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Theo báo cáo thị trường cà phê tháng 1/2020 của Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), tổng 
sản lượng cà phê khu vực Nam Mỹ niên vụ 2019 – 2020 ước tính đạt 168,71 triệu bao, 
giảm 0,9%. 

Xuất khẩu cà phê trong 3 tháng đầu niên vụ 2019 - 2020 của toàn cầu giảm 5,8% xuống 
29,01 triệu bao so với 30,78 triệu bao trong cùng kì năm 2018 - 2019.  

Giá cà phê thế giới giảm do áp lực dư cung và ảnh hưởng từ dịch cúm corona ở Trung 
Quốc khiến giao dịch cà phê toàn cầu diễn ra ảm đạm.  

Thị trường tiếp tục dự báo sản lượng cà phê của Brazil cho vụ mùa năm 2020 tăng. 
Thời tiết ở Brazil rất thuận lợi cho vụ thu hoạch cà phê Robusta sẽ bắt đầu vào tháng 
4/2020 và cà phê Arabica vào tháng 7/2020. 

Theo Hiệp hội Cà phê – Cacao Việt Nam, tính đến ngày 2/1/2020, thu hoạch cà phê  
niên vụ 2019 - 2020 đã hoàn thành gần 85% vụ mùa. Thời tiết thuận lợi cũng hỗ trợ cho 
việc phơi sấy. 

Theo Cục Xuất nhập khẩu tại Việt Nam, giao dịch diễn ra khá trầm lắng do sắp bước 
vào kì nghỉ Tết Nguyên đán năm 2020. Tình trạng này cũng diễn ra tương tự tại 
Indonesia do các nhà xuất khẩu đang đợi vụ thu hoạch cà phê Robusta tại khu vực phía 
Nam đảo Sumatra, nơi thường bắt đầu vụ thu hoạch vào tháng 3 

Sau kì nghỉ Tết Nguyên đán, giao dịch cà phê tại thị trường nội địa khá ảm đạm. Người 
dân không bán cà phê ở mức giá thấp hiện nay mà đang tích trữ chờ tăng giá. 

Tháng 1/2020, giá cà phê robusta trong nước giảm so với tháng trước. Ngày 31/1, giá 
cà phê robusta giảm từ 4 - 5,8% so với ngày 31/12/2019.  
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PHẦN I 

 

1. Sản xuất 

Theo báo cáo thị trường cà phê tháng 1/2020 của Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), tổng sản 
lượng cà phê khu vực Nam Mỹ niên vụ 2019 – 2020 ước tính đạt 168,71 triệu bao, giảm 
0,9%. 

Dự kiến sản lượng thu hoạch thấp hơn ở châu Phi và Nam Mỹ, lần lượt giảm 2,3% xuống 
18,19 triệu bao và 4,7% xuống 78,33 triệu bao.  

Tuy nhiên, ở châu Á và châu Đại Dương, sản lượng ước tính khoảng 50,65 triệu bao, tăng 
5,4% trong khi sản lượng từ Mexico & Trung Mỹ ước tính tăng 0,9% lên 21,54 triệu bao.  

Cục Xuất nhập khẩu Việt Nam (Bộ Công Thương) cho biết theo số liệu của cuộc khảo sát 
lần thứ 4 của Công ty Cung ứng Quốc gia Brazil (Conab), sản lượng cà phê niên vụ 2019 - 
2020 ước đạt 49,31 triệu bao, giảm 20% so với mức cao kỷ lục của Brazil 61,66 triệu bao 
niên vụ 2018 - 2019.  

Mặc dù vậy, kết quả khảo sát lần này cho thấy, sản lượng cà phê niên vụ 2019 - 2020 đã 
tăng thêm 320.000 bao (tăng 0,6%) so với cuộc khảo sát lần thứ 3 công bố vào tháng 
9/2019, ở mức 48,99 triệu bao. Trong đó, sản lượng cà phê Arabica giảm, năng suất trung 
bình đạt 27,2 bao/ha, thấp hơn 17,8% so với niên vụ 2018 - 2019.  

