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TÓM TẮT THÁNG 4/2022 

 

     

Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), lượng hàng trong kho ở các quốc gia tiêu thụ vẫn còn 

đáp ứng đủ nhu cầu, do đó giá hồ tiêu toàn cầu trong những tháng qua không cho thấy sự 
dao động lớn mặc dù sản lượng hồ tiêu toàn cầu được dự báo tiếp tục giảm 3% trong năm 

2022, chủ yếu giảm từ Việt Nam và Ấn Độ. 

Thương mại hồ tiêu toàn cầu ghi nhận sự sụt giảm trong những tháng đầu năm nay. Trong 

đó, xuất khẩu của hai nhà sản xuất lớn nhất thế giới là Việt Nam và Brazil giảm lần lượt là 
16,6% và 14,7% trong 4 tháng đầu năm.  

4 tháng đầu năm, Việt Nam bất ngờ đứng đầu về nhập khẩu hồ tiêu của Brazil với khối lượng 
đạt 5.352 tấn, tăng tới 53,6% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm gần 20% tổng khối lượng hồ 

tiêu xuất khẩu của Brazil. Đây cũng là khối lượng nhập khẩu cao nhất trong nhiều năm trở lại 
đây.  

Theo số liệu của Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat), năm 2021, EU đã nhập khẩu kỷ lục 

104.980 tấn hồ tiêu với trị giá 413,6 triệu Euros, tăng 6,8% về lượng và tăng 28,3% về trị giá so 
với năm 2020. Việt Nam hiện đang là nhà cung cấp hồ tiêu lớn nhất vào EU, chiếm đến 34% 

thị phần hồ tiêu nhập khẩu của thị trường này trong năm 2021, bỏ xa các nhà cung cấp khác 
như Brazil (chiếm 20%) và Indonesia (chiếm 5%). 

Trong tháng 4, giá tiêu đen tại Indonesia và Brazil giảm trung bình 1 – 1,3% (40  - 49 

USD/tấn), trong khi tại Ấn Độ và Việt Nam tăng 0,5 – 0,7% (51,2 USD/tấn và 22 USD/tấn). Tuy 
nhiên sang đến nửa đầu tháng 5, giá tiêu đen tại hầu khắp các thị trường chủ chốt đồng loạt 

giảm 1 – 2%. 

Lượng hồ tiêu xuất khẩu sang Trung Quốc trong 4 tháng đầu năm chỉ khoảng 2.347 tấn, giảm 

8 lần (87,6%) so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, tình hình xuất khẩu hồ tiêu sang các thị 
trường chủ chốt khác như Mỹ, EU, Ấn Độ… đạt mức tăng trưởng cao. 

Nguồn cung được bổ sung từ vụ thu hoạch mới trong khi xuất khẩu sang Trung Quốc gặp 
khó khăn do chính sách Zero COVID đã đẩy giá hồ tiêu trong nước xuống mức thấp nhất kể 

từ tháng 8/2021, với mức giá hiện chỉ còn 73.000 – 76.000 đồng/kg. 
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PHẦN I: 

 

Lượng hàng trong kho ở các quốc gia tiêu thụ vẫn còn đáp ứng đủ nhu cầu, do đó giá hồ tiêu toàn 
cầu trong những tháng qua không cho thấy sự dao động lớn mặc dù sản lượng hồ tiêu toàn cầu 

được dự báo tiếp tục giảm 3% trong năm 2022, chủ yếu giảm từ Việt Nam và Ấn Độ. 

 

 Sản xuất 

Vụ thu hoạch 2022 của Việt Nam đã kết thúc, trong khi Ấn Độ, Campuchia và Brazil vẫn đang diễn ra.  

Tại Brazil, nhiều bang ở miền Đông Nam nước này đã trải qua những trận mưa lớn và lũ lụt, ảnh 
hưởng đến nguồn nguyên liệu phơi khô, dẫn đến lượng tiêu sấy bằng máy tăng. Còn tại khu vực phía 

Nam nước này, việc thu hoạch sẽ chỉ bắt đầu vào giữa năm. Hồ tiêu tại khu vực phía Nam Brazil đã 
được trồng mới trong vài năm qua và dự kiến sản lượng sẽ tăng trong những năm tới. 

Tại Ấn Độ, thu hoạch hiện đang tiếp tục ở bang Karnataka, chiếm gần 50% sản lượng của nước này. 

Tuy nhiên, việc thu hái đã hoàn tất ở hầu hết các bang Kerala và Tamil Nadu. Lượng mưa giảm trong 
giai đoạn hình thành quả mọng đã ảnh hưởng đến năng suất ở một số khu vực.  

Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), lượng hàng trong kho ở các quốc gia tiêu thụ vẫn còn đáp ứng 
đủ nhu cầu, do đó giá hồ tiêu toàn cầu trong những tháng qua không cho thấy sự dao động lớn mặc 

dù sản lượng hồ tiêu toàn cầu được dự báo tiếp tục giảm 3% trong năm 2022, chủ yếu giảm từ Việt 
Nam và Ấn Độ. 

Xuất khẩu hồ tiêu toàn cầu của các quốc gia sản xuất trong năm 2021 ước tính đạt 475.889 tấn, 

giảm khoảng 4% so với với năm 2020, thay vì giảm 9% so với dự báo trước đó. 

 

Campuchia: Chủ tịch Liên đoàn Hồ tiêu và Gia vị Campuchia (CPSF), ông Mak Ny, cho biết 

rằng sản lượng hạt tiêu không có chỉ dẫn địa lý (GI) của nước này trong năm nay dự báo sẽ 
giảm “10-40%” so với 20.000 tấn của năm ngoái. 

