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TÓM TẮT THÁNG 8/2021 

 

Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) dự báo sản lượng cà phê toàn cầu trong niên vụ 2020-2021 
đạt 169,6 triệu bao (loại 60 kg/bao), tăng nhẹ 0,4% so với 169 triệu bao của niên vụ trước. 

Trong đó, sản lượng cà phê arabica dự kiến tăng 2,3% lên 99,3 triệu bao, trong khi sản lượng 
cà phê robusta giảm 2,1% xuống mức 70,4 triệu bao. 

Trong tháng 8, giá cà phê thế giới ghi nhận tháng tăng thứ 10 liên tiếp do lo ngại nguồn cung 

trong bối cảnh điều kiện khí hậu bất lợi ở các nước sản xuất lớn và chi phí vận chuyển hàng 
hóa ngày càng tăng cao. 

 Tại Việt Nam, trong tháng 8, tình hình dịch COVID-19 căng thẳng gây đứt gãy chuỗi cung ứng 
cà phê sang thị trường các nước Châu Âu theo Hiệp định EVFTA.  Đồng thời, việc thiếu 

container và giá cước tàu tăng càng khiến nguồn cung cà phê từ Việt Nam sang các nước   
trở nên khó khăn hơn. 

 Theo ước tính của Cục Xuất nhập khẩu, xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng 8/2021 

đạt 105 nghìn tấn, trị giá 207 triệu USD, giảm 14,1% về lượng và giảm 11,9% về trị giá so với 
tháng 7/2021, nhưng so với tháng 8/2020 tăng 4,8% về lượng và tăng 12,3%. 

 Việc giá cà phê thế giới tăng mạnh trong tháng 8 đã giúp giá ở thị trường nội địa tăng theo và 

ghi nhận mức cao kỷ lục.  

 

 

Với sự đứt gãy nguồn cung từ Việt Nam và Brazil và chi phí logistics tăng quá cao, giá cà phê 
thế giới được dự báo tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới. Ngoài ra, dịp Noel và các dịp lễ 

tết cuối năm ở các nước trên thế giới đang đến gần, đồng thời, các nhà hàng, khách sạn được 
mở cửa trở lại giúp đẩy mạnh nhu cầu cà phê hơn. Đây là hai yếu tố vững chắc giúp hỗ trợ giá 

cà phê thế giới trong thời gian tới. Điều này đồng nghĩa giá cà phê tại Việt Nam cũng được 

hưởng lợi. 

Tiêu thụ cà phê thế giới trong niên vụ 2020 - 2021 dự kiến đạt 167,01 triệu bao, tăng 1,9% so 
với niên vụ 2019-2020, nhưng vẫn thấp hơn 0,3% so với niên vụ 2018-2019, thời điểm trước 

khi đại dịch COVID-19 bùng phát. 

 



 

  4 

 

THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ THẾ GIỚI THÁNG 8/2021 

PHẦN I: 

 

 

1. Sản xuất 

Trong báo cáo tháng 8 của Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), sản lượng cà phê toàn cầu trong niên vụ 
2020-2021 đạt 169,6 triệu bao (loại 60 kg/bao), tăng nhẹ 0,4% so với 169 triệu bao của niên vụ trước. 

Trong đó, sản lượng cà phê arabica dự kiến tăng 2,3% lên 99,3 triệu bao, trong khi sản lượng cà phê 
robusta giảm 2,1% xuống mức 70,4 triệu bao. 

Sản lượng cà phê của khu vực châu Phi dự kiến tăng nhẹ 0,1% so với niên vụ trước lên 18,72 triệu 
bao trong niên vụ 2020-2021; Sản lượng ở châu Á và châu Đại Dương được dự báo giảm 1,1% xuống 

còn 49 triệu bao. 

Sản lượng tại Trung Mỹ và Mexico cũng giảm 2,1% xuống 19,2 triệu bao. Riêng sản lượng cà phê tại 
khu vực Nam Mỹ dự kiến tăng 1,9% so với niênvụ trước lên 82,79 triệu bao. 

Tuy nhiên, đang có những lo ngại về sản lượng cà phê của Brazil trong niên vụ 2021-2022 do sản 
xuất của nước này được dự báo giảm đáng kể bởi hạn hán và cây cà phê arabica bước vào chu kỳ 

cho sản lượng thấp. Trong khi đó, đợt sương giá gần đây đã làm thiệt hại một lượng đáng kể cây cà 
phê, ảnh hưởng tiêu cực đến triển vọng sản xuất của nước này. 

Xét theo từng quốc gia, sản lượng cà phê của 10 quốc gia lớn nhất, chiếm hơn 89% sản lượng thế 

giới dự kiến sẽ tăng 1,1% từ 149,7 triệu bao của niên vụ trước lên 151,4 triệu bao trong niên vụ 2020-
2021. Trong đó, sản lượng của hầu hết nhà sản xuất đều tăng nhưng riêng Việt Nam và Peru giảm 

lần lượt là 5% và 0,8%. 

 

 

2. Tiêu thụ 

Theo báo cáo của ICO, tiêu thụ cà phê thế giới trong niên vụ 2020-2021 dự kiến đạt 167,01 triệu bao, 

tăng 1,9% so với niên vụ 2019-2020, nhưng vẫn thấp hơn 0,3% so với niên vụ 2018 - 2019 - thời điểm 
trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát. 

Với việc các hạn chế liên quan đến đại dịch COVID-19 đang được nới lỏng và triển vọng kinh tế tiếp 

tục đà hồi phục, tiêu dùng cà phê thế giới dự báo sẽ tiếp tục tăng. 
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THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ THẾ GIỚI THÁNG 8/2021 

Trong 10 năm qua tăng trưởng trung bình tiêu dùng cà phê của thế giới là 1,9%/năm. Đối với niên vụ 
cà phê 2020-2021, tiêu thụ ở các nước nhập khẩu dự kiến sẽ tăng 2,3%, lên 116,5 triệu bao; trong khi 

tiêu thụ nội địa ở các nước sản xuất cà phê dự kiến sẽ tăng 1% lên 50,5 triệu bao. 

