
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PHỤ LỤC THÁNG 4/2021 

 

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) 

Tổng cục Hải quan Trung Quốc 

 

Báo cáo “Thị trường hồ tiêu tháng 4/2021” 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. 

Trịnh Huyền Trang

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

Hotline: 099 522 2999 

Email: info@vietnambiz.vn 
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