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TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ CHUNG CỦA THẾ GIỚI THÁNG 10/2019 

 

  

TÓM TẮT: 

Bước sang tháng đầu tiên của niên vụ cà phê 2019 – 2020, sản lượng cà phê thế giới 

trong niên vụ mới được dự đoán giảm 0,9% xuống còn 167,4 triệu bao. 

Trong khi dự đoán sản lượng robusta tăng 1,5% lên 71,72 triệu bao thì sản lượng 

arabica sẽ giảm 2,7% xuống 95,68 triệu bao. 

Ở thị trường trong nước, sản lượng cũng được báo giảm khoảng 15% so với niên vụ 

2018 – 2019 xuống khoảng 25,5 triệu bao. 

Trong tháng 10, giá cà phê ở thị trường nội địa nước giảm so với tháng 9.  

Ngày 30/10/2019, giá cà phê Robusta giảm từ 4,3 - 5,1% so với ngày 30/9, xuống còn 

thấp nhất là 31.300 đồng/kg ở các huyện Di Linh và Lâm Hà tỉnh Lâm Đồng; cao nhất 

là 32.000 đồng/kg tại huyện Đắk Hà tỉnh Kon Tum.  

Tại các kho quanh khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, giá cà phê Robusta loại R1 giảm 

4,9%, xuống còn 33.200 đồng/kg.  

Tháng 11/2019 đến tháng 1/2020 là vụ thu hoạch chính niên vụ cà phê 2019/20 của 

Việt Nam, thời tiết thuận lợi sẽ giúp hạt cà phê chín nhanh hơn và chất lượng tốt hơn. 
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PHẦN I 

THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ THẾ GIỚI

1. Sản xuất 

Theo Tổ Chức Cà phê Quốc tế (ICO), sản lượng cà phê thế giới niên vụ 2018 – 2019 ước 

tính đạt khoảng 169 triệu bao, cao hơn 5,4% so với năm ngoái.  

Sản xuất robusta tăng 11% lên 70,67 triệu bao, sản xuất arabica tăng 1,7% lên 98,33 triệu 

bao do sự suy giảm từ Honduras, Mexico và Peru bù đắp cho sự gia tăng từ Brazil.  

 

Brazil không chỉ tăng sản lượng arabica mà sản lượng robusta cũng mở rộng năm thứ hai 

tăng liên tiếp sau cuộc suy thoái vào năm 2016 - 2017. Điều này dẫn đến sự tăng trưởng 

trong sản xuất cà phê của Nam Mỹ với sản lượng tăng 8,1% lên 80,69 triệu bao trong năm 

nay.  

Sản lượng cà phê ở Trung Mỹ và Mexico giảm 1,7% xuống còn 21,35 triệu bao. Tuy nhiên, 

sản xuất ở châu Phi, châu Á & châu Đại Dương tăng lần lượt 5,3% lên 18,3 triệu bao và 

4,4% lên 48,66 triệu bao. 

Theo Hiệp hội các nhà Công nghiệp và Xuất khẩu cà phê Indonesia, sản lượng cà phê của 

nước này năm 2019 đạt khoảng 700.000 tấn (tương đương hơn 11 triệu bao), trong đó 

72% là cà phê Robusta. Indonesia dự kiến sẽ gia tăng sản lượng cà phê thêm 50 - 60% 

trong vòng 5 năm tới để đón đầu sức tiêu thụ gia tăng của các thị trường mới nổi, nhất là 

Trung Quốc.  

Ấn Độ:  Năm 2019, xuất khẩu cà phê Ấn Độ giảm năm thứ hai liên tiếp vì 

lượng cà phê sẵn có sụt giảm khi sản lượng thấp hơn trong vụ mùa 2018 - 

2019 kết thúc vào tháng 9, theo The Hindu Business Line. 

Do đó, các nhà xuất khẩu đã không thể đáp ứng các đơn đặt hàng mới để xuất khẩu cà 

phê ra nước ngoài trong bối cảnh sợ mất thị phần ở châu Âu, điểm đến chính của cà phê 

nước này, cho các nhà sản xuất lớn như Việt Nam. 

Tính đến ngày 3/10, xuất khẩu cà phê từ Ấn Độ, gồm cả tái xuất khẩu, ở mức 290.000 tấn, 

cao hơn một chút so với năm ngoái là 289.000 tấn. 
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Sự gia tăng cận biên là do tái xuất khẩu cao hơn, ở mức 70.201 tấn so với 68.637 tấn 

trong năm ngoái. 

Sản lượng cà phê ở Ấn Độ đạt 220.000 tấn, cao hơn một chút so với 219.000 tấn trong 

cùng kì. 

"Nguồn cung cà phê không đủ và xuất khẩu trong tháng 10 sụt giảm khiến khối lượng 

xuất khẩu có thể giảm một vài điểm phần trăm", ông Ramesh Rajah, Chủ tịch Hiệp hội các 

nhà xuất khẩu cà phê cho biết. 

Năm 2018, xuất khẩu cà phê của Ấn Độ đạt 350.000 tấn, giảm so với mức kỉ lục 378.000 

tấn trong năm 2017. Các lô hàng trong quí IV năm 2018 ở mức 63.217 tấn. 

Khối lượng cà phê sẵn có cho lô hàng tháng 10 hạn chế chủ yếu là do vụ mùa tồi tệ năm 

ngoái. Sản lượng trong năm cà phê 2018 - 2019 đạt 319.000 tấn, theo ước tính sau gió 

mùa của Hội đồng cà phê Ấn Độ. 

"Vì lượng cà phê sẵn có hạn hẹp nên dự đoán xuất khẩu trong quí IV sẽ không khả quan. 

Các nhà xuất khẩu cũng không muốn gia tăng các đơn hàng vì không chắc chắn về nguồn 

cung. Tuy nhiên, họ lo ngại về việc mất thị trường cho các nhà sản xuất lớn như Việt 

Nam", theo ông Rajah. 

Việt Nam đang tiếp cận thị trường châu Âu. Nếu Ấn Độ không thể phục vụ cho thị trường 

đó, chúng tôi có thể mất dần thị phần. 

 Uganda: Xuất khẩu cà phê của Uganda niên vụ 2019 - 2020 dự kiến cao 

hơn khoảng 16% so với giai đoạn trước, nhờ thời tiết thuận lợi và diện tích 

trồng mở rộng. 

James Kizito Mayanja, quản lí mảng thông tin thị trường tại Cơ quan Phát triển Cà phê 

Nhà nước (UCDA) cho biết khối lượng cà phê xuất khẩu của Uganda trong niên vụ 2019 - 

2020 có thể đạt 5,1 triệu bao 60 kg, tăng từ 4,4 triệu bao trong vụ mùa trước. 

Cà phê từ lâu đã trở thành hàng hóa xuất khẩu lớn nhất của Uganda nhưng hiện đã bị 

vượt qua bởi vàng khi giá trị xuất khẩu vượt quá 1 tỉ USD tính đến tháng 6 năm nay. 