Đồng thời, lưu ý rằng chất lượng hồ tiêu năm nay giảm ở một số khu vực và không đáp ứng được tiêu 

chuẩn và nhu cầu của các nhà xuất khẩu. Trong khi số lượng đơn đặt hàng từ các nhà xuất khẩu vẫn 

còn hạn chế. 
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Trong khi đó, theo Kry Song, chủ một trang trại trồng tiêu hữu cơ ở tỉnh Mondulkiri, năng suất tiêu 
năm nay sẽ “thấp hơn một chút” so với năm ngoái do điều kiện thời tiết không thuận lợi khiến một số 

loại sâu bệnh phá hoại mùa màng. 

Theo CPSF, giá tiêu trung bình trong mùa thu hoạch hiện tại là 14.000 Riel/kg (3,45 USD), giảm nhẹ 
so với mức trung bình 15.000 - 17.000 Riel/kg của năm ngoái. 

Giá giảm trong năm nay là do một số yếu tố, bao gồm tác động của giá dầu tăng lên chi phí vận tải 

vốn đã tăng cao, cũng như tình trạng thiếu lao động và thiếu thị trường xuất khẩu. 

“Vào mùa thu hoạch, giá thường giảm nhẹ, nhưng mức giá hiện tại vẫn tốt hơn so với thời điểm này 

năm ngoái, khi giá giảm xuống còn 12.000 Riel/kg” CPSF cho biết. 

Bên cạnh đó, mức giá hiện tại được phần lớn được nông dân chấp nhận và mức giá này có thể 
khuyến khích người trồng mở rộng canh tác, Phnompenhpost đưa tin. 

 

 Xuất khẩu, nhập khẩu 

a. Xuất khẩu 

Thương mại hồ tiêu toàn cầu ghi nhận sự sụt giảm trong những tháng đầu năm nay. Trong đó, xuất 
khẩu của 2 nhà sản xuất lớn nhất thế giới là Việt Nam và Brazil giảm lần lượt là 16,6% và 14,7% 

trong 4 tháng đầu năm.  

Ngoài ra, xuất khẩu của Indonesia trong quý I cũng giảm mạnh 21,3% so với cùng kỳ năm trước. 

 

 

 

Brazil: Theo số liệu của Trung tâm Thống kê Ngoại thương Nhà nước Brazil (Comex Stat), 
Brazil đã xuất khẩu 7.484 tấn hồ tiêu trong tháng 4, tăng 10,1% so với tháng trước. Trong 

đó, Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Morocco là hai thị trường dẫn đầu về nhập khẩu 

Bảng 1: Xuất khẩu hồ tiêu của một số nước trong năm 2022                                                

(Nguồn: Trung tâm Thương mại Quốc tế và cơ quan Hải quan, Thống kê các nước). 
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tiêu Brazil trong tháng vừa qua, với lần lượt là 1.139 tấn và 889 tấn, cùng tăng mạnh 46% so với 
tháng trước.  

Ngược lại, lượng tiêu xuất khẩu sang Việt Nam giảm 20,8% so với tháng trước; còn Ấn Độ giảm 31%. 

Tuy nhiên, tính chung 4 tháng đầu năm, Việt Nam đứng đầu về nhập khẩu hồ tiêu của Brazil với 

khối lượng đạt 5.352 tấn, tăng tới 53,6% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm gần 20% tổng khối 
lượng hồ tiêu xuất khẩu của Brazil. Đây cũng là khối lượng nhập khẩu cao nhất trong nhiều năm trở 

lại đây.  

Giá hồ tiêu các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu từ Brazil trong 4 tháng đạt bình quân 3.864 

USD/tấn (FOB), tăng 58% so với cùng kỳ nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với mức giá 3.900 đến 
hơn 4.000 USD/tấn mà Brazil xuất khẩu sang các thị trường khác. 

Ngoài ra, lượng tiêu của Brazil xuất khẩu sang Ấn Độ cũng tăng mạnh gấp 2,2 lần cùng kỳ lên mức 

3.017 tấn. 

Ngược lại, một số thị trường lớn khác như Đức, Mỹ, UAE… lại giảm đáng kể nhập khẩu tiêu của Brazil. 

Do đó, tổng xuất khẩu tiêu của Brazil trong 4 tháng đã giảm 14,7% so với cùng kỳ 2021, xuống còn 
27.684 tấn. 

 

 
Biểu đồ 1: Lượng hồ tiêu xuất khẩu của Brazil sang một số thị trường chính trong 4 tháng năm 2022                                     

(Nguồn: Comex Stat). 
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Indonesia: Xuất khẩu hồ tiêu của Indonesia trong quý I năm nay tiếp tục giảm mạnh 
21,3% về lượng nhưng tăng 11,4% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 9.225 tấn, trị 

giá 43,8 triệu USD, theo số liệu từ Cục Thống kê Trung ương Indonesia (BPS). 

Nhìn chung lượng hồ tiêu của Indonesia xuất khẩu sang một số thị trường tiêu thụ chính của nước 
này như Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ… đều sụt giảm trong quý I.  

Indonesia đang là một trong những nhà sản xuất và xuất khẩu hồ tiêu chính trên thế giới. Tiêu đen từ 
Lampung được thị trường thế giới biết đến với cái tên "tiêu đen Lampung", trong khi tiêu trắng đến từ 

tỉnh của quần đảo Bangka Belitung được biết đến với cái tên "tiêu trắng Muntok". Hồ tiêu của hai tỉnh 
này đã thâm nhập được nhiều thị trường thế giới.  

Bên cạnh đó, ngành hồ tiêu Indonesia cũng có tiềm năng khá lớn tại thị trường nội địa nhờ vào sự 

phát triển ngày càng mạnh mẽ của ngành công nghiệp thực phẩm sử dụng nguyên liệu từ hồ tiêu và 
việc người dân sử dụng hồ tiêu làm gia vị thực phẩm ngày càng tăng. 

