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THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ THẾ GIỚI THÁNG 11/2019 

 

  

TÓM TẮT: 

Theo đánh giá của Tổ Chức Cà phê Quốc tế (ICO), nguồn cung cà phê toàn cầu đang 

chuyển từ dư thừa sang thiếu hụt nhẹ, nhu cầu tiêu thụ cà phê được dự báo nhiều khả 

năng sẽ tăng, đặc biệt là ở Trung Quốc. 

Xuất khẩu cà phê toàn cầu trong tháng 10 đạt 8,91 triệu bao, mức thấp nhất kể từ tháng 

9/2017. Con số này này thể hiện mức giảm 13,4% so với cùng kì năm 2018 và 2,4% so với 

cùng kì năm 2017. 

Giá cà phê trên thị trường thế giới tăng so với tháng 10 do lo ngại nguồn cung thiếu hụt, 

tồn kho giảm và nhu cầu tăng. 

Tại Việt Nam, đã bắt đầu vào vụ thu hoạch cà phê, nhưng quy mô nhỏ, chỉ khoảng 1/4 vụ 

thu hoạch đã chín hoàn toàn. Hiện thu hoạch cà phê robusta diễn ra khá chậm chạp do 

thời tiết không thuận lợi, ảnh hưởng đến việc phơi sấy.  

Theo ước tính của Cục Xuất nhập khẩu, xuất khẩu cà phê tháng 11 đạt 120 nghìn tấn, trị 

giá 207 triệu USD, tăng 37,1% về lượng và tăng 31,4% về trị giá so với tháng 10, so với 

tháng 11/2018 giảm 13,9% về lượng và giảm 20,4% về trị giá.  

Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản cho biết cùng với xu hướng của thị trường 

thế giới, thị trường cà phê trong nước cũng biến động tăng trong tháng 11/2019. 

Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản dự báo giá cà phê sẽ tiếp tục tăng trong 

thời gian tới theo xu hướng của cà phê thế giới và đồng thời nguồn cung cà phê của Việt 

Nam được dự báo giảm mạnh do người trồng cà phê giảm đầu tư cho cây cà phê và 

chuyển diện tích cà phê sang trồng cây trồng xen và các cây trồng khác. 
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PHẦN I 

THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ THẾ GIỚI 

1. Sản xuất 

Nhu cầu tiêu thụ cà phê được dự báo nhiều khả năng sẽ tăng, đặc biệt là ở Trung Quốc, nơi lối 

sống phương Tây của những người trẻ tuổi tạo nên văn hóa cà phê trong nền kinh tế lớn thứ 

hai thế giới.  

Theo dữ liệu của USDA, tiêu thụ cà phê của Trung Quốc đã tăng hơn 9 lần trong thập kỷ qua, 

lên 189.300 tấn trong niên vụ 2018 - 2019. 

Tính đến ngày 25/11, lượng cà phê robusta được chứng nhận tồn kho tại sàn London giảm 

15.500 bao so với tuần trước đó, xuống còn 2.594.667 bao.  

Ngày 26/11, lượng cà phê arabica chế biến ướt được chứng nhận tồn kho tại sàn New York 

tăng 2.310 bao, lên mức 2.148.922 bao, với 87,4% tương đương 1.877.615 bao tại Châu Âu và 

12,6% còn lại tương đương 271.307 bao tại Mỹ.  

Tính đến cuối tháng 11, có 53.923 bao chờ được cấp chứng nhận, giảm 7.641 bao so với ngày 

25/11. 

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), sản lượng cà phê niên vụ 2018 - 2019 của Brazil chỉ đạt 

khoảng 58 triệu bao, giảm 10,5% so với niên vụ 2017 - 2018.  

Trong khi Viện Địa lý và Thống kê Brazil cũng điều chỉnh giảm sản lượng mùa vụ vừa qua với 

mức giảm hơn 16,5% so với niên vụ trước. 

2. Tiêu thụ 

 Theo báo cáo thị trường cà phê tháng 11 của ICO, xuất khẩu cà phê toàn cầu trong tháng 10 

đạt 8,91 triệu bao, mức thấp nhất kể từ tháng 9/2017. Con số này này thể hiện mức giảm 

13,4% so với cùng kì năm 2018 và 2,4% so với cùng kì năm 2017. 

Khối lượng xuất khẩu cà phê robusta trên thế giới giảm 21,6% xuống còn 2,82 triệu bao và cà 

phê arabica giảm 9% xuống 6,08 triệu bao, theo ICO. 

Sản lượng cà phê từ Arab Saudi chứng kiến sự sụt giảm lớn nhất, giảm 23,2% xuống còn 1,33 

triệu bao trong khi khối lượng xuất khẩu từ Brazil giảm 9,5% xuống còn 3,44 triệu bao.  