Tỷ trọng tiêu thụ nội địa ở các nước sản xuất cà phê chiếm 30,2% trong tổng tiêu thụ cà phê toàn 
cầu niên vụ 2020-2021, con số này dự kiến sẽ cao hơn nữa trong tương lai do mức sống của người 

dân ngày càng tăng. 

Như vậy cán cân cung - cầu cà phê thế giới dự kiến sẽ thắt chặt do tổng cung được dự báo chỉ cao 
hơn 1,6% so với nhu cầu trong niên vụ 2020-2021, thấp hơn mức 3,1% trong niên vụ 2019-2020. 

Với việc nguồn cung từ Brazil sẽ giảm đáng kể do ảnh hưởng của đợt băng giá gần đây và các vấn đề 
về khí hậu ở nhiều nước xuất khẩu khác, tổng nguồn cung cà phê thế giới có thể sẽ giảm xuống dưới 

mức tiêu thụ thế giới trong niên vụ 2021-2022. 

 

 

 Biểu đồ 1: 10 nước xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới (Nguồn: ICO). 
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THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ THẾ GIỚI THÁNG 8/2021 

Báo cáo của ICO cũng cho thấy, tổng xuất khẩu cà phê toàn cầu trong tháng 7/2021 đạt 10,7 triệu 
bao, tăng 1,7% so với 10,5 triệu bao của tháng 7/2020. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn 4,4% so 

với 11,9 triệu bao của tháng 7/2019, thời điểm trước đại dịch. 

Xuất khẩu cà phê xanh trong tháng 7/2021 tăng 3,3% so với tháng trước lên 9,7 triệu bao nhờ vào 
mức tăng xuất khẩu của nhóm cà phê arabica Colombia, arabica khác và robusta bù đắp cho sự suy 

giảm của cà phê tự nhiên Brazil. 

Cà phê nhân xanh chiếm 91,2% tổng xuất khẩu cà phê toàn cầu trong tháng 7/2021, tăng so với tỷ 
trọng 89,8% của tháng 7/2020. 

Bên cạnh đó, xuất khẩu cà phê rang xay cũng tăng khá mạnh 18,3% so với tháng trước lên 64.000 
bao trong tháng 7. Ngược lại, xuất khẩu cà phê hòa tan giảm 14% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 

còn 870.000 bao. 

Tính chung 10 tháng đầu niên vụ 2020-2021 (tháng 10 năm 2020 đến tháng 7 năm 2021) xuất khẩu 
cà phê toàn cầu đạt 108,96 triệu bao, tăng 2,2% so với 106,63 triệu bao cùng kỳ niên vụ 2019-2020. 

Trong đó, xuất khẩu cà phê arabica trong 10 tháng đầu niên vụ 2020-2021 tăng 6,1% lên 69,7 triệu 
bao, trong khi xuất khẩu cà phê robusta giảm 4,2% xuống 39,3 triệu bao. 

 

 

 
Biểu đồ 2:  Diễn biến xuất khẩu cà phê toàn cầu qua các niên vụ 2017-2018 đến 2020-2021 (Nguồn: ICO). 
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THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ THẾ GIỚI THÁNG 8/2021 

Xét theo khu vực, xuất khẩu cà phê của khu vực châu Phi trong 10 tháng đầu niên vụ 2020-2021     
đạt 11,5 triệu bao, giảm nhẹ 0,3% so với cùng kỳ niên vụ trước. Trong khu vực này, xuất khẩu tăng     

ở Uganda (20,5%), Tanzania (22,7%) và Kenya (11,6%) và giảm 15,9% và 48,1% ở Ethiopia và            
Bờ Biển Ngà. 

Từ tháng 10/2020 đến tháng 7/2021, xuất khẩu cà phê của khu vực châu Á và châu Đại Dương đạt 

32,4 triệu bao, giảm 5,2% so với cùng kỳ niên vụ trước. Theo đó, xuất khẩu cà phê của Việt Nam giảm 
9,8%, trong khi Ấn Độ và Indonesia tăng 4,5% và 4,9%. Các biện pháp ngăn chặn đại dịch COVID-19 

gần đây dự kiến sẽ khiến sản xuất và xuất khẩu của của Việt Nam chậm lại. 

Xuất khẩu của khu vực Trung Mỹ và Mexico trong 10 tháng đầu niên vụ cà phê 2020-2021 tăng 1,4% 

so với cùng kỳ niên vụ trước lên 14,6 triệu bao. Trong đó, xuất khẩu giảm 7,8% tại Nicaragua nhưng 
tăng lần lượt 7,5%, 5,3% và 2,5% ở Mexico, Guatemala và Costa Rica. Ngoài ra, Honduras cũng ghi 

nhận mức tăng nhẹ 0,7%. 

Còn tại khu vực Nam Mỹ, xuất khẩu cà phê của khu vực này tăng 8,3% từ 46,6 triệu bao của cùng kỳ 
niên vụ trước lên 50,5 triệu bao trong 10 tháng đầu niên vụ 2020-2021. Trong khu vực này, xuất khẩu 

của Brazil tăng 12,1% lên 37,2 triệu bao, trong khi Colombia ghi nhận mức giảm 0,4%. 

 

3. Diễn biến giá 

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), thời tiết khô hạn tại Brazil, nguồn cung hạn chế từ Việt 
Nam, giá cước phí vẫn ở mức cao và các nền kinh tế lớn tăng trưởng trên mức kỳ vọng là những yếu 

tố tác động tích cực lên giá cà phê thế giới.  

Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) cho biết trong tháng 8 giá cà phê thế giới ghi nhận tháng tăng thứ 10 

liên tiếp do lo ngại nguồn cung trong bối cảnh điều kiện khí hậu bất lợi ở các nước sản xuất lớn và 
chi phí vận chuyển hàng hóa ngày càng tăng cao. Bên cạnh đó, các biện pháp phong tỏa do dịch 

COVID-19 tại châu Á làm gián đoạn dòng chảy thương mại. 

Chỉ số giá cà phê tổng hợp trung bình hàng tháng của ICO trong tháng 8 theo đó tăng lên mức cao 
nhất kể từ tháng 11/2014 với 160,14 US cent/pound, tăng 5,2% so với tháng 7 và tăng 51,3% so với 

đầu niên vụ cà phê hiện tại (tháng 10/2020).  

ICO cho rằng mức tăng ổn định quan sát được kể từ đầu niên vụ cà phê 2020-2021 cho thấy sự phục 

hồi của giá cà phê thế giới sau ba năm duy trì ở mức thấp. Trong đó, giá cà phê arabica ghi nhận 
mức tăng đáng kể trong khi cà phê robusta chỉ tăng vừa phải. 

Hầu hết nhóm cà phê được theo dõi bởi ICO đều ghi nhận đà tăng giá từ 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, là mức giá trung bình hàng 

tháng cao nhất kể từ tháng 10/2014. 
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THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ THẾ GIỚI THÁNG 8/2021 

 

 

Trên sàn giao dịch London, ngày 28/8, giá cà phê robusta giao kỳ hạn tháng 9/2021 và tháng 
11/2021 tăng lần lượt 6,7% và 6,2% so với ngày 30/7/2021, lên mức 2.012 USD/tấn và 2.018 

USD/tấn. 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu đồ 3: Chỉ số giá cà phê hàng ngày được theo dõi bởi ICO (Nguồn: ICO). 

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

tháng 3/2021 đến nay (Nguồn: Cục Xuất nhập khẩu). 
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THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ THẾ GIỚI THÁNG 8/2021 

Trong khi đó, giá cà phê arabica có xu hướng giảm sau khi chạm đỉnh vào tháng 7 do Brazil bước 
vào vụ thu hoạch mới năm nay. Trên sàn giao dịch New York, ngày 28/8, giá cà phê arabica giao kỳ 

hạn tháng 9/2021 và tháng 11/2021 cùng giảm 3,6% so với ngày 30/7/2021, xuống mức 189,5 US 
cent/pound và 192,2 US cent/pound. 

 

 

 

 

 

4. Dự báo 

Triển vọng giá cà phê toàn cầu tương đối khả quan trong thời gian tới. Trong báo cáo mới nhất, Bộ 
Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo sản lượng cà phê thế giới niên vụ 2021-2022 sẽ giảm 11 triệu bao so 

với niên vụ 2020-2021 xuống 164,8 triệu bao do yếu tố thời tiết không thuận lợi tại Brazil.  

USDA dự báo xuất khẩu cà phê toàn cầu giảm 4,8 triệu bao xuống 115,5 triệu bao do lượng xuất 

khẩu của Brazil giảm mạnh, mặc dù xuất khẩu của Việt Nam dự báo tăng.  

Tiêu thụ cà phê thế giới dự báo sẽ tăng 1,8 triệu bao lên 165 triệu bao, mức tăng lớn nhất ở Liên minh 
châu Âu, Mỹ và Brazil. Tồn kho cà phê cuối niên vụ 2021-2022 dự kiến giảm 7,9 triệu bao xuống 32 

triệu bao. Tuy nhiên, về ngắn hạn thời tiết của Brazil được dự báo sẽ có mưa rải rác từ đầu tháng 
9/2021 sẽ hạn chế đà tăng giá của mặt hàng này. 

Theo ước tính, Brazil đã thu hoạch hơn 89% sản lượng cà phê vụ mới, đạt 50,45 triệu bao, gồm 21,1 
triệu bao cà phê robusta và 29,2 triệu bao cà phê arabica, chậm hơn so với mức trung bình 5 năm. 

Biểu đồ 5: Diễn biến giá cà phê arabica giao kỳ hạn trên sàn giao dịch London từ tháng 

3/2021 đến nay (Nguồn: Cục Xuất nhập khẩu). 
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THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ THẾ GIỚI THÁNG 8/2021 

Như vậy, vụ cà phê robusta gần như đã hoàn thành, trong khi vụ cà phê arabica còn khoảng 5,98 
triệu bao vẫn đang thu hoạch.  

Bên cạnh đó, thời tiết của Brazil được dự báo sẽ thuận lợi từ đầu tháng 9. Điều này sẽ kìm hãm đà 

tăng giá của mặt hàng cà phê.  

 

 

 

 



 

  11 

 

THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ VIỆT NAM THÁNG 8/2021 

PHẦN II: 

 

1. Sản xuất 

USDA mới đây dự báo sản lượng cà phê Việt Nam niên vụ 2021-2022 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. 

Tuy nhiên, hiện Việt Nam đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề từ làn sóng dịch COVID-19 thứ 4, gây 
ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sản xuất cà phê. 

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, kéo dài đã gây ra sự đứt gãy chuỗi xuất khẩu cà phê ở khu vực 
Tây Nguyên. Nhiều doanh nghiệp đang lâm cảnh khó khăn trong phân phối, lưu thông, xuất khẩu 

hàng hóa. Còn nông dân chật vật khi chi phí duy trì sản xuất, thu hoạch liên tục tăng... dù giá cà phê 
trong nước lẫn thế giới đang có chiều hướng đi lên. 