  

b. Nhập khẩu 

Mỹ: Theo số liệu của Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (USITC DataWeb), trong quý I, Mỹ 

đã nhập khẩu tổng cộng 19.875 tấn hồ tiêu với giá trị gần 100 triệu USD, tăng 5,2% về 
lượng và tăng 57,6% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. 

Trong đó, 72% khối lượng hồ tiêu nhập khẩu của Mỹ được cung cấp bởi Việt Nam, tương ứng 14.385 

tấn, trị giá 69,5 triệu USD, tăng 16,3% về lượng và tăng đến 81,9% về giá trị. 

Ngược lại, Mỹ giảm khối lượng hồ tiêu nhập khẩu từ một số nhà cung cấp khác như: Ấn Độ (-1,4%), 
Brazil (-5%), Indonesia (-44,9%)... 

Nhập khẩu hồ tiêu của Mỹ tăng cho thấy nhu cầu mặt hàng này tại Mỹ vẫn ở mức cao bất chấp lạm 
phát của nước này đang ở mức cao kỷ lục trong 40 năm qua. 

 

EU: Tiêu thụ hồ tiêu của châu Âu đang cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ trở lại sau đại dịch 
COVID-19. Theo số liệu của Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat), năm 2021, EU đã nhập 

khẩu kỷ lục 104.980 tấn hồ tiêu với trị giá 413,6 triệu Euros, tăng 6,8% về lượng và tăng 28,3% về trị 
giá so với năm 2020. 

Tại EU, 67% lượng hồ tiêu được cung cấp bởi các nước ngoài EU và 33% còn lại được giao dịch giữa 

các nước nội khối. 
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Việt Nam hiện đang là nhà cung cấp hồ tiêu lớn nhất vào EU, chiếm đến 34% thị phần hồ tiêu nhập 
khẩu của thị trường này trong năm 2021, bỏ xa các nhà cung cấp khác như Brazil (chiếm 20%) và 

Indonesia (chiếm 5%). 

 

 

 

Đáng chú ý, trong vòng 5 năm trở lại đây, lượng hồ tiêu của Việt Nam xuất khẩu vào EU đã tăng rất 

mạnh (56,3%) từ 22.475 tấn của năm 2017 lên mức 35.131 tấn trong năm 2021.  

Thậm chí ngay cả khi nhu cầu tiêu thụ hồ tiêu của châu Âu sụt giảm do đại dịch COVID-19 vào năm 

2020 thì xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam sang thị trường này vẫn duy trì mức tăng trưởng ấn tượng 
8,3%. Điều này cho thấy hồ tiêu của Việt Nam đang ngày càng được người tiêu dùng châu Âu ưa 

chuộng.  

Đồng thời, việc gia tăng xuất khẩu vào thị trường khó tính bậc nhất thế giới với các tiêu chuẩn và điều 
kiện khắt khe cũng khẳng định vị thế cũng như chất lượng của hồ tiêu Việt Nam đang được nâng 

cao. 

Trái lại, Brazil đối thủ cạnh tranh lớn nhất với Việt Nam trong cuộc đua xuất khẩu hồ tiêu vào EU lại 

đang gặp nhiều khó khăn trong việc mở rộng thị phần tại châu Âu do các vấn đề liên quan đến vi 
khuẩn salmonella trên hồ tiêu.  

Xuất khẩu hồ tiêu của Brazil vào EU đã không có sự cải thiện nào đáng kể trong những năm gần đây 

và đang có xu hướng giảm dần từ 21.997 tấn năm 2019 xuống mức 21.325 tấn của năm 2020 và chỉ 
còn 20.743 tấn trong năm 2021. 

Biểu đồ 2: Lượng hồ tiêu nhập khẩu của EU giai đoạn 

2017 - 2021 (Đơn vị: tấn. Nguồn: Eurostat). 

Biểu đồ 3: Tỷ trọng các thị trường cung cấp 

hồ tiêu cho EU trong năm 2021                        

(Đơn vị: % tính theo lượng. Nguồn: Eurostat). 
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Theo nghiên cứu của Trung tâm hỗ trợ nhập khẩu từ các nước đang phát triển (CBI), tiêu đen là loại 
gia vị quan trọng và được tiêu thụ rộng rãi ở châu Âu. Mức độ phổ biến của tiêu đen không giảm theo 

thời gian do những đặc tính riêng biệt mà không loại gia vị nào thay thế được. Ngoài ra, người tiêu 
dùng châu Âu đã quen với hương vị của tiêu đen khi loại gia vị này đã có mặt trong ẩm thực châu Âu 

từ nhiều thế kỷ trước. Tiêu đen còn được mệnh danh là 'vua của các loại gia vị'. 

CBI dự báo tiêu thụ tiêu đen tại châu Âu sẽ tiếp tục tăng với tốc độ ổn định nhờ sự gia tăng dân số. 
Trong giai đoạn từ năm 2021-2025, nhập khẩu hồ tiêu của châu Âu có khả năng tăng với tốc độ từ 1-

2%/năm. 

Thị trường châu Âu có sức hút lớn đối với các nhà xuất khẩu tiêu đen chất lượng cao và được sản 

xuất bền vững. Trong năm 2019 và 2020, giá xuất khẩu bình quân của Việt Nam sang Đức (thị 
trường lớn nhất châu Âu) cao hơn 10% so với Mỹ và cao hơn 20% so với Trung Quốc. 

 

Ấn Độ: Tình hình nắng nóng gay gắt tại nhiều thị trường tiêu thụ ở Bắc Ấn Độ đã ảnh hưởng 

đến nhu cầu hồ tiêu nhưng giá mặt hàng này vẫn ổn định ở mức 515 – 520 Rupee/kg với 

tiêu chưa phân loại và 535 - 540 Rupee/kg đối với tiêu đã phân loại, theo Thehindubusinessline. 