Ngược lại, xuất khẩu từ Colombia tăng 13,5% lên 1,31 triệu bao so với cùng kì năm ngoái. Sự 

mất giá của đồng tiền Colombia so với đồng USD trong phần lớn năm 2019 có thể là yếu tố 

góp phần giúp các lô hàng từ Colombia tăng. 

Tổ Chức Cà phê Quốc tế (ICO) đánh giá nguồn cung cà phê toàn cầu đang 

chuyển từ dư thừa sang thiếu hụt nhẹ. 
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Xuất khẩu cà phê từ Nam Mỹ lên tới 5,29 triệu bao trong tháng 10, dẫn đầu là 3,42 triệu 

bao từ Brazil. Xuất khẩu từ Brazil, chiếm 38,4% tổng xuất khẩu cà phê của khu vực, giảm 

12,9% so với tháng 10/2018 do vụ mùa năm 2019 - 2020 thu hẹp.  

 

 

Sự suy giảm cũng được thấy ở Ấn Độ, nơi sản xuất bị ảnh hưởng bởi thời tiết thất thường, mưa 

lớn và lũ lụt trong hai năm qua. Các báo cáo địa phương cũng cho rằng vụ thu hoạch thấp hơn 

với tỉ lệ sâu đục thân trắng đầu năm tăng cao.  

Xuất khẩu từ Ấn Độ ước tính đạt 350.000 bao vào tháng 10, thấp hơn 2,5% so với cùng kì năm 

trước và 22% so với cùng kì năm 2017. Trong khi đó, xuất khẩu từ Indonesia cũng giảm trong 

bối cảnh nguồn cung từ Sumatra bị thắt chặt, tăng gấp đôi lên tới 34.464 bao vào tháng 10. 

Biểu đồ 1: Xuất khẩu cà phê Brazil niên vụ 2019 – 2020 (Nguồn: ICO – Đơn vị: Triệu bao)  
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3. Diễn biến giá 

 

 

Biểu đồ 2: Xuất khẩu cà phê trong niên vụ 2019 – 2020 theo từng khu vực (Nguồn: ICO) 

Biểu đồ 3: Diễn biến chỉ số giá cà phê ICO (Nguồn: ICO) 
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Báo cáo công bố đầu tháng 12 từ Tổ chức Cà phê Thế giới (ICO) cho biết tháng 11 đánh 

dấu lần đầu tiên trong 12 tháng qua chỉ số giá tổng hợp ICO duy trì trên 100 US 

cent/pound.  
Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), tháng 11, giá cà phê trên thị trường thế giới 

tăng so với tháng 10 do lo ngại nguồn cung thiếu hụt, tồn kho giảm và nhu cầu tăng. 

Trên sàn giao dịch London, ngày 28/11, giá cà phê robusta giao kì hạn tháng 1/2020 tăng 

3,1% so với ngày 20/11 và tăng 8,2% so với ngày 30/10, lên mức 1.381 USD/tấn.  

Giá cà phê robusta giao kì hạn tháng 3/2020 tăng 2,9% so với ngày 20/11 và tăng 8,2% so 

với ngày 30/10, lên mức 1.402 USD/tấn. 

Trên sàn giao dịch New York, ngày 28/11, giá cà phê arabica giao kì hạn tháng 12/2019 

tăng 14,2% so với ngày 20/11 và tăng 18,5% so với ngày 30/10, lên mức 117,3 

Uscent/pound; kì hạn giao tháng 3/2020 tăng 11,6% so với ngày 20/11 và tăng 15,6% so 

với ngày 30/10, lên mức 118,45 Uscent/pound. 

Theo Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản Việt Nam, giá cà phê thế giới tháng 

11 tăng do căng thẳng thương mại có dấu hiệu gia tăng khiến dòng vốn đầu cơ tháo chạy 

khỏi các sàn chứng khoán và đổ dồn vào các sàn giao dịch nông sản.  

Giá cà phê còn có sự hỗ trợ từ tâm lý lo ngại rằng Brazil báo cáo xuất khẩu tháng 10 giảm, 

kết thúc chuỗi xuất khẩu tăng kỷ lục lịch sử và Việt Nam, nhà sản xuất cà phê hàng đầu 

thế giới, ước xuất khẩu niên vụ cà phê 2018 - 2019 vừa kết thúc giảm hơn 10% so với niên 

vụ cà phê trước đó.  

Nguyên nhân là do Brazil bước vào thời kỳ mất mùa của chu kì xảy ra 2 năm một lần. 

Đồng thời, mức giá thấp (thấp hơn chi phí sản xuất ở một số nước trồng cà phê) trong thời 

gian qua buộc người trồng cà phê giảm đầu tư cho cà phê khiến sản lượng toàn cầu giảm. 

