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Báo cáo cập nhật bức tranh toàn cảnh về tình hình sản xuất, biến động giá cả, 
tình hình tiêu thụ và các dự báo về thị trường cà phê trong nước và thế giới.

Brazil: Sản lượng cà phê 
arabica 2019-2020 của 
Brazil được dự báo giảm 8,3 

triệu bao xuống còn 39,9 triệu bao so 
với mùa trước vì hầu hết cây đều ở trong 
năm cuối của chu kì sản xuất hai năm 
một lần. 

Điều kiện thời tiết tốt thường chiếm ưu 
thế ở hầu hết vùng trồng cà phê trong 
giai đoạn nở hoa và hình thành quả. Mặc 
dù có những lo ngại ban đầu liên quan 
đến sương giá tháng 7 ở các bang miền 
nam và đông nam, sản lượng không bị 
ảnh hưởng xấu. 

Tuy nhiên, chất lượng cà phê cũng như 
kích thước hạt thấp hơn mức trung bình 
vì cây ở nhiều khu vực có những giai 
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Theo ICO, sản lượng cà phê toàn cầu 
tăng trưởng với tốc độ trung bình hàng 
năm khoảng 2,6%, từ 140,16 triệu bao 
trong năm 2010 - 2011 lên 168,71 triệu 
bao trong niên vụ 2019 - 2020. 

Nhu cầu cà phê tăng trưởng với tốc độ 
trung bình hàng năm dài hạn là 2,2% do 
mức tiêu thụ tăng từ 90,71 triệu bao lên 
169,34 triệu bao trong năm 2019 - 2020. 

Trong tháng 12/2019, giá cà phê thế giới 
có xu hướng tăng nhẹ. Chỉ số giá cà phê 
tổng hợp ICO tăng lên xấp xỉ 2.559 
USD/tấn từ 2.491 USD/tấn ở đầu tháng. 

Tuy vậy, các chỉ số giá hợp phần biến 
động trái chiều. Chỉ số giá cà phê 
arabica của Brazil tăng từ gần 2.605 
USD/tấn lên gần 2.821 USD/tấn. Chỉ số 
giá cà phê robusta giảm từ hơn 1.632 
USD/tấn còn 1.597 USD/tấn. 

Bộ Nông nghiệp Mỹ dự báo sản lượng 
cà phê thế giới năm 2019 - 2020 dự kiến 
thấp hơn 5,3 triệu bao (60 kg) so với 

năm trước xuống còn 169,3 triệu, chủ 
yếu là do vụ mùa cà phê arabica của 
Brazil bước vào năm cuối của chu kì sản 
xuất hai năm một lần.

ICO ước tính sản lượng cà phê của Việt 
Nam giảm 1,3% xuống 30 triệu bao do 
điều kiện thời tiết bất lợi ảnh hưởng đến 
sản lượng trong vụ mùa 2018 – 2019 (từ 
tháng 10/2018 đến tháng 9/2019). Con 
số này tương đương với số liệu ước tính 
từ Bộ Nông nghiệp Mỹ là 30,4 triệu bao.

Niên vụ 2019 – 2020 (tính từ tháng 
10/2019 đến 9/2020), ICO dự báo sản 
lượng cà phê Việt Nam tăng 4,4% lên 
31,2 triệu bao.

Cục Chế biến và Phát triển Thị trường 
Nông sản dự báo trong ngắn hạn, giá cà 
phê robusta khó có có khả năng tăng do 
phần lớn người trồng cà phê Việt Nam 
sẽ hoàn tất thu hoạch trước Tết Nguyên 
Đán Canh Tý.
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triệu bao xuống còn 39,9 triệu bao so 
với mùa trước vì hầu hết cây đều ở trong 
năm cuối của chu kì sản xuất hai năm 
một lần. 

Điều kiện thời tiết tốt thường chiếm ưu 
thế ở hầu hết vùng trồng cà phê trong 
giai đoạn nở hoa và hình thành quả. Mặc 
dù có những lo ngại ban đầu liên quan 
đến sương giá tháng 7 ở các bang miền 
nam và đông nam, sản lượng không bị 
ảnh hưởng xấu. 

Tuy nhiên, chất lượng cà phê cũng như 
kích thước hạt thấp hơn mức trung bình 
vì cây ở nhiều khu vực có những giai 
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Tổ Chức Cà phê Quốc tế (ICO) cho biết 
10 năm qua, sản lượng cà phê toàn cầu 
tăng trưởng với tốc độ trung bình hàng 
năm khoảng 2,6%, từ 140,16 triệu bao 
trong năm 2010 - 2011 lên 168,71 triệu 
bao trong năm 2019 - 2020. 

Sản lượng cà phê arabica trong năm 
nay ước tính giảm 4,1% xuống 96,22 
triệu bao, phần lớn do vụ mùa của Brazil 
rơi vào năm cuối của chu kì sản xuất hai 
năm một lần. 

1. Tình hình sản xuất

Brazil: Trong niên vụ 2019 - 
2020, tổng sản lượng cà phê 
của Brazil ước đạt 57 triệu 

bao, thấp hơn 12,2% so với niên vụ trước. 

Điều này phần lớn do sản xuất cà phê 
arabica giảm khoảng 18,6% xuống còn 
37 triệu bao; trong khi sản lượng robusta 
tăng 2% lên khoảng 20 triệu bao. 

Tuy nhiên, sản lượng cà phê robusta thế 
giới ước tính tăng 3,7% lên 72,47 triệu 
bao. 3 quốc gia sản xuất lớn nhất là 
Brazil, Việt Nam và Colombia, hiện 
chiếm gần 70% sản lượng toàn cầu. Một 
thập kỉ trước, 3 quốc gia này chỉ chiếm 
dưới 60% sản lượng toàn cầu.

Riêng tháng 12/2019, xuất khẩu cà phê 
của Brazil giảm hơn 130.000 bao so với 
tháng 11/2019. Nếu so với cùng kì năm 
2018, lượng xuất khẩu cà phê của Brazil 
giảm tới gần 1 triệu bao, theo 
International Report.

Theo Bloomberg, Brazil, được ví là “ông 
vua” cà phê arabica, đang được đánh 
giá nhiều khả năng sẽ vượt Việt Nam về 
cả mặt hàng cà phê robusta, chuyên gia 
phân tích Carlos Mera nhận định. 
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Biểu đồ 1: Biều đồ sản xuất cà phê của từng khu vực trên thế giới (Nguồn: ICO).
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Robusta là nguyên liệu chính để sản 
xuất cà phê hòa tan do chi phí rẻ hơn so 
với dùng cà phê arabica.

Các nhà sản xuất của Brazil đang nhanh 
chóng áp dụng công nghệ mới giúp thúc 
đẩy sản xuất, điển hình là ở bang 
Rondonia, diện tích trồng cà phê robusta 
tăng mạnh với năng suất khoảng 200 - 
300 bao/ha.

năm 2019thị trường cà phê thế giới

Việt Nam: ICO ước tính sản 
xuất tại Việt Nam tăng 4,4% 
lên 31,2 triệu bao trong năm 

2019. Điều kiện nguồn nước tưới tốt 
trong mùa sinh trưởng sẽ khiến năng 
suất tăng.

Colombia: Theo ICO, nhà 
sản xuất cà phê arabica lớn 
thứ hai thế giới Colombia  

có vụ thu hoạch năm 2019 - 2020 dự 
báo đạt 14,1 triệu bao, tăng 1,7% so với 
vụ trước.

Theo báo cáo thị trường cà phê tháng 
12 của ICO, nhu cầu cà phê tăng trung 
bình hàng năm dài hạn là 2,2% do mức 
tiêu thụ tăng từ 90,71 triệu bao lên 169,34 
triệu bao trong niên vụ 2019 - 2020. 

So với niên vụ trước, nhu cầu cà phê 
toàn cầu trong năm 2019 - 2020 ước đạt 
0,7%, thấp hơn 2,7 điểm phần trăm 
nhưng vẫn tăng 1,24 triệu bao trong 
tổng cầu. Điều này theo sau mức tăng 
3,4% lên 168,1 triệu bao trong năm 2018 
- 2019, cao hơn mức trung bình dài hạn.

2. Tiêu thụ

Kết quả đạt được trong niên vụ 2018 - 
2019 chủ yếu do tiêu thụ tăng trưởng ở 
châu Âu và Bắc Mỹ, lần lượt tăng 4,9% 
lên 55,73 triệu bao và 5,7% lên 31,64 
triệu bao.

Bắc Mỹ
55,73
triệu bao

4,9%

Châu Âu
31,64
triệu bao

5,7%

Giá cà phê thấp hơn trong năm 2019 
khiến các quốc gia này tăng nhập khẩu 
và tiêu thụ, tuy nhiên có thể chậm lại 
trong năm 2020  khi giá đã cao hơn. 

Hơn nữa, tăng trưởng kinh tế toàn cầu 
chậm lại, đặc biệt là các thị trường mới 
nổi và các nền kinh tế đang phát triển, 
theo báo cáo Triển vọng kinh tế thế giới 
tháng 10/2019 của Quĩ tiền tệ Quốc tế 
(IMF). Điều này có thể làm giảm mức 
tiêu thụ cà phê. 

Trong niên vụ 2019 - 2020, nhu cầu cà 
phê ở châu Âu dự kiến giảm 0,6% 
xuống còn 55,4 triệu bao. Trong Dự báo 
kinh tế mùa thu 2019, Ủy ban châu Âu 
lưu ý rằng EU đang phải đối mặt với một 
số cú sốc có thể sẽ làm giảm tốc độ tăng 
trưởng kinh tế trong năm tới. 
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Tiêu thụ ở Bắc Mỹ ước tính đạt 31,88 triệu 
bao, tăng 0,7% so với năm 2018 - 2019. 

Sau khi tốc độ tăng trưởng thấp hơn 
trong niên vụ 2018 - 2019, mức tiêu thụ 
ở châu Á và châu Đại Dương dự kiến 
phục hồi một phần, tăng 2,9% lên 37,51 
triệu bao.
 
Nhu cầu ở châu Phi dự báo tăng 1,8% 
lên 11,94 triệu bao, ở Trung Mỹ & Mexico 
tăng 1,4% lên 5,47 triệu bao và ở Nam 
Mỹ tăng 0,1% lên 27,14 triệu bao.

Sự gia tăng nhu cầu chống lại sự sụt 
giảm trong sản xuất dẫn đến thâm hụt 
toàn cầu, ước tính là 0,63 triệu bao trong 
năm 2019 - 2020.

Sự thắt chặt nguồn cung hiện tại trên thị 
trường không có khả năng kéo dài trong 
suốt cả năm do hiện đang có nhiều vụ 
mùa cũng như nguồn cà phê dồi dào từ 
Brazil trong năm 2020 - 2021. Điều này 
có thể hạn chế sự gia tăng hơn nữa của 
giá cà phê.
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Biểu đồ 2: Biểu đồ tiêu thụ cà phê ở từng khu vực trên thế giới niên vụ 2019/2020 (Nguồn: ICO).
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 2015  2016 2017 2018 2019* 
% 

thay đổi
2018/19 

SẢN XUẤT  154 996 158 625 162 676 170 223 168 711 -0.9% 
Arabica 91 181  100 776 97 290 100 317 96 215 -4.1% 
Robusta 63 815  57 849 65 386 69 906 72 496 3.7% 
Châu Phi 15 756  16 729 17 376 18 623 18 190 -2.3% 
Châu Á Thái Bình Dương 49 484 45 652 48 408 48 064 50 652 5.4% 
Mexico & Trung Mỹ  17 106 20 322 21 725 21 345 21 542 0.9% 
Nam Mỹ  72 651  75 921 75 167 82 191 78 328 -4.7% 

TIÊU THỤ  155 491 158 642 162 555 168 099 169 337 0.7% 
Các nước xuất khẩu 47 548  48 488 49 793 50 510 51 018 1.0% 
Các nước nhập khẩu  107 943  110 154 112 763 117 589 118 319 0.6% 
Châu Phi 10 951  11 130 11 527 11 724 11 939 1.8% 
Châu Á Thái Bình Dương 32 863  34 573 35 697 36 470 37 511 2.9% 
Mexico & Trung Mỹ  5 295  5 226 5 321 5 401 5 474 1.4% 
Châu Âu 52 147  52 045 53 148 55 731 55 395 -0.6% 
Bắc Mỹ  28 934  29 559 29 941 31 644 31 876 0.7% 
Nam Mỹ  25 299  26 111 26 922 27 128 27 141 0.1% 

SỐ DƯ  -495 -18 121 2 124 - 626   
 nghìn bao (60kg/bao) *ước tính

 
Bảng 1: Cán cân cung cầu cà phê toàn cầu qua các năm (Nguồn: ICO).