Thống kê của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Gia Lai, địa phương đang có trên 97.000 

ha cà phê. Trong đó, diện tích đang cho thu hoạch khoảng hơn 80.000 ha.  

Thường vào vụ thu hoạch, nhân công các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Quảng Ngãi... đổ về hái khoán cà 

phê. Nhưng nay do dịch COVID-19, phong tỏa nhiều nơi sẽ khiến việc đi lại khó khăn hơn, nhiều chủ 
vườn lo ngại thiếu nhân công. Mọi năm Gia Lai thu hút từ 7.000 đến 8.000 lao động ngoại tỉnh vào 

thời vụ này. 

Một số doanh nghiệp phản ánh, hiện, do dịch COVID-19 ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng cà phê sang 
thị trường các nước Châu Âu theo Hiệp định EVFTA.  

Nguyên nhân là cảng nước sâu ở TP HCM hiện đang thiếu cả tàu và container để chuyển hàng xuất 
bán. Đồng thời, các loại giấy đi đường và cách kiểm soát chặt của nhiều địa phương cũng khiến việc 

lưu thông, vận chuyển khó khăn, chậm trễ. Các tài xế phải cách ly y tế, có giấy xét nghiệm, cấp phép 
luồng xanh làm gia tăng chi phí vận chuyển, hạn chế số lượng tài xế. 

Đại diện Sở Công Thương Gia Lai thông tin, từ đầu tháng 7 đến nay, khi tình hình dịch bệnh của các 

tỉnh phía nam như TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai diễn biến phức tạp nên việc xuất khẩu cà phê 
sang thị trường Châu Âu theo Hiệp định EVFTA gặp khó khăn. Các tỉnh thành này là nơi có các cảng 

nước sâu, khả năng vận tải lớn. Việc tài xế lưu thông từ các vùng đang áp dụng biện pháp giãn cách 
theo Chỉ thị số 16 buộc phải cách ly. 
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Tương tự, Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông cũng cho biết, trong 8 tháng đầu năm, các mặt hàng xuất 
khẩu chủ lực của tỉnh chịu nhiều tác động từ thị trường. Trong đó, sản lượng cà phê đạt 98,1 triệu 

USD, giảm 0,1% so với cùng kỳ 2020. 

Những doanh nghiệp xuất khẩu cà phê lớn ở địa phương như Simexco Đắk Lắk, Tập đoàn An Thái 
vốn có tiềm lực kinh tế đã linh động, thích ứng được với những khó khăn do dịch bệnh, duy trì tốt 

hoạt động kinh doanh, xuất khẩu. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp vừa và nhỏ ở địa phương lại không 
làm được như vậy. 

Tổng sản lượng cà phê năm 2021 của Đắk Lắk đang ở mức 280.000 đến 300.000 tấn (trung bình 

450.000 tấn/năm). Các năm, doanh nghiệp ở Bình Dương, TP HCM thường về Tây Nguyên thu mua 

cà phê, nhưng nay thiếu vắng, nên xuất khẩu có phần sụt giảm. 

 

2. Tiêu thụ 

Theo ước tính của Cục Xuất nhập khẩu, xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng 8/2021 đạt 105 
nghìn tấn, trị giá 207 triệu USD, giảm 14,1% về lượng và giảm 11,9% về trị giá so với tháng 7/2021, 

nhưng so với tháng 8/2020 tăng 4,8% về lượng và tăng 12,3%.  

Tính chung 8 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu cà phê của Việt Nam ước đạt 1,07 triệu tấn, trị giá 1,99 
tỷ USD, giảm 6,9% về lượng, nhưng tăng 1,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.  

Tháng 8, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam ước đạt 1.971 USD/tấn, tăng 2,6% so với 
tháng 7/2021 và tăng 7,1% so với tháng 8/2020. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2021, giá xuất khẩu       

bình quân cà phê ước đạt 1.071 USD/tấn, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2020.  

Về chủng loại, theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cà phê robusta trong tháng 
7/2021 tăng 15,8% về lượng và tăng 32,3% về trị giá so với tháng 7/2020.  

Tuy nhiên, trong 7 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu cà phê robusta giảm 6,5% về lượng, nhưng tăng 

1% về trị giá so với 7 tháng đầu năm 2020. Trong đó, xuất khẩu cà phê robusta sang hầu hết các    

thị trường giảm mạnh so với cùng kỳ, như: Đức, Italy, Nhật Bản, Mỹ, Tây Ban Nha, Bỉ.  

Ngược lại, xuất khẩu cà phê robsuta sang một số thị trường tăng, như: Nga, Trung Quốc, Ai Cập, 
Indonesia. 

 

 

 

 



 

  13 

 

THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ VIỆT NAM THÁNG 8/2021 

 

 

 

 

3. Diễn biến giá 
 

Việc giá cà phê thế giới tăng mạnh trong tháng 8 đã giúp giá ở thị trường nội địa tăng theo và ghi 

nhận mức cao kỷ lục.  

Ngày 28/8, giá cà phê robusta trong nước tăng từ 6,6 - 6,8% so với ngày 30/7, lên mức 39.000 - 
40.200 đồng/kg. Tại cảng khu vực TP HCM, giá cà phê tăng 4,6% so với ngày 30/7, lên 40.700 

đồng/kg. 

 

 
Biểu đồ 6: Diễn biến giá cà phê trong tháng 8 (Số liệu: tintaynguyen.com)  

Bảng 1: Chủng loại cà phê xuất khẩu tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2021                         

(Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan) 
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Tháng 8, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam ước đạt 1.971 USD/tấn, tăng 2,6% so với 
tháng 7 và tăng 7,1% so với tháng 8/2020.  