Tại cuộc họp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn diễn ra chiều ngày 3/2, Thứ 
trưởng Bộ Công Thương cho biết do ảnh hưởng bởi virus corona, chuỗi Starbucks Trung 
Quốc đóng cửa hàng ngàn cửa hàng, ảnh hưởng tiêu thụ cà phê. 

Theo ước tính của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), xuất khẩu cà phê tháng 1/2020 
đạt 140 nghìn tấn, trị giá 245 triệu USD, giảm 25,6% về lượng và giảm 25,2% về trị giá so với 
tháng 12/2019, giảm 30,6% về lượng và giảm 30,3% về trị giá so với tháng 1/2019.  

 

2. Tiêu thụ 

Theo ICO, xuất khẩu cà phê trong ba tháng đầu niên vụ 2019 - 2020 của toàn cầu giảm 
5,8% xuống 29,01 triệu bao so với 30,78 triệu bao trong cùng kì năm 2018 - 2019. 
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Trong giai đoạn này, các lô hàng cà phê arabica giảm 10,1% xuống còn 18,28 triệu bao 
nhưng xuất khẩu robustas tăng 2,7% lên 10,73 triệu bao.  

Sự sụt giảm trong xuất khẩu cà phê arabica chủ yếu là do sự sụt giảm các lô hàng của các 
nước sản xuất và Brazil, lần lượt giảm 13,8% xuống 4,22 triệu bao và13,3% xuống 9,95 triệu 
bao. Tuy nhiên, xuất khẩu cà phê arabica của Colombia tăng 3,7% lên 4,12 triệu bao và xuất 
khẩu cà phê robustas tăng 2,7% lên 10,73 triệu bao.  

Tổng xuất khẩu của châu Phi trong 3 tháng đầu năm tăng 6,3% so với năm trước, đạt 3,25 
triệu bao. Uganda là nhà xuất khẩu lớn nhất ở châu Phi với 1,15 triệu bao, tiếp theo là Ethiopia 
với 927.000 bao. Do đó, châu Phi đã tăng tỉ trọng xuất khẩu thế giới lên 11,2% so với 9,9% 
trong ba tháng đầu năm 2018 - 2019. 

Tại châu Á và châu Đại Dương, xuất khẩu tăng 0,3% lên 8,98 triệu bao nhưng dưới mức kỉ lục 
10,26 triệu bao đạt được trong ba tháng đầu năm 2016. Việt Nam là nước xuất khẩu hàng 
đầu trong khu vực với 6,05 triệu bao, giảm 10,7% so với năm 2018. 

Trong giai đoạn này, xuất khẩu chủ yếu dựa vào thu hoạch từ vụ mùa trước trong khi vụ mùa 
mới đang được tiến hành.  

Tuy nhiên, Indonesia ghi nhận mức tăng mạnh khi tăng gấp đôi khối lượng xuất khẩu lên 
1,48 triệu bao trong khi các lô hàng từ Ấn Độ tăng 0,5% lên 1,07 triệu bao. Châu Á và châu 
Đại Dương chiếm 31% tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê trong 3 tháng đầu năm. 

Mức giảm 9,9% được ghi nhận ở Mexico và Trung Mỹ với xuất khẩu đạt 1,51 triệu bao, mức 
thấp nhất kể từ năm 2015 - 2016. Các lô hàng từ hai nhà sản xuất lớn nhất khi vực giảm 
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trong ba tháng đầu năm với xuất khẩu từ Honduras giảm 8,3% xuống còn 522.000 bao và từ 
Mexico giảm 15,3% xuống còn 427.000 bao.  

Trong khi đó, các chuyến hàng từ Guatemala tăng 9,7% lên 302.000 bao và từ Nicaragua 
tăng 7,1% lên 170.000 bao. Mexico & Trung Mỹ chiếm khoảng 5,2% xuất khẩu của thế giới, 
thấp hơn một chút so với năm 2018 - 2019. 