Trong tháng 12/2019, giá cà phê thế giới có xu hướng tăng nhẹ. Chỉ số giá cà phê 
tổng hợp ICO tăng lên xấp xỉ 2.559 USD/tấn từ 2.491 USD/tấn vào đầu tháng.

3. Diễn biến giá
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Biểu đồ 3: Biểu đồ chỉ số số giá cà phê (Nguồn: ICO).

Brazil: Sản lượng cà phê 
arabica 2019-2020 của 
Brazil được dự báo giảm 8,3 

triệu bao xuống còn 39,9 triệu bao so 
với mùa trước vì hầu hết cây đều ở trong 
năm cuối của chu kì sản xuất hai năm 
một lần. 

Điều kiện thời tiết tốt thường chiếm ưu 
thế ở hầu hết vùng trồng cà phê trong 
giai đoạn nở hoa và hình thành quả. Mặc 
dù có những lo ngại ban đầu liên quan 
đến sương giá tháng 7 ở các bang miền 
nam và đông nam, sản lượng không bị 
ảnh hưởng xấu. 

Tuy nhiên, chất lượng cà phê cũng như 
kích thước hạt thấp hơn mức trung bình 
vì cây ở nhiều khu vực có những giai 
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Biểu đồ 4: Biểu đồ chỉ số giá cà phê ICO của các loại (Nguồn: ICO).

Biểu đồ 5: Biểu đồ giá cà phê robusta năm 2019 (Nguồn: ICE).
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Colombia nhẹ Nhẹ khác Brazil nhẹ Robusta

Tuy vậy, các chỉ số giá hợp phần biến động trái chiều. Chỉ số giá cà phê arabica của 
Brazil tăng từ gần 2.605 USD/tấn lên gần 2.821 USD/tấn. Chỉ số giá cà phê robusta 
giảm từ hơn 1.632 USD/tấn còn 1.597 USD/tấn.

Theo Cục Xuất nhập khẩu, giá cà phê 
robusta giao kì hạn tháng 12 trên thị 
trường thế giới giảm so với tháng 11 năm 
2019, trong khi giá cà phê arabica tăng. 

Trên sàn giao dịch London, ngày 
27/12/2019 giá cà phê robusta giao kì 
hạn tháng 3/2020 giao dịch ở mức 1.350 
USD/tấn, giảm 3,4% so với ngày 
29/11/2019. Nếu so với đầu năm 2019, 
con số này giảm 17%

Brazil: Sản lượng cà phê 
arabica 2019-2020 của 
Brazil được dự báo giảm 8,3 

triệu bao xuống còn 39,9 triệu bao so 
với mùa trước vì hầu hết cây đều ở trong 
năm cuối của chu kì sản xuất hai năm 
một lần. 

Điều kiện thời tiết tốt thường chiếm ưu 
thế ở hầu hết vùng trồng cà phê trong 
giai đoạn nở hoa và hình thành quả. Mặc 
dù có những lo ngại ban đầu liên quan 
đến sương giá tháng 7 ở các bang miền 
nam và đông nam, sản lượng không bị 
ảnh hưởng xấu. 

Tuy nhiên, chất lượng cà phê cũng như 
kích thước hạt thấp hơn mức trung bình 
vì cây ở nhiều khu vực có những giai 
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Trên sàn giao dịch New York, ngày 27/12/2019 giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 
3/2020 giao dịch ở mức 129,4 UScent/pound, tăng 9,2% so với ngày 29/11/2019. 
Nếu so với đầu năm, giá cà phê arabica tăng 9,6%.

a. Về sản xuất

Bộ Nông nghiệp Mỹ dự báo sản lượng 
cà phê thế giới niên vụ 2019 - 2020 thấp 
hơn 5,3 triệu bao (60 kg) so với niên vụ 
trước xuống còn 169,3 triệu, chủ yếu là 
do vụ mùa cà phê arabia của Brazil 
bước vào năm cuối của chu kì sản xuất 
hai năm một lần.

Xuất khẩu cà phê thế giới dự kiến giảm 
4,7 triệu bao xuống còn 115,4 triệu chủ 
yếu do các lô hàng từ Brazil và 
Honduras giảm. 

Ngoài ra, với dự báo tiêu thụ toàn cầu ở 
mức kỉ lục 166,4 triệu bao, lượng hàng 
tồn kho sẽ giảm 400.000 bao xuống còn 
35,0 triệu bao. 

Giá cà phê, được đo bằng chỉ số giá 
tổng hợp hàng tháng của ICO, đã giảm 
xuống 0,93 USD/pound vào tháng 

5/2019, mức thấp nhất kể từ tháng 
9/2006, nhưng đã tăng 15% lên 1,07 
USD/pound vào tháng 11/2019 khi 
nguồn cung bị thắt chặt.

Biểu đồ 6: Biểu đồ giá cà phê arabica 2019 (Nguồn: ICE).
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4. Dự báo

Brazil: Sản lượng cà phê 
arabica 2019-2020 của 
Brazil được dự báo giảm 8,3 

triệu bao xuống còn 39,9 triệu bao so 
với mùa trước vì hầu hết cây đều ở trong 
năm cuối của chu kì sản xuất hai năm 
một lần. 

Điều kiện thời tiết tốt thường chiếm ưu 
thế ở hầu hết vùng trồng cà phê trong 
giai đoạn nở hoa và hình thành quả. Mặc 
dù có những lo ngại ban đầu liên quan 
đến sương giá tháng 7 ở các bang miền 
nam và đông nam, sản lượng không bị 
ảnh hưởng xấu. 

Tuy nhiên, chất lượng cà phê cũng như 
kích thước hạt thấp hơn mức trung bình 
vì cây ở nhiều khu vực có những giai 
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thế ở hầu hết vùng trồng cà phê trong 
giai đoạn nở hoa và hình thành quả. Mặc 
dù có những lo ngại ban đầu liên quan 
đến sương giá tháng 7 ở các bang miền 
nam và đông nam, sản lượng không bị 
ảnh hưởng xấu. 

Tuy nhiên, chất lượng cà phê cũng như 
kích thước hạt thấp hơn mức trung bình 
vì cây ở nhiều khu vực có những giai 
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đoạn trưởng thành khác nhau khi đến 
thu hoạch quả. Phần lớn vụ thu hoạch cà 
phê arabica bắt đầu vào tháng 5 và 6. 

Vụ thu hoạch cà phê robusta 2019-2020 
dự báo sẽ tiếp tục mở rộng và đạt mức 
kỉ lục 18,1 triệu bao, tăng 1,5 triệu bao.

Lượng mưa dồi dào hỗ trợ sự phát triển 
cây trồng ở bang sản xuất chính ở 
Espirito Santo, trong khi các biện pháp 
quản lí cây trồng hiệu quả hỗ trợ cho sự 
gia tăng ổn định ở Rondonia. Hầu hết vụ 
thu hoạch cà phê robusta bắt đầu vào 
tháng 4 và 5. 

Tuy nhiên, tổng vụ thu hoạch cà phê 
arabica và robusta dự báo giảm 6,8 triệu 
bao xuống còn 58,0 triệu bao. 

Với nguồn cung giảm, xuất khẩu cà phê 
2019 - 2020 dự kiến giảm 5,4 triệu bao 
xuống còn 32,0 triệu và dự trữ cuối năm 
giảm 800.000 bao xuống còn 1,4 triệu 
bao. Tiêu thụ sẽ tiếp tục tăng lên mức kỉ 
lục 23,5 triệu bao.

Trung Mỹ và Mexico: Tổng 
sản lượng cho khu vực 
Trung Mỹ và Mexico 2019 - 

2020 dự báo giảm nhẹ 400.000 bao 
xuống còn 19,1 triệu do một số quốc gia 
phải chống lại bệnh gỉ sét trên lá cà phê, 
ghi nhận lần đầu tiên giảm từ năm 2013 
- 2014. 

Lợi nhuận thu được ở Mexico nhờ thời 
tiết thuận lợi dự kiến sẽ bù đắp tổn thất 
ở Honduras, nơi nông dân hạn chế thực 
hiện các biện pháp phòng ngừa chống 
bệnh gỉ lá do giá thấp và khả năng hạn 
chế cho vay. 

Sản lượng của El Salvador và Panama 
tương ứng ở mức 650.000 bao và 
75.000 bao vì các quốc gia này tiếp tục 
đấu tranh với bệnh gỉ sét. Sản xuất của 
Guatemala dự kiến giảm 200.000 bao 
xuống 3,6 triệu bao với năng suất giảm. 

Xuất khẩu cà phê toàn khu vực giai đoạn 
2019 - 2020 dự kiến giảm 800.000 bao 
xuống còn 15,5 triệu bao, chủ yếu do 
nguồn cung xuất khẩu thấp hơn ở 
Honduras. Gần một nửa số hàng xuất 
khẩu của khu vực được dành cho thị 
trường Liên minh châu Âu (EU), tiếp 
theo là khoảng 1/3 đến Mỹ.

Việt Nam: Sản lượng cà 
phê của Việt Nam mùa vụ 
2019 - 2020 dự báo ở mức 

kỉ lục 32,2 triệu bao, tăng 1,8 triệu so với 
năm trước do tiếp tục mở rộng diện tích 
trồng cũng như thời tiết thuận lợi giúp 
tăng năng suất. 

Trong 4 tháng đầu năm 2019, các vùng 
trồng cà phê chính ở Tây Nguyên trải 
qua thời tiết khô và nắng. Mùa mưa đến 
muộn hơn mọi năm nhưng ổn định trong 
tháng 7 và tháng 8, hỗ trợ cho việc ra 
hoa và đậu quả. 

Với giá tiêu đen giảm trong ba năm qua, 
nông dân không còn thay thế cây cà phê 
bằng cây hồ tiêu. Tuy nhiên, một số nông 
dân đã trồng sầu riêng, xoài, bơ và cây 
ăn quả. 

Xuất khẩu cà phê 2019 - 2020 dự báo 
tăng 800.000 bao lên 25,5 triệu bao 
trong khi lượng dự trữ trong kho sẽ 
nhiều hơn gấp đôi lên 4,1 triệu bao vì giá 
thấp khiến người dân găm hàng không 
muốn bán.

Colombia: Vụ 2019 - 2020, 
sản xuất tại Colombia dự 
báo phục hồi 400.000 bao 

từ năm ngoái do hạn hán, đạt 14,3 triệu 
bao trong điều kiện thời tiết bình thường.
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triệu bao xuống còn 39,9 triệu bao so 
với mùa trước vì hầu hết cây đều ở trong 
năm cuối của chu kì sản xuất hai năm 
một lần. 

Điều kiện thời tiết tốt thường chiếm ưu 
thế ở hầu hết vùng trồng cà phê trong 
giai đoạn nở hoa và hình thành quả. Mặc 
dù có những lo ngại ban đầu liên quan 
đến sương giá tháng 7 ở các bang miền 
nam và đông nam, sản lượng không bị 
ảnh hưởng xấu. 