Uganda cũng là nước xuất khẩu cà phê lớn nhất châu Phi, theo sau là Ethiopia. Quốc gia 

này chủ yếu trồng cà phê robusta. 

"Năm ngoái, chúng tôi có một vụ mùa tốt và hi vọng sản lượng cao hơn trong năm nay vì 

thời tiết thuận lợi", ông Mayanja cho biết trong cuộc phỏng vấn với Reuters. 

"Ngoài ra, chương trình trồng trọt bắt đầu có kết quả vì hầu hết các cây được trồng đang 

dần trưởng thành". 

Trong những năm gần đây, chính phủ Uganda thực hiện một chương trình trồng trọt để 

thúc đẩy xuất khẩu với nông dân được cung cấp hạt giống miễn phí để mở rộng diện tích 

và thay thế những cây già cỗi, không năng suất. 
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Uganda đã trải qua những trận mưa lớn trong những tháng gần đây gồm cả những vùng 

trồng cà phê chính ở miền Trung, miền Tây và miền Đông. 

Việt Nam: Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nghiệp chế 

biến cà phê tại Việt Nam có nhiều khởi sắc với 97 cơ sở chế biến cà phê 

nhân, công suất thực tế đạt hơn 1,2 triệu tấn. Đối với cà phê hòa tan, hiện có 

8 nhà máy qui mô lớn với công suất thiết kế đạt hơn 36.400 tấn/năm và công suất thực tế 

đạt gần 98%. 

Hiện tại, cà phê Việt Nam đã xuất khẩu trên 80 quốc gia và vùng lãnh thổ, đứng thứ hai 

thế giới và dẫn đầu toàn cầu về cà phê robusta.  

Năm 2018, Việt Nam xuất khẩu được gần 1.9 triệu tấn cà phê, trị giá 3.5 tỉ USD, tăng gần 

20% về lượng, tăng 1% về trị giá so với năm 2017. 

Theo China Dialogue, hạn hán nghiêm trọng do biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng nặng nề 

đến ngành cà phê ở khu vực sông MeKong và kĩ thuật canh tác thâm canh cũng là một 

phần vấn đề tại nơi đây. 

Người dân tại các làng thành phố Buôn Ma Thuột thất vọng vì năm nay không có các đợt 

gió mùa vào tháng 4 hoặc tháng 5. 

Hạn hán nghiêm trọng ở khu vực hạ lưu sông Mê Kông gồm Việt Nam, Campuchia, Lào, 

Myanmar, Thái Lan và vùng Tây Nam Trung Quốc đã khiến lưu lượng sông xuống mức 

thấp nhất trong một thế kỉ. 

Hạn hán là gánh nặng thường trực đối với các tỉnh trồng cà phê Việt Nam trong những 

năm gần đây. Năm 2016, vấn nạn này đã gây ra tình trạng khẩn cấp ở khu vực miền Trung 

và miền Nam. 

Năm 2018, diện tích trồng cà phê của Việt Nam đạt 688.400 ha, với năng suất hơn 1,6 

triệu tấn. 

Dọc hơn một ngàn km khu vực thượng lưu sông Mekong, thời tiết tại tỉnh Vân Nam, Trung 

Quốc cũng đang nóng lên. Nhiều cây cà phê chết vì hạn hán. Cà phê không nở hoa, và hạt 

không phát triển. 

Theo Hiệp hội Công nghiệp Cà phê tỉnh Vân Nam, hạn hán năm nay đã ảnh hưởng đến 

hơn 2.000 ha cà phê của tỉnh và sản lượng dự kiến giảm 5 - 10%. 

Tại Việt Nam, sản lượng cà phê cũng được dự đoán sẽ giảm mạnh do khan hiếm nước, 

Reuters đưa tin. 
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Biểu đồ 1: Sản lượng cà phê thế giới trong 5 năm 2013 – 2018 (Nguồn: International Coffee Council – 

Đơn vị: Triệu bao)  

Biểu đồ 2: Số lượng nông trại trồng cà phê tại các nước (Nguồn: International Coffee Council – Đơn vị: 

Triệu nông trại)  
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2. Tiêu thụ 

Theo ICO, các lô hàng robusta trong tháng 9 giảm 12,9% xuống còn 3,02 triệu bao. Xuất 

khẩu robusta từ Colombia giảm nhẹ 8,5% xuống còn 1,08 triệu bao. Tuy nhiên từ các quốc 

gia khác tăng 5% lên 1,98 triệu bao trong khi từ Brazil tăng 5,2% lên 3,21 triệu bao. 

Mặc dù các lô hàng trong tháng 9 giảm, tổng xuất khẩu cà phê trong năm 2018 - 2019 

đạt kỉ lục mới 129,43 triệu bao, cao hơn 8,1% so với năm 2017- 2018. Xuất khẩu arabica 

và robusta lần lượt tăng 12,3% lên 85,01 triệu bao và 0,9% lên 44,43 triệu bao. 

So với tỉ lệ trung bình hàng năm là 2,1% trong 10 năm trước, tăng trưởng tiêu dùng toàn 

cầu trong năm 2018 - 2019 và 2019 - 2020 ước tính sẽ chậm lại.  

Sản lượng tiêu thụ cà phê trên thế giới trong năm nay tăng 1,7% lên 165,35 triệu bao và 

trong năm 2019 - 2020 dự kiến sẽ tăng 1,5% lên 167,9 triệu bao.  

Nhu cầu cà phê toàn cầu dự kiến sẽ bị ảnh hưởng bởi sự suy giảm tăng trưởng kinh tế 

toàn cầu, đặc biệt là các thị trường mới nổi và các nền kinh tế đang phát triển, theo mô tả 

của Quĩ Tiền tệ Quốc tế trong báo cáo Triển vọng kinh tế thế giới tháng 10/2019. 

Trong năm 2019 - 2020, nhu cầu cà phê ở châu Á & châu Đại Dương dự đoán tăng 3% lên 

37,84 triệu bao và ở Bắc Mỹ tăng 1,7% lên 30,97 triệu bao.  

Nhu cầu cà phê từ châu Phi ước tính tăng 1,8% lên 11,94 triệu bao, từ Trung Mỹ & Mexico 

tăng 1,4% lên 5,47 triệu bao và từ châu Âu tăng 1,2% lên 54,54 triệu bao. Tuy nhiên, tiêu 

thụ ở Nam Mỹ có khả năng duy trì ổn định ở mức 27,14 triệu bao trong năm 2019 - 2020. 

 

  

Biểu đồ 3: Tiêu thụ cà phê thế giới (Nguồn: ICO – Đơn vị: Triệu bao)  
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Biểu đồ 4: Tỉ lệ cà phê có thể xuất khẩu so với sản lượng (Nguồn: International Coffee Council – Đơn vị: 

Triệu bao)  

Biểu đồ 5: Lượng tiêu thụ cà phê trên đầu người (Nguồn: International Coffee Council)  
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Ấn Độ: Năm 2019, xuất khẩu cà phê Ấn Độ giảm năm thứ hai liên tiếp vì 

lượng cà phê sẵn có sụt giảm khi sản lượng thấp hơn trong vụ mùa 2018 - 

2019 kết thúc vào tháng 9, theo The Hindu Business Line. 

