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      Trong báo cáo tháng 6 của Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), sản lượng cà phê 

toàn cầu trong niên vụ 2020-2021 đạt 169,5 triệu bao (loại 60kg/bao), tăng 0,3% so 

với niên vụ 2019-2020.Trong đó, sản lượng cà phê arabica tăng 2,2% lên 99,1 triệu 

bao, trong khi sản lượng cà phê robusta giảm 2,1% xuống 70,4 triệu bao.

      Theo ICO, tiêu thụ cà phê thế giới trong niên vụ 2020-2021 dự kiến đạt 167,2 

triệu bao, tăng 1,9% so với niên vụ 2019-2020, nhưng vẫn thấp hơn 0,8% so với 

mức 168,5 triệu bao so với thời điểm trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát.

      Tính chung 6 tháng đầu năm, xuất khẩu cà phê ước đạt 825 nghìn tấn, trị giá 

1,52 tỷ USD, giảm 12,3% về lượng và giảm 4,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. 

Tính riêng trong quý II, theo số liệu Tổng Cục Hải quan, lượng xuất khẩu cà phê đạt 

gần 425 nghìn tấn, trị giá 720 triệu USD, tăng 8,8% về lượng và tăng 2% về giá trị.

      Giá cà phê toàn cầu trong tháng 6/2021 tăng lên mức cao nhất trong nhiều năm 

qua do được hỗ trợ bởi nguồn cung sụt giảm tại một số nhà sản xuất kết hợp với sự 

gián đoạn của hoạt động thương mại và yếu tố đầu cơ.

      Tại Việt Nam, theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), niên vụ 2020-2021, 

sản lượng cà phê của Việt Nam dự báo giảm 15% do ảnh hưởng đợt mưa lũ hồi 

tháng 10/2020 và hạn hán hồi tháng 5, 6/2020. Tuy nhiên, vụ mùa năm nay, kỹ thuật 

thu hái và phơi sấy sau thu hoạch đã được chú trọng, chất lượng được nâng cao.

      Cuối tháng 6, giá cà phê robusta trong nước tăng theo giá thế giới. Ngày 28/6, 

giá cà phê robusta tăng từ 3,2% - 4,2% so với ngày 29/5. Tính chung trong quý II, giá 

cà phê tăng trung bình khoảng 10% nhờ nguồn cung giảm trong khi nhu cầu ở các 

thị trường lớn như Mỹ, EU phục hồi nhờ khống chế tốt dịch bệnh. Nhu cầu nhập 

khẩu cà phê của châu Âu và Mỹ tăng trở lại khi lệnh giãn cách xã hội được nới lỏng, 

sẽ tác động tích cực lên hoạt động xuất khẩu mặt hàng này.

      Cán cân cung - cầu cà phê dự kiến sẽ thắt chặt do nguồn cung được dự báo chỉ 

cao hơn 1,4% so với nhu cầu tiêu thụ trong niên vụ 2020-2021, con số này thấp hơn 

mức dư cung 3,2% trong niên vụ 2019-2020.

      USDA dự báo trong niên vụ 2021-2022, sản lượng cà phê của Việt Nam sẽ phục 

hồi và tăng 1,8 triệu bao lên 30,8 triệu bao sau khi khô hạn ảnh hưởng đến sự phát 

triển của cây cà phê vào niên vụ trước.
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Trong khi đó, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) đã điều chỉnh nâng sản lượng cà phê 

toàn cầu niên vụ 2020-2021 lên 175,8 triệu bao, tăng 300.000 bao so với ước tính 

tháng 12 năm 2020.

Xét theo khu vực, theo sản lượng cà phê tại châu Phi dự kiến không thay đổi ở  ICO, 

mức 18,68. Sản lượng tại châu Á và châu Đại Dương dự kiến giảm 1,1% xuống còn 

48,93 triệu bao.

Sản lượng cà phê tại Mexico và Trung Mỹ dự kiến cũng sẽ giảm 2,6% so với niên vụ 

trước xuống còn 19,01 triệu bao.

Sản lượng ở khu vực Nam Mỹ tăng 2% lên mức 82,8 triệu bao trong niên vụ 2020-

2021. Tuy nhiên, sản lượng của Brazil trong niên vụ tiếp theo 2021-2022, vốn đã bắt 

đầu dự kiến sẽ giảm đáng kể bởi chu kỳ sản lượng thấp của cà phê arabica và ảnh 

hưởng bởi lượng mưa dưới mức trung bình.

Theo tổng sản lượng cà phê của Bra il, nhà sản xuất và xuất  trang giacaphe.com, z

khẩu hàng đầu thế giới, trong vụ thu hoạch năm 2021 hiện tại, bao gồm cả hai loại 

cà phê arabica và conilon robusta, dự kiến   sẽ đạt sản lượng tương đương khoảng 

48,8 triệu bao 60kg. Nếu ước tính này sát hợp với thực tế thì tổng sản lượng cà phê 

năm nay sẽ giảm 22,6% so với sản lượng năm 2020 là 63,07 triệu bao  loại 60kg.

Nghiên cứu và phân tích dữ liệu báo cáo chính thức về thu hoạch cà phê trong 

tháng 6 cho thấy, có vẻ như sản lượng cà phê Arabica sẽ là 33,36 triệu bao, trên 

diện tích 1,51 triệu ha và năng suất bình quân là 23,03 bao / ha, giảm 28,5% so với 

vụ thu hoạch trước.

 

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết Brazil đang tập trung vào vụ thu 

hoạch cà phê arabica mới. Sản lượng cà phê tại quốc gia này giảm khiến nguồn 

cung cà phê niên vụ 2020 21 được dự báo sẽ thiếu hụt khoảng 11,6 triệu bao. -20

Trong báo cáo tháng  của Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), sản lượng cà phê toàn 6  

cầu trong niên vụ 2020-2021 đạt 169,5 triệu bao (loại 60kg/bao), tăng 0,3% so với 

niên vụ 2019-2020. Trong đó, sản lượng cà phê arabica tăng 2,2% lên 99,1 triệu 

bao, trong khi sản lượng cà phê robusta giảm 2,1% xuống 70,4 triệu bao. 

 



Tại Comlombia, nhà sản xuất cà phê arabica hàng đầu thế giới, xuất khẩu bị đình trệ 

vì người dân biểu tình phản đối chính sách cải cách thuế của Chính phủ. 

