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TÓM TẮT THÁNG 8/2021 

 

     

Trong tháng 8 và nửa đầu tháng 9, giá hạt tiêu thế giới có xu hướng tăng và đạt mức cao 

nhất trong gần 4 năm do nguồn cung hạn chế trong khi nhu cầu tại các thị trường lớn như 
Mỹ, Trung Đông, Trung Quốc và châu Âu duy trì ở mức cao.  

Từ đầu năm đến nay, xuất khẩu hạt tiêu của các nhà cung cấp lớn nhìn chung đều giảm so 
với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, lượng hạt tiêu xuất khẩu của Việt Nam, nước xuất khẩu 

tiêu lớn nhất thế giới giảm 2% sau 8 tháng, thấp hơn so với mức giảm 10,9% của Brazil và 
mức giảm 9,3% của Indonesia (7 tháng). Nhưng bù lại giá hạt tiêu của các nhà cung cấp 

đều tăng lên mức cao nhất trong nhiều năm qua.  

Bộ Nông nghiệp Brazil (MAPA) dự kiến sẽ ban hành các biện pháp kiểm soát chặt chẽ đối 
với hạt tiêu đen xuất khẩu của nước này sang EU trong bối cảnh vấn đề về vi khuẩn 

Salmonella xuất hiện trên hạt tiêu vào năm 2019 đến nay đã khiến xuất khẩu tiêu của Brazil 
sang khu vực này liên tục sụt giảm. 

Xuất khẩu hạt tiêu của Campuchia trong 8 tháng đầu năm nay đạt 24.847 tấn, tăng mạnh 

551% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, Việt Nam là thị trường nhập khẩu lớn nhất với 
24.476 tấn.  

Sau khi các hoạt động du lịch, giải trí, khách sạn và nhà hàng được mở cửa trở lại, nhu cầu 

đối với hạt tiêu của Mỹ đã tăng rất mạnh so với trước đó. Nhập khẩu hạt tiêu của Mỹ trong 
tháng 7 đã đạt mức cao nhất kể từ trước đến nay với 10.351 tấn, tăng 11,5% so với tháng 

trước và tăng 42,4% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Tại thị trường trong nước, giá hạt tiêu đã tăng khoảng 2.500 – 4.000 đồng/kg trong tháng 8 
và tiếp tục tăng thêm trong nửa đầu tháng 9. Giới quan sát nhận định giá tiêu trong nước có 

thể lên đến 85.000 đồng/kg trong thời gian tới do nguồn cung eo hẹp và lượng tiêu tồn kho 
ở mức thấp. 
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PHẦN I: 

 

Giá hạt tiêu thế giới trong hơn một tháng trở lại đây có xu hướng đi lên, tính đến giữa tháng 9 giá 

tiêu đen tại một số thị trường như Indonesia, Brazil và Việt Nam đã tăng 43 – 45% so với đầu năm 
nay và tăng 62 – 83% so với cùng kỳ năm ngoái. 

 

 Sản xuất 

Vụ thu hoạch hồ tiêu của Brazil, nước sản xuất tiêu đứng thứ hai thế giới, sẽ bắt đầu vào tháng 9 
với sản lượng có thể dao động trong khoảng 35.000 - 37.000 tấn.  

Còn tại Sri Lanka, sản lượng tiêu của nước này dự kiến đạt 25.000 tấn trong năm nay và có khoảng 

12.000 tấn được chuyển sang từ năm ngoái. Trừ đi mức tiêu thụ nội địa khoảng 12.000 tấn, Sri 
Lanka có khoảng 25.000 tấn có sẵn để xuất khẩu. 

Sản lượng của Ấn Độ ước tính là 60.000 - 65.000 tấn, hiện đã kết thúc vụ thu hoạch và người trồng 
tiêu đang có sẵn lượng hàng để bán ra thị trường. 

Trong khi đó, The Star đưa tin, ông William SC Yii, Giám đốc Công ty Nguong Aik Sdn Bhd 

(Kuching, Malaysia), một nhà xuất khẩu tiêu tại Sarawak, dự đoán rằng:“Sản lượng tiêu của 
Malaysia sẽ giảm ít nhất 40% so với con số chính thức của năm 2020 khoảng 16.000 - 17.000 tấn 

và nguồn cung hạt tiêu sẽ vẫn thấp hơn trong hai năm tới”. 

Trong đó, sản lượng tiêu trắng eo hẹp hơn tiêu đen vì quá trình sản xuất mất nhiều thời gian hơn. 

Nhiều nông dân trồng tiêu đang có xu hướng tích trữ một lượng tiêu lớn với hy vọng sẽ có thu nhập 

cao hơn khi giá tăng thêm. Duy chỉ có những người cần tiền mặt nhanh chóng để mua các vật dụng 
thiết yếu hàng ngày là bán ra hồ tiêu, song cũng chỉ với số lượng nhỏ. 

 

 Tình hình xuất khẩu của các nhà cung cấp lớn 

Từ đầu năm 2021 đến nay, xuất khẩu hạt tiêu của các nhà cung cấp lớn nhìn chung đều giảm so 
với cùng kỳ năm ngoái do ảnh hưởng bởi một số yếu tố như nguồn cung sụt giảm do thời tiết bất lợi 
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kết hợp với diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 và tình trạng thiếu container rỗng, giá cước vận 
chuyển tăng cao.  