Do đó, các nhà xuất khẩu đã không thể đáp ứng các đơn đặt hàng mới để xuất khẩu cà 

phê ra nước ngoài trong bối cảnh sợ mất thị phần ở châu Âu, điểm đến chính của cà phê 

nước này, cho các nhà sản xuất lớn như Việt Nam. 

Tính đến ngày 3/10, xuất khẩu cà phê từ Ấn Độ, gồm cả tái xuất khẩu, ở mức 290.000 tấn, 

cao hơn một chút so với năm ngoái là 289.000 tấn. 

Sự gia tăng cận biên là do tái xuất khẩu cao hơn, ở mức 70.201 tấn so với 68.637 tấn 

trong năm ngoái. 

Sản lượng cà phê ở Ấn Độ đạt 220.000 tấn, cao hơn một chút so với 219.000 tấn trong 

cùng kì. 

"Nguồn cung cà phê không đủ và xuất khẩu trong tháng 10 sụt giảm khiến khối lượng 

xuất khẩu có thể giảm một vài điểm phần trăm", ông Ramesh Rajah, Chủ tịch Hiệp hội các 

nhà xuất khẩu cà phê cho biết. 

Năm 2018, xuất khẩu cà phê của Ấn Độ đạt 350.000 tấn, giảm so với mức kỉ lục 378.000 

tấn trong năm 2017. Các lô hàng trong quí IV năm 2018 ở mức 63.217 tấn. 

Khối lượng cà phê sẵn có cho lô hàng tháng 10 hạn chế chủ yếu là do vụ mùa tồi tệ năm 

ngoái. Sản lượng trong năm cà phê 2018 - 2019 đạt 319.000 tấn, theo ước tính sau gió 

mùa của Hội đồng cà phê Ấn Độ. 

"Vì lượng cà phê sẵn có hạn hẹp nên dự đoán xuất khẩu trong quí IV sẽ không khả quan. 

Các nhà xuất khẩu cũng không muốn gia tăng các đơn hàng vì không chắc chắn về nguồn 

cung. Tuy nhiên, họ lo ngại về việc mất thị trường cho các nhà sản xuất lớn như Việt 

Nam", theo ông Rajah. 

Việt Nam đang tiếp cận thị trường châu Âu. Nếu Ấn Độ không thể phục vụ cho thị trường 

đó, chúng tôi có thể mất dần thị phần. 

 Uganda: Xuất khẩu cà phê của Uganda niên vụ 2019 - 2020 dự kiến cao 

hơn khoảng 16% so với giai đoạn trước, nhờ thời tiết thuận lợi và diện tích 

trồng mở rộng. 

James Kizito Mayanja, quản lí mảng thông tin thị trường tại Cơ quan Phát triển Cà phê 

Nhà nước (UCDA) cho biết khối lượng cà phê xuất khẩu của Uganda trong niên vụ 2019 - 

2020 có thể đạt 5,1 triệu bao 60 kg, tăng từ 4,4 triệu bao trong vụ mùa trước. 

Cà phê từ lâu đã trở thành hàng hóa xuất khẩu lớn nhất của Uganda nhưng hiện đã bị 

vượt qua bởi vàng khi giá trị xuất khẩu vượt quá 1 tỉ USD tính đến tháng 6 năm nay. 
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Uganda cũng là nước xuất khẩu cà phê lớn nhất châu Phi, theo sau là Ethiopia. Quốc gia 

này chủ yếu trồng cà phê robusta. 

"Năm ngoái, chúng tôi có một vụ mùa tốt và hi vọng sản lượng cao hơn trong năm nay vì 

thời tiết thuận lợi", ông Mayanja cho biết trong cuộc phỏng vấn với Reuters. 

"Ngoài ra, chương trình trồng trọt bắt đầu có kết quả vì hầu hết các cây được trồng đang 

dần trưởng thành". 

Trong những năm gần đây, chính phủ Uganda thực hiện một chương trình trồng trọt để 

thúc đẩy xuất khẩu với nông dân được cung cấp hạt giống miễn phí để mở rộng diện tích 

và thay thế những cây già cỗi, không năng suất. 

Uganda đã trải qua những trận mưa lớn trong những tháng gần đây gồm cả những vùng 

trồng cà phê chính ở miền Trung, miền Tây và miền Đông. 

3. Diễn biến giá 

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), trong tháng 10, giá cà phê Robusta trên thị 

trường thế giới giảm so với tháng 9. 

Cụ thể, trên sàn giao dịch London, ngày 30/10 cà phê Robusta giao kỳ hạn tháng 11/2019 

giảm 5,3% so với ngày 30/9, xuống còn 1.251 USD/tấn.  

Trên sàn giao dịch New York, ngày 30/10 cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2019 giảm 

1,9% so với ngày 30/9/2019, xuống 98,95 Uscent/pound. 

Cục Xuất nhâp khẩu cho biết giá cà phê toàn cầu giảm do nguồn cung dư thừa và tăng 

trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại. Theo ICO, niên vụ cà phê 2018-2019 mức dư thừa cà 

phê toàn cầu lên tới 8 triệu bao (loại 60 kg), tương đương với 5% tổng sản lượng toàn cầu.

  

 Biểu đồ 6: Diễn biến giá cà phê Robusta giao kỳ hạn trong tháng 10/2019 (Nguồn: Cục xuất nhập khẩu – 

Đơn vị: USD/tấn)  
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4. Dự báo 

Theo ICO, sản lượng cà phê trên thế giới trong năm 2019-2020 dự kiến giảm 0,9% xuống 

còn 167,4 triệu bao. Sản lượng từ khu vực châu Á & châu Đại Dương sẽ tăng 1,9% lên 

49,58 triệu bao. Sản lượng cà phê Việt Nam dự đoán duy trì ổn định ở mức 31,2 triệu bao 

trong năm tới.  

Trong khi dự đoán sản lượng robusta tăng 1,5% lên 71,72 triệu bao thì sản lượng arabica 

sẽ giảm 2,7% xuống 95,68 triệu bao. 

 

Sự sụt giảm trong sản xuất arabica phần lớn là do vụ mùa 2019-2020 của Brazil rơi vào 

cuối năm của chu kì hai năm một lần. Do sự suy thoái này, sản xuất ở Nam Mỹ có thể 

giảm 3,2% xuống còn 78,08 triệu bao.  

Sản lượng từ Colombia ước tính tăng 1% lên 14 triệu bao, cao hơn một chút so với sản 

lượng trong hai năm qua.

 

Sản lượng từ khu vực châu Á & châu Đại Dương sẽ tăng 1,9% lên 49,58 triệu bao. Sản 

lượng cà phê Việt Nam dự đoán duy trì ổn định ở mức 31,2 triệu bao trong năm tới. Sản 
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lượng của Indonesia giảm 13,2% trong niên vụ 2018-2019 nhưng dự kiến sẽ phục hồi 

16,8% lên 11 triệu bao trong năm 2019 - 2020.  