Ông Lương Văn Tự, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA), cho biết giá cà phê nội 

địa chạm mốc hơn 40 triệu đồng/tấn và kết thúc chu kỳ giảm giá 4 năm liên tiếp. 

Tuy nhiên, giá cà phê có thể trở về thời kỳ hoàng kim 45 - 47 triệu đồng/tấn hay không phụ thuộc vào 
tình hình kiểm soát COVID-19 và tốc độ phục hồi kinh tế thế giới. Mà các yếu tố này đang thay đổi 

từng ngày. 

Ngoài ra, giá cà phê còn phụ thuộc vào yếu tố mùa màng và thời tiết của các nước trồng. Đại diện 

VICOFA dự báo vụ thu hoạch cà phê của Việt Nam vào tháng 11 sắp tới có thể bị giảm 10 - 15%    
sản lượng do mưa nhiều, quả chín bị rụng, thối hỏng.  

Trong khi nhu cầu các thị trường chính như Mỹ, EU đang phục hồi nhờ chiến dịch tiêm chủng         

vắc xin và mở cửa kinh tế, sản lượng cà phê giảm là cơ sở để kỳ vọng giá cà phê tiếp tục tăng trong 
thời gian tới. 

Nếu COVID-19 được kiểm soát tốt, ngành du lịch trỗi dậy sau đại dịch thì xu hướng tăng giá cà phê 
trên thế giới sẽ ổn định 

Ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch HĐQT CTCP Xuất nhập khẩu Intimex, cho biết trước đây, giá cà phê 

robusta trên sàn London lên tới 2.600 USD/tấn thì giá cà phê ở thị trường Việt Nam mới chỉ 40 triệu 
đồng/tấn. 

Đến nay, giá cà phê trên sàn London chỉ khoảng 2.000 USD/tấn, giá cà phê Việt Nam đã đạt hơn     
40 triệu đồng/tấn. Đây là mức giá được mơ ước của người Việt trong nhiều năm nay. 

 

4. Dự báo 

Với sự đứt gãy nguồn cung từ Việt Nam và Brazil và chi phí logistics tăng quá cao, giá cà phê thế giới 

được dự báo tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới. Ngoài ra, dịp Noel và các dịp lễ tết cuối năm ở 
các nước trên thế giới đang đến gần, đồng thời, các nhà hàng, khách sạn được mở cửa trở lại giúp 

đẩy mạnh nhu cầu cà phê hơn.  

Đây là hai yếu tố vững chắc giúp hỗ trợ giá cà phê thế giới trong thời gian tới. Điều này đồng nghĩa 
giá cà phê Việt Nam cũng được hưởng lợi. 

Mặc dù vậy, những yếu tố bất ổn do dịch COVID-19 gây ra kéo theo những cản trở trong hoạt động 
giao thông, mua bán cà phê nguyên liệu gặp khó khăn. Đây cũng được xem là nhân tố tạo sức cản 

đối với giá cà phê trong thời gian tới.  
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Tuy nhiên, việc chính phủ đẩy mạnh tiêm vắc xin và dịch bệnh nhiều nơi đang dần được kiểm soát, 
giúp thị trường kỳ vọng hoạt động giao thông được nối lại, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp xuất 

khẩu thu mua nguyên liệu, tận dụng cơ hội cuối năm. 

Ngoài ra việc một số hãng tàu cam kết không tăng cước vận tải cũng là thông tin tốt đối với doanh 
nghiệp Việt Nam. Thị trường kỳ vọng giá cước tàu ổn định sẽ giúp lấy lại nhịp xuất khẩu vốn lao đao 

nhiều do lệnh giãn cách.,  

 

5. Dung lượng cà phê tại Anh và thị phần của Việt Nam  

 

 

 

 

 

Diễn biến giá  

6 tháng đầu năm 2021, giá nhập khẩu bình quân cà phê của Anh đạt mức 4.232 USD/tấn, tăng 3,4% 

so với 6 tháng đầu năm 2020. Trong đó, giá nhập khẩu bình quân cà phê của Anh tăng từ các thị 
trường Colombia, Honduras, nhưng giảm từ Brazil, Việt Nam và Indonesia. 

6 tháng đầu năm 2021, Anh tăng nhập khẩu cà phê từ hầu hết các thị trường cung cấp chính, ngoại 

trừ Việt Nam, Honduras.  

 

 

 

 

 

 

Bảng 2: Chủng loại cà phê Anh nhập khẩu trong 6 tháng đầu năm 2021.         

(Nguồn: Trung tâm Thương mại Quốc tế ) 
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Số liệu thống kê cho thấy, nhập khẩu cà phê của Anh từ Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2021 đạt 
16,4 nghìn tấn, trị giá 29 triệu USD, giảm 48,4% về lượng và giảm 49,3% về trị giá so với 6 tháng đầu 

năm 2020. Thị phần cà phê của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Anh giảm từ 27,3% trong 
6 tháng đầu năm 2020, xuống 16,3% trong 6 tháng đầu năm 2021.  

Diễn biến phức tạp của làn sóng COVID-19 lần thứ 4 đã ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động xuất khẩu 

của cà phê của Việt Nam. Trong khi đó, ngành cà phê Việt Nam chưa đáp ứng được yêu cầu ngày 
càng khắt khe về chất lượng và xu hướng tiêu dùng của người dân Anh.  