Trong đó, lượng hạt tiêu xuất khẩu của Việt Nam, nước xuất khẩu tiêu lớn nhất thế giới giảm 2% 

sau 8 tháng, thấp hơn so với mức giảm 10,9% của Brazil và mức giảm 9,3% của Indonesia (7 
tháng). Nhưng bù lại giá hạt tiêu của các nhà cung cấp đều tăng lên mức cao nhất trong nhiều năm 

qua. 

 

 

 

 

Brazil: Theo Cổng thông tin Ngoại thương Brazil, xuất khẩu hạt tiêu của Brazil trong 8 

tháng đầu năm đạt 55.827 tấn, trị giá 161,16 triệu USD, giảm 10,9% về lượng nhưng tăng 
32,1% về giá trị so với cùng kỳ do giá xuất khẩu tăng cao. Cụ thể, giá xuất khẩu hạt tiêu của Brazil 

đã tăng 48,3% trong 8 tháng qua lên mức bình quân 2.887 USD/tấn. 

Trong 8 tháng, lượng hạt tiêu xuất khẩu của Brazil sang một số thị trường lớn có xu hướng giảm 

như Mỹ giảm 28,6%, Việt Nam giảm 41,4%, Ai Cập giản 8,9%... 

Tuy nhiên, xuất khẩu sang Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) tăng mạnh hơn 2 lần so 
với cùng kỳ năm ngoái lên mức 7.148 tấn. Với mức tăng này, UAE đã vượt qua Mỹ để trở thành thị 

trường tiêu thụ hạt tiêu lớn  nhất của Brazil. 

Bộ Nông nghiệp Brazil (MAPA) dự kiến sẽ ban hành các biện pháp kiểm soát chặt chẽ đối với hạt 

tiêu đen xuất khẩu của nước này sang Liên minh châu Âu trong bối cảnh vấn đề về vi khuẩn 
Salmonella bắt đầu xuất hiện trên hạt tiêu vào năm 2019 đến nay đã khiến xuất khẩu tiêu của 

Brazil sang khu vực này liên tục sụt giảm.  

Bảng 1: Xuất khẩu hạt tiêu của một số nước trong các tháng đầu năm 2021                                                

(Nguồn: Trung tâm Thương mại Quốc tế và cơ quan Hải quan, cơ quan Thống kê các nước). 
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Năm 2019, EU đã đưa ra 65 thông báo về việc các lô hàng hạt tiêu Brazil có nhiễm vi khuẩn 
Salmonella, năm 2020 là 66 thông báo và 47 thông báo từ đầu năm 2021 đến nay. 

Các nhà xuất khẩu Brazil đang lo ngại tình hình xuất khẩu hạt tiêu sang thị trường châu Âu sẽ khó 

khăn hơn trong thời gian tới. 

Một yếu tố khác cũng đang ảnh hưởng đến xuất khẩu hạt tiêu của Brazil là tình hình vận chuyển 
hàng hóa ngày càng tồi tệ tại các cảng của nước này, đặc biệt là từ cảng Vitoria, nơi các container 

trống đang rất khan hiếm. 

 

 

 

Ấn Độ: Theo số liệu của Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ, xuất khẩu hạt tiêu của 

nước này trong 6 tháng đầu năm đạt 11.277 tấn, trị giá 45,87 triệu USD, tăng 43,5% về 

lượng và 57,2% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khoảng 54% sản lượng bán ra là hạt 
tiêu đã xay hoặc nghiền.  

Về thị trường, Mỹ là thị trường nhập khẩu chính của Ấn Độ với 4.195 tấn, tăng 98,5% so với cùng kỳ 

và chiếm 37% tổng lượng hạt tiêu xuất khẩu của nước này. 

 

Malaysia: Theo số liệu từ Trung tâm Thương mại quốc tế (ITC), xuất khẩu hạt tiêu của 

Malaysia trong 6 tháng đầu năm đạt 3.598 tấn, trị giá 15,27 triệu USD, giảm nhẹ 0,8% về 
lượng nhưng tăng 23,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.  

Biểu đồ 1: Xuất khẩu hạt tiêu của Brazil tới một số thị trường trong 8 tháng đầu năm 2021                                                

(Nguồn: Cổng thông tin Ngoại thương Brazil. Đơn vị: tấn). 
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Những thị trường xuất khẩu hạt tiêu lớn nhất của Malaysia là Nhật Bản chiếm 41% thị phần, Trung 
Quốc chiếm 12,6%, Đài Loan chiếm 9,1%... 

Hiện nay, Malaysia đang xây dựng các chiến lược khác nhau, bao gồm xác định các sản phẩm đầu 

ra tiềm năng nhằm nỗ lực nâng cao sự phát triển của ngành tiêu nước này. 

Trả lời báo chí trong nước, Bộ trưởng Phát triển Nông thôn Indonesia, Datuk Zuraida Kamaruddin, 
cho biết đây là yếu tố rất quan trọng để giúp Malaysia, nước hiện đang nằm trong nhóm sản xuất 

hồ tiêu hàng đầu thế giới sau Việt Nam, Indonesia và Ấn Độ, tiếp tục nâng cao chất lượng sản 
phẩm để duy trì khả năng cạnh tranh của mình. 

Malaysia sẽ xem xét những sản phẩm có thể tạo ra doanh thu cao. Bên cạnh đó, xây dựng thương 
hiệu sản phẩm cũng rất quan trọng để Malaysia có thể khẳng định thương hiệu của hạt tiêu 

Malaysia trong việc sản xuất các sản phẩm cao cấp. 