Tuy nhiên, chất lượng cà phê cũng như 
kích thước hạt thấp hơn mức trung bình 
vì cây ở nhiều khu vực có những giai 

Colombia: Vụ 2019 - 2020, 
sản xuất tại Colombia dự 
báo phục hồi 400.000 bao 

từ năm ngoái do hạn hán, đạt 14,3 triệu 
bao trong điều kiện thời tiết bình thường.
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Liên đoàn người trồng cà phê quốc gia 
Colombia (FedECAFE) ước tính rằng kể 
từ năm 2012, khoảng một nửa trong số 
940.000 ha cà phê đã được cải tạo, chủ 
yếu là các giống chống bệnh gỉ lá. 

Nỗ lực này đã tăng năng suất gần 1/3 
lên 18,8 bao/ha và hạ tuổi trung bình 
của cây cà phê từ 15 năm xuống 7 năm. 

FedECAFE và chính phủ Colombia ước 
tính đã cải tạo 82.000 ha vào năm 2018, 
với mục tiêu cải tạo 90.000 ha mỗi năm 
để đạt mục tiêu sản xuất 18 triệu bao 
trong những năm tới. 

Xuất khẩu cà phê có thể tăng 200.000 
bao lên 12,7 triệu bao trong khi lượng 
dự trữ dự kiến giảm nhẹ xuống còn 
500.000 bao.

Indonesia: Sản xuất ở 
Indonesia mùa sau dự báo 
tăng khiêm tốn 100.000 bao 

lên 10,7 triệu bao, với mức tăng chia 
đều giữa sản lượng của cà phê arabica 
và robusta.

Sản lượng cà phê robusta dự kiến đạt 
9,5 triệu bao trong điều kiện phát triển 
thuận lợi ở các vùng đất thấp tại Nam 
Sumatra và Java, nơi chiếm 75% được 
trồng. Mặc dù lượng mưa lớn ở phía Tây 
Java trì hoãn vụ thu hoạch cà phê 
arabica, sản lượng dự kiến tăng nhẹ. 

Mặc dù các báo cáo gần đây cho thấy 
tổng sản lượng có thể tăng đáng kể 
trong 5 năm tới, nhưng những tuyên bố 
này không đáng tin cậy bởi sự gia tăng 
diện tích trồng hoặc chương trình cải tạo 
nhằm thay thế cây già cỗi bằng các giống 
năng suất cao hơn và việc sử dụng phân 
bón vẫn chủ yếu không thay đổi. 

Xuất khẩu cà phê dự báo tăng 1,4 triệu 
bao lên 6,3 triệu bao do lượng dự trữ 
cuối năm tăng cao.

b. Về tiêu thụ

Nhập khẩu cà phê của EU 2019 - 2020 
dự báo giảm 1,1 triệu bao xuống còn 
48,0 triệu và chiếm hơn 40% lượng 
nhập khẩu cà phê hạt cà phê thế giới.

Các nhà cung cấp hàng đầu gồm Brazil 
(29%), Việt Nam (25%), Honduras (8%) 
và Colombia (6%). Dự trữ cuối năm dự 
kiến giảm 400.000 bao xuống còn 14,0 
triệu bao.

Mỹ là quốc gia nhập khẩu cà phê lớn thứ 
hai thế giới và dự báo tiêu thụ giảm 1 
triệu bao xuống 26,2 triệu bao niên vụ 
2019 - 2020.

Các nhà cung cấp hàng đầu gồm Brazil 
(24%), Colombia (22%), Việt Nam (15%) 
và Guatemala (6%). Dự trữ cuối năm 
2019  giảm 500.000 bao xuống 6,9 triệu 
bao nhưng mức tiêu thụ ít thay đổi sau 
mức tăng năm ngoái



Phần 2
thị trường cà phê
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ICO ước tính sản lượng cà phê của Việt 
Nam giảm 1,3% xuống 30 triệu bao do 
điều kiện thời tiết bất lợi ảnh hưởng đến 
sản lượng trong vụ mùa 2018 – 2019 (từ 
tháng 10/2018 đến tháng 9/2019). Con 
số này tương đương với số liệu ước tính 
từ Bộ Nông nghiệp Mỹ là 30,4 triệu bao.

Trong niên vụ 2019 – 2020 (từ tháng 
10/2019 đến tháng 9/2020), ICO dự báo 
sản lượng cà phê Việt Nam tăng 4,4% 
lên 31,2 triệu bao.

Theo Cục Xuất nhập khẩu, tính đến cuối 
tháng 12/2019, thu hoạch cà phê 
robusta vụ mùa mới ở Việt Nam đang 
trong giai đoạn cuối. Phần lớn các hộ 
trồng cà phê hoàn tất thu hoạch trước kì 
nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới.

Theo Báo Nhân dân, phát biểu tại Ngày 
cà phê Việt Nam năm 2019 diễn ra hồi 
tháng 12, Thứ trưởng Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng 
Hiệp, cho biết hiện, tổng diện tích cà phê 
trên toàn lãnh thổ Việt Nam khoảng hơn 
688 ngàn ha, năng suất bình quân 26 
tạ/ha cao gấp ba lần sản lượng cà phê 

1. Tình hình sản xuất

thế giới, là mặt hàng chiến lược của 
ngành nông nghiệp Việt Nam, hằng năm 
mang về giá trị 3,4 tỷ USD.

Ngoài ra, Chính Phủ và Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn đã rất quan tâm 
đối với ngành cà phê Việt Nam, đã có 
nhiều đề án như tái canh cây cà-phê, đề 
án nâng cao chất lượng mặt hàng cà 
phê Việt Nam. 

Trong thời gian tới, ngành cà phê và 
Hiệp hội Cà-phê - Ca cao Việt Nam cần 
mạnh dạn áp dụng khoa học – kỹ thuật, 
mạnh dạn đổi mới công nghệ; bên cạnh 
đó, cần điều tra, rà soát quy hoạch vùng, 
xác định rõ những vùng thuận lợi 
chuyên canh cây cà-phê chuyên sâu 
nhằm nâng cao nâng cao chất lượng 
mặt hàng cà-phê xuất khẩu…

Theo Báo Lâm Đồng, năm 2019, tổng 
diện tích cây cà phê trồng theo chuẩn 
VietGAP, GlobalGAP, 4C là gần 75.500 
ha.  Đồng thời tái canh cải tạo gần 8.200 
ha cà phê, nâng tổng diện tích này lên 
đến 65.645 ha, chiếm gần 38% tổng 
diện tích cà phê toàn tỉnh Lâm Đồng.
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Tại tỉnh Đắk Lắk, Niên vụ cà phê 2018-2019, diện tích cà phê toàn tỉnh là 
203.063 ha, giảm 1.745 ha so với niên vụ trước.  Xuất khẩu cà phê ước đạt 
189.252 tấn, chiếm tỷ trọng 11,2% so với tổng sản lượng cà phê xuất khẩu 
của cả nước; kim ngạch đạt hơn 314,5 triệu USD, chiếm 10,6% tổng kim 
ngạch toàn ngành.

Xuất khẩu cà phê hòa tan của Đắk Lắk đạt 5.000 tấn, kim ngạch đạt gần 
28,8 triệu USD, chiếm 9,14% tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê của tỉnh. 
Sản phẩm cà phê Đắk Lắk xuất khẩu đến 58 quốc gia, vùng lãnh thổ trên 
thế giới.
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triệu bao xuống còn 39,9 triệu bao so 
với mùa trước vì hầu hết cây đều ở trong 
năm cuối của chu kì sản xuất hai năm 
một lần. 

Điều kiện thời tiết tốt thường chiếm ưu 
thế ở hầu hết vùng trồng cà phê trong 
giai đoạn nở hoa và hình thành quả. Mặc 
dù có những lo ngại ban đầu liên quan 
đến sương giá tháng 7 ở các bang miền 
nam và đông nam, sản lượng không bị 
ảnh hưởng xấu. 

Tuy nhiên, chất lượng cà phê cũng như 
kích thước hạt thấp hơn mức trung bình 
vì cây ở nhiều khu vực có những giai 



a. Số liệu xuất khẩu cà phê

Theo số liệu của Cục Chế biến và Phát 
triển Thị trường Nông sản xuất khẩu cà 
phê tháng 12 ước đạt 126 nghìn tấn với 
giá trị đạt 218 triệu USD. 

Lũy kế xuất khẩu cà phê năm 2019 ước 
đạt 1,59 triệu tấn và 2,75 tỷ USD, giảm 
15,2% về khối lượng và giảm 22,4% về 
giá trị so với năm 2018. 

Nếu tính theo niên vụ, theo trang 
giacaphe.com, trong niên vụ 2018 – 
2019, Việt Nam đã xuất khẩu tổng cộng 
1.697.102 tấn, tương đương 28,28 triệu 
bao cà phê các loại, giảm 5,42 % so với 
khối lượng xuất khẩu của niên vụ cà phê 
2017/2018 trước đó.

Về giá trị kim ngạch, xuất khẩu trong 
niên vụ 2018/2019 đạt tổng cộng 2,96 tỉ 
USD, giảm 15,05% so với giá trị kim 
ngạch xuất khẩu của niên vụ trước.

2. Tiêu thụ
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Xuất khẩu 2018/2019

tỉ USD
2,96 15,05%

so với 
2017/2018

Theo Cục Chế biến và Phát triển Thị 
trường Nông sản, Đức và Mỹ tiếp tục là 
hai thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất 
của Việt Nam trong 11 tháng đầu năm 
2019 với thị phần lần lượt là 12,9% và 
8,7%. Ngoại trừ thị trường Philippines có 
giá trị xuất khẩu cà phê tăng (9,4%), hầu 
hết các thị trường chính đều giảm so với 
cùng kì năm 2018.

Cục Xuất nhập khẩu cho biết hiện các 
sản phẩm cà phê của Việt Nam xuất khẩu 
đến hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ, 
chiếm 14,2% thị phần xuất khẩu cà phê 
toàn cầu, đứng ở vị trí thứ hai sau Brazil. 

Trong đó, cà phê rang xay và cà phê hòa 
tan xuất khẩu chiếm 5,9% thị phần, 
đứng ở vị trí thứ năm sau Brazil, 
Indonesia, Malaysia và Ấn Độ.

b. Chủng loại cà phê xuất khẩu

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải 
quan, xuất khẩu cà phê robusta tháng 
11/2019 đạt 94,5 nghìn tấn, trị giá 
142,49 triệu USD, giảm 20,9% về lượng 
và giảm 29,6% về trị giá so với tháng 
11/2018. 

Tính chung 11 tháng năm 2019, xuất 
khẩu cà phê robusta giảm 6,4% về 
lượng và giảm 18,1% về trị giá so với 
cùng kì năm 2018, đạt 1,376 triệu tấn, trị 
giá 2,081 tỷ USD.

11 tháng năm 2019, xuất khẩu cà phê 
chế biến tăng 1% về lượng, nhưng giảm 
0,2% về trị giá so với cùng kì năm 2018, 
đạt 34,9 nghìn tấn, trị giá 175,4 triệu USD. 

Đức và Mỹ tiếp tục là hai thị trường 
tiêu thụ cà phê lớn nhất của Việt Nam 
trong 11 tháng đầu năm 2019.

#1

#2

Đức
12,9%
Mỹ
8,7%



Trong đó, xuất khẩu cà phê chế biến 
sang Nga tăng 57,6%; Trung Quốc tăng 
104,4%; Mỹ tăng 9,2%; Italy tăng 24,1%. 
Ngược lại, xuất khẩu cà phê chế biến 
sang Nhật Bản, ASEAN giảm. 

Giá xuất khẩu bình quân cà phê chế 
biến trong 11 tháng năm 2019 đạt 5.019 
USD/tấn, giảm 1,2% so với cùng kì năm 
2018. Trong đó, giá xuất khẩu bình quân 

cà phê chế biến sang Nga đạt 6.149 
USD/tấn, giảm 6,1%; sang Nhật Bản đạt 
4.787 USD/ tấn, giảm 0,9%. 