Các nhà giao dịch cho biết, nhu cầu tiêu thụ ở các thị trường trọng điểm đang chậm lại do người mua 
có xu hướng ở trong nhà để tránh nóng. Điều này cũng đã ảnh hưởng đến nhu cầu và buộc các nhà 

sản xuất gia vị phải giảm lượng tiêu của họ. 

Tuy nhiên, các thương nhân đang mong đợi sự phục hồi nhu cầu khi bắt đầu có những cơn mưa mùa 
hè. Bên cạnh đó, việc bắt đầu mùa cưới sau lễ hội Akshaya Tritiya cũng dự kiến sẽ thúc đẩy nhu cầu 

tăng. 

Biểu đồ 4: Ba nhà cung cấp hồ tiêu lớn nhất cho EU trong giai đoạn từ năm 2017-2021 (Nguồn: Eurostat). 
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Nhưng các nhà giao dịch cũng tỏ ra lo lắng về số ca Covid gia tăng có thể làm giảm triển vọng kinh 
doanh. 

Ông Kishore Shamji, một nhà kinh doanh hồ tiêu ở Kochi, cho biết do nhu cầu thấp nên nông dân 

miễn cưỡng giải phóng lượng hàng dự trữ sẵn có của họ. Tuy nhiên, nguồn cung đối với nông dân ở 
bang Karnataka và Kerala cũng bị hạn chế do điều kiện khí hậu không chắc chắn ở những vùng này 

và dự đoán một vụ mùa nhỏ hơn trong năm nay. 

Trích dẫn các báo cáo, Shamji cho rằng sự sẵn có ngày càng tăng của hồ tiêu nhập khẩu tại nhiều 
thị trường ở khu vực Bắc Ấn Độ. Thậm chí, có những thông tin về sự sẵn có của hạt tiêu Brazil tại thị 

trường Delhi với giá 510 Rupee/kg. 

 

 Diễn biến giá 

Giá tiêu đen trên thị trường quốc tế nhìn chung giảm nhẹ trong những tháng gần đây. Trong tháng 4, 

giá tiêu đen tại Indonesia và Brazil giảm trung bình 1 – 1,3% (40  - 49 USD/tấn), trong khi tại Ấn Độ và 
Việt Nam tăng 0,5 – 0,7% (51,2 USD/tấn và 22 USD/tấn). Tuy nhiên sang đến nửa đầu tháng 5, giá 

tiêu đen tại hầu khắp các thị trường chủ chốt đồng loạt giảm 1 – 2%. 

Tại Indonesia, tính đến ngày 15/5, giá tiêu đen dao động ở mức 4.041 USD/tấn, giảm 1,6% so với 
cuối tháng 4. Còn tại Brazil và Ấn Độ, giá tiêu đen cũng giảm lần lượt là 1,3 - 2,2%, xuống còn 3.850 

và 7.041 USD/tấn.  

Giá tiêu đen tại cảng khu vực TP HCM của Việt Nam loại 500g/l và 550g/l xuất khẩu giảm 90 

USD/tấn so với cuối tháng trước, dao động 3.950 – 4.150 USD/tấn. 

 
Biểu đồ 5: Giá bình quân tiêu đen thế giới từ năm 2021 đến nửa đầu tháng 5/2022 (Nguồn: IPC). 
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Trên thị trường tiêu trắng, tính đến ngày 15/5 giá của Việt Nam giảm 90 USD/tấn so với cuối tháng 
trước, xuống còn đạt 5.950 USD/tấn.  

Giá tiêu trắng Indonesia cũng giảm 95 USD/tấn so với cuối tháng 4, xuống còn 6.786 USD/tấn. Trong 

khi đó, giá tiêu trắng Malaysia đi ngang ở mức 7.600 USD/tấn.  

 

 

 

 Dự báo 

Trong ngắn hạn, thị trường hồ tiêu có thể sẽ tiếp tục ổn định khi vụ thu hoạch mới đây của Việt Nam, 
Ấn Độ, Campuchia và Brazil sẽ giúp thị trường có sự thoải mái nhất định về nguồn cung.  

Hoạt động kinh tế tại nhiều quốc gia đang dần khởi sắc trở lại sau đại dịch có thể dẫn đến nhu cầu 

tăng. Tuy nhiên, một số nước nhập khẩu chính, đặc biệt là ở châu Á và châu Phi, vẫn chưa phục hồi 
hoàn toàn khỏi những khó khăn do đại dịch gây ra, và tiếp tục đối mặt với lạm phát cao và bất ổn 

kinh tế có thể ảnh hưởng đến nhập khẩu và tiêu dùng.  

Việc Trung Quốc tiếp tục kiên trì với chính sách “Zero COVID” cũng sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu 

dùng hồ tiêu tại nước này. 

Bên cạnh đó, giá cước vận chuyển tiếp tục bị tác động bởi những bất ổn trong vận tải hàng hóa toàn 
cầu. 

Tuy nhiên, trển vọng giá hồ tiêu trong trung và dài hạn vẫn tương đối tích cực bởi sản lượng toàn cầu 

được IPC dự báo tiếp tục giảm khoảng 3% trong năm nay. Thậm chí có thể giảm hơn bởi báo cáo vụ 

Biểu đồ 6: Giá bình quân tiêu trắng thế giới từ năm 2021 đến nửa đầu tháng 5/2022 (Nguồn: IPC). 
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mùa của Việt Nam, Campuchia hay Sri Lanka đều giảm từ 10% - 20%. Trong những năm gần đây, 
nguồn cung toàn cầu liên tục giảm trong khi nhu cầu ngày càng tăng.  