Giá trị xuất khẩu tiêu trắng Malaysia đã tăng lên hơn 60 triệu RM trong 6 tháng đầu năm nay so với 
40 triệu RM của năm ngoái. Sự gia tăng này là do sản lượng tiêu giảm nhưng thay vào đó nó mang 

lại lợi ích kinh tế cho người trồng tiêu nước này. 

 

Campuchia: Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Campuchia, Veng 

Sakhon, xuất khẩu hạt tiêu của Campuchia trong 8 tháng đầu năm nay đạt 24.847 tấn, 
tăng mạnh 551% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Riêng Việt Nam đã nhập khẩu 24.476 tấn, trở thành thị trường tiêu thụ hạt tiêu lớn nhất của 
Campuchia. Các thị trường khác là Đức, Ấn Độ, Pháp, Bỉ, Đài Loan của Trung Quốc, Ba Lan, Cộng 

hòa Séc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Singapore, Mỹ, Thụy Điển, Anh, Australia, Thụy Sĩ, Canada, 
Kazakhstan và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, khmertimeskh đưa tin. 

Hạt tiêu hiện được trồng tại khá nhiều vùng ở Campuchia, trong đó có các tỉnh Kampong Cham, 

Thbong Khmum, Kampot và Kep. Hạt tiêu Kampot là thương hiệu nổi tiếng nhất của Campuchia, vì 
đã được Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cấp GI vào năm 2010 và Liên minh châu Âu (EU) từ 

năm 2016. 

Thương hiệu hạt tiêu Kampot hiện được đăng ký bảo vệ bản quyền quốc tế tại 32 nước theo Hiệp 

định Geneva về thỏa thuận tên gọi nguồn gốc sản phẩm và chỉ dẫn địa lý. 

 

 Tiêu thụ 

Mỹ: Sau khi các hoạt động du lịch, giải trí, khách sạn và nhà hàng tại Mỹ được mở cửa 
trở lại, nhu cầu đối với hàng hóa nói chung và hạt tiêu nói riêng của nước này đã tăng rất 

mạnh so với trước đó. 
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Số liệu từ Ủy Ban Thương mại Quốc tế Mỹ cho thấy, nhập khẩu hạt tiêu của Mỹ trong tháng 7 đã 
đạt mức cao nhất kể từ trước đến nay với 10.351 tấn, tăng 11,5% so với tháng trước và tăng 42,4% 

so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, nhập khẩu hạt tiêu của Mỹ đã ghi nhận mức tăng trưởng 
trong 5 tháng lên tiếp. 

 

 

Lũy kế sau 7 tháng đầu năm, nhập khẩu hạt tiêu của Mỹ đạt 55.261 tấn, tăng 10,8% so với cùng kỳ 
năm ngoái và tăng 8,5% so với 7 tháng năm 2019, thời điểm trước khi dịch COVID-19 diễn ra. 

Đáng chú ý, Việt Nam là nguồn cung hạt tiêu lớn nhất cho thị trường Mỹ trong 7 tháng với thị phần 
chiếm tới 65,4% tổng khối lượng hạt tiêu nhập khẩu của nước này, đạt 36.132 tấn, tăng 10% so với 

cùng kỳ năm ngoái. Riêng trong tháng 7, nhập khẩu hạt tiêu của Mỹ từ Việt Nam tăng 30,4% so với 
tháng 6 và tăng 55,3% so với cùng kỳ, đạt 7.446 tấn. 

Bên cạnh đó, Mỹ cũng tăng mạnh nhập khẩu hạt tiêu từ một số thị trường khác như: Indonesia, Ấn 

Độ, Trung Quốc... trong 7 tháng. 

Trái lại, lượng hạt tiêu của Mỹ nhập khẩu từ thị trường lớn thứ hai là Brazil chỉ đạt 7.319 tấn trong 7 

tháng, giảm 22,3% so với cùng kỳ. 

 

 

 

 

 

Biểu đồ 2: Lượng hạt tiêu nhập khẩu của Mỹ qua các tháng năm 2020 – 2021 (Nguồn: USITC DataWeb). 
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Ấn Độ: Trong 6 tháng đầu năm, nhập khẩu hạt tiêu của Ấn Độ tăng mạnh 45% so với 
cùng kỳ năm ngoái lên mức18.800 tấn. Trong đó, Sri Lanka, Việt Nam và Brazil lần lượt 

chiếm 33%, 31% và 14% thị phần cung cấp, số liệu từ Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ. 

Theo đó, lượng hạt tiêu nhập khẩu của Ấn Độ từ Sri Lanka đã tăng mạnh gần 4 lần so với cùng kỳ 

lên mức 6.229 tấn, trong khi Việt Nam giảm gần 7% xuống 5.856 còn Brazil không đổi ở mức 2.811 
tấn. 

Còn theo Thehindubusinessline, những người trồng tiêu tại Ấn Độ đang tỏ ra lo ngại về sự sẵn có 

ngày càng tăng của hạt tiêu Sri Lanka trên thị trường khiến giá trong nước giảm. Giá tiêu đen nội 
địa của Ấn Độ trong tuần đầu tháng 9 đã giảm 5 rupee/kg so với tuần trước đó.  

Hiện nay, ngành tiêu Ấn Độ đang nhập khẩu nhiều hơn để đáp ứng nhu cầu trước mùa lễ hội sắp 
tới. Trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 5, kho dự trữ 500 tấn hạt tiêu Sri Lanka đã bị đình 

trệ tại cảng Tuticorin và mới đây đã được giải phóng để chuyển đến các nhà nhập khẩu với giá 405 
rupee/kg. 