Ấn Độ có thể tiếp tục trải qua một mùa sản xuất tồi tệ nữa vào năm tới do thời tiết không 

thuận lợi, đạt 5,31 triệu bao, thấp hơn 0,3% so với năm nay và sẽ là năm thứ ba giảm liên 

tiếp. 

Vụ thu hoạch ở Trung Mỹ và Mexico dự đoán tăng 0,9% lên 21,54 triệu bao. Sản lượng từ 

Honduras sẽ giảm 0,4% xuống còn 7,3 triệu bao trong khi sản lượng của Mexico có thể 

tăng 1,1% lên 4,4 triệu bao.  

Sau khi sụt giảm 134.000 bao trong năm nay do thời tiết không thuận lợi, sản lượng từ 

Costa Rica ước tính tăng 8,6% lên 1,55 triệu bao trong niên vụ mới. 

Sản lượng cà phê của châu Phi dự kiến giảm 0,6% xuống còn 18,2 triệu bao. Mức tăng 

1,2% lên 7,55 triệu bao ở Ethiopia và 1% lên 4,75 triệu bao ở Uganda có thể sẽ bị kéo 

xuống bởi sự sụt giảm từ các nhà sản xuất châu Phi khác.  

Sản lượng của Côte d'Ivoire's ước tính giảm 4,1% xuống còn 2 triệu bao sau khi tăng 

41,6% lên 2,09 triệu bao trong năm nay. Sản xuất ở Tanzania sẽ giảm 17,9% xuống còn 

924.000 bao khi vụ arabica của nước này bước vào giai đoạn cuối năm. 

Brazil dự kiến mùa vụ cà phê lớn 

Các đồn điền cà phê trên khắp Minas Gerais, bang sản xuất hàng đầu của Brazil đã nở rộ 

hoa trong tuần này, báo hiệu vụ mùa bội thu trong niên vụ tới. 

Nông dân và các nhà phân tích Brazil đã chia sẻ hình ảnh và video về những cây cà phê 

nở rộ hoa hoặc phủ đầy nụ hoa.  

Các nhà nông học cho biết hoa nở nhiều và đồng đều cùng với độ ẩm đầy đủ và nhiệt độ 

ôn hòa, có thể dẫn đến sản xuất tốt, theo Reuters. 

"Nhìn chung, cây cà phê đang phát triển rất tốt, nhưng chúng tôi khá lo lắng về những cơn 

mưa sắp tới và hi vọng nhiệt độ sẽ ổn định", theo bà Mariana Caetano, giám đốc điều 

hành tại Guima Café, một công ty sản xuất cà phê trực thuộc ngân hàng Brazil BMG, với 

900 ha đất trồng cà phê ở vùng Cerrado, bang Minas Gerais. 

Bà cho biết do lượng mưa khan hiếm, công ty phải giữ cho cây cà phê khỏe mạnh bằng 

cách tưới nhỏ giọt. Tuy nhiên, hồ chứa đang cạn kiệt, bà Caetano lo ngại việc tưới nước 

liệu có thể được duy trì nếu không có mưa hay không. 

Theo Ngân hàng Rabobank, sản lượng cà phê Robusta của Brazil sẽ tăng mạnh trong vài 

năm tới. Sản lượng cà phê Robusta của Brazil đang quanh mức 18 triệu bao/ năm, dự báo 

trong niên vụ 2020/21, sản lượng cà phê Robusta của Brazil có thể đạt từ 20 - 25 triệu 

bao. Nhiều khả năng, Brazil sẽ thay thế Việt Nam trở thành nước sản xuất và xuất khẩu cà 

phê Robusta lớn nhất toàn cầu. 
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PHẦN II 

THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ VIỆT NAM 

1. Sản xuất 

Theo ước tính của ICO, sản lượng cà phê Việt Nam niên vụ 2018 - 2019 ước giảm 1,3% so 

với niên vụ trước đó xuống còn 30 triệu bao. 

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chủ đầu tư dự án Chuyển đổi nông nghiệp 

bền vững tại Việt Nam (VnSAT) cho biết theo mục tiêu đến cuối dự án cần đạt là 10.000 

ha được tái canh đúng kỹ thuật, sử dụng nguồn giống đạt tiêu chuẩn và áp dụng các kỹ 

thuật canh tác bền vững.  

Thông qua các hoạt động hỗ trợ tích cực, đến nay diện tích cà phê tái canh trong vùng dự 

án đã thực hiện được 14.133 ha, đạt 141% mục tiêu đề ra. 

 

 

Theo báo cáo từ Ban quản lý dự án VnSAT 5 tỉnh Tây Nguyên, nhờ các chương trình đào 

tạo, tập huấn kỹ thuật của dự án và được sử dụng nguồn giống cà phê đạt chuẩn của dự 

án nên các vườn cà phê tái canh trong vùng dự án đều sinh trưởng tốt, ít sâu bệnh, tỷ lệ 

tái canh thành công đạt trên 95%. 

Diện tích cà phê tái canh

Đăk Lăk 2.642 ha

4.742 ha

2.791 ha

3.577 ha

362 ha

88%

169%

164%

179%

72%

Đăk Nông

Gia Lai

Lâm Đồng

Kon Tum

So với kế hoạch

Bảng 1: Diện tích cà phê tái canh trong vùng dự án. 
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2. Tiêu thụ 

 Số liệu xuất khẩu cà phê 

Theo Bộ NN&PTNT, xuất khẩu cà phê tháng 10 ước đạt 87 nghìn tấn với giá trị đạt 158 
triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu cà phê 10 tháng đầu năm 2019 ước đạt 1,35 triệu tấn 
và 2,33 tỷ USD, giảm 14,6% về khối lượng và giảm 22,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 
2018.  

Đức và Mỹ tiếp tục là hai thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất của Việt Nam trong 9 tháng 

đầu năm 2019 với thị phần lần lượt là 13,3% và 8,6%.  

 

 

 

9 tháng đầu năm 2019, ngoại trừ hai thị trường Philippines có giá trị xuất khẩu cà phê 

tăng 15%, hầu hết các thị trường chính đều giảm so với cùng kỳ năm 2018. 

Tháng 9, xuất khẩu cà phê robusta, arabica và excelsa giảm so với tháng 9/2018, nhưng 

xuất khẩu cà phê chế biến tăng 34,4% về lượng và tăng 38,3% về trị giá, đạt 3,9 nghìn tấn, 

trị giá 19,28 triệu USD.  

Theo Bộ NN&PTNT, tính đến hết tháng 9/2019, diện tích cà phê cả nước ước đạt 

688.300 ha, năng suất đạt trung bình 2,6 tấn/ha, sản lượng cà phê nhân năm 2018 ước 

đạt 1.623 triệu tấn, tăng 94.000 tấn so với năm trước.  

Cây cà phê hiện được trồng tại 20 tỉnh, nhiều nhất là Đắk Lắk với gần 210.000 ha, Lâm 

Đồng hơn 170.000 ha, Đắk Nông khoảng 130.000 ha. 