Tại Nam Mỹ, xuất khẩu giảm 10,7% xuống 15,27 triệu bao. Brazil xuất khẩu 9,94 triệu bao, 
giảm 14,4% so với năm ngoái.  

Các lô hàng của Colombia tăng 4,8% lên 3,76 triệu bao khi xuất khẩu cà phê xanh tăng 5,3% 
lên 3,5 triệu bao và cà phê rang tăng gần 50% lên khoảng 46.000 bao. Mặc dù xuất khẩu cà 
phê hòa tan của Colombia giảm 8,4% xuống còn 211.000 bao so với năm 2018 - 2019, ghi 
nhận khối lượng này là mức cao thứ hai từ trước tới giờ.  

Xuất khẩu của Peru giảm 19,7% xuống còn 1,41 triệu bao. Mặc dù giảm mạnh, Nam Mỹ vẫn 
là nơi xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới, chiếm 52,6% tổng sản lượng của thế giới, giảm từ 
55,5% trong năm 2018 - 2019. 

 

3. Diễn biến giá 
 
Theo ICO, trong tháng 1, chỉ số giá cà phê ICO trung bình ở mức 106,86 
UScent/pound, giảm 8,9% so với tháng 12. 

 

 

Theo Cục Xuất Nhập khẩu (Bộ Công Thương), giá cà phê thế giới giảm do áp lực dư cung 
và ảnh hưởng từ dịch cúm corona (covid-19) ở Trung Quốc khiến giao dịch cà phê toàn cầu 
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diễn ra ảm đạm. Thị trường tiếp tục dự báo sản lượng cà phê của Brazil cho vụ mùa năm 
2020 tăng. Thời tiết ở Brazil rất thuận lợi cho vụ thu hoạch cà phê Robusta sẽ bắt đầu vào 
tháng 4/2020 và cà phê Arabica vào tháng 7/2020.  

Trên sàn giao dịch London, ngày 31/1/2020 giá cà phê Robusta giao kì hạn tháng 3/2020 
giảm 5,2% so với ngày 31/12/2019, xuống mức 1.304 USD/tấn.  

Trên sàn giao dịch New York, ngày 31/1/2020 giá cà phê Arabica giao kì hạn tháng 3/2020 
giao dịch ở mức 101,5 Uscent/ pound, giảm 23,2% so với ngày 31/12/2019. 

 

4. Dự báo 

Theo Cục Xuất Nhập khẩu, dự báo giá cà phê robusta toàn cầu có khả năng sẽ tăng trở lại 
do áp lực dư cung giảm, nhu cầu tiêu thụ tăng, các nhà nhập khẩu quay trở lại thị trường 
sau kì nghỉ lễ và lượng tồn kho giảm 

Theo báo cáo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), tiêu thụ cà phê ở Việt Nam và Trung Quốc dự 
báo sẽ tăng 14% và 16% trong niên vụ 2019/20, trong khi đó Indonesia sẽ là thị trường tiêu 
thụ cà phê có mức tăng trưởng cao nhất là 54% trong vòng 5 năm qua.  

Tính đến ngày 3/1/2020, lượng tồn kho cà phê arabica chế biến ướt được sàn New York 
cấp chứng nhận đã giảm thêm 1.537 bao, đăng ký ở mức 2.030.612 bao. Trong đó, 88,5% 
(1.797.876 bao) nằm tại châu Âu và 11,5% (232.736 bao) nằm tại Mỹ.  