Ngược lại, giá xuất khẩu bình quân cà 
phê chế biến sang một số thị trường 
tăng, gồm: Đức tăng 0,2% lên 3.757 
USD/tấn; Mỹ tăng 11,9% lên 4.201 
USD/tấn; Indonesia tăng 2% lên 5.222 
USD/tấn.
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Chủng
loại

Tháng 11/2019 11 tháng năm 2019So với tháng 1
1/2018 (%)

So với 11 tháng năm
2018 (%)

Lượng
(tấn)

Lượng
(tấn)

Lượng Lượng
Trị giá
(nghìn
USD)

Trị giá
(nghìn
USD)

Trị
giá

Trị giá
Giá

XKBQ
(USD/tấn)

Giá
XKBQ

Robusta

Arabica

Cà phê
Excelsa

Cà phê
chế biến

94.519

3.639

2.732 12.904 -8,8 -0,1 34.950 175.403 -0,25.019 1,0 -1,2

49 92 -92,7 -92,1 5.194 8,386 1,615 -22,5 -31,3 -11,4

-3,1-2,2 57.621 114.654 1.990 -19,4 -28,4 -11,27.538

142.496 -20,9 -29,6 2.081.2251.376.824 -18,1-6,4 -12,51.512

Bảng 2: Chủng loại xuất khẩu cà phê tháng 11 và 11 tháng đầu năm 2019 (Nguồn: Cục Xuất nhập khẩu).

c. Dung lượng cà phê Việt Nam tại 
Tây Ban Nha

Cục Xuất nhập khẩu cho biết, theo số 
liệu thống kê từ Ủy ban Thương mại 
Quốc tế (ITC), nhập khẩu cà phê của 
Tây Ban Nha trong 10 tháng năm 2019 
đạt 291 nghìn tấn, trị giá 799,98 triệu 
USD, giảm 9,4% về lượng và giảm 13,8% 
về trị giá so với cùng kì năm 2018. 

10 tháng năm 2019, Tây Ban Nha nhập 
khẩu chủ yếu chủng loại cà phê chưa 
rang, chưa khử caffein (HS 0901.11), 
đạt 483,29 triệu USD, giảm 7,4% so với 
10 tháng năm 2018. 

Tỉ trọng cà phê chưa rang, chưa khử 
caffein chiếm 60,4% trong tổng trị giá 
nhập khẩu của Tây Ban Nha trong 10 
tháng năm 2019, tăng so với 59,1% 
trong 10 tháng năm 2018. 

Trong khi đó, nhập khẩu chủng loại cà 
phê rang, chưa khử caffein (HS 
0901.21) của Tây Ban Nha đạt 218,86 
triệu USD, giảm 14,7% so với 10 tháng 
năm 2018. Tỉ trọng cà phê rang, chưa 
khử caffein chiếm 27,4% trong tổng trị 
giá nhập khẩu của Tây Ban Nha trong 
10 tháng năm 2019, thấp hơn so với 
29,1% của cùng kì năm trước đó.
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Giá nhập khẩu bình quân cà phê của 
Tây Ban Nha trong 10 tháng năm 2019 
đạt 2.749 USD/tấn, giảm 13,9% so với 
cùng kì năm 2018. Trong đó, giá nhập 
khẩu bình quân cà phê từ Việt Nam đạt 
mức 1.735 USD/tấn; từ Brazil đạt 2.258 
USD/tấn; từ Đức đạt 2.206 USD/tấn. 

Đáng chú ý, giá nhập khẩu bình quân cà 
phê của Tây Ban Nha từ một số thị 
trường ở mức cao như Colombia đạt 
3.254 USD/tấn, Pháp đạt 19.938 

USD/tấn. Hiện Tây Ban Nha nhập khẩu 
chủ yếu chủng loại cà phê đã qua chế 
biến từ Pháp nên giá thành sản phẩm ở 
mức cao. 

Trong 10 tháng năm 2019, Tây Ban Nha 
đẩy mạnh nhập khẩu cà phê từ các 
nguồn cung như Việt Nam, Brazil, Đức, 
Colombia, Honduras, nhưng giảm nhập 
khẩu từ các nguồn cung từ Uganda, Bờ 
Biển Ngà.
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Bảng 3: Chủng loại cà phê nhập khẩu của Tây Ban Nha trong 10 tháng năm 2019
(Nguồn: Cục Xuất nhập khẩu).

Việt Nam là nguồn cung cà phê lớn nhất 
cho Tây Ban Nha trong 10 tháng năm 
2019, lượng nhập khẩu đạt 120.954 tấn, 
trị giá 209,57 triệu USD, tăng 1,7% về 
lượng nhưng giảm 11,3% về trị giá. 

Thị phần cà phê của Việt Nam trong tổng 
lượng nhập khẩu của Tây Ban Nha giảm 
từ 42,6% trong 10 tháng năm 2018, 
xuống 41,6% trong 10 tháng năm 2019. 

Brazil là nguồn cung cà phê lớn thứ 2 
cho Tây Ban Nha trong 10 tháng năm 

2019, đạt 43.091 tấn, trị giá 97,29 triệu 
USD, tăng 16,5% về lượng, nhưng giảm 
1,9% về trị giá so với cùng kì năm 2018. 

Thị phần cà phê của Brazil trong tổng 
lượng nhập khẩu của Tây Ban Nha 
chiếm 14,8% trong 10 tháng năm 2019, 
cao hơn so với 13,4% trong 10 tháng 
năm 2018. 

Trong khi đó, Tây Ban Nha giảm nhập 
khẩu cà phê từ Uganda với tốc độ giảm 
9,5% về lượng và giảm 18,1% về trị giá 
so với 10 tháng năm 2018, xuống còn 
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10.444 tấn, trị giá 18,72 triệu USD trong 
10 tháng năm 2019. 

Thị phần cà phê của Uganda trong tổng 
lượng nhập khẩu của Tây Ban Nha giảm 
từ 4,2% trong 10 tháng năm 2019, xuống 
còn 3,6% trong 10 tháng năm 2018.

d. Chế biến cà phê

Về cơ cấu mặt hàng, hiện ngành cà phê 
Việt Nam vẫn tập trung xuất khẩu cà 
phê Robusta dạng thô, chưa qua chế 
biến, chiếm tới 94% tổng lượng xuất 
khẩu. Do đó, giá trị xuất khẩu chưa cao, 
chưa có được vị trí tương xứng với tiềm 
năng phát triển của ngành trên thị 
trường thế giới. 

Trong bối cảnh giá cà phê nhân xô giảm 
và ở mức thấp trong thời gian qua, một 
trong những giải pháp cần được triển 
khai một cách đồng bộ là đẩy mạnh 
công tác tái cơ cấu ngành cà phê. 

Trong đó, cần xây dựng các vùng trồng 
tập trung, chuyên canh gắn với phát 
triển công nghiệp chế biến, áp dụng tiến 
bộ công nghệ cao, thúc đẩy liên kết 
vùng nguyên liệu với các cơ sở, nhà 
máy chế biến sâu để tạo nguồn hàng 
đảm bảo ổn định về chất lượng và số 
lượng, đáp ứng yêu cầu của thị trường. 

Hiện cả nước đã có 97cơ sở chế biến 
cà phê nhân, tổng công suất thiết kế 
1.503 triệu tấn, tổng công suất thực tế 
đạt 83,6%. 

160 cơ sở chế biến cà phê rang xay, 
tổng công suất thiết kế 51,7 nghìn tấn 
sản phẩm/năm; 8 cơ sở chế biến cà phê 
hòa tan, tổng công suất thiết kế 36,5 
nghìn tấn sản phẩm/năm, tổng công 
suất thực tế đạt 97,9%; 11 cơ sở chế 
biến cà phê phối trộn, tổng công suất 
thiết kế 139,9 nghìn tấn sản phẩm/năm, 
tổng công suất thực tế đạt 81,6%.

thị trường cà phê việt nam

vietnambiz.vn TRANG 18

năm 2019

e. Doanh nghiệp Việt Nam bắt đầu cuộc đua cà phê hòa tan

Theo Bloomberg, thay vì bán hạt cà phê robusta thô cho các công ty nước ngoài để 
chế biến cà phê hòa tan, nhà cung cấp lớn nhất Việt Nam đang chuẩn bị kế hoạch 

160 cơ sở chế biến 
cà phê rang xay 51,7 nghìn -

Công suất
thiết kế

(tấn sp/năm)

Công suất
thực tế

(so với thiết kế)

8 cơ sở chế biến cà 
phê hòa tan 36,5 nghìn 81,6%

11 cơ sở chế biến 
cà phê phối trộn 139,9 nghìn 97,9%
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triệu bao xuống còn 39,9 triệu bao so 
với mùa trước vì hầu hết cây đều ở trong 
năm cuối của chu kì sản xuất hai năm 
một lần. 

Điều kiện thời tiết tốt thường chiếm ưu 
thế ở hầu hết vùng trồng cà phê trong 
giai đoạn nở hoa và hình thành quả. Mặc 
dù có những lo ngại ban đầu liên quan 
đến sương giá tháng 7 ở các bang miền 
nam và đông nam, sản lượng không bị 
ảnh hưởng xấu. 

Tuy nhiên, chất lượng cà phê cũng như 
kích thước hạt thấp hơn mức trung bình 
vì cây ở nhiều khu vực có những giai 

ra mắt sản phẩm cà phê uống liền của 
chính họ vài đầu năm 2020. 

Bước chuyển mình này nhằm mục đích 
nâng cao lợi nhuận từ thị trường châu Á 
- nơi nhu cầu về các loại đồ uống đang 
phát triển mạnh mẽ; đồng thời hạn chế 
sự bất ổn của thị trường giao dịch cà 
phê trên thế giới.

“Chúng tôi không muốn để lỡ cơ hội ở 
thị trường vô cùng màu mỡ đó là cà phê 
hòa tan. Sản phẩm này đem lại nhiều lợi 
nhuận hơn là rủi ro vì chúng tôi không 
phải phụ thuộc vào giá cà phê giao dịch 
trên sàn London”, Chủ tịch của Intimex 
Group Đỗ Hà Nam nói. 

Lượng cà phê xuất khẩu hàng năm của 
doanh nghiệp này chiếm tỉ trọng 1/3 của 
cả nước.

“Châu Á là thị trường có tốc độ tiêu thụ 
cà phê lớn nhất thế giới bởi người tiêu 
dùng đang hình thành thói quen uống cà 
phê mỗi ngày”, ông Jose Sette, Giám 
đốc ICO, cho biết. 

Ông đánh giá cà phê hòa tan là thức 
uống tiện lợi, và dễ dàng tiếp cận đến 
người tiêu dùng. 

“Việt Nam có thể tận dụng lợi thế về vị 
trí địa lí và chi phí sản xuất thấp để phát 
triển mặt hàng này trong khu vực”, ông 
Jose Sette nói.

Intimex Group là một doanh nghiệp nhà 
nước trước khi được bán cổ phần cho 
tư nhân vào năm 2006. Công ty đang có 
ý định vượt qua Nestle để trở thành nhà 
cung cấp cà phê hòa tan lớn nhất Việt 
Nam trong vòng 5 năm tới với công suất 
được nâng gấp 5 lần lên 20.000 tấn.
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Ngành công nghiệp cà phê Việt Nam 
đang mở rộng dần sang lĩnh vực cà phê 
hòa tan bởi lợi nhuận cao hơn so với 
việc đơn thuần chỉ tăng diện tích trồng.

Theo báo cáo của Euromonitor 
International, dự báo Ấn Độ sẽ dẫn đầu 
châu Á trong tăng trưởng trong bán lẻ 
cà phê hòa tan khi tăng gần 12%/năm 
lên 850 triệu USD trong năm 2024. 