Mặc dù vậy, phía cầu cũng sẽ bị chi phối bởi các điều kiện kinh tế toàn cầu, bao gồm cả sự phục hồi 

sau tác động của đại dịch, các diễn biến địa chính trị và chính sách Zero COVID của Trung Quốc. 
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PHẦN II: 

 

Vụ thu hoạch hồ tiêu của Việt Nam đã cơ bản kết thúc với sản lượng giảm khoảng 10% so với năm 
2021, tuy nhiên giá tiêu từ đầu năm đến nay có xu hướng giảm do trùng với vụ thu hoạch cao điểm 

của Việt Nam và một số nước sản xuất khác nên nguồn cung khá dồi dào, trong khi xuất khẩu sang 
Trung Quốc giảm mạnh do tình trạng đóng cửa đường biên giới. 

 Nguồn cung 

Theo Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA), vụ thu hoạch hồ tiêu của Việt Nam đã cơ bản kết thúc với 
sản lượng giảm khoảng 10% so với năm 2021.  

Tại Đăk Nông nơi chiếm khoảng 45% sản lượng Hồ tiêu của Việt Nam tuy có sự khác biệt giữa các 

vùng thu hoạch như được mùa ở các huyện Đăk Song, Đăk R’lap, Tuy Đức và mất mùa ở Đăk Mil, Đăk 
Glong, Cư Jut, tuy nhiên đánh giá chung sản lượng tại Đăk Nông tăng 10% so với năm ngoái. 

Trong khi đó tại các tỉnh trồng tiêu trọng điểm còn lại như Gia Lai, Đăk Lăk, Bình Phước, Đồng Nai và 
Bà Rịa Vũng Tàu sản lượng giảm bình quân 20% so với năm 2021, nguyên nhân chủ yếu vẫn do ảnh 

hưởng của biến đổi khí hậu, nhiều vườn tiêu già đã quá tuổi kinh doanh nên năng suất thấp và dịch 
bệnh trên cây tiêu vẫn chưa có thuốc đặc trị. 

VPA ước tính sản lượng vụ tiêu năm 2021 là 195.000 tấn, và sản lượng năm 2022 giảm 10% vào 

khoảng 175.000 tấn. 

Trước đó, hiệp hội báo cáo với Tổ chức Hồ tiêu Quốc tế (IPC) sản lượng hồ tiêu Việt Nam năm 2022 

là 162.000 tấn giảm 10% so với niên vụ 2022. Tuy nhiên, con số này chỉ là tạm thời do thời điểm báo 
cáo chưa thu hoạch xong và qua khảo sát cho thấy tồn kho của dân còn nhiều và cao hơn so với ước 

tính ban đầu. 
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 Nhập khẩu 

Theo thống kê sơ bộ của VPA, trong tháng 4 Việt Nam đã nhập khẩu 3.510 tấn hồ tiêu, giảm 8,2% so 

với tháng trước.  

Tính đến hết tháng 4, Việt Nam đã nhập khẩu 12.105 tấn, so với cùng kỳ năm trước lượng nhập 
khẩu tăng 6,9%. Trong đó tiêu đen đạt 10.456 tấn, tiêu trắng đạt 1.649 tấn. 

Về thị trường cung cấp, Campuchia vươn lên trở thành quốc gia cung cấp hồ tiêu lớn nhất cho Việt 
Nam trong 4 tháng đầu năm với 4.709 tấn, tăng 241% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, lượng 

nhập khẩu từ Brazil đạt 3.915 tấn và Indonesia đạt 1.855 tấn với mức giảm tương ứng lần lượt là 
1,4% và 61,7%.  

Biểu đồ 7: Tình hình cung – cầu hồ tiêu Việt Nam năm 2020, ước tính năm 2021 và dự báo 2022 (Nguồn: IPC). 

Bảng 2: Việt Nam nhập khẩu hồ tiêu từ các thị trường chính trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2022 

(Nguồn: Số liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam). 
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Olam tiếp tục là doanh nghiệp nhập khẩu chủ yếu trong 4 tháng đầu năm, đạt 4.764 tấn, chiếm 
39,4% và tăng 4,4% so với cùng kỳ. Tiếp theo là các doanh nghiệp: Hồng Vũ, Trân Châu, Thái Sang, 

KSS và Liên Thành. Riêng về tiêu trắng, Indonesia là quốc gia cung cấp chủ yếu tiêu trắng cho Việt 
Nam đạt 1.493 tấn, chiếm 90,5% tổng lượng nhập khẩu tiêu trắng của Việt Nam.  

 

 Tình hình xuất khẩu 

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong tháng 4, Việt Nam xuất khẩu được 24.630 tấn hồ tiêu các 

loại với kim ngạch  đạt 114 triệu USD, tăng 3,8% về lượng và kim ngạch tăng 2,1% so với tháng trước.  

Mặc dù vậy, tính chung trong 4 tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu được 77.80 tấn hồ tiêu các loại, 
thu về 362,7 triệu USD. So với cùng kỳ năm ngoái, lượng xuất khẩu giảm 16,6% (tương đương 

15.463 tấn), tuy nhiên kim ngạch xuất khẩu tăng 28% tương đương 79,3 triệu USD. 

  

 

Giá tiêu xuất khẩu bình quân trong tháng 4 đạt 4.629 USD/tấn, giảm 1,7%  so với tháng trước nhưng 
vẫn tăng 42% so với cùng kỳ. Tính chung 4 tháng đầu năm, giá xuất khẩu bình quân hồ tiêu đạt 4.662 

USD/tấn, tăng 53,4% (tương ứng 1.623 USD/tấn) so với cùng kỳ năm ngoái.   

 

Biểu đồ 8: Xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam năm 2021 - 2022 (Nguồn: Số liệu từ Tổng cục Hải quan Việt Nam). 