Lượng hàng đang chờ để được cấp chứng nhận giảm 1.365 bao, xuống còn 132.016 bao. 
Lượng hàng tồn kho được sàn giao dịch London cấp giấy chứng nhận tính đến ngày 
30/12/2019 giảm 2.000 bao, xuống còn 2.507.167 bao 

Theo dự báo của Viện Địa lý và Thống kê Brazil (IBGE), sản lượng cà phê của Brazil năm 
2020 tăng 12,9% so với năm 2019, lên mức 56,4 triệu bao 60 kg (tương đương 3,4 triệu 
tấn). Trong đó, sản lượng cà phê Arabica ước tính đạt 42,2 triệu bao 60 kg (tương đương 
2,5 triệu tấn), tăng 22,1% so với năm 2019.  

Sản lượng trung bình tăng 16,2%, trong khi diện tích trồng mới tăng 4,2% và diện tích thu 
hoạch tăng 5,0%. Sản lượng cà phê robusta ước tính đạt 14,2 triệu bao (tương đương 
852.000 tấn), giảm 7,7% so với năm 2019.  

Theo trang Seeking Alpha, hàng hóa mềm (ví dụ như cà phê, ca cao, đường, ngô, lúa mì, 
đậu tương, trái cây và chăn nuôi) rất dễ bị ảnh hưởng tiêu cực. Giá của các nhóm hàng hóa 
này có thể tăng gấp đôi, gấp ba hoặc giảm một nửa chỉ trong khoảng thời gian tương đối 
ngắn. 
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Sau đợt tăng giá gần đây, giá cà phê được giao dịch ở mức khoảng 1,2 USD/pound.  

Ngưỡng 1,4 - 1,57 USD/pound có thể là mức an toàn, nhưng mục tiêu dài hạn đầu tiên là 
tăng lên mức cao nhất 1,76 USD/pound vào tháng 11/2016.  

Nếu giá cà phê có thể chinh phục được mốc này thì hoàn toàn có khả năng leo lên mức 
cao nhất năm 2014 là 2,255 USD/pound và khi xu hướng tăng giá thực sự diễn ra trên thị 
trường, mục tiêu lớn nhất là đạt mức đỉnh 3,0625 USD/pound vào năm 2021.  

Để giá cà phê tăng đòi hỏi sản lượng từ Brazil phải thấp đồng thời giá trị đồng real tăng so 
với USD trong năm 2020. 

 

 

Thị trường cà phê bước sang năm 2020 sau khi phục hồi đáng kể trong những tháng cuối 
năm 2019.  

Cà phê là một trong những mặt hàng có hiệu suất tốt nhất trong quí IV/2019. Triển vọng 
đến năm 2020 phụ thuộc vào giá trị của đồng real Brazil so với đồng USD và nguồn cung 
từ Brazil và quốc gia sản xuất khác.  

Trong khi tình trạng thị trường tiền tệ, thời tiết và bệnh dịch không ổn định, một điều chắc 
chắn là vào năm 2020 tốc độ tiêu thụ cà phê sẽ gia tăng vượt bậc.  

Nhu cầu tăng tiếp tục là nền tảng cho giá cà phê và gần như tất cả của các sản phẩm nông 
nghiệp khác giao dịch trên thị trường giao sau trên toàn cầu. 
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PHẦN II 

1. Sản xuất 

Theo Hiệp hội Cà phê – Cacao Việt Nam, tính đến ngày 2/1/2020, thu hoạch cà phê niên 
vụ 2019 - 2020 đã hoàn thành gần 85% vụ mùa. Thời tiết thuận lợi cũng hỗ trợ cho việc 
phơi sấy. 

Theo tờ VOV, sau một niên vụ cà phê thất bát, những ngày này nông dân ở tỉnh Kon Tum 
đang vất vả với việc tưới nước cho cây cà phê khi hạn hán khô cạn. 

Thực tế cho thấy biến đổi khí hậu đang có tác động tiêu cực đến việc canh tác cây cà phê 
nói riêng và sản xuất nông nghiệp nói chung ở địa phương này. Phải thích ứng được với 
biến đổi khí hậu để duy trì sản xuất đang là yêu cầu cấp bách với nông dân và ngành nông 
nghiệp tỉnh Kon Tum. 