Đức

Mỹ

Các nước khác

Biểu đồ 7: Thị trường tiêu thụ cà phê lớn của Việt Nam. 
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9 tháng đầu năm nay, xuất khẩu cà phê chế biến tăng 3,7% về lượng, nhưng giảm 0,3% về 

trị giá so với 9 tháng đầu năm 2018, đạt 28,6 nghìn tấn, trị giá 146,14 triệu USD.  

Xuất khẩu cà phê chế biến sang các thị trường tăng gồm: Nga tăng 49%, Trung Quốc tăng 

114,8%, Ba Lan tăng 4,6%, Ấn Độ tăng 38,9%. 

 

9 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu cà phê Robusta giảm 1,8% về lượng và giảm 14,6% về 

trị giá so với 9 tháng đầu năm 2018, đạt 1,208 triệu tấn, trị giá 1,829 tỉ USD.  

Trong đó, xuất khẩu cà phê robusta sang một số thị trường giảm, gồm Mỹ, Nhật Bản, Nga, 

Algérie, Thái Lan, Ấn Độ. Ở chiều ngược lại, xuất khẩu cà phê robusta sang các thị trường 

tăng gồm Đức, Italia, Tây Ban Nha, Nga, Bỉ, Anh.  

Theo Hiệp hội Cà phê – Cacao Việt Nam (VICOFA), giá cà phê xuống dưới giá thành, người 

nông dân và người lao động trồng cà phê thu nhập và đời sống gặp rất nhiều khó khăn, 

hạn chế đầu tư cho vụ mùa mới.  

Hầu hết doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu cà phê đều gặp khó khăn, nhiều doanh 

nghiệp thấy rủi ro cao, hiệu quả thấp nên giảm số lượng xuất khẩu. 

Nhiều doanh nghiệp đã nêu lên những khó khăn hiện tại khi kinh doanh cà phê trong điều 

kiện giá cà phê xuống thấp nhất trong hơn 10 năm qua, rủi kho quá cao, hiệu quả thấp, 

nguồn vốn vay ngân hàng không ổn định. 

Ông Đỗ Hà Nam, Phó Chủ tịch VICOFA đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu 

cân nhắc tính toán thận trọng trong kinh doanh. Hạn chế bán trừ lùi xa, tăng cường mua 

bán ngay, chốt giá trước khi giao hàng. 

 Dung lượng cà phê tại Đức: 

Cục Xuất nhập khẩu cho biết theo số liệu thống kê từ ITC, nhập khẩu cà phê của Đức 

trong 8 tháng đầu năm 2019 đạt 852,3 nghìn tấn với trị giá 2,219 tỉ USD, tăng 2,9% về 

lượng nhưng giảm 8,6% về trị giá so với cùng kì năm ngoái. 
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8 tháng đầu năm 2019, Đức nhập khẩu chủ yếu chủng loại cà phê chưa rang, chưa khử 

caffein (HS 090111), chiếm 80,3% tổng kim ngạch, đạt 1,783 tỷ USD, giảm 9,8% so với 8 

tháng đầu năm 2018.  

Ngược lại, Đức gia tăng nhập khẩu chủng loại cà phê đã rang, chưa khử caffein (HS 

090121) và chủng loại cà phê rang, khử caffein (HS 090112), tốc độ tăng trưởng 4,0% và 

28,7% 

Theo thông tin trên tờ Tiếng Vang của Pháp, trong vài tháng gần đây, cà phê robusta từ 

Brazil được nhập khẩu nhiều vào châu Âu. Đây là hiện tượng bất thường và rất có thể 

Brazil sẽ sớm thay thế Việt Nam trở thành nguồn cung cà phê robusta lớn nhất thế giới. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brazil đang đẩy mạnh xuất khẩu dòng cà phê robusta conillon có giá rẻ hơn so với cà phê 

Robusta của Việt Nam và dòng cà phê robusta của Brazil đang ngày càng thu hút sự 

quan tâm của khách hàng.  

Tuy nhiên, theo số liệu thống kê từ ITC, giá nhập khẩu bình quân cà phê của Đức từ Việt 

Nam vẫn ở mức thấp 1.628 USD/tấn, trong khi giá nhập khẩu bình quân cà phê từ Braxin 

đạt 2.104 USD/tấn. 
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Như vậy có thể thấy, giá cả không phải là yếu tố chính giúp cà phê Việt Nam nâng cao sức 

cạnh tranh tại Đức.  

Brazil là nguồn cung cà phê lớn nhất cho Đức trong 9 tháng đầu năm 2019, lượng nhập 

khẩu đạt 269,3 nghìn tấn, trị giá 566,73 triệu USD, tăng 24,1% về lượng và tăng 2,6% về trị 

giá so với cùng kỳ năm 2018.  

Thị phần cà phê của Brazil trong tổng lượng nhập khẩu của Đức tăng từ 26,2% trong 9 

tháng năm ngoái lên 31,6% trong 9 tháng đầu năm 2019.  

Việt Nam là nguồn cung cà phê lớn thứ 2 cho Đức, khối lượng nhập khẩu giảm 6,7% so với 

9 tháng đầu năm 2018.  

Thị phần cà phê của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Đức chiếm 22,3% trong 9 

tháng đầu năm 2019, thấp hơn so với 24,6% của cùng kì. Hiện Đức nhập khẩu chủ yếu 

chủng loại cà phê chưa rang, chưa khử caffein (HS 090111), chiếm 99,5% tổng kim ngạch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bảng 2: Bảng cơ cấu 10 nguồn cung cà phê lớn nhất cho Đức 8 tháng đầu năm 2019 (Nguồn: Cục 

Xuất nhập khẩu) 
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 Dung lượng cà phê tại Đức: 

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nghiệp chế biến cà phê tại Việt Nam 

có nhiều khởi sắc với 97 cơ sở chế biến cà phê nhân, công suất thực tế đạt hơn 1,2 triệu 

tấn. Đối với cà phê hòa tan, hiện có 8 nhà máy qui mô lớn với công suất thiết kế đạt hơn 

36.400 tấn/năm và công suất thực tế đạt gần 98%. 

Theo Báo Nhân dân, ông Lương Văn Tự, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam cho 

biết, vẫn có nhiều ý kiến cho rằng nước ta chủ yếu xuất khẩu cà phê dưới dạng thô nhưng 

thực tế, thời gian qua, lượng xuất khẩu cà phê đã qua chế biến, cà phê rang xay ngày càng 

tăng lên.  

Ở thị trường trong nước, Vinacafe, Trung Nguyên và Nestlé cũng đang là những doanh 

nghiệp chiếm giữ thị phần cà phê hòa tan.  

Cuối năm 2018, Công ty Cà phê Tín Nghĩa đưa thêm một dây chuyền sản xuất cà phê hòa 

tan công suất 10.000 tấn/năm vào hoạt động tại Đồng Nai. 