Với việc nới lỏng các hạn chế liên quan đến đại dịch COVID-19 và triển vọng phục 

hồi kinh tế toàn cầu, tiêu dùng cà phê thế giới dự kiến sẽ tiếp tục tăng lên trong thời 

gian tới. Tiêu thụ ở các nước nhập khẩu được dự kiến tăng 2,3% lên 116,7 triệu 

bao; trong khi tiêu thụ nội địa ở các nước xuất khẩu cà phê tăng 1% lên                 

50,5 triệu bao.

Kể từ đó, sản lượng đã tăng khoảng 30% phần lớn là do chương trình cải tạo thay 

thế những cây già cỗi, năng suất thấp hơn bằng những giống kháng bệnh gỉ sắt. 

Theo ICO, tiêu thụ cà phê thế giới trong niên vụ 2020-2021 dự kiến đạt 167,2 triệu 

bao, tăng 1,9% so với niên vụ 2019-2020, nhưng vẫn thấp hơn 0,8% so với mức 

168,5 triệu bao so với thời điểm trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát.

Hiện Indonesia vẫn phải nhập khẩu bổ sung cà phê để đảm bảo cho kế hoạch sản 

xuất và nhu cầu tiêu dùng nội địa. Tại Uganda, nhà sản xuất cà phê robusta hàng 

đầu châu Phi đã tuyên bố đóng cửa đến hết tháng 6/2021 do dịch COVID-19       

bùng phát. 

Liên đoàn quốc gia những người trồng cà phê Colombia (FEDE C ) ước tính rằng  afe

gần 85% diện tích cà phê của nước này hiện được trồng bằng các giống kháng 

bệnh gỉ sắt, cao hơn nhiều so với chỉ 35% trong niên vụ 2008-2009 khi điều kiện 

thời tiết bất lợi khiến bệnh rỉ sắt sinh sôi, dẫn đến 1/3 sản lượng sụt giảm. 

Tại Indonesia, nhà sản xuất cà phê robusta lớn thứ 3 thế giới, hiện đã có hàng thu 

hoạch vụ mới bán ra thị trường. Tuy nhiên, lượng cà phê sản xuất chủ yếu phục vụ 

cho ngành công nghiệp trong nước. 

Chương trình cũng làm giảm tuổi trung bình của cây cà phê từ 15 năm xuống 6,9 

năm, thúc đẩy năng suất. 
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2. Tiêu thụ



THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ THẾ GIỚI QUÝ II/2021

07

Cũng theo số liệu của ICO, tổng xuất khẩu cà phê toàn cầu trong tháng 5/2021 đạt 

9,8 triệu bao loại 60 kg, giảm 10,1% so với 10,9 triệu bao so với tháng 5/2020 và 

giảm 21,5% so với tháng 5/2019 - thời điểm trước đại dịch.

Tình trạng thiếu container cho các chuyến hàng tiếp tục là yếu tố chính hạn chế các 

hoạt động thương mại cà phê.

Trong đó, xuất khẩu cà phê nhân giảm 12,3% so với cùng kỳ năm ngoái trong khi 

xuất khẩu cà phê rang xay và hòa tan tăng 20,1% và 9,7%. Sự sụt giảm trong xuất 

khẩu cà phê nhân chủ yếu đến từ Colombia với các lô hàng xuất khẩu của nước này 

trong tháng 5/2021 thấp hơn 55,2% so cùng kỳ năm ngoái, xuất khẩu cà phê xanh 

khác và robusta cũng giảm lần lượt 3,9% và 6,5%.

Cán cân cung - cầu cà phê dự kiến sẽ thắt chặt do nguồn cung được dự báo chỉ cao 

hơn 1,4% so với nhu cầu tiêu thụ trong niên vụ 2020-2021, con số này thấp hơn 

mức dư cung 3,2% trong niên vụ 2019-2020.

Tuy nhiên, trong niên vụ cà phê 2021-2022, cán cân cung - cầu cà phê dự kiến sẽ 

đảo ngược do sản lượng sẽ gần như không đáp ứng được nhu cầu của thế giới do 

sự sụt giảm sản lượng dự kiến tại nhiều nước xuất khẩu.
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Biểu đồ 1: Cung cầu cà phê thế giới niên vụ 2016-2017 đến 2020-2021 

  (Nguồn: ICO. Đơn vị: triệu bao, mỗi bao 60 kg).
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Biều đồ 2: Xuất khẩu cà phê toàn cầu từ tháng 10/2020 đến tháng 5/2021

(Đơn vị: Triệu bao loại 60 kg/bao)

Xuất khẩu cà phê từ Mexico và Trung Mỹ giảm 6,5% xuống 10,43 triệu bao so với 

11,16 triệu bao của cùng kỳ trong niên vụ cà phê 2019-2020.

Trong khi đó, xuất khẩu cà phê giảm ở hầu hết khu vực khác với châu Phi giảm 3,2% 

xuống 8,68 triệu bao; khu vực châu Á và châu Đại Dương giảm 6,0% xuống 26,06 

triệu bao.

Về thị trường cung cấp, Brazil vẫn là thị trường xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới 

trong 8 tháng đầu niên vụ 2020-2021, đạt 31,3 triệu bao, tăng 16,6% so với cùng kỳ 

niên vụ 2019-2020.

Đứng thứ hai là Việt Nam với  khối lượng xuất khẩu 16,9 triệu bao trong 8 tháng đầu 

niên vụ 2020-2021, giảm 12,7% so với cùng kỳ niên vụ trước và chiếm 13,3% tổng 

xuất khẩu cà phê toàn cầu. Colombia đứng thứ 3 với 8,6 triệu bao, tăng 2,1% so với 

8 tháng đầu niên vụ 2019-2020.

Tình hình bất ổn chính trị tại Colombia đã cản trở các hoạt động xuất khẩu cà phê 

khiến lượng hàng giảm so với bình thường. 

Tuy nhiên, tính chung 8 tháng đầu niên vụ 2020-2021, xuất khẩu cà phê toàn cầu 

vẫn tăng 2,2% so với cùng kỳ niên vụ 2019-2020 lên 87,3 triệu bao. Nam Mỹ, khu 

vực xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới và cũng là khu vực duy nhất ghi nhận đà tăng 

trường xuất khẩu trong 8 tháng đầu niên vụ 2020-2021, với mức tăng 12,3% so với 

cùng kỳ niên vụ trước lên 42,11 triệu bao.
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3. Diễn biến giá

Cụ thể, chỉ số giá cà phê tổng hợp của ICO đạt trung bình 141,03 US cent/pound 

trong tháng 6/2021, tăng 4,6% so với tháng 5 và tăng 33,2% so với đầu niên vụ hiện 

tại (tháng 10/2020). Đây cũng là mức giá trung bình hàng tháng cao nhất kể từ sau 

mức 145,82 US cent/pound ghi nhận được vào tháng 11/2016.