 

16 
 

THỊ TRƯỜNG HỒ TIÊU VIỆT NAM THÁNG 4/2022 

 

 

Tiêu đen nguyên hạt tiếp tục là chủng loại được xuất khẩu nhiều nhất của nước ta trong 4 tháng, 

chiếm hơn 70% khối lượng với 55.780 tấn. Tiếp theo là tiêu đen đã xay chiếm 13,2% tỷ trọng (10.476 

tấn), tiêu trắng nguyên hạt chiếm 11,3% (6.571 tấn), còn lại 4,7% là tiêu trắng xay và 0,6% là tiêu 
ngâm giấm, mộc, đầu đinh, xanh, hồng,…  

 

Xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam giảm trong những tháng đầu năm nay chủ yếu là do sự ngưng trệ 

trong xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Việc Trung Quốc thắt chặt các cửa khẩu biên giới ở 
phía Bắc vì dịch bệnh COVID-19 đã khiến xuất khẩu hồ tiêu sang thị trường chủ chốt này gặp nhiều 

khó khăn và sụt giảm.  

Biểu đồ 10: Tỷ trọng các chủng loại hồ tiêu xuất 

khẩu của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2022 

(Nguồn: Số liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam).  

Biểu đồ 9: Giá xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam năm 2021 - 2022 (Nguồn: Số liệu từ Tổng cục Hải quan Việt Nam). 
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Theo số liệu từ VPA, lượng tiêu xuất khẩu sang Trung Quốc trong tháng 4 chỉ đạt 209 tấn, mức thấp 
nhất trong 4 năm trở lại đây. Điều này khiến tổng lượng tổng lượng xuất khẩu sang thị trường trong 4 

tháng đầu năm chỉ khoảng 2.347 tấn, giảm 8 lần (87,6%) so với cùng kỳ năm ngoái. 

Năm 2021, Trung Quốc là khách hàng lớn thứ hai của ngành tiêu Việt Nam, sau Mỹ với tỷ trọng 
khoảng 15%. Tuy nhiên, bước sang năm 2022, vị thế của thị trường này tụt xuống thứ 7 và tỷ trọng 

chỉ còn khoảng 3%. 

Ở chiều ngược lại, tình hình xuất khẩu hồ tiêu sang các thị trường chủ chốt khác đạt mức tăng 
trưởng khá tích cực. Theo đó, Mỹ tiếp tục đứng đầu về thị trường xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam 

trong 4 tháng đầu năm nay với thị phần chiếm 26% khối lượng, đạt 20.135 tấn, trị giá gần 100 triệu 

USD, tăng 4% về lượng và tăng tới 55,6% về trị giá so với cùng kỳ. 

Ngoài ra, lượng hồ tiêu xuất khẩu vào các thị trường trong khối EU tăng rất mạnh như: Đức tăng 
31,7%, Hà Lan tăng 41,2%, Tây Ban Nha tăng 44,5%...   

Bên cạnh đó, lượng tiêu xuất khẩu sang nhiều nước châu Á như: Ấn Độ, Hàn Quốc, Philippines, Thái 

Lan, Nhật Bản… cũng tăng mạnh trong 4 tháng đầu năm nay.  

Việt Nam hiện đang có cơ hội lớn để đẩy mạnh xuất khẩu hồ tiêu vào Ấn Độ bởi theo một số nguồn 

tin Chính phủ Ấn Độ đã cắt giảm thuế nhập khẩu hồ tiêu từ 70% xuống còn 30% từ ngày 1/5/2022. 
Trong khi đó, sản lượng tiêu của Sri Lanka, nước xuất khẩu tiêu lớn nhất vào Ấn Độ dự kiến giảm 

trong năm nay và tình trạng vỡ nợ tại Sri Lanka cũng được cho là sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến xuất 
khẩu tiêu của nước này. 

Thực tế cho thấy, 4 tháng đầu năm nay lượng hồ tiêu xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Ấn Độ 

đã tăng tới 66% lên mức 6.588 tấn. 
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Bảng 3: Xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam sang các thị trường trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2022 

(Nguồn: Số liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam và Tổng cục Hải quan Việt Nam). 
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 Diễn biến giá 

Sau khi giảm từ 1.000 - 1.500 đồng/kg trong tháng 4, giá hồ tiêu trong nước tiếp tục giảm 3.000 

đồng/kg trong nửa đầu tháng 5, xuống mức thấp nhất là 73.000 đồng/kg tại tỉnh Gia Lai; mức cao 
nhất 76.000 đồng/kg tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Tại các tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông, giá tiêu được ghi nhận ở mức 74.000 đồng/kg; tại tỉnh Đồng Nai ở 

mức 73.500 đồng/kg. 

Như vậy, tính đến giữa tháng 5 giá tiêu trong nước đã giảm khoảng 7 - 8%, từ mốc trên 80.000 

đồng/kg của đầu năm nay và ghi nhận mức thấp nhất kể từ tháng 8 năm ngoái.  

Theo VPA, giá tiêu giảm trong những tháng đầu năm nay do trùng với vụ thu hoạch cao điểm của 
Việt Nam và một số nước sản xuất khác nên nguồn cung khá dồi dào. Và một nguyên nhân khác 

giá giảm là do xuất khẩu sang Trung Quốc giảm mạnh do tình trạng đóng cửa đường biên giới. 

Với mức giá này so với cùng kỳ năm 2021 thì có tăng 10%, tuy nhiên giá phân bón tăng gần gấp đôi 

so với năm trước, cùng với đó là giá nhân công, xăng dầu... đã bào mòn hết lợi nhuận của người nông 
dân trồng tiêu. Các doanh nghiệp cũng chịu nhiều ảnh hưởng không kém khi giá logistics tiếp tục 

đứng ở mức cao trong suốt nhiều tháng.  