Bảng 2: Một số thị trường cung cấp hạt tiêu lớn nhất cho thị trường Mỹ trong 7 tháng đầu năm 2021 

(Nguồn: USITC DataWeb). 
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Trong khi đó, giá tiêu nội địa Ấn Độ đang dao động trong khoảng 390-395 rupee/kg. Cộng thêm 
thuế GST và phí vận chuyển thì mức giá giao cho thị trường Bắc Ấn Độ vào khoảng 425 rupee/kg. 

Theo các nhà sản xuất, thị trường trong nước hiện tràn ngập hạt tiêu Sri Lanka kể cả trung tâm sản 
xuất và tiêu thụ do nhu cầu trong mùa lễ hội tăng mạnh. 

Với sản lượng xuất khẩu hạt tiêu ở mức cao và đồng tiền nội tệ suy yếu các nhà xuất khẩu Sri 

Lanka đã giảm giá chào bán hạt tiêu xuống mức 4.000 USD/tấn trong tuần đầu tháng 9 so với 
4.300 USD/tấn của tuần trước đó. 

 

Trung Quốc: Theo số liệu của Hải quan Trung Quốc, nhập khẩu hạt tiêu của nước này 

trong tháng 7 đạt 1.185 tấn, tăng 29,6% so với tháng trước và tăng 11,6% so với cùng kỳ 
năm ngoái. 

Tuy nhiên, tính chung 7 tháng đầu năm, nhập khẩu hạt tiêu của Trung Quốc giảm 26,2% về lượng và 

giảm 7,1% về trị giá so với cùng kỳ, đạt 9.490 tấn, trị giá 33,6 triệu USD.  

Indonesia và Việt Nam là hai thị trường xuất khẩu hạt tiêu lớn nhất vào Trung Quốc trong 7 tháng 

với thị phần chiếm 54,8% và 27,3% trong tổng khối lượng hạt tiêu nhập khẩu của nước này. Tuy 
nhiên, so với cùng kỳ năm ngoái lượng hạt tiêu nhập khẩu từ Indonesia giảm 21,3% xuống còn 

5.202 nghìn tấn; tương tự, Việt Nam giảm 41,2% xuống còn 2.594 tấn. 

Trong số các thị trường cung cấp hạt tiêu chính cho thị trường Trung Quốc trong 7 tháng, giá hạt 
tiêu xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này ghi nhận mức tăng cao nhất khi tăng tới 57,4% so 

với cùng kỳ, đạt bình quân 3.438 USD/tấn. 

Giá hạt tiêu nhập khẩu của Trung Quốc từ Indonesia cũng tăng 18,2% trong 7 tháng lên 3.458 

USD/tấn, từ Brazil tăng 42,1% lên 3.215 USD/tấn và từ Malaysia tăng 10% lên 3.688 USD/tấn. 

 

Biểu đồ 3: Thị phần các nguồn cung hạt tiêu cho thị 

trường Trung Quốc (Nguồn: Hải quan Trung Quốc). 
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 Diễn biến giá 

Trong tháng 8 và nửa đầu tháng 9, giá hạt tiêu thế giới có xu hướng tăng và đạt mức cao nhất 

trong gần 4 năm do nguồn cung hạn chế trong khi nhu cầu tại các thị trường lớn như Mỹ, Trung 
Đông, Trung Quốc và châu Âu duy trì ở mức cao. 

Tại cảng Lampung ASTA của Indonesia, giá tiêu đen xuất khẩu tính đến ngày 14/9 đạt 4.369 

USD/tấn, tăng mạnh 11,1% so với một tháng trước. 

Tại Brazil, giá tiêu đen xuất khẩu cũng tăng 2,5% so với giữa tháng 8 lên mức 4.050 USD/tấn. Mặc 

dù tình hình vận tải hàng hóa của nước này đang gặp nhiều khó khăn do thiếu container và giá 
cước vận chuyển tăng nhưng hạt tiêu Brazil vẫn là một lựa chọn thay thế rẻ hơn so với giá cước vận 

chuyển ở châu Á. 

Tương tự, giá tiêu đen tại cảng Kuching của Malaysia đạt 6.020 USD/tấn, tăng 3,3% và ghi nhận 
mức giá cao nhất trên thị trường giao dịch. Còn tại cảng Kochi-Ấn Độ, giá tiêu đen tăng 1% so với 

giữa tháng 8 lên mức 5.635 USD/tấn. 

Tại cảng TP HCM (Việt Nam), giá tiêu đen xuất khẩu loại 500g/l và 550g/l cùng tăng 1,6% so với 

tháng trước lên 4.115 - 4.215 USD/tấn vào ngày 14/9. 

 

Như vậy, giá tiêu đen tại Indonesia, Brazil và Việt Nam đã cao hơn 43 – 45% so với đầu năm 
nay và tăng 62 – 83% so với cùng kỳ năm ngoái. Tương tự, giá tiêu đen tại Malaysia đã cao 

hơn 63,8% so với đầu năm nay và tăng 58,4% so với cùng kỳ. Riêng giá tiêu của Ấn Độ tăng 
thấp nhất khi chỉ tăng 19,9% so với cùng kỳ năm trước. 

Biểu đồ 4: Giá tiêu đen quốc tế từ năm 2020 đến ngày 14/9/2021 (Nguồn: IPC. Đơn vị: USD/tấn). 
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Trên thị trường tiêu trắng, giá tiêu trắng Malaysia tính đến ngày 14/9 đạt 8.174 USD/tấn, tăng 
7,43% so với giữa tháng 8.  