Những năm gần đây, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu ngày càng rõ rệt và tác động không 
nhỏ đến sản xuất của người trồng cà phê ở huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Là vùng chuyên 
canh cà phê, chiếm gần một nửa trong tổng diện tích hơn 21.000 ha cà phê của tỉnh, nông 
dân huyện Đăk Hà rất thấm thía với sự biến đổi của khí hậu gây thiệt hại cho cây trồng. 

Trước biến đổi khí hậu diễn ra gay gắt, mùa khô Tây Nguyên kéo dài dẫn đến nước tưới cho 
diện tích cây cà phê ngày càng khan hiếm, ông Trần Văn Chương, Phó Giám đốc Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum cho biết, việc áp dụng hệ thống tưới tiên tiến, 
tưới tiết kiệm nước được xem là yêu cầu cấp bách để duy trì phát triển ngành nông nghiệp 
bền vững, nhất là với các cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao như cây cà phê. 

Theo Báo Tin Tức, tại huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) xuất hiện sương muối làm ảnh hưởng 
đến cây trồng; trong đó, nhiều diện tích cà phê bị khô ngọn, rụng quả non khó có thể phục 
hồi. 

Cơ quan chuyên môn đã tiến hành các biện pháp khắc phục cũng như hướng dẫn nông dân 
chăm sóc cứu chữa những diện tích bị ảnh hưởng. 
 
Tại huyện Lạc Dương có khoảng 3.500 ha cây cà phê thì có tới 20 - 30% diện tích bị ảnh 
hưởng bởi hiện tượng sương muối; trong đó, một số diện tích bị chết khô hoàn toàn và 
nhiều diện tích bị chết cháy 1/3 cành phía trên thân cây.  

Xã Đạ Chais có khoảng 150 ha và xã Đạ Sar có khoảng trên 10 ha cà phê bị sương muối 
làm héo cành, hư hại. 
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Các địa phương, ngành nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng đang tiến hành thống kê diện tích cà 
phê bị chết hoặc có dấu hiệu ngừng sinh trưởng và tập trung chủ yếu trên địa bàn huyện 
Lạc Dương. 

Theo ông Hoàng Xuân Hải, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Lạc 
Dương, chưa có thống kê thiệt hại cụ thể nhưng đã có hàng trăm héc ta cây cà phê bị 
sương muối “tấn công”.  

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lạc Dương phối hợp với các cấp chính 
quyền tuyền truyền phương pháp để khắc phục hậu quả của sương muối. 

 

2. Tiêu thụ 

 Số liệu xuất khẩu cà phê 

Tại cuộc họp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn diễn ra chiều ngày 3/2, Thứ 
trưởng Bộ Công Thương cho biết do ảnh hưởng bởi virus corona, chuỗi Starbucks Trung 
Quốc đóng cửa hàng ngàn cửa hàng, ảnh hưởng tiêu thụ cà phê. 

Theo ước tính của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), xuất khẩu cà phê tháng 1/2020 
đạt 140 nghìn tấn, trị giá 245 triệu USD; giảm 25,6% về lượng và giảm 25,2% về trị giá so với 
tháng 12/2019; giảm 30,6% về lượng và giảm 30,3% về trị giá so với tháng 01/2019.  

Xuất khẩu cà phê tháng 1/2020 giảm mạnh so với tháng 12/2019 và so với tháng 1/2019 
do dịp nghỉ Tết Nguyên đán.  

Giá xuất khẩu bình quân cà phê trong tháng 1/2020 đạt 1.751 USD/tấn, tăng 0,6% so với 
tháng 12/2019 và tăng 0,4% so với tháng 1/2019. 

Theo tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cà phê robusta năm 2019 đạt 
1,54 triệu tấn, trị giá 2,33 tỉ USD, giảm 3,9% về lượng và giảm 15,2% về trị giá so với năm 
2019. Trong đó, xuất khẩu cà phê robusta sang nhiều thị trường giảm như: Mỹ, Bỉ, Anh, 
Thái Lan, Malaysia, Ấn Độ, Pháp, Trung Quốc, Philippines.  