4. Dự báo 

ICO duy trì dự báo sơ bộ về thâm hụt toàn cầu ở mức khoảng 502.000 bao trong năm 

2019 - 2020. Mặc dù tăng trưởng chậm lại, tiêu dùng dự đoán sẽ vượt qua sản xuất trong 

suốt năm nay.  

Hầu hết sự tăng trưởng trong tiêu dùng dự kiến sẽ đến từ châu Á & châu Đại Dương. Về 

phía sản xuất, vụ mùa cà phê arabica cuối năm kém ở Brazil cùng với thời tiết bất lợi ở 

Trung Mỹ và châu Á có thể ảnh hưởng đến giá trong những tuần tới.  

Tuy nhiên, tác động của các yếu tố này có thể giảm bớt do sự sụt giảm gần đây của đồng 

real Brazil cũng như vụ mùa chính của Brazil sắp tới. 

Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế, 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 tại các thị trường mới nổi và các nền kinh tế 

đang phát triển. 
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Trong niên vụ 2019 - 2020, nhu cầu cà phê ở châu Á và châu Đại Dương dự đoán tăng 3% 

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

THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ VIỆT NAM 

1. Sản xuất 

Theo Cục Xuất nhập khẩu, tại Việt Nam, đã bắt đầu vào vụ thu hoạch cà phê, nhưng quy mô 

nhỏ, chỉ khoảng 1/4 vụ thu hoạch đã chín hoàn toàn. Hiện thu hoạch cà phê robusta diễn ra 

khá chậm chạp do thời tiết không thuận lợi, ảnh hưởng đến việc phơi sấy.  

Theo VOV, năm nay, người trồng cà phê tại huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum tiếp tục gặp khó 

khăn trong việc tìm người thu hái cà phê. 

Theo đó, cùng với năng suất sụt giảm, giá cà phê thấp, người trồng cà phê tại Kon Tum còn 

đang phải đối diện với một khó khăn nữa là tình trạng thiếu nhân công thu hái cà phê. 

Do tính chất mùa vụ cộng với khan hiếm lao động, nhiều chủ vườn cà phê ở huyện Đăk Hà, 

tỉnh Kon Tum đang bị nhân công “làm giá”. 

Ông Đoàn Văn Bình, Phó Giám đốc Công ty cà phê Đăk Uy cho biết đầu vụ tiền công thu hái là 

75.000 đồng một tạ, tuy nhiên, chỉ sau một tháng tiền công bị ép lên 100.000 đồng/tạ. 

Theo TTXVN, phát biểu tại  Tuần lễ Cà phê Việt Nam 2019 diễn ra đầu tháng 12, Tiến sĩ 

Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn cho biết, ngành sản xuất cà phê Việt Nam đang duy trì mức tăng trưởng khoảng 

8%/năm, diện tích trồng cà phê cả nước là 600.000ha, sản lượng hiện nay khoảng 1,6 -1,7 

triệu tấn. 

Tuy nhiên, ông Lương Văn Tự, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê và Ca cao Việt Nam cho biết, với việc 

giá cà phê giảm sâu trong thời gian dài, nhiều nông dân đang có xu hướng chuyển đổi sang 

trồng các loại cây trồng khác có hiệu quả kinh tế cao hơn.  

Trong 3 năm trở lại đây, diện tích cây cà phê chuyển đổi sang sầu riêng, bơ, tiêu ở khu vực Tây 

Nguyên đã đạt khoảng 100.000 ha. 

Thêm vào đó, một số vườn cà phê già cỗi đang trong quá trình tái canh sẽ khiến sản lượng cà 

phê của Việt Nam giảm từ 15-20% trong niên vụ mới. 
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2. Tiêu thụ 

 Số liệu xuất khẩu cà phê 

Theo ước tính của Cục Xuất nhập khẩu, xuất khẩu cà phê tháng 11 đạt 120 nghìn tấn, trị giá 

207 triệu USD, tăng 37,1% về lượng và tăng 31,4% về trị giá so với tháng 10, so với tháng 

11/2018 giảm 13,9% về lượng và giảm 20,4% về trị giá.  

Lũy kế 11 tháng năm 2019, xuất khẩu cà phê đạt 1,473 triệu tấn, trị giá 2,538 tỉ USD, giảm 

14,6% về lượng và giảm 22,2% về trị giá so với 11 tháng năm 2018.  

 Chủng loại cà phê xuất khẩu 

Theo tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan, tháng 10, xuất khẩu cà phê robusta, arabica, 

và excelsa giảm cả về lượng và trị giá so với tháng 10/2018.  

Tính chung 10 tháng năm 2019, xuất khẩu cà phê chế biến tăng 2,0% về lượng, nhưng 

giảm 0,2% về trị giá so với 10 tháng năm 2018, đạt 32,2 nghìn tấn, trị giá 162,5 triệu USD.  