Báo cáo cũng chỉ ra sự tăng trưởng 
mạnh mẽ cũng được ghi nhận tại các thị 
trường Indonesia, Malaysia, Philippines, 
Thái Lan và Việt Nam.

Trong năm 2019, giá cà phê 
robusta giao dịch tại London giảm 
11%, đánh dầu năm thứ 4 liên tiếp 
giảm do nguồn cung từ Việt Nam 
dư thừa.

49,4

30,5

9,0

6,1
5,0

Nestle chiếm 1/3 
thị phần cà phê 
hòa tan khu vực 

châu Á - TBD

Nestle SA Kapal Api Group Khác
Dongsul Foods Co. Mayora Indah  Tbk

Biểu đồ 7: Thị phần bán lẻ cà phê hòa tan tại
châu Á - Thái Bình Dương
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triệu bao xuống còn 39,9 triệu bao so 
với mùa trước vì hầu hết cây đều ở trong 
năm cuối của chu kì sản xuất hai năm 
một lần. 

Điều kiện thời tiết tốt thường chiếm ưu 
thế ở hầu hết vùng trồng cà phê trong 
giai đoạn nở hoa và hình thành quả. Mặc 
dù có những lo ngại ban đầu liên quan 
đến sương giá tháng 7 ở các bang miền 
nam và đông nam, sản lượng không bị 
ảnh hưởng xấu. 

Tuy nhiên, chất lượng cà phê cũng như 
kích thước hạt thấp hơn mức trung bình 
vì cây ở nhiều khu vực có những giai 

f. Tận dụng phế phẩm cà phê

Theo Thời Báo Kinh tế Sài Gòn, vỏ cà 
phê được một số nước trên thế giới sử 
dụng làm nhang. Tuy nhiên, ở Việt Nam, 
người dân chủ yếu dùng để ủ phân bón 
hoặc đốt bỏ.

Ngoài ra, vỏ cà phê còn được dùng để 
sản xuất trà cascara. Chị Nguyễn Thị 
Hồng Minh, Giám đốc Công ty MCC 
(Đà Lạt), nói: “Trà cascara được làm 
bằng vỏ trái cà phê arabica, thu hái chín 
100%. Vỏ trái cà phê có chất đường rất 
dễ bị hư mốc nên phải được phơi sấy 
ngày đêm trong nhà kính một cách 
nghiêm ngặt”.

Là một trong những tay pha chế cà phê 
có hạng, chị Minh cho rằng trà cascara 
có nhiều cách pha chế khác nhau để 
cho ra những tách trà có hương và mùi 
vị hoa trái phong phú. Ngoài ra, nhiều 
bạn trẻ và chuỗi quán khác đang tích 
cực chế biến trà cascara nhằm tìm cách 
tạo giá trị gia tăng cho cây cà phê.

Ở London (Anh), một số người hàng 
ngày đạp xe thu gom xác cà phê từ các 
chuỗi quán quen quanh thành phố để 
nuôi trồng nấm.
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Theo Cục Chế biến và Phát triển Thị 
trường Nông sản thị trường cà phê 
trong nước tháng 12 biến động cùng 
chiều với xu hướng thế giới. 

So với tháng 11/2019, giá cà phê vối 
nhân xô các tỉnh Tây Nguyên giảm 
1.600 – 1.700 đồng/kg xuống còn 
31.300 – 31.700 đồng/kg. Trong năm 
2019, giá cà phê trong nước biến động 
giảm là chủ yếu với mức giảm 2.200 – 
2.300 đồng/kg so với cuối năm 2018. 

Giá cà phê giảm do thị trường chịu áp 
lực từ dư thừa nguồn cung toàn cầu và 
người trồng cà phê Brazil tăng cường 
bán ra.

3. Diễn biến giá

36.000 đồng

35.000

34.000

33.000

32.000

31.000

30.000
Th1 Th2 Th3 Th4 Th5 Th6 Th7 Th8 Th9 Th10 Th11 Th12

Lâm Đồng Đắk Lắk Gia Lai Đắk Nông Kon Tum TP HCM

Biểu đồ 8: Biểu đồ giá cà phê năm 2019



Giá xuất khẩu bình quân cà phê robusta 
trong 11 tháng năm 2019 đạt 1.512 
USD/tấn, giảm 12,5% so với cùng kì 
năm 2018. Trong đó, giá xuất khẩu bình 
quân cà phê robusta sang các thị 
trường trọng điểm như Mỹ đạt 1.476 
USD/tấn; Đức đạt 1.482 USD/ tấn; Italy 
đạt 1.555 USD/tấn. 

Giá xuất khẩu bình quân cà phê chế 
biến trong 11 tháng năm 2019 đạt 5.019 
USD/tấn, giảm 1,2% so với cùng kì năm 
2018. Trong đó, giá xuất khẩu bình quân 
cà phê chế biến sang Nga đạt 6.149 
USD/tấn, giảm 6,1%; sang Nhật Bản đạt 
4.787 USD/ tấn, giảm 0,9%. 

Ngược lại, giá xuất khẩu bình quân cà 
phê chế biến sang một số thị trường 
tăng, gồm: Đức tăng 0,2%, lên mức 
3.757 USD/tấn; Mỹ tăng 11,9%, lên mức 
4.201 USD/tấn; Indonesia tăng 2%, lên 
mức 5.222 USD/tấn.
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a. Giá cả và sản lượng

Cục Chế biến và Phát triển Thị trường 
Nông sản dự báo trong ngắn hạn, giá 
cà phê robusta khó có có khả năng tăng 
do phần lớn người trồng cà phê Việt 
Nam sẽ hoàn tất thu hoạch trước Tết 
Nguyên Đán. 

Nhu cầu tiền mặt tăng cao trong dịp này 
góp phần gia tăng áp lực bán hàng ở 
vùng giá thấp hiện hành. Bên cạnh đó, 
sản lượng Robusta toàn cầu tăng cao so 
với vụ trước gây áp lực lên giá robusta. 

Về sản lượng, ICO đưa ra dự báo sản 
xuất tại Việt Nam dự kiến tăng 4,4% lên 
31,2 triệu bao vụ 2019 – 2020. Điều kiện 

4. Dự báo

nguồn nước tưới tốt trong mùa sinh 
trưởng sẽ khiến năng suất tăng. 

Trong khi đó, Hiệp hội cà phê Việt Nam 
dự báo giảm 15% trong niên vụ 2019 – 
2020 do giá cà phê giảm, nhiều hộ dân 
chuyển sang trồng một số loại cây khác.

Nhiều dự báo cho thấy, giá cà phê 
khó có thể cải thiện trong niên vụ 
mới, khủng hoảng có thể sẽ còn 
tiếp diễn. Bên cạnh đó, ngành cà 
phê Việt Nam đang đối mặt với 
nhiều thách thức khác như tình 
trạng cà phê già cỗi đang tăng 
nhanh. Tại Tây Nguyên, vùng 
trọng điểm cà phê của Việt Nam, 
diện tích cà phê trên 20 năm tuổi 
hiện có khoảng 86.000 ha, chiếm 
16%, diện tích cà phê 15 - 20 năm 
tuổi khoảng 140.000 ha, chiếm 
26%. Trong khi tái canh còn nhiều 
khó khăn, thì việc canh tác cà phê 
vẫn chưa thoát cảnh manh mún, 
tự phát.

Đối với việc chế biến cà phê, Cục Xuất 
nhập khẩu cho biết Các doanh nghiệp 
xuất khẩu cà phê Việt Nam đã xây dựng 
thành công nhiều thương hiệu như: Cà 
phê bột của Trung Nguyên, cà phê hòa 
tan của Vinacafe, Trung Nguyên, dần 
chiếm lĩnh thị trường trong và ngoài nước. 

Trên cơ sở này, dự báo năm 2020 sẽ có 
sự chuyển dịch về cơ cấu mặt hàng, 
doanh nghiệp sẽ tập trung đẩy mạnh 
xuất khẩu cà phê chế biến nhằm nâng 
cao giá trị xuất khẩu và tạo chỗ đứng 
trên thị trường thế giới. 

CTCP Cà phê Petec: 
chứng kiến doanh thu 
quí III/2019 giảm 40,5% 
xuống còn 11,9 tỉ đồng; 
giá vốn hàng bán tăng 
mạnh khiến lợi nhuận 

gộp cũng giảm một nửa xuống 223,6 
triệu đồng, biên lãi gộp ở mức 1,8%. 

Dù chi phí bán hàng và chi phí quản lí 
doanh nghiệp giảm đáng kể, Cà phê 
Petec vẫn ghi nhận mức lỗ 110,3 triệu 
đồng, khiến lợi nhuận lũy kế 9 tháng 
đầu năm 2019 giảm xuống còn 686 
triệu đồng.

Khác với các doanh nghiệp trên, CTCP 
Vinacafe Biên Hòa báo lãi sau thuế 
154,4 tỉ đồng trong quí III/2019, tăng 
trưởng 14,2% so với cùng kì năm 
trước. Dù vậy, kết quả kém tích cực 
trong nửa đầu năm khiến lợi nhuận 9 
tháng của doanh nghiệp giảm 3,4% 
xuống 414,6 tỉ đồng.



UBND tỉnh Đắk Lắk, đã có chỉ đạo trong 
niên vụ 2019 – 2020, tăng cường công 
tác bảo vệ nghiêm ngặt diện tích cà phê 
chuẩn bị đến kỳ thu hoạch; tăng cường 
công tác tuyên truyền, vận động các tổ 
chức, cá nhân không thu hái cà phê 
xanh, đảm bảo tỷ lệ cà phê chín khi hái 
đạt trên 95%. Trường hợp tận thu cuối 
vụ, tỷ lệ quả chín tối thiểu đạt 80%; có 
biện pháp xử lý nghiêm đối với các 
trường hợp thu hái, mua bán cà phê 
xanh, cà phê non.

b. Dự báo thời tiết

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn 
trong tháng 12/2019, mực nước trên 
các sông thuộc khu vực Tây Nguyên 
dao động theo điều tiết của hồ chứa. 
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Lưu lượng dòng chảy tháng trên sông 
ĐăkBla tại trạm Kon Tum thấp hơn trung 
bình nhiều năm cùng kì khoảng 53%, 
sông Srêpôk tại trạm Giang Sơn thấp 
hơn khoảng 63%. 

Hồ chứa thủy điện có mực nước các hồ 
phổ biến thấp hơn mực nước dâng bình 
thường  từ 0,3 - 3 m, dung tích đạt từ 80 
- 98% dung tích thiết kế 

Hồ thủy lợi: Dung tích các hồ trong khu 
vực phổ biến đạt từ 80 - 100% dung tích 
thiết kế, một số hồ ở Lâm Đồng ở mức 
thấp hơn.

Dự báo trong tháng 1, những ngày đầu 
tháng, mực nước các sông ở Hà Tĩnh 
có dao động; trung, thượng lưu các 
sông khác biến đổi chậm theo xu thế 
xuống dần; hạ lưu các sông dao động 
theo triều

CTCP Cà phê Petec: 
chứng kiến doanh thu 
quí III/2019 giảm 40,5% 
xuống còn 11,9 tỉ đồng; 
giá vốn hàng bán tăng 
mạnh khiến lợi nhuận 

gộp cũng giảm một nửa xuống 223,6 
triệu đồng, biên lãi gộp ở mức 1,8%. 

Dù chi phí bán hàng và chi phí quản lí 
doanh nghiệp giảm đáng kể, Cà phê 
Petec vẫn ghi nhận mức lỗ 110,3 triệu 
đồng, khiến lợi nhuận lũy kế 9 tháng 
đầu năm 2019 giảm xuống còn 686 
triệu đồng.