Đức là thị trường xuất khẩu cà phê robusta lớn nhất của Việt Nam trong năm 2019, đạt 
239,7 nghìn tấn, trị giá 356,49 triệu USD, tăng 0,4% về lượng, nhưng giảm 11,5% về trị giá 
so với năm 2018. 

Mỹ là thị trường xuất khẩu cà phê lớn thứ 2 của Việt Nam trong năm 2019, đạt 146,2 nghìn 
tấn, trị giá 246,85 triệu USD, giảm 19,9% về lượng và giảm 27,4% về trị giá so với năm 2018. 
Giá xuất khẩu bình quân cà phê sang Mỹ năm 2019 đạt mức 1.688 USD/tấn, giảm 9,4% so 
với năm 2018. 

Trong khi đó xuất khẩu sang Italy và Tây Ban Nha tăng lần lượt 11,5% và 19,9% về lượng so 
với năm 2018, đạt 148,47 nghìn tấn và 136,74 nghìn tấn.  
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Giá xuất khẩu bình quân cà phê robusta năm 2019 ở mức 1.516 USD/tấn, giảm 11,8% so 
với năm 2018.  

Trong đó, giá xuất khẩu bình quân cà phê robusta sang Đức đạt 1.487 USD/tấn; Italy đạt 
1.555 USD/tấn; Tây Ban Nha đạt 1.514 USD/tấn; Mỹ đạt 1.487 USD/tấn; Nhật Bản đạt 
1.534 USD/ tấn; Nga đạt 1.510 USD/tấn.  

 

 Chủng loại cà phê xuất khẩu 

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cà phê robusta, arabica và cà phê 
excelsa đều giảm thì xuất khẩu cà phê chế biến năm 2019 tăng, đạt 41,58 nghìn tấn, trị giá 
199,6 triệu USD, tăng 10,2% về lượng và tăng 5,6% về trị giá so với năm 2018. 
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 Dung lượng cà phê tại Trung Quốc: 

Theo số liệu thống kê từ Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC), nhập khẩu cà phê của 
Trung Quốc trong 11 tháng năm 2019 đạt 57.848 tấn, trị giá 243,18 triệu USD, giảm 3,7% 
về lượng và giảm 12,4% về trị giá so với cùng kì năm trước. 

11 tháng năm 2019, nhập khẩu chủng loại cà phê chưa rang, chưa khử caffein (Mã HS 
090111) của Trung Quốc đạt 120,64 triệu USD, giảm 2,7% so với 11 tháng năm 2018.  

Cà phê chưa rang, chưa khử caffein chiếm 49,6% tổng trị giá nhập khẩu cà phê của Trung 
Quốc trong 11 tháng năm 2019, cao hơn so với mức 44,6% trong 11 tháng năm 2018.  

Nhập khẩu chủng loại cà phê rang, chưa khử caffein của Trung Quốc trong 11 tháng năm 
2019 đạt 111,46 triệu USD, giảm 23,2% so với 11 tháng năm 2018. Tỉ trọng cà phê rang, 
chưa khử caffein chiếm 45,8% tổng trị giá nhập khẩu cà phê của Trung Quốc trong 11 
tháng năm 2019.  

Nhập khẩu cà phê rang, khử caffein (Mã HS 090122) và cà phê chưa rang, khử caffein (HS 
090112) của Trung Quốc 11 tháng năm 2019 lại tăng lần lượt 26,6% và 212,8% so với 11 
tháng năm 2018, nhưng tỉ trọng nhập khẩu hai chủng loại cà phê này trong tổng nhập khẩu 
cà phê của Trung Quốc ở mức thấp. Như vậy có thể thấy, Trung Quốc vẫn chủ yếu nhập 
khẩu cà phê dưới dạng nhân thô để phục vụ cho ngành công nghiệp chế biến cà phê của 
nước này. 
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Giá nhập khẩu bình quân cà phê của Trung Quốc trong 11 tháng năm 2019 đạt 4.204 
USD/tấn, giảm 9,1% so với 11 tháng năm 2018. Trong đó, giá nhập khẩu bình quân cà phê 
của Trung Quốc từ Việt Nam ở mức 1.708 USD/tấn, giảm 47,9% so với cùng kì năm 2018.  