Tại cảng TP HCM, giá tiêu trắng của Việt Nam tăng 1,07%, đạt 6.115 USD/tấn 

Trong khi giá tiêu trắng Indonesia ổn định ở mức 7.366 USD/tấn và người bán không có áp lực bán 

ra. 

 

 

 

 Dự báo 

Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công Thương dự báo giá hạt tiêu thế giới tiếp tục xu hướng tăng trong 

thời gian tới. Diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 ảnh hưởng đến việc thu hoạch, chế biến khó 
khăn dẫn đến nguồn cung bị gián đoạn. Hàng hóa đưa ra cảng bị ách tắc, hợp đồng xuất khẩu 

không đi được vì giá cước quá cao.  

Trong khi đó, Brazil hiện đang đối mặt với sản lượng tiêu giảm nghiêm trọng. Sản lượng tiêu sản 

xuất ở Indonesia và Việt Nam cũng không mấy khả quan.

Biểu đồ 5: Giá tiêu trắng quốc tế năm 2020 đến ngày 14/9/2021 (Nguồn: IPC. Đơn vị: USD/tấn). 
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PHẦN II: 

 

Trong tháng 8, giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu của Việt Nam đạt 3.769 USD/tấn, mức cao nhất 
kể từ tháng 1/2018, tăng 4,4% so với tháng trước và tăng tới 50,7% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Nhờ giá xuất khẩu tăng cao nên xuất khẩu hạt tiêu trong 8 tháng tuy giảm 2% về lượng nhưng vẫn 
tăng mạnh 48,3% về trị giá. 

 Sản xuất 

Theo Tổng cục Thống kê, hồ tiêu là cây trồng chủ lực của nước ta, tổng diện tích trồng hồ tiêu cả 
nước đang vào khoảng hơn 130 nghìn ha, tập trung chủ yếu ở vùng Đông Nam Bộ và Tây Nguyên 

với diện tích chiếm trên 95% diện tích trồng hồ tiêu của nước; còn lại trồng rải rác ở các tỉnh Bắc 
Trung Bộ và Duyên hải miền Trung.  

Trong giai đoạn 2016-2020 mục tiêu đối với cây hồ tiêu là ổn định diện tích khoảng 98 nghìn ha. 

Tuy nhiên, từ năm 2010 đến 2016, do giá hồ tiêu liên tục tăng cao, người dân tập trung mở rộng 

diện tích trồng ồ ạt khiến diện tích hồ tiêu trên địa bàn cả nước tăng nhanh, một số địa phương 
phát triển “nóng” dẫn đến vượt quy hoạch.  

Diện tích hồ tiêu tăng mạnh vào các năm 2017, 2018, cao nhất đạt trên 150 nghìn ha năm 2017, 

sau đó do giá giảm và không ổn định nên đến năm 2020 còn 131,8 nghìn ha, tăng 30,2 nghìn ha so 
với năm 2015 và tăng 80,5 nghìn ha so với năm 2010. 

Trong những tháng đầu năm 2021, giá hồ tiêu trong nước và giá xuất khẩu liên tục tăng. Hồ tiêu 

đang dần khởi sắc sau một thời gian dài rớt giá. Đây là tín hiệu đáng mừng cho ngành hồ tiêu nói 

chung và nông dân sản xuất hồ tiêu nói riêng.  

Tuy Việt Nam đứng số 1 thế giới về sản xuất hồ tiêu nhưng còn nhiều bất ổn, chưa bền vững. Việt 
Nam đã xuất khẩu hồ tiêu đến 105 nước và vùng lãnh thổ với kim ngạch xuất khẩu đạt cao nhất 

năm 2016 với 1.429,2 triệu USD, sau đó giảm dần vào các năm 2017, 2018, 2019 và năm 2020 chỉ 
đạt 660,6 triệu USD trong khi lượng xuất khẩu đạt cao nhất với 285,3 nghìn tấn. 
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 Nhập khẩu 

Nhập khẩu hạt tiêu của Việt Nam trong tháng 8 giảm 67% so với tháng trước xuống mức thấp nhất 

kể từ đầu năm đến nay với 588 tấn.  

Sau 8 tháng, nhập khẩu hạt tiêu đạt 19.272 tấn, giảm nhẹ 0,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Những 
thị trường cung cấp hạt tiêu lớn cho Việt Nam trong 8 tháng gồm có Indonesia đạt 7.060 tấn, tăng 

0,9%; Brazil đạt 5.486 tấn, giảm 21,7%; riêng Campuchia đạt 4.560 tấn, tăng 79,7%. 

Doanh nghiệp nhập khẩu hạt tiêu lớn nhất trong 8 tháng qua là Olam Việt Nam với 8.548 tấn, tăng 

42% so với cùng kỳ năm ngoái. 

 

 

 

 Xuất khẩu 

Xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam trong 8 tháng qua nhìn chung tương đối tích cực xét trong bối 

cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trong những tháng gần đây và sản lượng hạt tiêu trong 
nước giảm mạnh.  

Bảng 3: Việt Nam nhập khẩu hạt tiêu từ các thị trường trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2021 

(Nguồn: Số liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam). 
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Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong tháng 8 xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam đạt 17.636 tấn, 
trị giá 66,5 triệu USD, giảm 33% về lượng và 30,1% về trị giá so với tháng trước nhưng so với cùng 

kỳ năm ngoái tăng 1,9% về lượng và tăng 53,5% về trị giá.  