Hiện xuất khẩu cà phê của Việt Nam dưới dạng thô hoặc chế biến sơ, trong khi cơ cấu tiêu dùng cà 
phê ở Anh chủ yếu là cà phê hòa tan, chiếm 41% thị phần, cao hơn rất nhiều so với bình quân 17% thị 

phần tại châu Âu. 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu đồ 7: Cơ cấu thị trường cung cấp cà phê cho Anh 

(Nguồn: Trung tâm Thương mại Quốc tế) 

 

Bảng 3: 5 thị trường cung cấp cà phê lớn nhất cho Anh trong 6 tháng đầu năm 2021 

(Nguồn: Trung tâm Thương mại Quốc tế) 
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PHẦN III: 

 

Trong tháng 8, giá cà phê chạm đỉnh, nhu cầu tiêu thụ tăng cao song tồn kho của nông dân, 

doanh nghiệp Việt không còn nhiều. Ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) 

Tập đoàn Intimex cho biết "Nông dân cho rằng không thể hưởng lợi trong đợt tăng giá này vì 

không còn sản phẩm để bán. Bản thân doanh nghiệp cũng không mua được hàng và xuất 

hàng đi trong hơn một tháng nay". 

Cùng quan điểm, ông Phan Hùng Anh, Giám đốc điều hành CTCP Thương mại Cà phê 

Quang Minh tại tỉnh Bình Dương nhận định "Việc giá tăng không mang lại lợi ích nhiều cho 

các nhà xuất khẩu bởi chi phí vận chuyển tăng cao, các đối tác e ngại nhập khẩu cà phê của 

Việt Nam. Do đó, chúng tôi không có hợp đồng mới để thu mua cà phê cho nông dân". 

Ông Lê Tiến Hùng, Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk (Simexco Đắk Lắk)    

chia sẻ: "Hiện nay, doanh nghiệp chỉ có đủ cà phê cho các hợp đồng đã ký với đối tác đến 

cuối vụ". 

Đại diện Simexco Đắk Lắk quan ngại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp khiến công tác hậu 

cần gặp khó khăn khi vụ thu hoạch mới sắp bắt đầu và các đơn hàng xuất khẩu thường gia 

tăng vào dịp cuối năm. 

 

Hoạt động của các doanh nghiệp, tập đoàn không niêm yết 

1. Nestlé hứa rót thêm 130 triệu USD vào Việt Nam trong vòng hai năm tới 
 

Tại hội thảo "Doanh Nghiệp phát triển bền vững thực Hiện Mục Tiêu Kép" diễn ra sáng 9/9, 

ông Binu Jacob, Tổng Giám đốc Nestlé Việt Nam tiết lộ sẽ đầu tư hơn 130 triệu USD vào 

Việt Nam trong hai năm tới, nâng tổng giá trị đầu tư lên 730 triệu USD. Hiện Nestlé đang 

điều hành 6 nhà máy tại Việt Nam. 
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Số tiền đầu tư thêm sẽ dùng để tăng gấp đôi công suất sản xuất cà phê hòa tan phục vụ 

xuất khẩu; mở rộng nhà máy sản xuất cà phê khử caffeine (decaf) tại Trị An (Đồng Nai) trở 

thành nhà máy decaf lớn nhất của Nestlé trên thế giới. 

Bên cạnh đó, tập đoàn tham vọng biến trung tâm sản xuất các sản phẩm Maggi dạng lỏng 

tại nhà máy Đồng Nai trở thành trung tâm chuyên môn về các sản phẩm phục vụ nấu ăn 

chuyên nghiệp dạng lỏng tại châu Á và Australia.  

Song song đó, công ty sẽ đầu tư sản xuất dòng cà phê sấy lạnh siêu cao cấp - xuất khẩu 

sang Nhật Bản. 

Đặc biệt, trong vòng hai năm tới, Nestlé sẽ tăng công suất dây chuyền sản xuất viên nén cà 

phê máy Dolce Gusto để xuất khẩu toàn thế giới. 

 

2. Xử lý doanh nghiệp Cà phê Bảo Minh hoạt động “chui” do có ca nghi nhiễm 
 

Công ty TNHH Sản xuất Cà phê Bảo Minh (tỉnh Tiền Giang) đã ngừng hoạt động hai tháng 

qua, gần đây doanh nghiệp hoạt động lén lút, không đăng ký phương án “3 tại chỗ” theo quy 

định phòng chống dịch COVID-19. 

Ngày 7/9, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho phát hiện 

một ca nghi nhiễm với SARS- CoV-2 là công nhân tại công ty sản xuất cà phê này. 

 

Hoạt động của các doanh nghiệp cà phê niêm yết 

  

CTCP Cà phê Gia Lai (Mã: FGL): Nhiều sai phạm, hệ lụy kéo dài, Nguyên Giám 
đốc Công ty bị yêu cầu điều tra.  

Theo phản ánh trên Báo Gia Lai, ngày 8/4/2016, UBND tỉnh Gia Lai đã có công 

văn về việc chưa triển khai phương án trồng xen sầu riêng trong vườn cà phê nhưng Công ty 

TNHH MTV Cà phê Gia Lai (nay là CTCP Cà phê Gia Lai) vẫn tiến hành thực hiện.  

Trong đó, chi phí đầu tư trồng bơ, sầu riêng hơn 6,4 tỷ đồng đã được đưa vào giá trị doanh 

nghiệp. Sau đó, số cây trồng trên đã bị chết với giá trị hơn 4,3 tỷ đồng. 
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Ngày 5/8.2016, UBND tỉnh đã có công văn cho phép kéo dài phương án khoán vườn cây của 

công ty, UBND tỉnh chỉ cho phép kéo dài đến thời điểm công ty chính thức chuyển sang công 

ty cổ phần.  

Tuy nhiên, tại thời điểm này, Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai vẫn tiếp tục ký phụ lục hợp 

đồng khoán kéo dài thời gian của một số hộ dân đến năm 2042, 2047 là trái ý kiến chỉ đạo 

của UBND tỉnh. 

Ngoài ra, Cục Thuế tỉnh cũng đã xác định nghĩa vụ tiền thuê đất và tiền chậm nộp trước đây 

của công ty này tính đến thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần vào ngày 

12/9/2018 là hơn 9 tỷ đồng. 