Thêm vào đó, việc áp dụng thu phí cảng biển của TP HCM từ ngày 1/4 càng khiến khó khăn của 
doanh nghiệp thêm chồng chất. 

 

 

Biểu đồ 11: Diễn biến giá tiêu đen tại các tỉnh Tây Nguyên và Đông Nam Bộ từ đầu năm 2021 đến 15/5/2022 

(Nguồn: Tintaynguyen.com và giatieu.com). 
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 Dự báo 

Nhận định về thị trường hồ tiêu trong thời gian tới, VPA cho biết sản lượng hồ tiêu toàn cầu 2021 tiếp 

tục giảm và chạm mức thấp nhất trong nhiều năm qua, đặc biệt là sản lượng ở Việt Nam giảm năm 
thứ 3 liên tiếp. Điều này đã kéo theo giá hồ tiêu liên tục tăng mạnh. Cán cân cung cầu năm 2022 

chuyển dần về trạng thái cân bằng.  

Tuy nhiên, VPA cho rằng nếu không có sự tham gia mạnh của yếu tố đầu cơ thì mức tăng giá có thể 
không mạnh do tổng lượng tồn và sản xuất vẫn đủ đáp ứng nhu cầu.  

Đồng thời, kỳ vọng giá tăng đang khuyến khích nông dân chăm sóc và đầu tư vườn tiêu, do đó nếu 
điều kiện thời tiết thuận lợi thì sản lượng hồ tiêu có khả năng tăng ở Việt Nam và Brazil trong năm 

sau. 

Theo đánh giá của VPA, thời gian tới thị trường hồ tiêu vẫn còn nhiều yếu tố bất ổn tác động đến 
giá. 

Chiến sự Nga và Ukraine đẩy giá nhiên liệu tăng cao, lạm phát và lãi suất ngân hàng cũng theo chiều 
hướng tương tự. Sự gia tăng lãi suất ngân hàng và các chi phí kho bãi gây bất lợi cho việc đầu cơ dài 

hạn. Đây cũng là những yếu tố góp phần thúc đẩy giá tăng trong thời gian tới. 

Áp lực giá xăng dầu làm cho chi phí vận tải đường biển đang neo ở mức cao khiến nhiều doanh 
nghiệp xuất nhập khẩu gặp khó khăn, chưa kể tình trạng kẹt cảng, thiếu container vẫn còn tiếp diễn.  

Theo thông báo mới nhất của Hãng tàu ONE, từ tháng 3/2022 giá cước đi châu Âu (đang vào khoảng 
7.300 USD cho mỗi container 20 feet) sẽ tăng thêm từ 800 - 1.000 USD. Dự báo giá xăng dầu từ nay 

đến cuối năm vẫn còn tăng khi chiến sự Nga và Ukraine vẫn còn diễn ra căng thẳng, do đó VPA 
khuyến cáo các doanh nghiệp cần thận trọng trong việc đàm phán ký kết hợp đồng để tránh rủi ro 

trong việc giá cước vận tải tăng đột biến.  

Bên cạnh đó, VPA cũng cho rằng môi trường kinh tế vĩ mô ở các nước Nam Á, Trung Đông đang có 
nhiều bất lợi, nhất là vấn đề tiền tệ, doanh nghiệp cần cẩn trọng khi giao dịch. 

Tại trong nước, sản xuất hồ tiêu Việt Nam dự kiến sẽ tiếp tục gặp bất lợi do ảnh hưởng của biến đổi 
khí hậu cùng với các nguyên nhân khách quan như sốt giá đất, giá phân, giá thuốc và nhân công 

tăng. 

Trong khi đó, quốc gia cung cấp hồ tiêu lớn thứ 2 toàn cầu - Brazil vẫn đang duy trì tốc độ tăng 
trưởng tốt cả về số lượng và giá trị xuất khẩu.   

Sự kiên định của Trung Quốc trong việc thực hiện chính sách “Zero COVID” không chỉ khiến chuỗi 

cung ứng nội địa đứt gãy mà còn tác động đến giá hồ tiêu Việt Nam trong thời gian tới khi xuất khẩu 

hồ tiêu sang Trung Quốc dự báo tiếp tục giảm, đồng thời một số lô hàng hồ tiêu đang bị kẹt ở cửa 
khẩu có thể sẽ bị bán ngược lại Việt Nam để cắt lỗ sẽ gây áp lực lên giá tiêu trong nước.  
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Ngoài ra, tình trạng tắc nghẽn vận tải biển có thể trở nên trầm trọng hơn sau khi các biện pháp 
phong tỏa và hạn chế của Trung Quốc được nới lỏng bởi sẽ có sự bùng nổ lượng hàng hóa vận 

chuyển, từ đó tạo sức ép lớn đối với giá cước giao ngay. 

Mặc dù vậy, hầu hết các quốc gia đã trở lại bình thường và sống an toàn với Covid-19. Các chuyến 
bay quốc tế đã được nối trở lại và các biện pháp hạn chế được gỡ bỏ, tạo điều kiện thuận lợi cho giao 

thương và phục hồi kinh tế.  

Do đó, các chương trình xúc tiến thương mại cũng được kỳ vọng sẽ được thực hiện như kế hoạch 
trong năm 2022 sẽ giúp các doanh nghiệp tiếp cận được với khách hàng sau 2 năm bị gián đoạn. 
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PHẦN III: 

Trân Châu, Olam, Nedspice, Haprosimex và Phúc Sinh tiếp tục là các doanh nghiệp xuất khẩu tiêu 
hàng đầu của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm. 

Tính chung 4 tháng, lượng xuất khẩu của Trân Châu tăng 52,5% so với cùng kỳ đạt 10.970 tấn và tiếp 

tục là doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu hàng đầu Việt Nam 4 tháng đầu năm 2022.  