Giá cà phê toàn cầu trong tháng 6/2021 tăng lên mức cao nhất trong nhiều năm qua 

do được hỗ trợ bởi nguồn cung sụt giảm tại một số nhà sản xuất kết hợp với sự gián 

đoạn của hoạt động thương mại và yếu tố đầu cơ.

Theo Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), giá cà phê thế giới trong tháng 6/2021 tiếp tục 

tăng tháng thứ 8 liên tiếp nhờ được hỗ trợ bởi nguồn cung giảm từ một số quốc gia 

cùng với sự gián đoạn của hoạt động thương mại cà phê. Đồng thời, các hoạt động 

đầu cơ, mua ròng tăng cũng góp phần hỗ trợ xu hướng giá đi lên.
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Biểu đồ 3: Diễn biến chỉ số giá cà phê ICO tổng hợp từ tháng 6/2019 đến tháng 6/2021 

(Nguồn: ICO. Đơn vị: US cent/pound).

Hầu hết nhóm cà phê được theo dõi bởi ICO đều ghi nhận đà tăng giá trong tháng 6 

và chạm mức cao nhất trong nhiều năm qua. Trong đó, chỉ số giá cà phê arabica 

Colombia đạt 206,53 US cent/pound, tăng 3,8% so với tháng trước và tăng 40,3% 

so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, đây là mức giá trung bình hàng tháng cao 

nhất của cà phê arabica Colombia kể từ tháng 10/2014.
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Trên sàn giao dịch London, ngày 28/6/2021, giá cà phê robusta giao kỳ hạn tháng 

7/2021, tháng 9/2021 và tháng 11/2021 tăng lần lượt 7,3%, 4,6% và 4,5% so với 

ngày 30/5/2021, lên mức 1.699 USD/tấn, 1.679 USD/ tấn và 1.693 USD/tấn.

Trong quý II, giá cà phê robusta giao tháng 7 và tháng 11 tăng mạnh lần lượt 23% và 

20%.
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Biểu đồ 4: Diễn biến giá cà phê robusta giao kỳ hạn trên sàn giao dịch London 

từ cuối tháng 1/2021 đến nay (ĐVT: USD/tấn. Nguồn: Cục Xuất nhập khẩu).

Trong quý II, giá cà phê arabica giao tháng 7 và tháng 9 tăng lần lượt 18% và 17%.

Trên sàn giao dịch New York, ngày 28/6/2021 giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 

7/2021, tháng 9/2021 và tháng 11/2021 giảm lần lượt 3,1%, 4% và 3,8% so với ngày 

30/5/2021, xuống còn 157,25 US cent/pound, 157,8 US cent/pound và 160,65 US 

cent/pound.
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Biểu đồ 5: Diễn biến giá cà phê arabica trên sàn giao dịch New York 

từ cuối tháng 1/2021 đến nay (ĐVT: US Cent/pound. Nguồn: Cục Xuất nhập khẩu).
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4. Dự báo

Sản lượng thấp kéo theo tồn kho cà phê toàn cầu giảm 7,9 triệu bao xuống 32,0 

triệu bao trong niên vụ 2021-2022.

Trong khi đó, tiêu thụ cà phê toàn cầu ước tính tăng 1,8 triệu bao lên 165 triệu bao, 

với sự gia tăng tại Liên minh châu Âu, Mỹ và Brazil.

Trong báo cáo mới đây của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), cơ quan này dự báo sản 

lượng cà phê toàn cầu trong niên vụ 2021-2022 đạt 164,8 triệu bao (bao 60kg), 

giảm 11,0 triệu bao so với niên vụ trước, chủ yếu do sự sụt giảm sản lượng tại Brazil 

khi cây cà phê arabica bước vào năm cuối của chu kỳ sản xuất hai năm một lần và 

thời tiết không thuận lợi.

Đồng thời, xuất khẩu cà phê toàn cầu cũng được dự báo giảm 4,8 triệu bao xuống 

115,5 triệu bao do xuất khẩu từ Brazil dự kiến thấp hơn nhiều so với lượng xuất 

khẩu gia tăng từ Việt Nam.

Như vậy, dự kiến tiêu thụ cà phê toàn cầu sẽ vượt sản lượng trong niên vụ 2021-

2022.

                  ước tính giảm 14,7 triệu bao xuống 35 triệu bao do phần lớn các khu vực 

sản xuất chính của nước này bước vào chu kỳ hai năm một lần, dẫn đến khả năng 

sản xuất thấp hơn cho vụ mùa 2021-2022.
















Brazil:
Sản lượng cà phê arabica của Brazil trong niên vụ 2021-2022   

Biểu đồ 6: Sản lượng cà phê arabica của Brazil giảm trong khi robusta đạt kỷ lục (Nguồn: ICO). 
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                    báo giảm nhẹ 400.000 bao xuống 17,4 triệu bao với sự sụt giảm ở 

                 Ấn Độ: Sản lượng cà phê của Ấn Độ được dự báo sẽ tăng 300.000 bao 

                    Guatemala, Nicaragua, Mexico và đặc biệt là Honduras do ảnh hưởng 

                    của bệnh gỉ lá.

                    lên 5,4 triệu bao nhờ sản lượng robusta cao hơn ở Karnataka, bang sản 

xuất cà phê lớn nhất của nước này. Tuy nhiên, sản lượng cà phê arabica được dự 

báo sẽ thấp hơn khi bước vào năm cuối của chu kỳ sản xuất hai năm một lần. Xuất 

khẩu cà phê của Ấn Độ được dự báo không đổi ở mức 3,7 triệu bao.

                 Trung Mỹ và Mexico: Tổng sản lượng cà phê tại khu vực này được dự 

Dự trữ cuối kỳ cà phê tại Indonesia dự kiến sẽ giảm một nửa so với niên vụ trước 

xuống chỉ còn gần 900.000 bao do tiêu thụ và xuất khẩu tăng lên.