Khác với các doanh nghiệp trên, CTCP 
Vinacafe Biên Hòa báo lãi sau thuế 
154,4 tỉ đồng trong quí III/2019, tăng 
trưởng 14,2% so với cùng kì năm 
trước. Dù vậy, kết quả kém tích cực 
trong nửa đầu năm khiến lợi nhuận 9 
tháng của doanh nghiệp giảm 3,4% 
xuống 414,6 tỉ đồng.



Phần 3
hoạt động của các
doanh nghiệp trong ngành

CTCP Cà phê Petec: 
chứng kiến doanh thu 
quí III/2019 giảm 40,5% 
xuống còn 11,9 tỉ đồng; 
giá vốn hàng bán tăng 
mạnh khiến lợi nhuận 

gộp cũng giảm một nửa xuống 223,6 
triệu đồng, biên lãi gộp ở mức 1,8%. 

Dù chi phí bán hàng và chi phí quản lí 
doanh nghiệp giảm đáng kể, Cà phê 
Petec vẫn ghi nhận mức lỗ 110,3 triệu 
đồng, khiến lợi nhuận lũy kế 9 tháng 
đầu năm 2019 giảm xuống còn 686 
triệu đồng.

Khác với các doanh nghiệp trên, CTCP 
Vinacafe Biên Hòa báo lãi sau thuế 
154,4 tỉ đồng trong quí III/2019, tăng 
trưởng 14,2% so với cùng kì năm 
trước. Dù vậy, kết quả kém tích cực 
trong nửa đầu năm khiến lợi nhuận 9 
tháng của doanh nghiệp giảm 3,4% 
xuống 414,6 tỉ đồng.
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1. Tin hoạt động nổi bật của các
doanh nghiệp cà phê

Trung Nguyên E-Coffee 
“đổ bộ” thị trường 
miền Bắc: Theo tin từ 
Tập đoàn Trung Nguyên, 
sau hơn 4 tháng ra mắt, 
mô hình kinh doanh 

nhượng quyền thương hiệu kể từ tháng 
8/2019, chuỗi Trung Nguyên E-Coffee 
(Cà phê Năng lượng) hiện đã có 154 
cửa hàng và gần 400 hợp đồng hợp tác 
được kí kết, tốc độ đăng kí mở mới 10 
cửa hàng/ngày.

Trung Nguyên E-Coffee có hơn 100 sản 
phẩm của Tập đoàn Trung Nguyên 
Legend thuộc dòng cà phê rang xay, 
hòa tan, hạt rang pha máy, viên nén cà 
phê rang xay (capsule),… Đồng thời 
Trung Nguyên E-Coffee cũng cung cấp 
hệ thống máy móc, thiết bị, phụ kiện, 
công cụ dụng cụ liên quan đến cà phê…

Trung Nguyên nuôi tham vọng đạt đến 
3.000 cửa hàng trên 63 tỉnh thành vào 
năm 2020.

năm 2019

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo, CEO King 
Coffee, cho biết doanh nghiệp đang đẩy 
mạnh phân phối tại thị trường này, mục 
tiêu dài hạn đưa tổng số quán cà phê 
King Coffee tại xứ sở kim chi lên 1.000.

Ngoài Hàn Quốc, King Coffee cũng có 
mặt tại hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ 
trên thế giới, một các thị trường cà phê 
lớn như Mỹ, Trung Quốc, Singapore, 
Australia, Nga, Dubai…

King Coffee mở cửa 
hàng đầu tiên tại Hàn 
Quốc: Ngày 5/12/2019, 
thương hiệu cà phê 

King Coffee khai trương cửa hàng đầu 
tiên tại khu thương mại Gangnam-gu, 
thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Ngoài cà phê 
tươi, King Coffee còn phục vụ bánh ngọt 
và quầy bán lẻ để phân phối các sản 
phẩm khác đến tay khách hàng. 

Theo thông tin trên báo chí Hàn Quốc, 
nửa đầu 2020, King Coffee dự định mở 
cửa hàng cà phê thứ hai tại đây.

CTCP Cà phê Petec: 
chứng kiến doanh thu 
quí III/2019 giảm 40,5% 
xuống còn 11,9 tỉ đồng; 
giá vốn hàng bán tăng 
mạnh khiến lợi nhuận 

gộp cũng giảm một nửa xuống 223,6 
triệu đồng, biên lãi gộp ở mức 1,8%. 

Dù chi phí bán hàng và chi phí quản lí 
doanh nghiệp giảm đáng kể, Cà phê 
Petec vẫn ghi nhận mức lỗ 110,3 triệu 
đồng, khiến lợi nhuận lũy kế 9 tháng 
đầu năm 2019 giảm xuống còn 686 
triệu đồng.

Khác với các doanh nghiệp trên, CTCP 
Vinacafe Biên Hòa báo lãi sau thuế 
154,4 tỉ đồng trong quí III/2019, tăng 
trưởng 14,2% so với cùng kì năm 
trước. Dù vậy, kết quả kém tích cực 
trong nửa đầu năm khiến lợi nhuận 9 
tháng của doanh nghiệp giảm 3,4% 
xuống 414,6 tỉ đồng.

King Coffee mở cửa 
hàng đầu tiên tại Hàn 
Quốc: Theo Bloomberg, 
thay vì bán hạt cà phê 

robusta thô cho các công ty nước ngoài 
để chế biến cà phê hòa tan, Tập đoàn 
Intimex đang chuẩn bị kế hoạch ra mắt 
sản phẩm cà phê uống liền vào đầu 
năm 2020. 

Việc này nhằm mục đích nâng cao lợi 
nhuận từ thị trường châu Á - nơi nhu 
cầu về các loại đồ uống đang phát triển 
mạnh mẽ; đồng thời hạn chế sự bất ổn 
của thị trường giao dịch cà phê trên 
thế giới.

“Chúng tôi không muốn để lỡ cơ 
hội ở thị trường vô cùng màu mỡ 
đó là cà phê hòa tan. Sản phẩm 
này đem lại nhiều lợi nhuận hơn 
là rủi ro vì chúng tôi không phải 
phụ thuộc vào giá cà phê giao 
dịch trên sàn London”.

Chủ tịch của Intimex Group
Đỗ Hà Nam



CTCP Cà phê Petec: 
chứng kiến doanh thu 
quí III/2019 giảm 40,5% 
xuống còn 11,9 tỉ đồng; 
giá vốn hàng bán tăng 
mạnh khiến lợi nhuận 

gộp cũng giảm một nửa xuống 223,6 
triệu đồng, biên lãi gộp ở mức 1,8%. 

Dù chi phí bán hàng và chi phí quản lí 
doanh nghiệp giảm đáng kể, Cà phê 
Petec vẫn ghi nhận mức lỗ 110,3 triệu 
đồng, khiến lợi nhuận lũy kế 9 tháng 
đầu năm 2019 giảm xuống còn 686 
triệu đồng.

Khác với các doanh nghiệp trên, CTCP 
Vinacafe Biên Hòa báo lãi sau thuế 
154,4 tỉ đồng trong quí III/2019, tăng 
trưởng 14,2% so với cùng kì năm 
trước. Dù vậy, kết quả kém tích cực 
trong nửa đầu năm khiến lợi nhuận 9 
tháng của doanh nghiệp giảm 3,4% 
xuống 414,6 tỉ đồng.

King Coffee mở cửa 
hàng đầu tiên tại Hàn 
Quốc: Theo Bloomberg, 
thay vì bán hạt cà phê 

robusta thô cho các công ty nước ngoài 
để chế biến cà phê hòa tan, Tập đoàn 
Intimex đang chuẩn bị kế hoạch ra mắt 
sản phẩm cà phê uống liền vào đầu 
năm 2020. 

Việc này nhằm mục đích nâng cao lợi 
nhuận từ thị trường châu Á - nơi nhu 
cầu về các loại đồ uống đang phát triển 
mạnh mẽ; đồng thời hạn chế sự bất ổn 
của thị trường giao dịch cà phê trên 
thế giới.
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Ngày 6/12/2019, Intimex đã khánh 
thành Nhà máy cà phê hòa tan Intimex 
Bình Dương tại Khu công nghiệp VSIP 
2A, tỉnh Bình Dương. Nhà máy có giá trị 
đầu tư 30 triệu USD, công suất 550 
kg/h, ước đạt 4.000 tấn cà phê hòa 
tan/năm.

Sau khi hoạt động chính thức và đạt 
công suất trong năm đầu 2020, 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. Hiện, 
Intimex đóng góp 1/3 lượng cà phê xuất 
khẩu hàng năm của cả nước, trong đó 
chủ yếu là cà phê hòa tan.

Lễ Khánh thành nhà máy Cafe Hòa Tan Intimex,
Khu công nghiệp VSIP II A.

Nguồn: kcn.binhduong.gov.vn

Dự án NESCAFÉ Plan tại Tây Nguyên.
Nguồn: VGP

Dự án phát triển cà 
phê bền vững 
NESCAFÉ Plan: Trong 
khuôn khổ Ngày Cà phê 
Việt Nam vào 8 - 
10/12/2019, Nestlé Việt 

Nam chia sẻ dự án phát triển cà phê 
bền vững NesCafe Plan 10 năm qua.

Theo ông Lương Văn Tự, Chủ tịch 
Vicofa, dự án NESCAFÉ Plan hỗ trợ 
nông dân kể cả thời điểm thị trường 
bấp bênh, năng suất vườn cà phê tham 
gia vào dự án đạt 4,5 - 5 tấn/ha, cao 
hơn trung bình của cả nước là 2,6 
tấn/ha.

Dự án toàn cầu NESCAFÉ Planđược 
tập đoàn Nestlé triển khai từ năm 2010 
tại hơn 10 quốc gia trồng cà phê trọng 
điểm thế giới.Cùng với Brazil, 
NESCAFÉ Plan tại Việt Nam được 
đánh giá là dự án có quy mô lớn và 
thành công nhất.Dự án đã mang tới 
những tác động như:

Đối với nông dân: Tập huấn và đào 
tạo kỹ thuật canh tác bền vững cho hơn 
200.000 lượt nông dân;giúp 21.000 
nông hộ đạt chứng chỉ cà phê quốc tế 
4C;phân phối trên 27 triệu cây giống 
kháng bệnh năng suất cao tới nông 
dân; tăng trên 30% thu nhập cho người 
nông dân với kỹ thuật NESCAFÉ Plan.

Đối với cộng đồng: Xây dựng cộng 
đồng trồng cà phê bền vững với 274 



CTCP Cà phê Petec: 
chứng kiến doanh thu 
quí III/2019 giảm 40,5% 
xuống còn 11,9 tỉ đồng; 
giá vốn hàng bán tăng 
mạnh khiến lợi nhuận 

gộp cũng giảm một nửa xuống 223,6 
triệu đồng, biên lãi gộp ở mức 1,8%. 

Dù chi phí bán hàng và chi phí quản lí 
doanh nghiệp giảm đáng kể, Cà phê 
Petec vẫn ghi nhận mức lỗ 110,3 triệu 
đồng, khiến lợi nhuận lũy kế 9 tháng 
đầu năm 2019 giảm xuống còn 686 
triệu đồng.

Khác với các doanh nghiệp trên, CTCP 
Vinacafe Biên Hòa báo lãi sau thuế 
154,4 tỉ đồng trong quí III/2019, tăng 
trưởng 14,2% so với cùng kì năm 
trước. Dù vậy, kết quả kém tích cực 
trong nửa đầu năm khiến lợi nhuận 9 
tháng của doanh nghiệp giảm 3,4% 
xuống 414,6 tỉ đồng.

Dự án phát triển cà 
phê bền vững 
NESCAFÉ Plan: Trong 
khuôn khổ Ngày Cà phê 
Việt Nam vào 8 - 
10/12/2019, Nestlé Việt 

Nam chia sẻ dự án phát triển cà phê 
bền vững NesCafe Plan 10 năm qua.
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51% cổ phần, còn lại bà Đoàn Hoàng 
Anhvà ông Võ Quốc Lợi cùng sở hữu 
24,5%. 