Lũy kế 8 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu hạt tiêu đạt 197.766 tấn, trị giá 657,8 triệu USD, giảm nhẹ 
2% về lượng nhưng tăng 48,3% về trị giá nhờ giá tăng cao. 

Đặc biệt, lượng hạt tiêu xuất khẩu của Việt Nam chỉ giảm 2% so với mức giảm 9 – 10% của các nhà 

cung cấp khác như Brazil và Indonesia. Điều này cho thấy, hạt tiêu của Việt Nam vẫn duy trì mức 
cạnh tranh cao trên thị trường. 

Không những thế, giá xuất khẩu hạt tiêu chạm ngưỡng cao nhất trong nhiều năm trở lại đây đã đưa 
hạt tiêu trở thành một trong nhưng điểm sáng trong hoạt động xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của 

Việt Nam, mang lại thu nhập cao hơn cho người trồng tiêu sau nhiều năm khó khăn do giá suy 
giảm.  

 

 

 

Trong tháng 8, giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu của Việt Nam đạt 3.769 USD/tấn, mức cao nhất kể 

từ tháng 1/2018, tăng 4,4% so với tháng trước và tăng tới 50,7% so với cùng kỳ năm ngoái.  

Bình quân 8 tháng đầu năm, giá xuất khẩu hạt tiêu đạt 3.326 USD/tấn, tăng mạnh 51,3% (tương 
ứng 1.128 USD/tấn) so với cùng kỳ năm ngoái. 

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

(Nguồn: Số liệu từ Tổng cục Hải quan Việt Nam). 
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Cơ cấu chủng loại hạt tiêu xuất khẩu trong tháng 8 tiếp tục chuyển dịch theo chiều hướng giảm 
đối với tiêu nguyên hạt và tăng đối với hạt tiêu đã xay hoặc nghiền. 

Cụ thể, lượng tiêu đen nguyên hạt xuất khẩu đạt đạt 13.019 tấn, chiếm 73,8% tỷ trọng trong tổng 

xuất khẩu hạt tiêu của tháng 8 và giảm so với mức 76,1% của tháng trước. Trong khi tỷ trọng tiêu 
đen xay và tiêu trắng xay tiếp tục tăng lên 12,8% và 3,5% trong tổng khối lượng xuất khẩu của tháng 

8 từ mức 11,4% và 3,4% của tháng trước. 

 

 

Biểu đồ 7: Giá xuất khẩu trung bình mặt hàng hạt tiêu năm 2020 – 2021 

(Nguồn: Số liệu từ Tổng cục Hải quan Việt Nam). 

Biểu đồ 8: Tỷ trọng các chủng loại hạt tiêu 

xuất khẩu của Việt Nam trong tháng 8/2021 

(Nguồn: Số liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam).  
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Trong tháng 8, lượng hạt tiêu của Việt Nam xuất khẩu sang hai thị trường tiêu thụ lớn nhất là Mỹ và 
UAE giảm 3,8% và 15,1% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt lần lượt là 4.400 tấn và 1.130 tấn. 

Tuy nhiên, lượng hạt tiêu xuất khẩu sang một số thị trường khác trong tháng 8 lại tăng cao so với 

cùng kỳ như: Pakistan tăng 172%, Đức tăng 34,2%, Hà Lan tăng 47,5%, Ai Cập tăng 192,8%... 

Tính chung 8 tháng đầu năm, lượng hạt tiêu xuất khẩu sang hầu hết thị trường lớn đều tăng mạnh 
so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, lượng hạt tiêu xuất khẩu tới Mỹ đạt cao nhất với 43.277 tấn, 

tăng 13% và chiếm 22% tổng khối lượng hạt tiêu xuất khẩu của của cả nước. 

Lượng hạt tiêu xuất khẩu sang UAE đạt 12.763, tăng 59,7%; sang Ấn Độ đạt 10.010 tấn, tăng 2,4%; 

Pakistan đạt 9.285 tấn, tăng 16,7%... 
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 Diễn biến giá 

Tại thị trường trong nước, giá hạt tiêu đã tăng khoảng 2.500 – 4.000 đồng/kg trong tháng 8 và 
tiếp tục tăng thêm khoảng 2.000 đồng/kg trong nửa đầu tháng 9. 

Tính đến ngày 14/9, giá tiêu đen tại thị trường trong nước dao động khoảng 76.000 – 80.000 
đồng/kg tùy từng địa phương, mức giá này tương đương mức cao nhất đạt được vào ngày 19/3 và 

tăng 43,4 – 46,8% so với đầu năm nay.  

Thị trường tiêu nội địa duy trì xu hướng tăng bền vững do nguồn cung phục vụ cho xuất khẩu không 
còn nhiều, trong khi các thương nhân đã rất tích cực thu gom tiêu, phục vụ nhu cầu cao dịp Lễ 

Quốc khánh của Trung Quốc (ngày 1/10) cùng với các đơn hàng xuất khẩu sang thị trường Mỹ. 

Ngoài ra, việc các địa phương phía Nam dần nới lỏng giãn cách xã hội để phát triển kinh tế cũng 

tác động tích cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu tiêu. 