Theo Bộ Công thương, cà phê là ngành hàng quan trọng, chiếm 3% GDP cả nước, kim 

ngạch xuất khẩu nhiều năm duy trì tốc độ tăng trưởng 8,2%/năm với bình quân 3,13 tỉ 

USD/năm giai đoạn 2011 - 2018, chiếm 15% tổng xuất khẩu nông sản của cả nước. 

Hiện cà phê rang xay và hòa tan xuất khẩu đã chiếm 9,1% thị phần (đứng thứ 5, sau Brazil, 

Indonesia, Malaysia và Ấn Độ), tạo ra nhiều cơ hội cũng như triển vọng cho ngành cà phê 

khi Việt Nam thâm nhập sâu hơn vào thị trường quốc tế thông qua các Hiệp định thương 

mại tự do đã ký kết. 

3. Diễn biến giá 

Cục Xuất nhập khẩu cho biết tháng 10, giá cà phê robusta trong nước giảm so với tháng 

9.  

Ngày 30/10/2019, giá cà phê Robusta giảm từ 4,3 - 5,1% so với ngày 30/9, xuống còn 

thấp nhất là 31.300 đồng/kg ở các huyện Di Linh và Lâm Hà tỉnh Lâm Đồng; cao nhất là 

32.000 đồng/kg tại huyện Đắk Hà tỉnh Kon Tum.  

Tại các kho quanh khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, giá cà phê Robusta loại R1 giảm 4,9%, 

xuống còn 33.200 đồng/kg.  

Tháng 11/2019 đến tháng 1/2020 là vụ thu hoạch chính niên vụ cà phê 2019/20 của Việt 

Nam, thời tiết thuận lợi sẽ giúp hạt cà phê chín nhanh hơn và chất lượng tốt hơn. 
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4. Dự báo 

 Giá cả và sản lượng 

Ông Lương Văn Tự, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê - Cacao, cho biết do chịu tác động bởi cuộc 
khủng hoảng giá thời gia qua, nhiều hộ dân chuyển từ cây cà phê sang trồng các loại cây 
khác.  

Bên cạnh đó, khu vực Tây Nguyên vừa trải qua đợt lũ lụt, gây ngập úng nhiều diện tích 
trông cây cà phê. 

Ông Tự dự báo trong niên vụ 2019-2020, sản lượng giảm khoảng 15% so với niên vụ 2018 
– 2019 xuống khoảng 25,5 triệu bao.  

Tuy nhiên, theo ông Tự, vẫn còn quá sớm để đưa ra dự báo giá cà phê trong niên 2019-

2020 do giá cà phê Việt Nam neo theo giá cà phê trên thời giới.  Trong khi đó, có nhiều dự 

báo đưa ra tăng trưởng kinh tế toàn cầu có thể tiếp tục chững lại. Điều này ảnh hưởng tới 

nhu cầu tiêu thụ cà phê, gây áp lực lên giá.  

Trong bối cảnh khó khăn và niên vụ mới cũng đã bắt đầu như hiện nay, Chủ tịch Hiệp hội 

Cà phê Việt Nam khuyến nghị nông dân không nên kí hợp đồng tương lai mà thay vào đó 

nên kí hợp đồng giao ngay nên tránh rủi ro không có hàng hàng để giao. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn dự báo giá cà phê sẽ còn trong chu kỳ suy giảm 

cho tới cuối năm nay do Việt Nam vào vụ thu hoạch mới, trong khi tồn kho cà phê Brazil 

vụ mùa năm ngoái và năm nay vẫn còn dồi dào. Người Brazil vẫn bán mạnh do tỷ giá 

đồng Reais giảm thấp ở mức đang có lợi cho người trồng cà phê 
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 Brazil.  

Bên cạnh đó, dự trữ cà phê ở một số thị trường lớn như Mỹ tiếp tục tăng. Theo Green 

Coffee Association, tính đến cuối tháng 7/2019, tổng tồn kho cà phê tại các kho trên khắp 

nước Mỹ tăng 279.052 bao (bao 60 kg) so với cuối tháng 6/2019. Trong đó, dự trữ cà phê 

tại cảng New York tăng mạnh so với cuối tháng 6/2019 với 89.723 bao. 

 Dự báo thời tiết  

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhiệt độ trung bình ở khu vực Tây Nguyên 

trong tháng 11 cao hơn trung bình năm cùng thời kỳ từ 0,5-1,0 độ C. 

Tổng lượng mưa trong tháng 11 ở khu vực này phổ biến cao hơn trung bình năm và ở mức 

từ 100-150 mm, tại Nam Bộ ở mức xấp xỉ trung bình năm và phổ biến từ 100-200 mm.
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PHẦN III 

HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH 

 

1. Tình hình kinh doanh các doanh nghiệp chế biến cà phê Việt Nam 

Nhìn chung, tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp trồng, chế biến cà phê vẫn gặp 

nhiều khó khăn do giá cà phê liên tục lao dốc xuống vùng thấp nhất nhất lịch sử và mùa 

vụ chính vẫn chưa tới. 

 Theo báo cáo tài chính quí III/2019, Vinacafe Biên Hòa ghi 

nhận doanh thu thuần giảm 4,8% so với cùng kì xuống còn 

763,5 tỉ đồng; dù vậy, nhờ biên lợi nhuận gộp tăng, Vinacafe 

báo lãi sau thuế đạt 154,4 tỉ đồng, tăng trưởng 14,2% so với 

cùng kì năm trước. 

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, Vinacafe Biên Hoà đạt doanh thu thuần đạt 2.010 tỉ đồng, giảm 

11,4% so với cùng kì; lãi sau thuế theo đó giảm 3,4% xuống còn 414,6 tỉ đồng. Theo kế 

hoạch được cổ đông thông qua từ đầu năm, Vinacafe Biên Hoà mới hoàn thành 57,4%    

chỉ tiêu doanh thu và 63,8% kế hoạch lợi nhuận cả năm.  

 

Những năm gần đây, trong bối cảnh ngành cà phê cạnh tranh khốc liệt, Vinacafe Biên Hòa 

đang đẩy mạnh phát triển sang mảng thức uống không cồn để thay thế dần cà phê, với 

hai sản phẩn điển hình là nước khoáng và nước giải khát. 

Hiện, mảng thức uốngkhông cồn đóng góp tới 53% cơ cấu lợi nhuận của doanh nghiệp 

này, trong khi mảng cà phê giảm xuống còn 36%. 

So với mảng cà phê, mảng thức uống không cồn có biên lợi nhuận cao hơn đáng kể, nhờ 

đó Vinacafe Biên Hòa vẫn giữ được kết quả kinh doanh ổn định hơn so với các doanh 

nghiệp khác trong ngành. 