Xuất khẩu cà phê chế biến sang các thị trường tăng, gồm Nga tăng 58,2%, Trung Quốc 

tăng 108,7%, Ba Lan tăng 14,1%, Ấn Độ tăng 28,4%, Tây Ban Nha tăng 828%, Italy tăng 

16,9%. 

 

 

Xuất khẩu cà phê Robusta trong 10 tháng năm 2019 giảm 5,1% về lượng và giảm 17,1% 

về trị giá so với 10 tháng năm 2018, đạt 1,282 triệu tấn, trị giá 1,938 tỉ USD.  

Trong đó, xuất khẩu cà phê Robusta sang Mỹ, Nhật Bản, Nga, Thái Lan, Ấn Độ... tăng. 

Trong khi đó xuất khẩu cà phê sang Đức, Italy, Tây Ban Nha, Nga, Bỉ, Anh, Malaysia, Hàn 

Quốc giảm. 
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 Dung lượng cà phê tại Hàn Quốc: 

Theo Cục Xuất nhập khẩu, 10 tháng năm 2019, Hàn Quốc nhập khẩu cà phê từ 72 quốc gia 

và vùng lãnh thổ trên thế giới.  

Trong đó, Brazil là nguồn cung cà phê lớn nhất cho Hàn Quốc với lượng đạt 27,6 nghìn tấn, trị 

giá 68,76 triệu USD, tăng 8,8% về lượng, nhưng giảm 4,3% về trị giá so với 10 tháng năm 

2018.  

Thị phần cà phê của Brazil trong tổng lượng nhập khẩu của Hàn Quốc tăng từ 19,1% trong 10 

tháng năm 2018, lên 19,8% trong 10 tháng năm 2019.  

Việt Nam là nguồn cung cà phê lớn thứ hai cho Hàn Quốc, đạt 25,13 nghìn tấn, trị giá 43,6 

triệu USD, giảm 0,7% về lượng và giảm 11,1% về trị giá so với cùng kì năm ngoái.  

 

 

 

Thi phần cà phê của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Hàn Quốc giảm từ 19% trong 
10 tháng năm 2018, còn 18,1% trong 10 tháng năm 2019.  

Tuy thị phần cà phê Việt Nam đứng thứ hai tại Hàn Quốc, người tiêu dùng nước này hầu như 
chưa biết đến các thương hiệu cà phê Việt Nam.  

Hiện Hàn Quốc nhập khẩu chủ yếu chủng loại cà phê chưa rang, chưa khử caffein từ Việt 
Nam, còn chủng loại cà phê chế biến chiếm tỉ trọng rất thấp.  

Bảng 2: Bảng cơ cấu 10 nguồn cung cà phê lớn nhất cho Hàn Quốc 10 tháng đầu năm 2019 

(Nguồn: Cục Xuất nhập khẩu) 

Bảng 1: Chủng loại cà phê xuất khẩu trong 10 tháng đầu năm 2019 (Nguồn: Cục Xuất nhập khẩu) 



 

12 
 

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ CHUNG  CỦA VIỆT NAM THÁNG 11/2019 

Sản phẩm cà phê xuất khẩu của Việt Nam thiếu thương hiệu, nên chưa được người tiêu 
dùng nước ngoài biết đến, mà phải thông qua các doanh nghiệp trung gian nước ngoài 
hoặc gia công chế biến cho các thương hiệu nổi tiếng của nước ngoài.  

Chỉ một số ít bộ phận người dân Hàn Quốc biết đến thương hiệu cà phê hòa tan G7 của 
Việt Nam.  

"Điều này cho thấy, chưa có nhiều doanh nghiệp cà phê Việt Nam xây dựng được thương 
hiệu tại thị trường Hàn Quốc, trong bối cảnh cạnh tranh giữa các đối thủ nước ngoài tại thị 
trường này rất gay gắt.  

Do đó, cần thiết đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại nhằm giới thiệu, quảng bá và 
tuyên truyền sản phẩm cà phê đã qua chế biến của Việt Nam tới người dân Hàn Quốc.  

Đồng thời, cải tiến bao bì hấp dẫn và nắm đúng thị hiếu, thẩm mỹ của người dân Hàn 
Quốc", Cục Xuất nhập khẩu nhận định. 

 Cà phê chế biến 

Theo Báo Công Thương, hiện xuất khẩu cà phê nhân của Việt Nam chiếm tỷ trọng lớn 92%, 

chỉ 8% cà phê được chế biến sâu. Do đó, để nâng cao nâng cao giá trị xuất khẩu, các doanh 

nghiệp cần đầu tư công nghệ chế biến sâu. 

Các chuyên gia cho rằng, để nâng cao nâng chất lượng chuỗi giá trị sản phẩm, xuất khẩu 

bền vững doanh nghiệp cà phê thay vì xuất khẩu sản phẩm thô, thì cần đầu tư cho công 

nghệ chế biến sâu, sản xuất ra những sản phẩm tinh chế, có giá trị thương mại cao. 