 

 

 

 

Bảng 4: Xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam sang các thị trường trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2021 

(Nguồn: Số liệu từ Tổng cục Hải quan Việt Nam). 
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 Dự báo 

Giới quan sát nhận định giá tiêu trong nước có thể lên đến 85.000 đồng/kg trong thời gian tới do 

nguồn cung eo hẹp và lượng tiêu tồn kho ở mức thấp. Bên cạnh đó, việc nhiều tỉnh thành phố nới 
lỏng giãn cách xã hội sẽ khiến thị trường sôi động hơn.  

Theo Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công Thương, diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 là nguyên 
nhân khiến xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam giảm trong tháng 8/2021. Dự báo xuất khẩu hạt tiêu 

của Việt Nam sẽ tiếp tục đối mặt với khó khăn trong thời gian tới.  

Xuất khẩu hạt tiêu sang các thị trường chính có xu hướng chậm lại hoặc giảm mạnh. Hiện lượng 
hạt tiêu còn lại trong dân không nhiều, trong khi doanh nghiệp xuất khẩu cũng không mấy mặn mà 

do giá cước phí vận chuyển tăng “phi mã” và các biện pháp phòng chống dịch bệnh rất nghiêm 
ngặt. 

Trong những tháng đầu năm nay, cơ cấu chủng loại hạt tiêu xuất khẩu có sự thay đổi khá lớn. 
Doanh nghiệp giảm xuất khẩu hạt tiêu thô, thay vào đó là các chủng loại đã qua sơ chế hoặc chế 

biến chuyên sâu. Ngoài ra, ngành hạt tiêu đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm nhằm phục vụ cho 
ngành sản xuất mỹ phẩm, trong bối cảnh lệnh giãn cách xã hội khiến nhu cầu tiêu thụ hạt tiêu sử 

dụng làm gia vị cho các món ăn tại nhà hàng, khách sạn giảm. 

Việc thay đổi tư duy, trồng tiêu theo hướng hữu cơ, chủ động tìm đầu ra cho sản phẩm đã giúp hạt 
tiêu của Việt Nam chinh phục được thị trường trong và ngoài nước với giá thành cao hơn. Với mức 

Biểu đồ 9: Diễn biến giá hạt tiêu đen tại Bà Rịa – Vũng Tàu và Đồng Nai từ đầu năm 2021 đến ngày 14/9/2021 

(Nguồn: Tintaynguyen.com và giatieu.com). 
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giá như hiện tại cao gấp đôi năm ngoái nên nhiều hộ dân trong khu vực này đã trồng mới lại cây 
tiêu. 

 

 Dung lượng hạt tiêu tại Đức và thị phần của Việt Nam 

Theo Cục Xuất nhập khẩu, nhập khẩu hạt tiêu trong nửa đầu năm 2021 của Đức giảm do ảnh 

hưởng của đại dịch COVID-19. 

Theo số liệu thống kê sơ bộ từ Eurostat, Đức nhập khẩu hạt tiêu trong 6 tháng đầu năm 2021 đạt 
14.249 tấn, trị giá 43,14 triệu EUR (50,86 triệu USD), giảm 10,8% về lượng, nhưng tăng 3,0% về trị 

giá so cùng kỳ năm ngoái. 

Trong đó, nhập khẩu từ Việt Nam đạt 4.533 tấn, trị giá 13,71 triệu EUR (16,16 triệu USD), giảm 

21,9% về lượng và giảm 4,5% về trị giá so với 6 tháng đầu năm 2020.  

Thị phần hạt tiêu của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Đức giảm từ 36,34% trong 6 tháng 
đầu năm 2020 xuống 31,82% trong 6 tháng năm nay.  

Cục Xuất nhập khẩu nhận định diễn biến phức tạp của làn sóng COVID-19 ảnh hưởng tiêu cực đến 

hoạt động xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam sang Đức. Giá cước phí tăng cao đã làm giảm sức 

cạnh tranh của mặt hàng hạt tiêu của Việt Nam tại Đức so với các nước sản xuất khác như Brazil, 
Sri Lanka. Bên cạnh đó, thị trường Đức yêu cầu rất khắt khe đối với sản phẩm.  

Các sản phẩm xuất khẩu vào Đức buộc phải tuân thủ các giới hạn về thuốc bảo vệ thực vật trong 

luật pháp châu Âu. Trong khi đó, các nhà cung cấp nhỏ lẻ Việt Nam chưa đáp ứng được yêu cầu về 
thuốc bảo vệ thực vật hoặc chưa đáp ứng được yêu cầu về truy xuất nguồn gốc. Do đó, để xuất 

khẩu hạt tiêu sang thị trường Đức ổn định và bền vững, ngành hạt tiêu Việt Nam cần đáp ứng đầy 
đủ các yêu cầu về chất lượng sản phẩm, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 
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PHẦN III: 

Trong tháng 8, xuất khẩu hạt tiêu của Pearl Group, Nedspice Việt Nam, Liên Thành, Hoàng Gia Luân 
giảm so với tháng trước, trong khi Olam Việt Nam, Phúc Sinh, Gia vị Sơn Hà lại có sự gia tăng. 

8 tháng đầu năm, doanh nghiệp xuất khẩu hạt tiêu lớn nhất của Việt Nam vẫn là Pearl Group với 

18.106 tấn, giảm 11% so với cùng kỳ năm ngoái.  