Bà Trần Thị Kim Oanh hiện kế toán tại 
CTCP Thực phẩm Dinh dưỡng 
Nutifood, đồng thời là thành viên Ban 
Kiểm soát của CTCP Cà phê Phước An 
(Mã: CPA), doanh nghiệp do Nutifood 
sở hữu 60,67% cổ phần. Cà phê Phước 
An vừa lên UPCoM vào cuối năm 2019. 

Hôm 10/1, ĐHĐCĐ bất thường năm 
2020 của Cà phê Phước An đã thông 
qua việc chào bán 10 triệu cổ phần cho 
Nutifood theo hình thức riêng lẻ với giá 
chào bán 10.000 đồng/cp.Nếu thương 
vụ hoàn tất, Nutifood sẽ nâng sở hữu 
tại Phước An lên thành 77.31%.

Trong khi đó, bà Đoàn Hoàng Anh là 
con gái ông Đoàn Nguyên Đức (bầu 
Đức), Chủ tịch HĐQT của CTCP Hoàng 
Anh Gia Lai. Ông Võ Quốc Lợi là con 
trai ông Võ Quốc Thắng (bầu Thắng), 
Chủ tịch HĐQT CTCP Đồng Tâm.

Bầu Đức cho biết, Cà phê Ông Bầu 
được nhiều thành viên đồng sáng lập 
nhưng không phải là công ty con của 
Hoàng Anh Gia Lai. Với quĩ đất trồng cà 
phê organic đã triển khai từ lâu, ông 
cùng đối tác đang có ý đồ sản xuất cà 
phê sạch và bán sản phẩm ra thị trường 
trong thời gian tới.

trưởng nhóm nông dân; cải tạo 34.000 
diện tích cà phê già cỗi tại khu vực Tây 
Nguyên qua tái canh; nâng cao chất 
lượng hạt cà phê với mục tiêu đưa Việt 
Nam trở thành tham chiếu cho cà phê 
robusta thế giới.

Đối với hành tinh: Tiết kiệm 40% 
lượng nước tưới; giảm 20% lượng 
phân bón hóa học và thuốc trừ sâu; giới 
thiệu Mô hình xen canh hợp lý góp 
phần cải tạo đất và tăng thu nhập cho 
nông dân.

Shin Coffee được giới 
thiệu sản phẩm trong 
năm Chủ tịch ASEAN 
2020: Ngày 6/1, Shin 
Coffee - thương hiệu cà 

phê đặc sản của CTCP Tập đoàn PAN 
(PAN Group - Mã: PAN) được chọn làm 
quà tặng của Chính phủ Việt Nam gửi 
tới lãnh đạo của các quốc gia tham dự 
sự kiện trong năm Chủ tịch ASEAN 
2020 tại Việt Nam.

Biến động sở hữu của 
cổ đông nội bộ và cổ 
đông lớn tại Cà phê Ea 
Pốk: Ngày 23/12/2019, 
UBND tỉnh Đắk Lắk 

thống nhất góp thêm 296.731 đồng để 
nâng số vốn thực góp tại CTCP Cà phê 
Ea Pốk (Mã: EPC) lên 30,22 tỉ đồng. 

Công ty Cà phê Ông Bầu của con gái 
bầu Đức: Cuối năm 2019, Công ty Cà 
phê Ông Bầu được thành lập với vốn 
điều lệ 100 tỉ đồng. Ba cổ đông sáng 
lập gồm bà Trần Thị Kim Oanh sở hữu 



CTCP Cà phê Petec: 
chứng kiến doanh thu 
quí III/2019 giảm 40,5% 
xuống còn 11,9 tỉ đồng; 
giá vốn hàng bán tăng 
mạnh khiến lợi nhuận 

gộp cũng giảm một nửa xuống 223,6 
triệu đồng, biên lãi gộp ở mức 1,8%. 

Dù chi phí bán hàng và chi phí quản lí 
doanh nghiệp giảm đáng kể, Cà phê 
Petec vẫn ghi nhận mức lỗ 110,3 triệu 
đồng, khiến lợi nhuận lũy kế 9 tháng 
đầu năm 2019 giảm xuống còn 686 
triệu đồng.

Khác với các doanh nghiệp trên, CTCP 
Vinacafe Biên Hòa báo lãi sau thuế 
154,4 tỉ đồng trong quí III/2019, tăng 
trưởng 14,2% so với cùng kì năm 
trước. Dù vậy, kết quả kém tích cực 
trong nửa đầu năm khiến lợi nhuận 9 
tháng của doanh nghiệp giảm 3,4% 
xuống 414,6 tỉ đồng.

Biến động sở hữu của 
cổ đông nội bộ và cổ 
đông lớn tại Cà phê Ea 
Pốk: Ngày 23/12/2019, 
UBND tỉnh Đắk Lắk 

thống nhất góp thêm 296.731 đồng để 
nâng số vốn thực góp tại CTCP Cà phê 
Ea Pốk (Mã: EPC) lên 30,22 tỉ đồng. 
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9,2 tỉ đồng trong quí IV; cùng kì năm 
trướcđó lỗ 12,5 tỉ đồng. Quí III/2019, 
Cà phê Phước An cũng lỗ sau thuế 
13,9 tỉ đồng.

Vốn điều lệ của Ea Pốk theo đó nâng 
lên thành 93,89 tỉ đồng.

Ngày 13/1, bà Nguyễn Thị Phương 
Thơmkhông còn cổ đông lớn của Cà 
phê Ea Pốk sau khi bán ra 1,5 triệu cổ 
phiếu, giảmsở hữu từ 20,24% xuống 
4,27%. Cùng ngày, ông Nguyễn Văn 
Dương trở thành cổ đông lớn khi mua 
vào 1,5 triệu cổ phiếu EPC, tương ứng 
15,98% vốn điều lệ.

Gần nhất, ông Nguyễn Văn Thuyết, Ủy 
viên HĐQT Cà phê Ea Pốk đăng kí bán 
toàn bộ hơn 2,8 triệu cổ phiếu EPC, 
tương đương 29,97% vốn điều lệ công 
tytừ ngày17/1 đến 14/2.

CTCP Cà phê Phước 
An công bố kết quả 
kinh doanh quí 
IV/2019 với doanh thu 

thuần 46,4 tỉ đồng, gần gấp đôi so với 
cùng kì năm 2018. Lợi nhuận gộp trong 
kì đạt 2,5 tỉ đồng, biên lợi nhuận gộp ở 
mức 5,4%.

Sau khi trừ đi các khoản chi phí, đặc 
biệt chi phí quản lí doanh nghiệp lên tới 
8,7 tỉ đồng, doanh nghiệp này lỗ ròng 

CTCP Cà phê Gia Lai 
(Mã: FGL): doanh 
nghiệp chỉ chuyên trồng 
cà phê, không có doanh 
thu trong quí III/2109 

nhưng vẫn chịu chi phí quản lí doanh 
nghiệp hơn hai 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 đầu năm 2019 
lên tới hơn 10,6 tỉ đồng. Lỗ lũy kế tính 
đến hết ngày 30/9 ở mức 9,27 tỉ đồng.

CTCP Cà phê 
Thương Phú (Mã: 
CTP): 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, cùng kì năm 
2018 lãi 536 triệu đồng.

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. Công ty đổi 
tên thành CTCP Minh Khang Capital 
Trading Public sau ĐHĐCĐ bất thường 
cuối năm 2019.

2. Kết quả kinh doanh của một số
doanh nghiệp trong ngành

Nhìn chung, các doanh nghiệp 
chế biến cà phê chứng kiến bức 
tranh kinh doanh năm 2019 kém 
sắc khi lợi nhuận giảm sút so với 
năm trước, thậm chí nhiều doanh 
nghiệp báo lỗ.
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CTCP Cà phê Petec: 
chứng kiến doanh thu 
quí III/2019 giảm 40,5% 
xuống còn 11,9 tỉ đồng; 
giá vốn hàng bán tăng 
mạnh khiến lợi nhuận 

gộp cũng giảm một nửa xuống 223,6 
triệu đồng, biên lãi gộp ở mức 1,8%. 

Dù chi phí bán hàng và chi phí quản lí 
doanh nghiệp giảm đáng kể, Cà phê 
Petec vẫn ghi nhận mức lỗ 110,3 triệu 
đồng, khiến lợi nhuận lũy kế 9 tháng 
đầu năm 2019 giảm xuống còn 686 
triệu đồng.

Khác với các doanh nghiệp trên, CTCP 
Vinacafe Biên Hòa báo lãi sau thuế 
154,4 tỉ đồng trong quí III/2019, tăng 
trưởng 14,2% so với cùng kì năm 
trước. Dù vậy, kết quả kém tích cực 
trong nửa đầu năm khiến lợi nhuận 9 
tháng của doanh nghiệp giảm 3,4% 
xuống 414,6 tỉ đồng.

năm 2019

3. Hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng
thị trường xuất khẩu cà phê

Theo ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, người 
đứng đầu bộ phận Hợp tác quốc tế của 
Bộ Nông nghiệp, Việt Nam đặt mục tiêu 
tăng gấp đôi giá trị xuất khẩu cà phê 
hàng năm lên 6 tỉ USD trong thập kỉ tới. 
Dù vậy, mức độ cạnh tranh cũng nhiều 
hơn do có sự tham gia của các doanh 
nghiệp nước ngoài.

Ông Ganesan Ampalavanar, Tổng giám 
đốc Nestle Việt Nam, cho biết họ sẽ 
cạnh tranh với cả các công ty trong 
nước và quốc tế bằng cách tận dụng qui 
mô, công nghệ và sản xuất phát triển 
cùng nông dân trồng cà phê ở Việt Nam. 
Hiện đang có rất nhiều công ty vừa và 
nhỏ tập trung vào việc cạnh tranh mạnh 
mẽ với những người chơi lớn trên thị 
trường.

Theo đó, Nhà nước sẽ hỗ trợ doanh 
nghiệp xây dựng và phát triển thương 
hiệu thông qua các chiến dịch truyền 
thông, quảng bá hình ảnh; các chương 
trình đào tạo, hướng dẫn, nâng cao 
năng lực thiết kế, định dạng sản phẩm; 
và cách thức tạo dựng cũng như quảng 
bá thương hiệu.

Bộ Công Thương đã chủ động phối 
hợp với các Bộ, ngành đàm phán, kí kết 
và thực thi 16 Hiệp định thương mại tự 
do (FTA) song phương và đa phương, 

“Việt Nam đặt mục tiêu tăng gấp 
đôi giá trị xuất khẩu cà phê hàng 
năm lên 6 tỉ USD trong thập kỉ tới”.

Ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, người 
đứng đầu bộ phận Hợp tác quốc tế 
của Bộ Nông nghiệp

Bộ Công thương công bố bản 
chiến lược mới cho ngành cà 
phê, đề ra mục tiêu đến năm 2030 
đưa kim ngạch xuất khẩu cà phê 
lên 6 tỉ USD, cao gấp đôi so với 
hiện nay.
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góp phần tạo ra một khu vực thị trường rộng lớn cho ngành cà phê Việt Nam.

Thời gian tới, Bộ Công Thương cũng sẽ cải tiến hoạt động kết nối xuất khẩu theo 
hướng gắn kết doanh nghiệp Việt kiều tại Thái Lan, Pháp, Đức, Australia… với 
doanh nghiệp trong nước, sử dụng mạng lưới kiều bào để hỗ trợ doanh nghiệp cà 
phê Việt Nam tìm hiểu và mở rộng thị trường xuất khẩu vào các hệ thống siêu thị 
tại nước ngoài



Phần 4
chính sách



a. Bộ Nông nghiệp Australia đề xuất 
về việc cấm bán lẻ các sản phẩm 
caffein nguyên chất và sản phẩm có 
hàm lượng caffein cô đặc cao

Theo Cục Xuất nhập khẩu, ngày 
6/11/2019, Bộ Nông nghiệp Australia đã 
đề xuất kế hoạch cấm bán lẻ đối với các 
sản phẩm caffein nguyên chất và sản 
phẩm có hàm lượng caffein cô đặc cao. 