Ông Lương Văn Tự, nguyên Thứ trưởng Bộ Thương mại - Chủ tịch Hiệp Hội cà phê - 

Cacao Việt Nam cho biết, với 14 hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương, đa 

phương đã ký kết, mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với cà phê nhân của Việt Nam vào 

các nước nhập khẩu đều bằng 0, trừ một số nước còn duy trì mức thuế nhập khẩu theo lộ 

trình từ 5 - 10% đến năm 2020. 

“Đây là cơ hội mở ra thị trường rộng lớn cho ngành cà phê rang xay và cà phê hòa tan của 

Việt Nam. Các doanh nghiệp cần tận dụng cơ hội này nâng cao năng lực sản xuất chế 

biến chuyên sâu, nhằm nâng cao chuỗi giá trị, thương hiệu cà phê Việt trên thị trường 

quốc tế” - ông Lương Văn Tự nhấn mạnh. 

Thời gian qua nhiều doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI đẩy mạnh đầu tư cho 

chế biến sâu. Đặc biệt, doanh nghiệp đã chú trọng đến việc đầu tư dây chuyền công nghệ 

tiến tiến của châu Âu và chất lượng nguyên liệu đầu vào.  

Đơn cử như, Công Ty CP Tập đoàn Intimex vừa khánh thành đưa vào vận hành Nhà máy 

chế biến cà phê hòa tan Intimex Bình Dương. 

Nhà máy cà phê hoa tan Intimex Bình Dương được đầu tư xây dựng trên dây chuyên công 

nghệ tiến tiến hàng đầu thế giới của Công ty GEA Niro (Đan Mạnh) và công nghệ nổi tiếng 

RG của công ty sản xuất máy rang hàng đầu thế giới là Neuhanus Neotec (Đức). Đây là 

đây chuyền tự động sản xuất khép kín với chuẩn công nghệ 4.0. 
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3. Diễn biến giá 

Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản cho biết cùng với xu hướng của thị trường 

thế giới, thị trường cà phê trong nước cũng biến động tăng trong tháng 11/2019.  

So với tháng 10/2019, giá cà phê vối nhân xô các tỉnh Tây Nguyên tăng 1.200 - 1.300 

đồng/kg lên 33.500 – 33.900 đồng/kg. Giá cà phê robusta giá FOB giao tại cảng thành 

phố Hồ Chí Minh tăng 80 USD/tấn lên 1.527 USD/tấn. 

 

 

Theo Cục Xuất nhập khẩu, giá xuất khẩu bình quân cà phê tháng 11 ước tính ở mức 1.725 

USD/tấn, giảm 4,2% so với tháng 10 và giảm 7,6% so với tháng 11/2018. Lũy kế 11 tháng 

năm 2019, giá xuất khẩu bình quân mặt hàng cà phê đạt mức 1.723 USD/tấn, giảm 8,9% so 

với cùng kỳ năm 2018. 

4. Dự báo 

 Giá cả và sản lượng 

Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản dự báo giá cà phê sẽ tiếp tục tăng trong thời 

gian tới theo xu hướng của cà phê thế giới và đồng thời nguồn cung cà phê của Việt Nam 

được dự báo giảm mạnh do người trồng cà phê giảm đầu tư cho cây cà phê và chuyển diện 

tích cà phê sang trồng cây trồng xen và các cây trồng khác.  

Trong 3 năm trở lại đây, diện tích cây cà phê chuyển đổi sang sầu riêng, bơ, tiêu ở khu vực Tây 

Nguyên đã đạt khoảng 100.000 ha. 

Thêm vào đó, một số vườn cà phê già cỗi đang trong quá trình tái canh sẽ khiến sản lượng cà 

phê của Việt Nam giảm từ 15-20% trong niên vụ mới. 

Biểu đồ 4: Diễn biến giá cà phê trong nước tháng 11/2019 (Số liệu: tintaynguyen.com) 
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Cục Xuất nhập khẩu dự báo sản lượng cà phê robusta niên vụ 2019 – 2020 sẽ giảm do 

quả chín không đều, hạt nhỏ. 

 Dự báo thời tiết  

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời kì từ ngày 11-20/12 tổng lượng mưa khu 

vực Trung Bộ thấp hơn trung bình nhiều năm 20-40%. Các tỉnh Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam 

Bộ xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kì. 

Thời kỳ từ ngày 21-31/12 tổng lượng mưa khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ thấp 

hơn từ 20-50%. 