Một số doanh nghiệp lớn khác cũng có khối lượng xuất khẩu giảm trong 8 tháng đầu năm nay như: 

Phúc Sinh đạt 12.435 tấn, giảm 20,8%; Haprosimex JSC đạt 9.438 tấn, giảm 7,9%; DK Commodity 
và Sinh Lộc Phát cũng giảm 28,4% và 43,8% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Trong khi đó, một số doanh nghiệp ghi nhận khối lượng xuất khẩu tăng so với cùng kỳ năm ngoái 

như: Olam Việt Nam tăng 6,1%, Nedspice Việt Nam tăng 12,1%, Liên Thành tăng 45,7%.... 
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Bộ Công Thương công bố danh sách các doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu uy tín năm 2020 

Ngày 18/8, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1974/QĐ-BCT phê duyệt Danh sách 

“Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2020. Trong đó, ngành hồ tiêu có sự góp mặt của 12 doanh 
nghiệp và đây cũng là những doanh nghiệp xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam hiện nay như CTCP 

thương mại dịch vụ Xuất nhập khẩu Trân Châu, CTCP Phúc Sinh, CTCP Sản xuất dịch vụ Xuất nhập 
khẩu Hà Nội, CTCP Đầu tư Phúc Thịnh… 

 

 

 

Bảng 5: 30 doanh nghiệp xuất khẩu hạt tiêu lớn nhất của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2021 

(Nguồn: Số liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam). 
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Bảng 6: 12 doanh nghiệp xuất khẩu hạt tiêu uy tín của Việt Nam trong năm 2020 

(Nguồn: Bộ Công Thương). 
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PHẦN IV: 

Việt Nam có nhiều tiềm năng xuất khẩu gia vị và hương liệu 

 Tại Hội nghị giao thương trực tuyến sản phẩm gia vị và hương liệu Việt Nam 2021 đầu tháng 9,  

ông Lê Hoàng Tài, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương), cho biết trong số 
các loại gia vị của Việt Nam thì hạt tiêu đã rất nổi tiếng trên thị trường thế giới và chiếm tỷ trọng 

kim ngạch xuất khẩu cao nhất.  

Hiện nay, nhu cầu nhập khẩu hạt tiêu và nhiều loại gia vị, hương liệu khác của thế giới đang tăng 

trong khi một số nguồn cung giảm lượng xuất khẩu do những bất cập gây ra từ đại dịch COVID 19, 
chi phí logistics tăng vọt. 

 

Phân tích về tiềm năng thị trường thế giới, trong đó có thị trường Ấn Độ với gia vị, hương liệu của 

Việt Nam, ông Bùi Trung Thướng, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Ấn Độ, cho biết Ấn Độ là 
nước xuất khẩu lớn nhưng đồng thời cũng nhập khẩu nhiều gia vị, trong đó có hồ tiêu.  

Cụ thể, kim ngạch nhập khẩu hương liệu, gia vị hàng năm của Ấn Độ đạt 1,4 tỷ USD, trong đó nhập 

khẩu hạt tiêu đạt 120 triệu USD và nhập khẩu hạt tiêu từ Việt Nam đạt 25-30 triệu USD. Bên cạnh 
hạt tiêu, Ấn Độ còn rất nhiều tiềm năng với quế, hồi… 

Còn theo ông Trần Trọng Kim, Phụ trách Thương vụ Việt Nam tại Arab Saudi, cho biết thị trường 
này tiêu thụ rất nhiều loại gia vị khác nhau, hầu hết là nhập khẩu từ nước ngoài trong đó có Việt 

Nam. Các loại thảo mộc, gia vị như quế, hồi, đinh hương, nhục đậu khấu, hạt tiêu và nhiều loại khác 

Hiện nay, Việt Nam đang duy trì diện tích hồ tiêu là 130.000 ha với sản lượng 180.000 

tấn/năm. 

Dù dịch COVID-19 gây ra nhiều khó khăn nhưng xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam vẫn ổn 
định. Đến nay, hạt tiêu Việt Nam đã có mặt tại 110 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. 

Khối lượng hạt tiêu Việt Nam xuất khẩu hiện chiếm 60% hạt tiêu xuất khẩu trên thế giới. 

Cùng với số lượng, chất lượng hạt tiêu của Việt Nam cũng được cải thiện và sản phẩm 
phong phú với tiêu đen, tiêu xanh, tiêu trắng, tiêu bột, tiêu ngâm dấm… 
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được thêm vào tất cả các món ăn. Các sản phẩm khác bao gồm gia vị muối, tiêu, hỗn hợp gia vị, ớt 
bột, nghệ, gừng... 

Vật liệu đóng gói chính cho các loại thảo mộc, gia vị và gia vị ở Arab Saudi nên là thủy tinh, bao bì 

linh hoạt, giấy và bìa, nhựa cứng và các loại khác. Các thùng đóng gói có nhiều loại khác nhau như 
lọ, chai, túi/gói, bồn, hộp, túi và ống. 

Còn đối với thị trường Châu Âu, ông Phạm Văn Hiển, Giám đốc Công ty LTP Import Export B.V Hà 

Lan, chia sẻ để gia vị Việt thâm nhập vào thị trường Châu Âu, các doanh nghiệp cần nghiên cứu kỹ 
thị trường khối này. Nếu các công ty chưa có phòng nghiên cứu thị trường thì có thể tham gia hội 

chợ như Anuga của Đức để quảng bá sản phẩm, tham khảo thông tin trên trang website của các 

hiệp hội, ngành nghề Châu Âu. 



 

26 
 

PHỤ LỤC THÁNG 8/2021 

 

 

 

 

 

 

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) 

Hải quan Trung Quốc 

Cổng thông tin Ngoại thương Brazil 

Cục Thống kê Indonesia (BPS) 

Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ 

Báo cáo “Thị trường hồ tiêu 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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