Trong khi đó, doanh nghiệp chỉ chuyên trồng cà phê là Cà phê Gia Lai (Giacomex) và một 

doanh nghiệp chỉ chuyên sản xuất cà phê thóc và chế biến cà phê nhân xuất khẩu là cà 

Cà phê Thương Phú cùng chứng kiến kết quả kinh doanh lao dốc khá mạnh. 
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Cụ thể, trong quí III/2019, Cà phê Gia Lai, không có doanh thu nhưng vẫn chịu chi phí 

quản lí doanh nghiệp hơn 2 tỉ đồng, đặc biệt các khoản nợ vay ngân hàng cũng khiến 

công ty chịu thêm chi phí lãi vay hơn 1,24 tỉ đồng. Kết quả, Cà phê Gia Lai lỗ ròng 3,15 tỉ 

đồng trong quí III. 

Cộng thêm khoản lỗ trong nửa đầu năm, con số lỗ của Cà phê Gia Lai sau 9 tháng lên tới 

hơn 10,6 tỉ đồng. Theo đó, tính đến hết ngày 30/9, Giacomex ghi nhận lỗ lũy kế 9,27 tỉ 

đồng. 

Đối với Cà phê Thương Phú, doanh thu quí III/2019 cũng giảm tới 75,6% xuống còn gần 

4,1 tỉ đồng. Việc kinh doanh dưới giá vốn khiến công ty lỗ gộp 1,3 tỉ đồng, trong khi cùng 

kì năm trước lãi 1,7 tỉ đồng. Cộng thêm các loại chi phí khác, Cà phê Thương Phú lỗ sau 

thuế 2,87 tỉ đồng, con số kém hơn nhiều so với mức lãi 536 triệu đồng cùng kì năm trước. 

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Cà phê Thương Phú đạt doanh thu thuần 48,4 tỉ đồng, giảm 

35,8% so với cùng kì năm 2018 và tiếp tục lỗ sau thuế 7,3 tỉ đồng. Với kết quả này, mục 

tiêu đạt doanh thu đạt 220 tỉ đồng và lãi sau thuế 9 tỉ đồng sẽ đè nặng lên quí cuối năm 

nay. 

2. Tin hoạt động doanh nghiệp của doanh nghiệp chế biến cà phê 

Mới đây, Tập đoàn Masan cho biết đang thử nghiệm một số sản phẩm cà phê mới và sẽ 

sớm đưa ra thị trường. Theo đó, doanh nghiệp của tỉ phú Nguyễn Đăng Quang muốn tạo 

đột phá cho ngành hàng cà phê và tiết lộ đang “xem xét các mô hình kinh doanh mới để 

tạo ra tăng trưởng đột phá cho ngành hang” như chuỗi cà phê. 

Tập đoàn PAN Group cũng vừa công bố mua lại gần 80% cổ phần của CTCP Cà phê 

Golden Beans, doanh nghiệp sở hữu thương hiệu Shin Cà phê (nhánh vận hành tiệm cà 

phê, kinh doanh cà phê rang xay tại TP HCM) và SOC (kinh doanh cà phê nhân và vận 

hành mảng giáo dục). 

Trao đổi với VnExpress, ông Nguyễn Duy Khánh - Thành viên HĐQT The PAN Group cho 

biết, PAN Group sở hữu kinh nghiệm phong phú về phát triển vùng nguyên liệu cũng như 

quy trình lựa chọn giống, hướng dẫn canh tác, điều này sẽ giúp mở rộng hơn nữa vùng 

nguyên liệu của Shin Cà phê.  

Bên cạnh đó, PAN Group có trong tay hơn 150.000 điểm bán hàng trên cả nước và thị 

trường xuất khẩu tới hàng chục quốc gia, sẽ hỗ trợ tốt cho việc tiêu thụ của chuỗi. 
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Về phần PAN Group, việc đầu tư vào những startup như Shin Cà phê là cơ hội để PAN có 

được khả năng tăng trưởng dài hạn, bền vững trong tương lai. 

Trước đó, trong tháng 10/2019, các ông lớn Highlands, Trung Nguyên và Vinacafe cũng 

mở rộng hoạt động chuỗi bằng mô hình quầy cà phê take-way bao gồm các quầy cà phê 

bên đường và cửa hàng diện tích nhỏ nhắm đến đối tượng khách hàng bận rộn. 

Theo ghi nhận của Zing.vn, tại thời điểm ra mắt ngày 10/8, hệ thống của Trung Nguyên đã 

sở hữu hơn 130 cửa hàng tại 13 tỉnh, thành. Đến nay, tốc độ mở mới của Trung Nguyên E-

Coffee đạt trung bình 10 cửa hàng/ngày. 

Ngoài ra, để đáp ứng mục tiêu 3.000 cửa hàng đến năm 2020, chuỗi này còn triển khai 

hợp tác với 1.000 chuỗi cửa hàng tiện lợi và mở điểm bán tại các trạm dừng chân nổi 

tiếng cho khách du lịch. 

Trong khi đó, hiện Highlands Coffee cũng bắt đầu áp dụng mô hình take-away tại khoảng 

5 điểm bán, đa số ở các khu vực giao thông đông đúc. Ngoài ra, Tổng công ty Cà phê Việt 

Nam (Vinacafe) dù không sở hữu quán cà phê nào cũng mở xe đẩy ngay trước cổng trụ sở 

ở quận Phú Nhuận (TP.HCM).
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PHẦN IV 

CHÍNH SÁCH 

ICO: Trước những khó khan khi giá cà phê liên tục giảm trong những năm vừa qua, tại 

phiên họp thứ 125 của Hiệp hội cà phê Thế giới (ICO)  

Trước những khó khăn khi giá cà phê liên tục giảm trong những năm vừa qua, tại phiên 

họp thứ 125 của Hiệp hội cà phê Thế giới (ICO) diễn ra từ ngày 23 - 27/9, đại diện ngành 

cà phê các nước xuất khẩu và nhập khẩu trên thế giới, các tổ chức quốc tế và khu vực tư 

nhân đã họp bàn tại London để thống nhất các hành động chung.  

Các nhà rang xay và thương nhân hàng đầu đã ký một tuyên bố lịch sử về sự bền vững 

kinh tế của ngành cà phê thế giới.  

Đây là lần đầu tiên tất cả bên liên quan về cà phê hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới, đồng 

ý cùng với các đại diện của Chính phủ thể hiện cam kết mạnh mẽ cùng thực hiện các giải 

pháp cho sự phát triển bền vững, toàn diện của ngành cà phê theo tinh thần giá trị chung 

và quyết tâm để đáp ứng các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc.  

EU - Indonesia: Indonesia đang kỳ vọng EU sẽ sỡm mở cửa rộng hơn cho nhập khẩu cà 

phê, cacao và các nông sản khác theo Thỏa thuận Đối tác Kinh tế Toàn diện Indonesia – 

EU (IEU-CEPA). Một tính toán hồi năm 2011 cho rằng thỏa thuận thương mại tự do này sẽ 

giúp xuất khẩu của Indonesia tăng thêm 2 tỉ USD, theo Jakarta Post. 

Dựa trên Hệ thống thuế ưu đãi phổ cập, EU hiện áp thuế nhập khẩu cà phê Indonesia từ 2 

– 4% – nhưng phi thuế cho nhập khẩu cà phê nhân xanh – và 4 – 5% đối với nhập khẩu 

cacao. 