Nhiệt độ trung bình cao hơn từ 0,5 – 1,0 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kì. 
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PHẦN III 

HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH 

 

1. Intimex đưa vào hoạt động nhà máy cà phê hòa tan hiện đại nhất thế giới 

Ngày 6/12, Tập đoàn Intimex đã tổ chức lễ khánh thành Nhà máy cà phê hòa tan Intimex 

Bình Dương tại Khu công nghiệp VSIP 2A, tỉnh Bình Dương.  

Nhà máy được đầu tư xây dựng trên dây chuyên công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới của 

Tập đoàn GEA Niro (Đan Mạnh), với công suất 550 kg/giờ, ước đạt 4.000 tấn cà phê hòa 

tan/năm với giá trị đầu tư 30 triệu USD. 

 

Sau khi hoạt động chính thức và đạt công suất trong năm đầu 2020, Tập đoàn Intimex sẽ 

tiếp tục mở rộng đầu tư đến năm 2025, đạt công suất 20.000 tấn/năm với tổng vốn đầu tư 

100 triệu USD và trở thành nhà sản xuất cà phê hòa tan hàng đầu Việt Nam. 

2. Thêm doanh nghiệp kinh doanh cà phê đã đưa được sản phẩm ra thế giới 

Real Bean Coffee, một doanh nghiệp chỉ mới được thành lập vào tháng 4/2019, hiện đã xuất 

khẩu cà phê sang thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật; doanh nghiệp này đang đàm phán 

để xuất khẩu cà phê sang thị trường Thái Lan và Mỹ.  

Thông tin từ Nhịp cầu Đầu tư, mới đây trong cuộc thi pha chế cà phê Vietpresso 2019, đội thi 

đến từ Real Bean Coffee đã được trao giải vàng trong tổng số 15 thương hiệu cà phê, chuỗi 

quán cà phê uy tín Việt Nam tham gia cuộc thi. Bà Văn Thị Loan, Giám đốc Real Bean Coffee 

cho biết, sau cuộc thi công ty sẽ đưa sản phẩm giới thiệu tại thị trường châu Âu. 

Cùng với Real Bean Coffee, hiện nhiều doanh nghiệp cà phê vừa và nhỏ của Việt Nam đang 

đưa sản phẩm ra thế giới, đặc biệt là châu Á. Trong đó, người Hàn Quốc và Nhật Bản đã biết 

nhiều đến thương hiệu cà phê Con Sóc của Trường Sơn Coffee, trong khi rất ít người Việt Nam 

biết đến dù công ty này đã được thành lập từ 10 năm nay. 

Theo đại diện của Trường Sơn Coffee, công ty đã có hơn 7 năm xuất khẩu sản phẩm cà phê 

với tỉ trọng 70% xuất vào các thị trường Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc… Công ty cũng đang 

đàm phán với các khách hàng đến từ Mỹ và tìm hiểu thị trường châu Âu. 

Nhà máy đi vào hoạt động nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và giá trị chuyên 

sâu cho sản phẩm cà phê của Việt Nam trên thị trường thế giới, đồng thời hướng 

tới xuất khẩu bền vững. 

Ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch HĐQT kiểm Tổng giám đốc Tập đoàn Intimex 
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Một doanh nghiệp khác cũng đang xuất khẩu sang thị trường châu Á là Anh Coffee. Theo ông 

Anh Phạm - Giám đốc Anh Coffee, sản phẩm cà phê của công ty đã vào được thị trường Nhật, 

Malaysia, Thái Lan. 

Hiện nay, 90% sản lượng của Anh Coffee được xuất khẩu. Sản phẩm tốt, chất lượng đảm bảo 

sẽ vẫn xuất khẩu tốt chứ khách hàng nước ngoài không quan tâm đến thương hiệu. Sắp tới, 

công ty sẽ theo chân Central Group để tìm đến thị trường châu Âu và châu Phi”. 

 

3. Thương vụ mua lại đáng chú ý trong tháng 11 

Tháng 11, CTCP Tập đoàn PAN (PAN Group – Mã: PAN) 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).  

Theo chia sẻ của lãnh đạo PAN Group, Golden Beans đáp ứng được những tiêu chí của Tập 

đoàn về một doanh nghiệp làm nông nghiệp, có vùng nguyên liệu tốt, chuyên gia trong ngành, 

ngoài ra còn có một câu chuyện khởi nghiệp truyền cảm hứng.  

Ông Nguyễn Duy Hưng – Chủ tịch HĐQT PAN Group cho biết: "Golden Beans sau khi được 

sáp nhập vào PAN Group, sẽ là bước đi đầu tiên của Tập đoàn với ngành cà phê. Chúng tôi 

bắt đầu một dự án, và anh Nguyễn Hữu Long sẽ là giám đốc dự án đó. Trách nhiệm của PAN 

và Sojitz (đối tác chiến lược) là có thể đưa được cà phê đặc sản của Việt Nam ra thế giới".