Do đó, hôm 15/8 mới đây, UBND tỉnh Gia Lai đã có công văn chuyển hồ sơ vụ việc ông Võ 

Ngọc Hiếu, Nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai sang 

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh. 

 

CTCP VinaCafé Biên Hòa (Mã: VCF): Thành viên HĐQT xin từ nhiệm 

Đầu tháng 9, ông Trương Công Thắng, Thành viên HĐQT đã xin từ nhiệm 

trước khi kết thúc nhiệm kỳ và được HĐQT công ty chấp thuận. 

Theo công bố, việc từ nhiệm này để ông Thắng đảm nhận vị trí Thành viên HĐQT của công 

ty khác trong Tập đoàn Masan (Mã: MSN) đồng thời đáp ứng quy định về việc thành viên 

HĐQT của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT tại tối đa 5 công ty 

khác. 

 

CTCP Cà phê Phước An (Mã: CPA): Kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ tại 

báo cáo bán niên 2021. Công ty ghi nhận lãi thành lỗ sau kiểm toán. 

Tại báo cáo hợp nhất giữa niên độ đã soát xét của Cà phê Phước An, Công ty TNHH Ernst & 

Young Việt Nam đã có ý kiến ngoại trừ.  

Cụ thể Cà phê Phước An đã phân bổ chi phí quản lý doanh nghiệp với số tiền hơn 15 tỷ đồng, 

thể hiện phần phân bổ của khoản chi phí trả trước dài hạn, phát sinh trước ngày 1/9/2017 là 

ngày chuyển đổi thành công ty cổ phần với tổng số tiền ban đầu hơn 90 tỷ. Số tiền 90 tỷ này 

được phân bổ trong vòng ba năm kể từ ngày 1/9/2017 và phân bổ toàn bộ đến ngày 

31/8/2020. 
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Theo quy định, toàn bộ chi phí hoạt động này phải được ghi nhận vào chi phí ngay khi phát 

sinh. Do đó, phía kiểm toán “không thể đưa ra kết luận chấp nhận toàn phần đối với báo cáo 

tài chính giữa niên độ”. 

Theo giải trình từ phía công ty, do đặc thù ngành sản xuất nông nghiệp, mùa vụ cà phê phát 

sinh từ ngày 1/10 năm nay và kết thúc 30/9 năm sau, trong khi đó báo cáo tài chính của 

công ty phản ánh từ 1/1 đến 31/12 hằng năm. Do đó, các chi phí phát sinh trong năm phải 

được phân bổ cho năm sau mang tính gối đầu (số dư đầu kỳ cộng phát sinh trong năm sau 

đó, phân bổ cho trong năm nay và phải chuyển sang năm sau). 

Các chi phí hoạt động trước đây của Cà phê Phước An trước khi cổ phần hóa là các chi phí 

chờ phân bổ, trong đó chủ yếu là chi phí lãi vay ngân hàng do công ty chiếm dụng vốn ngắn 

hạn để đầu tư vào tài sản dài hạn nhưng không vay vốn dài hạn được nên không vốn hóa 

vào tài sản. 

Vì vậy, HĐQT công ty thống nhất tiêu thức phân bổ này trong nhiều năm và mang tính gối 

đầu. Nhưng sau khi cổ phần hóa, HĐQT quyết định các chi phí này chỉ phân bổ trong ba năm 

vì vậy ảnh hưởng rất lớn đến kết quả kinh doanh của công ty. 

Cà phê Phước An cũng đã đưa ra hướng khắc phục. Theo đó, công ty sẽ tiếp tục tiết kiệm tối 

đa các chi phí hoạt động để tăng hiệu quả sản xuất. Đồng thời hướng khắc phục lỗ lũy kế 

còn phụ thuộc tình hình chung của thế giới. 

Báo cáo đã kiểm toán cũng cho thấy lợi nhuận sau thuế của Cà phê Phước An chênh lệch so 

với báo cáo tự lập. Sau kiểm toán, công ty lỗ 1,8 tỷ đồng, trong khi đó, báo cáo tự lập ghi 

nhận lãi sau thuế 1,2 tỷ nhưng con số này vẫn giảm so với mức lỗ 16 tỷ đồng cùng kỳ năm 

ngoái. Sự chênh lệch này do chi phí quản lý đã tăng hơn hai lần lên 4,5 tỷ đồng. Số lỗ này đã 

nâng lỗ lũy kế của Cà phê Phước An lên 133 tỷ đồng sau kiểm toán, trong khi trước kiểm 

toán là lỗ 130 tỷ. 

Như báo cáo trước chúng tôi đã đề cập, Cà phê Phước An ghi nhận lỗ trong 6 tháng đầu 

năm là 1,8 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 16 tỷ) do giá thị trường cà phê biến động tăng, giảm bất 

thường. Bên cạnh đó, dịch COVID-19 phức tạp đã ảnh hưởng đến việc xuất khẩu bán cà phê. 

Do đó công ty đã tập trung vào thị trường cà phê nội địa. 
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PHẦN IV: 

 

Chuỗi cung ứng bị đứt gãy do thực hiện 3 tại chỗ và những quy định chống dịch ở từng địa phương 

Do dịch COVID-19, phong tỏa nhiều nơi sẽ khiến việc đi lại khó khăn hơn, nhiều chủ vườn lo ngại thiếu 
nhân công. Mọi năm Gia Lai thu hút từ 7.000 đến 8.000 lao động ngoại tỉnh vào thời vụ này. 

Ngoài ra, một số chủ doanh nghiệp cho biết dịch COVID-19 ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng cà phê 

sang thị trường các nước Châu Âu theo Hiệp định EVFTA.  