Mục đích đề xuất này nhằm khuyến cáo 
các nhà nhập khẩu về việc cơ quan Tiêu 
chuẩn về Thực phẩm của Australia và 
New Zealand (FSANZ) đã tham vấn 
cộng đồng về đề xuất khẩn cấp đối với 
việc cấm bán lẻ các sản phẩm caffein 
nguyên chất và sản phẩm có hàm lượng 
caffein cô đặc cao tại Australia và New 
Zealand. 

Nếu lệnh cấm được thực hiện sẽ ảnh 
hưởng tới việc nhập khẩu những sản 
phẩm thực phẩm này. Cụ thể, ngày 01 
tháng 11 năm 2019, FSANZ đã tham 
vấn cộng đồng đối với nội dung này. 

Sau khi nhận được đề xuất, Bộ Nông 
nghiệp Australia đã ngay lập tức lấy ý 
kiến từ FSANZ về rủi ro an toàn thực 
phẩm của các sản phẩm nói trên hiện 
đang được nhập khẩu vào Australia. 

Nếu FSANZ tuyên bố rằng các sản 
phẩm này tiềm ẩn nguy cơ từ mức trung 
bình tới mức cao đối với sức khỏe cộng 
đồng, Bộ Nông nghiệp Australia sẽ tìm 
cách phân loại các thực phẩm này là 
thực phẩm hiểm họa theo Lệnh kiểm 
soát thực phẩm nhập khẩu 2019 
(Imported Food Control Order 2019). 
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Từ đó cơ quan chức năng có thể xác 
định mục tiêu và ngăn chặn hiệu quả khi 
các sản phẩm này làm thủ tục thông 
quan tại cửa khẩu thông qua Chương 
trình kiểm tra thực phẩm nhập khẩu. 

Khuyến nghị của FSANZ (số P1054) 
được đưa ra sau khi cơ quan này thực 
hiện đánh giá vào tháng 8/2019. Báo 
cáo chỉ ra sự dễ dàng trong việc bán lẻ 
các sản phẩm caffeine nguyên chất 
mang lại hiểm họa cao đối với người tiêu 
dùng, và việc bán lẻ các sản phẩm này 
nên bị cấm.

Tháng 9/2019, Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp Australia đã đồng ý với tất cả 5 
khuyến nghị được FSANZ đề xuất. Một 
trong số đó là chuẩn bị một đề xuất khẩn 
cấp để sửa đổi bộ quy tắc về cấm bán lẻ 
các sản phẩm cafein nguyên chất và sản 
phẩm có hàm lượng caffein cô đặc cao. 

Đề xuất này có thời gian tham vấn cộng 
đồng là 10 ngày ( kết thúc vào ngày 
14/11/2019). Mục 16 của Đạo luật kiểm 
soát thực phẩm nhập khẩu năm 1992 
cho phép Bộ trưởng quy định phân loại 
thực phẩm nào bắt buộc phải được kiểm 
tra hoặc kiểm tra và phân tích theo Chương 
trình kiểm tra thực phẩm nhập khẩu. 

Đặc biệt, chương trình kiểm tra này cho 
phép Bộ trưởng quy định phân loại thực 
phẩm là “thực phẩm hiểm họa” nếu 
FSANZ khuyến cáo thực phẩm đó có 
nguy cơ tiềm ẩn từ mức trung bình đến 
cao đối với sức khỏe cộng đồng. Những 
thực phẩm được phân loại là “thực 
phẩm hiểm họa” được quy định tại Lệnh 
kiểm soát thực phẩm nhập khẩu 2019.

CTCP Cà phê Petec: 
chứng kiến doanh thu 
quí III/2019 giảm 40,5% 
xuống còn 11,9 tỉ đồng; 
giá vốn hàng bán tăng 
mạnh khiến lợi nhuận 

gộp cũng giảm một nửa xuống 223,6 
triệu đồng, biên lãi gộp ở mức 1,8%. 

Dù chi phí bán hàng và chi phí quản lí 
doanh nghiệp giảm đáng kể, Cà phê 
Petec vẫn ghi nhận mức lỗ 110,3 triệu 
đồng, khiến lợi nhuận lũy kế 9 tháng 
đầu năm 2019 giảm xuống còn 686 
triệu đồng.

Khác với các doanh nghiệp trên, CTCP 
Vinacafe Biên Hòa báo lãi sau thuế 
154,4 tỉ đồng trong quí III/2019, tăng 
trưởng 14,2% so với cùng kì năm 
trước. Dù vậy, kết quả kém tích cực 
trong nửa đầu năm khiến lợi nhuận 9 
tháng của doanh nghiệp giảm 3,4% 
xuống 414,6 tỉ đồng.



b. Khuyến cáo cho niên vụ             
2019 - 2020

Tóm tắt lại các ý kiến và kết luận hội 
nghị Câu lạc bộ các doanh nghiệp xuất 
khẩu cà phê Việt Nam ngày 21/10/2019 
tại TP. HCM, ông Đỗ Hà Nam, phó chủ 
tịch Hiệp hội Cà phê – Cacao, Chủ tịch 
câu lạc bộ nêu rõ:

•  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.

•  Các nước Châu Âu nhập cà phê và 
hàng nông sản Việt Nam cảnh báo và 
chuẩn bị cấm các sản phẩm nông sản 
có dư lượng hoạt chất Glyphosate 
(trong thuốc trừ cỏ) ở mức cao hơn giới 
hạn cho phép ảnh hưởng đến an toàn 
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vệ sinh thực phẩm và sức khỏe con 
người. Hội nghị đánh giá cao Quyết định 
số 1186/QĐ-BNN-BVTV ngày 10/4/2019 
của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc 
loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt 
chất Glyphosate (hoạt chất chính trong 
các thuốc diệt cỏ) ra khỏi Danh mục 
thuốc bảo vệ thực vật được phép sử 
dụng tại Việt Nam. Với sự khuyến cáo 
của các cơ quan chức năng và các địa 
phương, người nông dân trồng cà phê 
đã hạn chế thấp nhất việc sử dụng thuốc 
trừ cỏ có hoạt chất Glyphosate.

•  Trong lúc giá xuống thấp tránh việc 
bán ồ ạt cà phê thấp hơn giá thành. Hội 
nghị đề nghị Hiệp hội Cà phê Ca cao 
Việt Nam kiến nghị Chính phủ và ngân 
hàng giãn nợ cho người nông dân ở vụ 
cũ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp vay 
vốn (lãi suất thấp) tối đa trong 6 tháng 
để tạm trữ cà phê trong thời gian đầu vụ 
thu hoạch rộ (tháng 12/2019)

CTCP Cà phê Petec: 
chứng kiến doanh thu 
quí III/2019 giảm 40,5% 
xuống còn 11,9 tỉ đồng; 
giá vốn hàng bán tăng 
mạnh khiến lợi nhuận 

gộp cũng giảm một nửa xuống 223,6 
triệu đồng, biên lãi gộp ở mức 1,8%. 

Dù chi phí bán hàng và chi phí quản lí 
doanh nghiệp giảm đáng kể, Cà phê 
Petec vẫn ghi nhận mức lỗ 110,3 triệu 
đồng, khiến lợi nhuận lũy kế 9 tháng 
đầu năm 2019 giảm xuống còn 686 
triệu đồng.

Khác với các doanh nghiệp trên, CTCP 
Vinacafe Biên Hòa báo lãi sau thuế 
154,4 tỉ đồng trong quí III/2019, tăng 
trưởng 14,2% so với cùng kì năm 
trước. Dù vậy, kết quả kém tích cực 
trong nửa đầu năm khiến lợi nhuận 9 
tháng của doanh nghiệp giảm 3,4% 
xuống 414,6 tỉ đồng.
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danh mục biểu đồ

nguồn tham khảo

Báo cáo “Thị trường cà phê năm 2019” được phóng viên mục Hàng hóa 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 cà phê 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.

bản quyền

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.

tuyên bố miễn trừ 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.

giới hạn trách nhiệm 
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CTCP Cà phê Petec: 
chứng kiến doanh thu 
quí III/2019 giảm 40,5% 
xuống còn 11,9 tỉ đồng; 
giá vốn hàng bán tăng 
mạnh khiến lợi nhuận 

gộp cũng giảm một nửa xuống 223,6 
triệu đồng, biên lãi gộp ở mức 1,8%. 

Dù chi phí bán hàng và chi phí quản lí 
doanh nghiệp giảm đáng kể, Cà phê 
Petec vẫn ghi nhận mức lỗ 110,3 triệu 
đồng, khiến lợi nhuận lũy kế 9 tháng 
đầu năm 2019 giảm xuống còn 686 
triệu đồng.

Khác với các doanh nghiệp trên, CTCP 
Vinacafe Biên Hòa báo lãi sau thuế 
154,4 tỉ đồng trong quí III/2019, tăng 
trưởng 14,2% so với cùng kì năm 
trước. Dù vậy, kết quả kém tích cực 
trong nửa đầu năm khiến lợi nhuận 9 
tháng của doanh nghiệp giảm 3,4% 
xuống 414,6 tỉ đồng.
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CTCP Cà phê Petec: 
chứng kiến doanh thu 
quí III/2019 giảm 40,5% 
xuống còn 11,9 tỉ đồng; 
giá vốn hàng bán tăng 
mạnh khiến lợi nhuận 

gộp cũng giảm một nửa xuống 223,6 
triệu đồng, biên lãi gộp ở mức 1,8%. 

Dù chi phí bán hàng và chi phí quản lí 
doanh nghiệp giảm đáng kể, Cà phê 
Petec vẫn ghi nhận mức lỗ 110,3 triệu 
đồng, khiến lợi nhuận lũy kế 9 tháng 
đầu năm 2019 giảm xuống còn 686 
triệu đồng.

Khác với các doanh nghiệp trên, CTCP 
Vinacafe Biên Hòa báo lãi sau thuế 
154,4 tỉ đồng trong quí III/2019, tăng 
trưởng 14,2% so với cùng kì năm 
trước. Dù vậy, kết quả kém tích cực 
trong nửa đầu năm khiến lợi nhuận 9 
tháng của doanh nghiệp giảm 3,4% 
xuống 414,6 tỉ đồng.

Báo cáo thị trường cà phê 
quý III/2019

Báo cáo thị trường cà phê 
tháng 10/2019

Báo cáo thị trường cà phê 
tháng 11/2019

Mục “Báo cáo ngành hàng” 
- VietnamBiz
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Vận hành bởi

CTCP Cà phê Petec: 
chứng kiến doanh thu 
quí III/2019 giảm 40,5% 
xuống còn 11,9 tỉ đồng; 
giá vốn hàng bán tăng 
mạnh khiến lợi nhuận 

gộp cũng giảm một nửa xuống 223,6 
triệu đồng, biên lãi gộp ở mức 1,8%. 

Dù chi phí bán hàng và chi phí quản lí 
doanh nghiệp giảm đáng kể, Cà phê 
Petec vẫn ghi nhận mức lỗ 110,3 triệu 
đồng, khiến lợi nhuận lũy kế 9 tháng 
đầu năm 2019 giảm xuống còn 686 
triệu đồng.

Khác với các doanh nghiệp trên, CTCP 
Vinacafe Biên Hòa báo lãi sau thuế 
154,4 tỉ đồng trong quí III/2019, tăng 
trưởng 14,2% so với cùng kì năm 
trước. Dù vậy, kết quả kém tích cực 
trong nửa đầu năm khiến lợi nhuận 9 
tháng của doanh nghiệp giảm 3,4% 
xuống 414,6 tỉ đồng.