70% sản lượng của Trường Sơn Coffee xuất khẩu vào các thị trường Nhật, Hàn 

Quốc, Trung Quốc. Công ty đang đàm phán với các khách hàng đến từ Mỹ và tìm 

hiểu thị trường châu Âu. 

Đại diện của Trường Sơn Coffee 

90% sản lượng của Anh Coffee được xuất khẩu. Sản phẩm tốt, chất lượng đảm 

bảo sẽ vẫn xuất khẩu tốt chứ khách hàng nước ngoài không quan tâm đến 

thương hiệu. 

Theo ông Anh Phạm - Giám đốc Anh Coffee 
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PHẦN IV 

CHÍNH SÁCH 

 

Việt Nam: Theo Người Lao Động, Ông Lương Văn Tự, Chủ tịch Hiệp hội Cà 

phê Ca cao Việt Nam, cho rằng việc giá cà phê xuống mức rất thấp và kéo 

dài hơn 2 năm qua, cộng thêm những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu 

đã tác động lớn đến ngành cà phê Việt Nam.  

Cà phê bán ra không đủ bù đắp chi phí sản xuất, khiến người nông dân không thể trả được lãi 

vay ngân hàng.  

Để giải quyết tình trạng này, doanh nghiệp cần tăng cường năng lực chế biến cà phê rang xay, 

hòa tan để nâng cao giá trị sản phẩm xuất khẩu cũng như tiêu thụ nội địa. Từ đó, hỗ trợ nông 

dân vượt qua khủng hoảng giá cả. 

Các chuyên gia cho rằng để phát triển ngành cà phê Việt Nam thích ứng với biến đổi khí hậu 

và hội nhập quốc tế, các doanh nghiệp sản xuất cần quan tâm các giải 

pháp như: đẩy mạnh tái canh cà phê, hỗ trợ đầu tư tín dụng và cho vay 

chương trình tái canh cà phê cho người trồng trọt, liên kết chuỗi giá trị cà 

phê để bảo đảm đầu ra cho sản phẩm, chuyển đổi giống, mùa vụ để sản 

xuất ra loại cà phê thích ứng với biến đổi khí hậu... 

Ajinomoto: Ajinomoto AGF, công ty con của Tập đoàn thực phẩm khổng lồ Ajinomoto, Nhật 

Bản có kế hoạch tự sản xuất một tấn cà phê đầu tiên vào năm 2022, theo Asian Nikkei 

Review. 

Chủ tịch Ajinomoto AGF, ông Hideaki Shinada hi vọng sẽ cung cấp cà phê mang thương hiệu 

Tokunoshima, được trồng trên hòn đảo cùng tên ở quận Kagoshima, phía nam Nhật Bản.  

Nhiệt độ trung bình hàng năm là khoảng 22 độ C với lượng mưa khoảng 2.000 mm, là điều 

kiện thời tiết hoàn hảo cho cây cà phê. 

Tiêu thụ cà phê tại Nhật Bản đã tăng lên tới 470.213 tấn trong năm 2018 từ 420.932 tấn trong 

năm 2011, một phần nhờ vào doanh số tại các chuỗi cửa hàng tiện lợi, theo Hiệp hội cà phê 

Nhật Bản. Cà phê đóng chai đặc biệt phổ biến ở Nhật Bản. 

Ajinomoto AGF sẽ trồng 4.000 cây cà phê vào năm 2020, 8.000 cây vào năm 2021 và 15.000 

cây vào năm 2022 với 10 loại cây khác nhau. 

Công ty sẽ thử nghiệm các loại cà phê khác nhau và dự định mở đồn điền thứ hai vào tháng 

3/2020. Công ty cũng có kế hoạch sử dụng thiết bị tiên tiến khắc phục thời tiết bất lợi và phân 

bón được cung cấp bởi công ty mẹ Ajinomoto. 
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Ajinomoto AGF hi vọng rằng cà phê của mình sẽ hấp dẫn người tiêu dùng Nhật Bản, những 

người ưa chuộng các sản phẩm nội địa.  

Indonesia: Nông dân Indonesia dự kiến sẽ thu hoạch thêm 50 - 60% cà 

phê trong vòng 5 năm tới, theo ông Pranoto Soenarto, phó chủ tịch Hiệp hội 

ngành hàng và các nhà xuất khẩu cà phê Indonesia, cho biết. 

Sự gia tăng nguồn cung từ quốc gia Đông Nam Á này có thể gây áp lực cho hợp đồng tương 

lai cà phê robusta đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2008, khi giao dịch bắt đầu, 

theo The Business Times. 

Indonesia, quốc gia đã từng là nhà sản xuất cà phê arabica lớn nhất, cũng sẽ cạnh tranh với 

các nhà sản xuất từ Việt Nam và Brazil. 