Giá nhập khẩu cà phê của Trung Quốc từ Việt Nam giảm mạnh do cơ cấu chủng loại cà 
phê nhập khẩu của Trung Quốc từ Việt Nam thay đổi.  

Trong 11 tháng năm 2018, tỉ trọng nhập khẩu cà phê rang, khử caffein (Mã HS 090122) 
của Trung Quốc từ Việt Nam chiếm 53,5% trong tổng trị giá nhập khẩu, nhưng trong 11 
tháng năm 2019, tỉ trọng chủng loại cà phê này giảm xuống chỉ còn 10,3%.  

Trong khi tỉ trọng chủng loại cà phê thô chưa rang, chưa khử caffein (Mã HS 090111) 
chiếm 89,4% trong tổng trị giá nhập khẩu cà phê của Trung Quốc.  

Giá cà phê Trung Quốc nhập khẩu từ Brazil trong 11 tháng năm 2019 trung bình ở mức 
2.834 USD/tấn, giảm 5,5% so với cùng kì năm 2018; Ethiopia đạt 4.045 USD/tấn, giảm 
4,8%; Guatemala đạt 3.269 USD/tấn, giảm 11,8%; Indonesia đạt 3.076 USD/tấn, giảm 
26,6%.  

Đáng chú ý, giá nhập khẩu bình quân cà phê của Trung Quốc từ Colombia và Malaysia tăng 
lần lượt 1,7% và 3,5%, lên mức 3.590 USD/tấn và 8.186 USD/tấn.  

Trung Quốc chủ yếu nhập khẩu cà phê đã qua chế biến từ các nguồn cung trên, dẫn đến 
giá nhập khẩu bình quân ở mức cao.  
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 Cà phê chế biến 

Theo trang Sài Gòn Đầu Tư, năm 2018-2019 có 30 dự án chế biến, với số vốn đầu tư 
khoảng 1 tỉ USD, đã khởi công xây dựng và một số cơ sở được đưa vào sản xuất. 

Trong số này, vào những ngày cuối năm 2019, Tập đoàn Intimex tổ chức khánh thành Nhà 
máy Chế biến cà phê hòa tan, được xây dựng trên dây chuyền công nghệ tiên tiến của thế 
giới với giá trị đầu tư 30 triệu USD, công suất 550kg/giờ, ước đạt 4.000 tấn/năm. 

“Qua việc đầu tư này, chúng tôi kì vọng đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của khách 
hàng; qua đó 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 Tập đoàn Intimex, chia sẻ và cho biết trong năm 2020, tập đoàn tiếp 
tục mở rộng đầu tư nhà máy, đạt đến công suất 20.000 tấn/năm, với tổng vốn đầu tư 100 
triệu USD. 
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Theo ông Lương Văn Tự, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê – Cacao Việt Nam, để phát triển ngành 
cà phê thực sự bền vững cần tập trung chế biến sâu, nâng cao giá trị của mặt hàng này.  

“Nhiều người nói khi Việt Nam hội nhập, mắt hàng cà phê nhân xuất khẩu sẽ được hưởng 
thuế bằng 0% và chúng ta cứ nhìn vào lợi ích từ việc xuất khẩu nhân. Nhưng lợi nhuận thực 
sự lớn nằm ở khâu chế biến sâu.  