Theo ICCO, sản xuất cacao của Indonesia giảm nhanh, từ 410.000 tấn năm 2013 xuống 

ước tính chỉ còn 240.000 tấn năm 2018. Báo cáo năm 2019 của FAO cho thấy một xu 

hướng tương tự cho cả cacao và cà phê.  

Nhà nghiên cứu Felippa Amanta Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Indonesia kêu gọi 

chính phủ nhanh chóng hoàn tất thỏa thuận và cho rằng nó sẽ mang lại nguồn đầu tư rất 

cần thiết cho ngành. Tuy nhiên, nếu Indonesia không giải quyết được vấn đề sản xuất nội 

địa suy giảm và không đáp ứng được nhu cầu cà phê và cacao ngày càng tăng của EU thì 

FTAs mở ra cũng không có nhiều tác động. Bà yêu cầu chính phủ hợp tác với các doanh 

nghiệp tư nhân để hỗ trợ mở rộng tiếp cận các kênh tín dụng cho nông dân, thiết lập hoạt 

động sản xuất theo hơp đồng giữa nông dân và doanh nghiệp hoặc cung cấp các dịch vụ 

khuyến nông. 
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Thụy Sĩ: Reuters đưa tin, Chính phủ Thụy Sĩ quyết định trì hoãn ra quyết định cuối cùng về 

xóa bỏ kho dự trữ cà phê chiến lược quốc gia sau khi đề xuất này làm nhiều người phản 

đối. Quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra vào năm 2020. 

 

Được biết, thông báo về việc Thụy Sĩ có ý định từ bỏ kho dự trữ cà phê đủ dùng trong 3 

tháng làm dấy lên làn sóng phản đối tại quốc gia mà một tách cà phê đen, mạnh được coi 

là không thể thiếu đối với nhiều người để bắt dầu một ngày mới.  

Kho dự trữ cà phê trên nhằm cách ly đất nước không giáp biển này khỏi các rủi ro gián 

đoạn nguồn cung, chủ yếu do lo ngại về xung đột toàn cầu, sự ấm lên của trái đất và mực 

nước sông Rhine cho các tuyến vận chuyển đang ngày một thấp đi. Tất cả 15 doanh 

nghiệp đang vận hành kho dự trữ cà phê, bao gồm Nestlé và chuỗi siêu thị Migros, đều 

ủng hộ giữ kho dự trữ cà phê. 

Việt Nam - Trung Quốc: Ngày 14/10, nhằm mục đích kết nối giao thương, hợp tác trong 

sản xuất và tiêu thụ chè, cà phê giữa Việt Nam và Trung Quốc, ngày 14/10, Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Diễn đàn hợp tác phát triển sản xuất và tiêu thụ 

chè, cà phê Việt Nam-Trung Quốc. 

Trung Quốc hiện mới chỉ là thị trường nhập khẩu xếp thứ 12 về cà phê và đứng thứ 4 về 

chè của Việt Nam. Vì vậy tiềm năng và nhu cầu nhập khẩu các loại nông sản của Trung 

Quốc còn rất lớn. 
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Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Trung Quốc Hàn Trường Phú cho biết đã có nhiều doanh 

nghiệp cà phê, chè Việt Nam sang Trung Quốc tìm đối tác. Ông hi vọng thời gian tới, hai 

nước tăng cường thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng chè, cà phê chất lượng, có thương 

hiệu để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. 

Ông Nguyễn Thiết Cương, Phó Giám đốc công ty TNHH Xuất nhập khẩu Cà phê Minh Tiến 

chia sẻ: “Từ trước đến nay chúng ta vẫn chỉ nghĩ đến cà phê cho ra những sản phẩm là đồ 

uống nhưng thực tế bản chất cây cà phê từ quả đến vỏ, thân đều có thể đưa ra rất nhiều 

sản phẩm.  

Để doanh nghiệp tìm kiếm được cách thức chế biến đem giá trị cao hơn cho sản phẩm cà 

phê, điều quan trọng nhất đó là công nghệ. Công nghệ chế biến phải được nâng cao và 

liên tục tìm kiếm, đổi mới cho phù hợp và khai thác được các giá trị của cây cà phê”. 

Việt Nam: Để thúc đẩy, hỗ trợ các hộ nông dân trồng cà phê có nguồn vốn để tái canh các 

vườn cây già cỗi, kém hiệu quả, dự án VnSAT đã bố trí một khoản tín dụng trị giá 54,6 triệu 

USD để cung cấp các khoảng vay dài hạn cho các hộ nông dân vay tái canh.  

Hạn mức tối đa cho vay tái canh của dự án lên tới 400 triệu đồng/ha; thời gian vay tái 

canh vay tối đa 9 năm, với lãi suất ân hạn là 6,5% trong 3 năm kiến thiết cơ bản của vườn 

cây.  

Các hộ nông dân khi tham gia vay tái canh phải đảm bảo các điều kiện gồm: đã được đào 

tạo, tập huấn về kỹ thuật tái canh của dự án; sử dụng giống cà phê tại các vườn được dự 

án chứng nhận. Các quy định này đã giúp đảm bảo và nâng cao chất lượng tái canh của 

dự án. 

Theo báo cáo từ các ngân hàng thương mại, nguồn vốn tín dụng của dự án được các hộ 

nông dân trồng cà phê đón nhận rất tích cực, sau 3 năm giải ngân (đến cuối năm 2018) 

toàn bộ nguồn vốn tín dụng cho tái canh đã được giải ngân hết trong khi nhu cầu vay vốn 

tái canh vẫn còn rất lớn, tổng diện tích tái canh được tiếp cận nguồn vốn tín dụng là 6.756 

ha (trong đó: Đăk Lăk: 1418 ha; Đăk Nông: 2191ha; Lâm Đồng: 2022 ha; Gia Lai 1108 ha 

và Kon Tum: 17ha). 
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NGUỒN THAM KHẢO 

Tổ Chức Cà phê Thế giới (ICO) 

Hội đồng Cà phê Quốc tế (International Coffee Council) 

Reuters 

Bloomberg 

India Times 

 

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

Cục Xuất nhập khẩu 

Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản 

Bộ Công Thương 

Hiệp hội Cà phê - Cacao Việt Nam 

Zing.VN 

 VnExpress 

 Báo cáo tài chính của các công ty: Tổng Công ty 

Cà phê Việt Nam (Vinacafe), Giacomex, Cà phê Thương Phú BẢN QUYỀN 

Báo cáo “Thị trường cà phê tháng 10/2019 ” được ban biên tập của VietnamBiz tổng hợp và trình bày. Sử dụng 

thông tin và số liệu Các số liệu, thông tin và những phân tích được tổng hợp trong báo cáo “Thị trường đường tháng 10 

năm 2019” 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. 

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM 

Thông tin và tài liệu trong báo cáo được nỗ lực tổng hợp dưới dạng sẵn có một cách chính xác nhất có thể. Tuy nhiên, tác 

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

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

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM 

VietnamBiz sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường đối với bất kỳ 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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