Các nước khác
(Costa Rica, El Salvador, 
Nicaragua, Panama)

Mexico Guatemala Honduras

Biểu đồ 7: Sản lượng cà phê tại Trung Mỹ và Mexico (Nguồn: ICO). 
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Dự báo tiêu thụ cà phê toàn cầu niên vụ 2021-2022

Tuy nhiên, tiêu thụ của khu vực dự kiến tăng khoảng 965.000 bao so với niên vụ 

trước lên 41,4 triệu bao trong niên vụ 2021-2022. 

Honduras là nhà sản xuất cà phê lớn nhất ở khu vực, chiếm khoảng 1/3 sản lượng 

sẽ giảm khoảng 700.000 bao trong niên vụ 2021-2022, đạt 5,5 triệu bao.

Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ, dự trữ cà phê tại EU dự kiến sẽ giảm 2,1 triệu bao 

xuống còn 14,0 triệu bao.

Trong niên vụ 2021-2022, USDA dự báo nhập khẩu cà phê của Liên minh châu Âu 

giảm 2,5 triệu bao xuống 42,5 triệu bao và chiếm gần 40% tổng nhập khẩu cà phê 

toàn cầu. Các nhà cung cấp hàng đầu cho châu Âu bao gồm Brazil (34%), Việt Nam 

(24%), Honduras (8%) và Colombia (6%).

Mỹ, thị trường nhập khẩu cà phê lớn thứ hai thế giới, được dự báo sẽ nhập khẩu 

24,2 triệu bao trong niên vụ 2021-2022, giảm 300.000 bao so với niên vụ trước. Các 

nhà cung cấp cà phê chính cho Mỹ gồm Brazil (30%), Colombia (21%), Việt Nam 

(11%) và Nicaragua (5%).

Xuất khẩu cà phê của khu vực Trung Mỹ và Mexico dự báo giảm 300.000 bao xuống 

14,4 triệu bao chủ yếu do nguồn cung xuất khẩu thấp hơn ở Honduras. Gần một nửa 

lượng cà phê xuất khẩu của khu vực được vận chuyển sang Liên minh châu Âu và 

khoảng một phần ba đến Mỹ.

Cũng giống như châu Âu, nhập khẩu cà phê của Mỹ giảm trong khi tiêu dùng tăng 

600.000 tấn lên 26,4 triệu tấn dẫn đến dự trữ cà phê cuối kỳ tại Mỹ giảm 700.000 

bao, xuống còn 5,7 triệu bao.



PHẦN 2
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1. Sản xuất

USDA mới đây hạ dự báo sản lượng của Việt Nam niên vụ 2020 – 2021 xuống 23 

triệu bao, giảm 800.000 bao so với dự báo trước do các chuyến hàng đến Liên minh 

châu Âu và Mỹ thấp hơn dự kiến.

 

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), niên vụ 2020-2021, sản lượng cà phê 

của Việt Nam dự báo giảm 15% do ảnh hưởng đợt mưa lũ hồi tháng 10/2020 và hạn 

hán hồi tháng 5, 6/2020. Tuy nhiên, vụ mùa năm nay, kỹ thuật thu hái và phoi̛ sấy sau 

thu hoạch đã đuợ̛ c chú trọng, chất luợ̛ ng đuợ̛ c nan̂ g cao.

Theo số liệu của Bộ NN&PTNT, diện tích cà phê của Việt Nam năm 2020 là 680.000 

ha, giảm khoảng 2% so với năm 2019. 

Bước sang năm 2021, Bộ NN&PTNT ước tính diện tích cà phê sẽ còn giảm xuống 

khoảng 675.000 ha. Nguyên nhân là giá cà phê liên tục xuống thấp thời gian dài nên 

người dân đã giảm diện tích, trồng xen canh với các loại cây khác. Thêm vào đó, 

nhiều vùng cà phê đã già cỗi, tốc độ tái canh chậm chạp dẫn tới sản lượng cà phê 

giảm. 

Cuối tháng 3, đầu tháng 4 là thời điểm cây cà phê trổ bông. Đây cũng là đợt cao 

điểm chống hạn ở khu vực Tây Nguyên. 

Điều này ảnh hưởng đến sản lượng cà phê trong năm nay. Ngoài yếu tố biến đổi khí 

hậu thì diện tích cây trồng phát triển nhanh, hệ thống công trình thủy lợi chưa đáp 

ứng kịp nhu cầu phục vụ sản xuất, diện tích rừng bị thu hẹp là những nguyên nhân 

chủ yếu gây ra tình trạng hạn hán, thiếu nước. 

Hiện năng suất cà phê của Việt Nam cao nhất thế giới, trung bình 2,6 

tấn/ha nhân đối với cà phê robusta và 1,4 tấn /ha nhân đối với cà phê 

arabica. Việt Nam đứng thứ 3 về diện tích cà phê được chứng nhận 

bền vững; đứng thứ 2 về xuất khẩu và chiếm 8,3% thị phần xuất khẩu 

cà phê toàn cầu. 
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2. Tiêu thụ

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cà phê robusta tháng 5/2021 

đạt xấp xỉ 111,7 nghìn tấn, trị giá 177,8 triệu USD, tăng 2% về lượng và tăng 12,5% 

về trị giá so với tháng 5/2020. 

Tính riêng trong quý II, theo số liệu Tổng Cục Hải quan, lượng xuất khẩu cà phê đạt 

gần 425 nghìn tấn, trị giá 720 triệu USD, tăng 8,8% về lượng và tăng 2% về giá trị.

Tính chung 6 tháng đầu năm, xuất khẩu cà phê ước đạt 825 nghìn tấn, trị giá 1,52 tỷ 

USD, giảm 12,3% về lượng và giảm 4,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Xuất khẩu cà phê của Việt Nam giảm từ đầu năm đến nay chủ yếu là do ảnh hưởng 

của dịch COVID-19 đến sức tiêu thụ cà phê toàn cầu, trong khi tình trạng thiếu 

container và giá cước vận tải biển tăng cao, đặc biệt là các chuyến hàng đi Mỹ và 

châu Âu – 2 thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất của Việt Nam. 

Tháng 6, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam ước đạt 1.991 USD/tấn, tăng 

6,5% so với tháng 5 và tăng 16,8% so với tháng 6/2020. 

Trong 6 tháng đầu năm, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam ước đạt 

1.839 USD/tấn, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2020. 

Theo ước tính của Cục Xuất nhập khẩu, xuất khẩu cà phê của Việt Nam tháng 6 đạt 

110 nghìn tấn, trị giá 219 triệu USD, giảm 15,6% về lượng và giảm 10,1% về trị giá 

so với tháng 5, so với tháng 6/2020 giảm 14% về lượng, nhưng tăng 0,6% về trị giá. 