Nguyên nhân là do cảng nước sâu ở TPHCM hiện đang thiếu cả tàu và container để chuyển hàng 
xuất bán.  

Đồng thời, các loại giấy đi đường và cách kiểm soát chặt của nhiều địa phương cũng khiến việc      
lưu thông, vận chuyển khó khăn, chậm trễ. Các tài xế phải cách ly y tế, có giấy xét nghiệm, cấp phép 

luồng xanh làm gia tăng chi phí vận chuyển, hạn chế số lượng tài xế. 

Ông Thái Như Hiệp - Giám đốc Công ty TNHH cà phê Vĩnh Hiệp - cho biết công ty hiện tồn đọng 
khoảng 150.000 tấn cà phê, đang được bảo quản trong các kho. Chi phí bảo quản, tiền thuê         

nhân công, phương án "3 tại chỗ" đang là gánh nặng". 

 

Ông lớn ngành vận tải biển cam kết không tăng thêm giá cước 

Theo Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - Xã hội (Bộ KH&ĐT), hãng tàu biển container lớn thứ ba 

thế giới CMA CGM (Pháp) mới đây cam kết sẽ không nâng thêm tiền cước ít ra đến 1/2/2022 khi 

thấy các doanh nghiệp xuất nhập khẩu chịu không xiết với tiền cước. Giá thuê 1 container 40 feet   
hải trình Thượng Hải (TQ) đi Los Angeles (Mỹ) tăng gấp 8 lần so với mức trước đại dịch. 

Ngành cà phê kỳ vọng cam kết không tăng cước của hãng tàu CMA CGM sẽ có tác động dây chuyền 

đến các hãng tàu khác. 

Mặc dù, cước tàu biển đang ở mức cao và rất cao, nhưng giới kinh doanh cà phê Việt Nam đang cần 
một thời gian ổn định để lường lại giá mua và bán, tạo điều kiện cho hàng ra khỏi nước để đến tay 

người tiêu thụ cuối cùng trong chuỗi cung ứng cà phê, đó là các nhà rang xay trên thế giới. 
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Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - Xã hội cho biết đã nhiều năm, hàng cà phê robusta đạt 
chuẩn từ Việt Nam rất ít đến với sàn (chủ yếu từ Brazil) mà đến trực tiếp tay người tiêu thụ. Đây lại là 

dấu hiệu tốt nếu nhìn theo chuỗi cung ứng. 

Cũng như bất kỳ chuỗi cung ứng nào của hàng hóa thương mại, người tiêu thụ cần một khối lượng 
lớn, chất lượng đồng đều, bảo đảm nguồn cung ổn định theo định kỳ. Miễn là giá cước tàu, cao thấp 

không cần biết, chỉ cần ổn định một thời gian, giới kinh doanh nhất trí các mức giá, thì tạo cơ hội cho 
hàng cà phê đi trôi chảy. 

Thị trường cà phê trong nước mấy tháng nay thiếu định hướng về giá và sách lược tiếp thị mới.        

Hy vọng giá cước tàu ổn định sẽ giúp hình thành lại thị trường cà phê, lấy lại nhịp xuất khẩu vốn lao 

đao nhiều do lệnh phong tỏa từ trong nội bộ Việt Nam lẫn tại các nước nhập khẩu. 

Trước đó, Cục Xuất nhập khẩu phản ánh cước container 40 feet vận chuyển đi Mỹ khoảng 13.500 
USD, tăng 5 - 6 lần so với mức giá đầu năm 2020. Trong khi đó, giá cước vận tải từ Brazil tới Mỹ chỉ 

khoảng 4.000 USD/container tăng từ khoảng 1.500 USD - 2.000 USD/container trước đại dịch. 

Điều này khiến cho cà phê của Việt Nam khó cạnh tranh với các sản phẩm của Brazil hay các nước 
Nam Mỹ khác. 

Để hạn chế rủi ro vì giá cước vận tải tăng, VICOFA 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. 

Hiện, giá cà phê robusta xuất khẩu của Việt Nam khoảng 1.900 USD/tấn (FOB) và Brazil nhỉnh hơn 
với khoảng 2.000 USD/tấn (FOB). 
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Thông tin và tài liệu trong báo cáo được nỗ lực tổng hợp dưới dạng sẵn có một cách chính xác nhất có thể. Tuy nhiên, 

tác giả không đảm bảo tính chính xác, sự thích hợp hay đầy đủ của các thông tin và số liệu, đồng thời tuyên bố miễn trừ 

hoàn toàn trách nhiệm đối với các lỗi hoặc thiếu sót trong các thông tin và số liệu này. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

Bộ Công thương 

Cục Xuất nhập khẩu 

Cục Chế biến & Phát triển thị trường Nông sản 

Tổng cục Hải quan 

 

Công bố thông tin tại CTCP VinaCafé Biên Hòa, CTCP 
Cà phê Phước An, Báo Gia Lai, Đài Tiếng nói Việt Nam 

VOV. 

Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) 

Bloomberg 

Báo Lao Động 

 

 

Báo cáo “Thị trường cà phê tháng 8/2021” được biên tập viên mục Hàng hóa của VietnamBiz tổng hợp và trình bày. 
Các số liệu, thông tin và những phân tích được tổng hợp trong báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và 

không được sử dụng như lời khuyên cho việc tư vấn kinh doanh, tài chính và những lĩnh vực chuyên nghiệp khác. 

VietnamBiz sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường đối với bất kì chi phí, tổn thất hoặc thiệt hại nào cho dù trực tiếp hay 

gián tiếp, có liên quan tới hoặc là hậu quả của việc sử dụng báo cáo, hoặc liên quan tới những thiếu sót, sai sót. 
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Trịnh HuyềnTrang

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

Hotline: 099 522 2999 

Email: info@vietnambiz.vn 
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