Tiếp theo là các doanh nghiệp Olam Việt Nam, Nedspice, Haprosimex, Phúc Sinh và Liên Thành… 

Các doanh nghiệp đứng đầu xuất khẩu tiêu trắng: Olam, Nedspice, Trân Châu và Liên Thành. 

Khối các doanh nghiệp trong VPA xuất khẩu chiếm 83,8%, tăng 2,3%, trong khi đó các doanh nghiệp 
ngoài VPA xuất khẩu chiếm 16,2% và giảm 55,6% so với cùng kỳ năm ngoái.  

Ông Vũ Văn Hải, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sản xuất Dịch vụ XNK Hà Nội cho biết vụ thu 

hoạch đã đạt trên 80%. Trong khi đó, xuất khẩu những tháng đầu năm ảm đạm, thị trường Trung 
Quốc gần như không nhập, các thị trường khác cơ bản vẫn giữ vững. Hiện nay, khách hàng ngoại 

muốn mua dài hạn, tuy nhiên thị trường bất ổn khiến các doanh nghiệp khó có thể đáp ứng. 
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Bảng 4: TOP 30 doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2022 

(Nguồn: Số liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam). 
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PHẦN IV: 

Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) vẫn là rào cản lớn nhất đối với hồ tiêu 
Việt Nam khi xuất khẩu vào EU 

Ngày 6/5, tại Hà Nội, Tổ chức Oxfam tại Việt Nam cùng Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt 
Nam tổ chức Hội thảo khởi động dự án “Tăng cường năng lực xuất khẩu cho doanh nghiệp vừa và 

nhỏ trong ngành hàng gia vị, rau quả Việt Nam” (SFV- Export) do Liên minh châu Âu (EU) tài trợ. 

Tại Hội thảo, bà Hoàng Thị Liên, Chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, cho biết chúng ta đang gặp khó 

khi đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn của thị trường EU. 

“Trong đó có thể kể tới các chỉ số về dư lượng thuốc bảo vệ thực phẩm và phân bón tồn dư trong sản 
phẩm là yếu tố khó nhất với việc xuất khẩu sản phẩm. Với bộ tiêu chí nào thì doanh nghiệp xuất khẩu 

cũng phải đáp ứng, tuy nhiên, khi doanh nghiệp chúng tôi mang đi xuất khẩu, xét nghiệm có tới 800 
chất nằm trong các bộ tiêu chí này. Trong đó, có một số chất lặp đi lặp lại ở các mẫu nông sản Việt 

khi mang đi đo lường kiểm tra. Mà phía EU lại yêu cầu chỉ số tiêu chí chỉ ở mức 0,01 thậm chí là  0. 

Do đó yêu cầu là phải thay đổi ngay từ quá trình canh tác của người nông dân, có vậy doanh nghiệp 
mới tiêu thụ sản phẩm giúp bà con được”, Chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam nhấn mạnh. 

Trong khi đó, doanh nghiệp cho biết rau gia vị khó xác định mã số vùng trồng. Bởi đây là cây trồng 

ảnh hưởng nhiều bởi thời tiết nên doanh nghiệp khó có một vùng trồng ổn định mà phải thu gom từ 
nhiều vùng. Do đó, yêu cầu của thị trường EU về xác định mã số vùng trồng gây khó khăn cho doanh 

nghiệp. 

Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp cũng lo lắng về các biện pháp kiểm dịch động thực vật (SPS) của 

Hiệp định EVFTA cũng như các tiêu chuẩn khắt khe về an toàn thực phẩm (IFS, BRC), thực hành bền 
vững (PGS, FAIRTRADE), thực hành kỹ thuật khác theo yêu cầu của EU (dư lượng thuốc BVTV, tiêu 

chuẩn tiếp thị..). 

Trước những lo lắng này của doanh nghiệp, ông Lê Thanh Hoà, Phó Cục trưởng Cục Chế biến và 
Phát triển thị trường, Bộ NN&PTNT cho biết, các doanh nghiệp đang lo lắng về những tiêu chuẩn. 

Nhưng chúng ta đã có nhiều năm đóng góp ý kiến cho những mức dư lượng, chỉ số dư lượng thuốc 
bảo vệ thực vật.  
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EU xây dựng các quy định mới rất minh bạch trong các nước nội khối và ngoại khối để đáp ứng tiêu 
chuẩn của họ. Nhiều nước như Mỹ, EU, Hàn Quốc cũng cho phép đánh giá rủi ro về những quy định 

dư lượng này. 

Tuy nhiên phải nhìn nhận, bản thân doanh nghiệp cũng phải chủ động nâng cao ý thức về an toàn 
thực phẩm. Chúng ta đang nhầm lẫn giữa vấn đề chất lượng và vấn đề an toàn. 

Để có thể tăng cường sự hiện diện của các mặt hàng rau quả, gia vị của Việt Nam tại thị trường châu 

Âu, “tiếp sức” cho các doanh nghiệp xuất khẩu, Phái đoàn EU thông qua Tổ chức Oxfam và Liên đoàn 
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã hỗ trợ cho dự án “Tăng cường năng lực xuất khẩu cho 

doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành hàng gia vị, rau, quả Việt Nam” (SFV-Export).  

Dự án sẽ được triển khai trong 2 năm 2022 - 2023, nhằm tăng cường năng lực xuất khẩu vào thị 

trường EU cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành hàng gia vị, rau quả, từ đó, góp phần nâng 
cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. 
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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. 

Tổng cục Hải quan Việt Nam 

Bộ Công Thương 

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA) 

Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC)

 

Trung tâm Thống kê Ngoại thương Nhà nước Brazil 

(Comex Stat) 

Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) 

Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ (USITC) 

Tổng cục Hải quan Trung Quốc

Báo cáo “Thị trường hồ tiêu tháng 4/2022” 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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