Trong đó, xuất khẩu cà phê robusta sang hầu hết các thị trường chính giảm, nhưng 

xuất khẩu sang Nhật Bản, Trung Quốc, Indonesia tăng.

Tính chung 5 tháng đầu năm, xuất khẩu cà phê robusta đạt 619 nghìn tấn, trị giá 969 

triệu USD, giảm 10,9% về lượng và giảm 5,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. 
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Chủng loại

Tháng 5/2021
So với tháng 
5/2020 (%) 5 tháng 2021

So với 5 tháng năm 
2020 (%)

Lượng
(Tấn) 

Trị giá
(Nghìn 

USD) 
Lượng Trị 

giá
Lượng Trị 

giá

111.682 

5.262

777

177.831

15.000

1.337

49.295

2,0

21,7

92,7

12,5

0,7

99,0

618.880

33.127

1.245

969.232

90.038

2.169

5,8

12,6

37,7

Robusta 

Arabica 
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Chế biến 6,1 236.613

10,9

2 ,54

37,5

9,2

Lượng
(Tấn) 

Trị giá
(Nghìn 

USD) 

Tháng 6, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam ước đạt 1.991 USD/tấn, tăng 

6,5% so với tháng 5 và tăng 16,8% so với tháng 6/2020. Tính chung 6 tháng đầu 

năm, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam ước đạt 1.839 USD/tấn, tăng 

8,8% so với cùng kỳ năm 2020.

3. Diễn biến giá

Mức tăng cao nhất là 4,2% tại huyện Di Linh tỉnh Lâm Đồng; mức tăng thấp nhất 

3,2% tại Pleiku (Gia Lai), giá dao động từ 34.700 – 35.900 đồng/kg. 

Theo Cục Xuất nhập khẩu, cuối tháng 6, giá cà phê robusta trong nước tăng theo 

giá thế giới. Ngày 28/6, giá cà phê robusta tăng từ 3,2% - 4,2% so với ngày 29/5. 

Tại cảng khu vực TP HCM, cà phê robusta loại R1 tăng 3,3% so với ngày 29/5, lên 

37.100 đồng/kg.

Tính chung trong quý II, giá cà phê tăng trung bình khoảng 10% nhờ nguồn cung 

giảm trong khi nhu cầu ở các thị trường lớn như Mỹ, EU phục hồi nhờ khống chế tốt 

dịch bệnh. Nhu cầu nhập khẩu cà phê của châu Âu và Mỹ tăng trở lại khi lệnh giãn 

cách xã hội được nới lỏng, sẽ tác động tích cực lên hoạt động xuất khẩu mặt      

hàng này. 

Bảng 1: Chủng loại cà phê xuất khẩu tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2020 

(Nguồn: Cục Xuất nhập khẩu ).
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Sự quan tâm thị trường Liên minh châu Âu (EU) đối với các loại cà phê chất lượng 

cao là cơ hội lớn cho các nhà xuất khẩu cà phê. Ngành cà phê Việt Nam nên hướng 

tới các thị trường ngách Đông Âu, đặc biệt là Ba Lan – nơi ngày càng gia tăng nhiều 

cửa hàng kinh doanh cà phê.

Biều đồ 8: Diễn biến giá cà phê quý II/2021 (ĐVT: đồng/kg. Số liệu: tintaynguyen.com).

4. Dự báo

USDA dự báo trong niên vụ 2021-2022, sản lượng cà phê của Việt Nam sẽ phục hồi 

và tăng 1,8 triệu bao lên 30,8 triệu bao sau khi khô hạn ảnh hưởng đến sự phát triển 

của cây cà phê vào niên vụ trước.

Với cà phê robusta chiếm hơn 95% tổng sản lượng và giá có xu hướng tăng trong 

12 tháng qua đã tạo động lực cho người trồng cà phê tăng năng suất bằng cách 

tăng cường chi phí tưới tiêu trong giai đoạn khô hạn từ tháng 1 đến tháng 3. Ngoài 

ra, nông dân tiếp tục trồng xen cà phê với các loại cây ăn trái khác như bơ, sầu riêng 

để tăng thu nhập.
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Để hạn chế rủi ro vì giá cước vận tải tăng, Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam 

khuyến cáo các doanh nghiệp xuất khẩu nên xem xét chuyển sang hình thức xuất 

khẩu FOB (giá giao tại cảng xuất), thay vì chọn hình thức chịu chi phí giao hàng tận 

nơi. Cơ quan chức năng cũng cần làm việc với các hãng tàu để thúc đẩy giá cước 

phù hợp, hạ hoặc cắt giảm các khoản phí tại cảng lớn TP HCM, Hải Phòng...

Tuy nhiên, điều này được xem yếu tố tích cực tác động lên giá cà phê trong bối cảnh 

nhu cầu ở các thị trường lớn đang phục hồi. Bên cạnh đó, việc sản lượng của nhiều 

nước sản xuất cà phê trên thế giới dự kiến giảm cũng góp phần lớn giúp đẩy giá 

mặt hàng này lên.

Tình trạng thiếu container trên các chuyến tàu từ châu Á sang châu Âu và Mỹ dự 

báo sẽ tiếp tục kéo dài trong những tháng tới.  Nhiều doanh nghiệp đã chuyển 

hướng xuất khẩu sang các nước châu Á và thu được nhiều kết quả tích cực. Thị 

trường nội địa cũng được nhiều nhà kinh doanh cà phê quan tâm.

Theo phản ánh của các doanh nghiệp trong ngành cà phê, việc cước vận tải biển đi 

Mỹ và châu Âu tăng 4-5 lần lên mức kỷ lục hơn 10.000 USD trong thời gian qua đã 

ảnh hưởng rất lớn đến các giao dịch mặt hàng này. 

Về tiêu thụ, Cục Xuất nhập khẩu dự báo xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang các thị 

trường châu Âu, Mỹ gặp khó khăn do tình trạng thiếu container rỗng vẫn rất nghiêm 

trọng.

Mặc dù triển vọng giá cà phê xuất khẩu tích cực nhưng việc thiếu container và giá 

cước vận tải tăng cao có thể ảnh hưởng đến tiến độ giao hàng cũng như lợi nhuận 

của doanh nghiệp xuất khẩu. 