Indonesia đang chuẩn bị kế hoạch tăng năng suất với một số bên liên quan khác bao gồm 

Viện nghiên cứu cà phê và ca cao cùng Bộ nông nghiệp Indonesia. 

Kế hoạch dự kiến giúp nông dân sử dụng phân bón và hạt giống chất lượng tốt, tìm cách bảo 

vệ cây trồng khỏi sâu bệnh và hỗ trợ tài chính. 

Rabobank: Rabobank đang theo dõi triển vọng cho 10 mặt hàng nông 

sản quan trọng trong năm 2020, gồm cà phê, đường, dầu cọ và đậu 

nành. 

Tình trạng dư cung cà phê và giá thấp trong năm 2019 đã đẩy hàng 

triệu nông dân, chủ yếu ở Trung Mỹ, Đông Phi và Đông Nam Á, vào tình 

trạng nghèo đói, Rabobank lưu ý. 

Các chuyên gia cho biết, phần còn lại của thế giới đang phải vật lộn để 

thích nghi với sự dư thừa nguồn cung của cà phê arabica và robusta từ Brazil, trong đó phần 

lớn các nhà sản xuất cà phê khác phải bán cà phê của họ với mức giá thấp, dưới giá thành 

sản xuất. 

Sản lượng cà phê dự kiến giảm trong niên vụ 2019 - 2020 và 2020 - 2021, hơn 10 triệu nông 

dân phải đối mặt với nghèo đói và một số bỏ bê các đồn điền của mình. 

Các nhà sản xuất đậu nành cũng đang bị đe dọa từ thuế quan thương mại, do tác động của 

cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. 

Stefan Vogel, chiến lược gia toàn cầu và là người đứng đầu thị trường hàng hóa nông nghiệp 

tại Rabobank, cho biết: "Nông dân thế giới đã phải chịu đựng một năm khó khăn do căng 

thẳng địa chính trị, bệnh tật và thời tiết". 

Ông hi vọng điều tồi tệ nhất không xảy ra. Trong khi Mỹ và Trung Quốc giải quyết tranh chấp 

thương mại, Trung Quốc bắt đầu bổ sung và mở rộng đàn heo, tăng nhu cầu đậu nành và cân 

bằng thị trường cà phê, tăng mức giá trả cho nông dân. 
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NGUỒN THAM KHẢO 

Tổ Chức Cà phê Thế giới (ICO) 

Reuters 

Bloomberg 

The Business Times. 

Ngân hàng Rabobank 

 

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 

VOV 

 

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 11/2019 ” 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 11 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. 

ĐỂ THEO DÕI CÁC BÁO CÁO GẦN NHẤT CỦA CHÚNG TÔI,                                                        

XIN TRUY CẬP ĐỊA CHỈ: 

Báo cáo thị trường cà phê tháng 8/2019 

Báo cáo thị trường cà phê quí III/2019  

Báo cáo thị trường cà phê tháng 10/2019 

Mục “Báo cáo ngành hàng” của VietnamBiz 

https://vietnambiz.vn/bao-cao-thi-truong-ca-phe-thang-8-2019-gia-ca-phe-cham-day-13-nam-20190919191301764.htm
https://vietnambiz.vn/bao-cao-thi-truong-ca-phe-thang-8-2019-gia-ca-phe-cham-day-13-nam-20190919191301764.htm
https://vietnambiz.vn/bao-cao-thi-truong-ca-phe-qui-iii-ket-thuc-nien-vu-2018-2019-san-luong-ca-phe-viet-nam-giam-13-20191019101521668.htm
https://vietnambiz.vn/bao-cao-thi-truong-ca-phe-qui-iii-ket-thuc-nien-vu-2018-2019-san-luong-ca-phe-viet-nam-giam-13-20191019101521668.htm
https://vietnambiz.vn/bao-cao-thi-truong-ca-phe-thang-10-san-luong-ca-phe-viet-nam-nien-vu-2019-2020-du-bao-giam-15-20191120230358898.htm
https://vietnambiz.vn/bao-cao-thi-truong-ca-phe-thang-10-san-luong-ca-phe-viet-nam-nien-vu-2019-2020-du-bao-giam-15-20191120230358898.htm
https://vietnambiz.vn/hang-hoa/bao-cao-nganh-hang.htm
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MỌI Ý KIẾN ĐÓNG GÓP VỀ BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG GẠO, XIN LIÊN HỆ TỚI ĐỊA CHỈ: 

Trần Thị Hạnh – Chủ mục Hàng hóa – trang TTĐTTH VietnamBiz 

Email: hanhtt@vietnambiz.vn 

SĐT: 0373246888 

 

Hoặc liên hệ tới đường dây nóng: 

Hotline: 0995222999 

Email: info@vietnambiz.vn  

 

mailto:hanhtt@vietnambiz.vn
mailto:info@vietnambiz.vn
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