Xuất khẩu cà phê nhân của Việt Nam niên vụ 2021-2022 dự báo tăng 3 triệu bao lên 

26 triệu bao, giúp giảm nhẹ tồn kho.

5. Dung lượng cà phê tại Tây Ban Nha và thị phần của Việt Nam

Theo Cục Xuất nhập khẩu, số liệu thống kê từ Trung tâm Thương mại Quốc tế cho 

biết, nhập khẩu cà phê của Tây Ban Nha trong 4 tháng đầu năm 2021 đạt 103,2 

nghìn tấn, trị giá 340 triệu USD, giảm 15,9% về lượng, nhưng tăng 3,3% về trị giá so 

với cùng kỳ năm 2020. 
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Về chủng loại nhập khẩu, trong 4 tháng đầu năm, Tây Ban Nha giảm nhập khẩu 

chủng loại cà phê (trừ cà phê rang và loại bỏ caffein; HS 090111) và chủng loại cà 

phê rang (không bao gồm cà phê đã khử caffein; HS 090121), lượng giảm lần lượt 

20% và 4,6%, đạt 83 nghìn tấn và 9,89 nghìn tấn.

Mã HS
4 tháng 2021 So với cùng kỳ năm 2020 (%) Cơ cấu chủng loại  (%)

Lượng (tấn) Trị giá (nghìn USD) Lượng Trị giá 4 tháng 2021 4 tháng 2020

090111 

090112 

090121

090122 

090190

83.079

9.889

8.306

1.676

224

161.846

21.587

120.578

34.645

1.399

80,52

9,59

8,05

1,62

0,22

84,61

8,45

5,82

1,03

0,09

20,3

17,6

39,7

74,7

8,4

20,0

4,6

16,2

32,1

97,4

Thị trường
4 tháng 2021 So với cùng kỳ năm 2020(%)

Lượng (tấn)
Trị giá 

(nghìn USD)
	 Giá TB 

(USD/tấn)
	 Lượng Trị giá Giá TB

Thị trường khác

Tổng
29.708

17.460
12.408
12.430

4.929
26.239

103.175
52.913

37.350
32.496
19.528
19.508

178.260

340.055
1.781

2.139
2.619
1.571

3.958
 6.794

3.296
38,8

13,5
202,4

24,9
16,2

15,9

2,5
37,2

2,6
5,1

166,0
14,1

25,3

3,3
2,6
0,1

9,7
12,0
14,4
49,5

22,9

Việt Nam 

Brazil
Đức

Colombia
Indonesia

Bảng 2: Chủng loại cà phê Tây Ban Nha nhập khẩu trong 4 tháng đầu năm 2021. 

(Nguồn: Cục Xuất nhập khẩu).

Trong 4 tháng đầu năm, giá nhập khẩu bình quân cà phê của Tây Ban Nha đạt 3.296 

USD/tấn, tăng 22,9% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, giá nhập khẩu bình quân 

cà phê của Tây Ban Nha tăng từ hầu hết các thị trường cung cấp, nhưng giảm từ 

Brazil và Indonesia.

Bảng 3: 5 thị trường cung cấp cà phê lớn nhất cho Tây Ban Nha 

trong 4 tháng đầu năm 2021 (Nguồn: Cục Xuất nhập khẩu).

Tây Ban Nha giảm nhập khẩu cà phê từ hầu hết các nguồn cung lớn, nhưng tăng 

mạnh nhập khẩu từ thị trường Indonesia. Trong đó, nhập khẩu cà phê của Tây Ban 

Nha từ Việt Nam đạt 29,7 nghìn tấn, trị giá 52,91 triệu USD, giảm 38,8% về lượng và 

giảm 37,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. 
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Sự phổ biến ngày càng tăng của các máy pha cà phê tự động đã thúc đẩy nhu cầu 

về hạt cà phê tươi. Do đó, nhiều khả năng Tây Ban Nha sẽ giảm nhẹ mức tiêu thụ 

của cả hai loại cà phê trong những năm tới, với lượng tiêu thụ dự kiến ở mức dưới  

3 kg cà phê rang và 0,3 kg cà phê hòa tan.

Thị phần cà phê của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Tây Ban Nha chiếm 

28,79% trong 4 tháng đầu năm 2021, thấp hơn so với mức 39,53% trong 4 tháng 

đầu năm 2020. 

Ngược lại, Tây Ban Nha tăng mạnh nhập khẩu cà phê từ Indonesia trong 4 tháng 

đầu năm 2021, tốc độ tăng 202,4% về lượng và tăng 166% về trị giá so với cùng kỳ 

năm 2020, đạt 12,43 nghìn tấn, trị giá 19,53 triệu USD. Thị phần cà phê của 

Indonesia trong tổng lượng nhập khẩu của Tây Ban Nha tăng từ 3,35% trong 4 

tháng đầu năm 2020, lên 12% trong 4 tháng đầu năm 2021. 

Diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 khiến Tây Ban Nha giảm nhập khẩu cà 

phê trong 4 tháng đầu năm 2021. Người dân Tây Ban Nha mua cà phê bằng hình 

thức trực tuyến, thay vì đến cửa hàng do giãn cách xã hội. Ngoài ra, người dân có 

xu hướng tích trữ hàng hóa thiết yếu khác do tâm lý lo ngại về sự gián đoạn chuỗi 

cung ứng. 

Về dài hạn, Tây Ban Nha là thị trường xuất khẩu cà phê tiềm năng của Việt Nam. 

Người dân Tây Ban Nha có truyền thống tiêu thụ cà phê, xu hướng tiêu dùng có sự 

thay đổi thời gian qua do đại dịch COVID-19. 

Brazil
14,59%

(% tính theo lượng)4 tháng 2020 4 tháng 2021

Thị trường khác
25,50%

Indonesia
3,35%

Đức
11,69%

Colombia
5,35%

Việt Nam
39,53%

Việt Nam
28,79%

Thị trường khác
25,43%

Colombia
4,78%

Indonesia
12,05%

Đức
12,03%

Brazil
16,92%

Biểu đồ 9: Cơ cấu thị trường cung cấp cà phê cho Tây Ban Nha 

(% tính theo lượng, Nguồn: Cục Xuất nhập khẩu).
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Trong tháng 6, giá cà phê của Việt Nam tăng theo giá thế giới. Tuy nhiên lượng xuất 

khẩu giảm so với tháng trước đó, tiếp tục diễn ra vấn đề giá cước tăng cao vì thiếu 

container rỗng. Điều này đã tác động lớn tới các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê.

Còn tại thị trường nội địa, trong những tháng qua, hiệu quả sản xuất, kinh doanh của 

ngành cà phê ở mức thấp và bấp bênh. 

Các doanh nghiệp thu mua, chế biến và xuất khẩu phụ thuộc hoàn toàn vào các sàn 

giao dịch cà phê. Chưa kể cơ cấu sản phẩm cà phê Việt có giá trị gia tăng thấp; tình 

trạng cây cà phê thoái hóa đang tăng nhanh; sản xuất cà phê chịu nhiều bất lợi do 

biến đổi khí hậu,… tiếp tục các những thử thách đối với các doanh nghiệp          

trong ngành.

Theo nhận định của ban lãnh đạo các doanh nghiệp từ đầu năm, dù dự đoán tình 

hình xuất khẩu sẽ gặp nhiều thử thách vì giá cước và đại dịch COVID-19, song hầu 

hết doanh nghiệp niêm yết dự kiến sẽ có lãi tăng trưởng. Một số công ty đặt mục 

tiêu có lãi sau khoản lỗ năm ngoái và cũng có đơn vị có kế hoạch lãi gấp 15 lần   

năm 2020.

Ngược lại, trước diễn biến dịch COVID-19 kéo dài, một số doanh nghiệp lại đang 

đứng bên bờ vực phá sản do thua lỗ kéo dài, hàng hóa tồn đọng, không xuất           

đi được.

Hoạt động của doanh nghiệp cà phê niêm yết

                             Hưng, Tổng Giám đốc công ty đã mua 475.100 cổ phiếu FGL. Sau  

                             giao dịch, ông Hưng nâng tỷ lệ sở hữu từ 16,2% vốn lên 19,44%.

                             thị trường chứng khoán, trong tháng 6/2021, ông Trịnh Quang 

                        CTCP Cà phê Gia Lai (Mã: FGL): Liên quan đến giao dịch trên 

                             Phước An đã thông báo tới cổ đông về việc tạm hoãn thời gian 

                        CTCP Cà phê Phước An (Mã: CPA): Ngày 23/6, Cà phê 

                             tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 cho đến khi 

dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát. Theo kế hoạch ban đầu, công ty dự kiến tổ 

chức đại hội vào 29/6.
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                             đồng cổ đông thường niên năm 2021.

                          Công ty TNHH Một thành viên Cà phê Thắng Lợi 

                        (Mã: CFV): Cà phê Thắng Lợi đã công bố nghị quyết Đại hội 

Năm 2021, Cà phê Thắng Lợi đặt kế hoạch doanh thu thuần 313,8 tỷ đồng, tăng 

51% so với thực hiện năm 2020. Lợi nhuận sau thuế mục tiêu 3 tỷ đồng, bằng 73% 

năm ngoái.

Đặc biệt trong năm 2021, công ty đã không đạt tiêu chuẩn chứng nhận UTZ, đây là 

yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, mất uy tín với đối tác, 

doanh số bán hàng sụt giảm.

Việc đặt kế hoạch kinh doanh có lãi thấp hơn do công ty dự báo tình hình sản xuất 

và kinh doanh khó khăn. Bên cạnh đó công tác xuất khẩu cũng gặp trở ngại khi đại 

dịch đã khiến giá cà phê biến động, container khan hiếm, hàng hóa tồn kho không 

xuất được, dòng tiền bị chậm trễ,…

Kế hoạch lợi nhuận giảm 27% so với năm 2020

Về kế hoạch cổ tức, cổ đông đã thông qua phương án không chia cho năm 2020 mà 

thực hiện trích 100% lợi nhuận vào quỹ đầu tư phát triển công ty.

Lý do đưa ra là đến thời điểm 31/12/2020, công ty vẫn chưa được quyết toán chi phí 

cổ phần hóa và xác định giá trị vốn nhà nước để bàn giao sang CTCP. Vì vậy, chưa 

thể xác định được chính xác tỷ lệ vốn góp để làm cơ sở chia cổ tức. 

Mặt khác, Cà phê Thắng Lợi cho biết hiện đang hoạt động rất khó khăn do người 

nhận khoán không nộp sản, tình hình an ninh trật tự phức tạp, hồ sơ pháp lý tài sản 

chưa hoàn thiện ảnh hưởng lớn đến nguồn thu và vốn trong hoạt động sản xuất  

kinh doanh.

Dự kiến không chia cổ tức cho năm 2020

Tại đại hội, cổ đông cũng thông qua việc chấm dứt hợp đồng hợp tác kinh doanh đã 

ký kết với Doanh nghiệp Tư nhân Thương mại Vận tải xăng dầu Vương Thương và 

Chấm dứt hợp đồng với Doanh nghiệp Vương Thương
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Qua rà soát Công ty Thắng Lợi đã phát hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh có nhiều 

điều khoản vi phạm quy định pháp luật và khoản lợi nhuận thu về là chưa hợp lý. Do 

đó công ty đã mời Vương Thương đến làm việc thương thảo điều chỉnh lại hợp 

đồng mới theo đúng quy định nhưng phía Vương Thương không đồng ý.

Theo hợp đồng ban đầu, hai bên hợp tác kinh doanh mặt hàng xăng dầu, trên cơ sở 

Công ty Thắng Lợi có mặt bằng là 3.446,2 m2 đất còn Vương Thương đầu tư toàn 

bộ vật tư để xây dựng văn phòng, cây xăng, kho chứa, bồn chứa, mái che, tường 

rào bao quanh, đường dẫn, biển báo và các trang thiết bị khác phục vụ cho việc kinh 

doanh xăng dầu.

buộc công ty này phải hoàn trả lại 3.466,2 m2 đất tại Km 15 Quốc lộ 26, xã Hòa 

Đông, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk để công ty tổ chức lại sản xuất kinh doanh.

Liên quan đến hoạt động nhân sự, ngày 12/7, HĐQT Cà phê Thắng Lợi đã miễn 

nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Đỗ Trọng Quân đồng thời bổ nhiệm bà 

Đặng Thị Huyền thay thế.
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Mục tiêu chung của Đề án là phát triển cà phê đặc sản Việt Nam phù hợp với quá 

trình hội nhập kinh tế quốc tế, đáp ứng nhu cầu cà phê đặc sản ngày càng tăng ở 

các thị trường xuất khẩu và nội địa; đồng thời nâng cao giá trị gia tăng và khả năng 

cạnh tranh sản phẩm cà phê Việt Nam trên thị trường thế giới, góp phần phát triển 

bền vững ngành cà phê Việt Nam. 

4. Kon Tum phát triển cà phê chè đặc sản khoảng 550 ha vào năm 2025, sản lượng 

170 tấn và 860 ha năm 2030, sản lượng 370 tấn; phát triển cà phê vối đặc sản với 

tổng diện tích khoảng 300 ha vào năm 2025, sản lượng dự kiến 190 tấn và 600 ha 

vào năm 2030, sản lượng khoảng 500 tấn.

1. Điện Biên phát triển cà phê chè đặc sản với tổng diện tích khoảng 400 ha vào 

năm 2025, sản lượng khoảng 80 tấn và 650 ha vào năm 2030, sản lượng khoảng 

180 tấn.

Dự kiến đến năm 2025, diện tích cà phê đặc sản đạt 11.500 ha, chiếm khoảng 2% 

tổng diện tích cà phê, sản lượng khoảng 5.000 tấn; đến năm 2030 diện tích cà phê 

đặc sản đạt 19.000 ha, chiếm khoảng 3% diện tích cà phê, sản lượng khoảng 

11.000 tấn.

Giai đoạn 2021 - 2030, cà phê đặc sản được định hướng phát triển tại 08 tỉnh, gồm: 

Điện Biên, Sơn La, Quảng Trị, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng. 

Trong đó:

Ngày 2/4/2021, Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết định số 1392/QĐ-BNN-

TT phê duyệt Đề án phát triển cà phê đặc sản Việt Nam giai đoạn 2021-2030.

2. Sơn La phát triển cà phê chè đặc sản với diện tích khoảng 3.900 ha vào năm 

2025, sản lượng khoảng 1.340 tấn và 5.950 ha vào năm 2030, sản lượng khoảng 

2.800 tấn.

5. Gia Lai phát triển cà phê vối đặc sản với tổng diện tích khoảng 1.170 ha vào năm 

2025, sản lượng dự kiến 620 tấn và 2.340 ha vào năm 2030, sản lượng khoảng 

1.700 tấn.

 

3. Quảng Trị phát triển cà phê chè đặc sản với tổng diện tích ổn định khoảng 60 ha, 

sản lượng khoảng 20 tấn.
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6. Đắk Lắk phát triển cà phê vối đặc sản với tổng diện tích khoảng 1.060 ha vào năm 

2025, sản lượng dự kiến 560 tấn và 2.120 ha vào năm 2030, sản lượng khoảng 

1.500 tấn.

8. Lâm Đồng phát triển cà phê chè đặc sản với diện tích khoảng 2.900 ha vào năm 

2025, sản lượng dự kiến 1.130 tấn và 4.100 ha năm 2030, sản lượng khoảng 2.250 

tấn; phát triển cà phê vối đặc sản với tổng diện tích khoảng 470 ha vào năm 2025, 

sản lượng dự kiến 320 tấn và 940 ha năm 2030, sản lượng khoảng 820 tấn.

7. Đắk Nông phát triển cà phê vối đặc sản với tổng diện tích khoảng 670 ha vào năm 

2025, sản lượng khoảng 350 tấn và 1.340 ha vào năm 2030, sản lượng khoảng   

980 tấn.

Bộ Nông nghiệp và PTNT giao Cục Trồng trọt là đơn vị đầu mối, chủ trì, phối hợp với 

các đơn vị liên quan tham mưu, hướng dẫn, triển khai thực hiện Đề án.



NGUỒN THAM KHẢO

Bộ Công thương

Cục Chế biến & Phát triển thị trường Nông sản

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Cục Xuất nhập khẩu Tổ chức Cà phê thế giới (ICO)

Hiệp hội cà phê, ca cao Việt Nam (Vicofa)

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA)

Tổng cục Hải quan     

BẢN QUYỀN

Báo cáo “Thị trường cà phê quý II/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.

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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DANH MỤC BIỂU ĐỒ

Biểu đồ 5: Diễn biến giá cà phê arabica trên sàn giao dịch New York từ cuối tháng 1/2021 đến nay (Trang 10)

Biểu đồ 1: Cung cầu cà phê thế giới niên vụ 2016-2017 đến 2020-2021 (Trang 7)

Biểu đồ 2: Xuất khẩu cà phê toàn cầu từ tháng 10/2020 đến tháng 5/2021 (Trang 8)

Biểu đồ 3: Diễn biến chỉ số giá cà phê ICO tổng hợp từ tháng 5/2019 đến tháng 54 (Trang 9)

Biểu đồ 4: Diễn biến giá cà phê robusta giao kỳ hạn trên sàn giao dịch London từ cuối tháng 1/2021 đến nay (Trang 10)

Biểu đồ 6: Sản lượng cà phê arabica của Brazil giảm trong khi robusta đạt kỷ lục (Trang 11)

Biểu đồ 7: Sản lượng cà phê tại Trung Mỹ và Mexico (Trang 12)

Biểu đồ 9: Cơ cấu thị trường cung cấp cà phê cho Tây Ban Nha (Trang 21)

Bảng 1: Chủng loại cà phê xuất khẩu tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2020  (Trang 17)

Bảng 2: Chủng loại cà phê Tây Ban Nha nhập khẩu trong 4 tháng đầu năm 2021. (Trang 20)

Bảng 3: 5 thị trường cung cấp cà phê lớn nhất cho Tây Ban Nha trong 4 tháng đầu năm 2021 (Trang 16)

Biểu đồ 8: Diễn biến giá cà phê quý II/2021 (Trang 18)
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ĐỂ THEO DÕI NHỮNG BÁO CÁO GẦN NHẤT CỦA CHÚNG TÔI, XIN TRUY CẬP QR CODE:

Mục “Báo cáo ngành hàng”
VietnamBiz

Báo cáo thị trường cà phê 
quí I/2021

Báo cáo thị trường cà phê 
tháng 4/2021

Báo cáo thị trường cà phê 
tháng 5/2021

MỌI Ý KIẾN ĐÓNG GÓP VỀ BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG, VUI LÒNG LIÊN HỆ VỚI:

Trịnh Huyền Trang
Thư ký tòa soạn phụ trách mục Hàng hóa – trang TTĐTTH VietnamBiz

Hotline: 099 522 2999

Email: info@vietnambiz.vn



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, TP Hà Nội

Hotline:  0938.189.222      Email:  info@vietnambiz.vn

Vận hành bởi