Tôi lấy ví dụ đơn giản tính trung bình một kg cà phê nhân có giá 2 USD. Trong 1 kg cà phê 
nhân đó nếu rang và xay lên sẽ pha được khoảng 30 cốc. Giá 1 cốc cà phê bằng 1 cân cà 
phê nhân. Lợi nhuận gấp 30 lần.  

Đương nhiên, chúng ta cũng cần phải tính đến chi phí về nhân công, mặt bằng, thương 
hiệu…nhưng tính chung lại lợi nhuận vẫn lớn hơn rất nhiều so với nhân”, ông Tự chia sẻ. 

Theo số liệu của Bộ Công Thương, hiện cả nước đã có 97 cơ 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%. 

Các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê Việt Nam đã xây dựng thành công nhiều thương hiệu 
như: Cà phê bột của Trung Nguye ̂n, cà phê hòa tan của Vinacafe, Trung Nguye ̂n, dần chiếm 
lĩnh thị trường trong và ngoài nu ̛ớc. 

Bên cạnh đó, ông Tự cũng cho hay hiện nay nhiều cơ sở rang cà phê nhỏ lẻ xuất hiện. 
Thậm chí các quán cà phê tự đầu máy rang tại chỗ do chi phí máy móc rẻ và hiện đại. 

Cũng theo đại diện Hiệp hội Cà phê - Cacao Việt Nam, đối với mặt hàng cà phê hòa tan, 
mặt hàng này không còn là sân chơi phần lớn dành cho các công ty nước ngoài tại Việt 
Nam mà các doanh nghiệp trong nước cũng đã tham gia thị trường này.  

 

3. Diễn biến giá 

Theo Cục Xuất nhập khẩu tại Việt Nam, giao dịch diễn ra khá trầm lắng do sắp bước vào kì 
nghỉ Tết Nguyên đán năm 2020. Tình trạng này cũng diễn ra tương tự tại Indonesia do các 
nhà xuất khẩu đang đợi vụ thu hoạch cà phê Robusta tại khu vực phía Nam đảo Sumatra, 
nơi thường bắt đầu vụ thu hoạch vào tháng 3 

Sau kì nghỉ Tết Nguyên đán, giao dịch cà phê tại thị trường nội địa khá ảm đạm. Người dân 
không bán cà phê ở mức giá thấp hiện nay mà đang tích trữ chờ tăng giá.  

Tháng 1/2020, giá cà phê Robusta trong nước giảm so với tháng 12/2019. Ngày 31/1, giá 
cà phê Robusta giảm từ 4,0 - 5,8% so với ngày 31/12/2019.  
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Giá cà phê robusta trong nước ở mức thấp nhất là 30.300 đồng/kg ở các huyện Bảo Lộc và 
Di Linh, tỉnh Lâm Đồng; mức cao nhất là 30.900 đồng/kg tại huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum 
và huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk.  

Tại các kho quanh khu vực TP HCM, giá cà phê robusta loại R1 giảm 5% so với ngày 
31/12/2019, xuống mức 32.300 đồng/kg. 

 

 

Giá xuất khẩu bình quân cà phê trong tháng 1/2020 đạt 1.751 USD/tấn, tăng 0,6% so với 
tháng 12/2019 và tăng 0,4% so với tháng 1/2019. 

 

4. Dự báo 

 Giá cả và sản lượng 

Ông Lương Văn Tự, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê - Cacao Việt Nam, dự báo trong quí I, đặc biệt 
là dịp Tết, lượng tiêu thụ sẽ tăng trong khi lượng bán ra cầm chừng do giá đang thấp và 
nhiều nhà buôn nghỉ lễ. Do đó điều này góp phần tác động tích cực lên giá. Song ông cũng 
lưu ý rằng nhiều yếu tố bất định về tỉ giá, tình hình thương mại thế giới có thế khiến giá cà 
phê diễn biến ngoài dự báo.  

Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản dự báo trong ngắn hạn, giá cà 
phê robusta khó có khả năng tăng do phần lớn người trồng cà phê Việt Namsẽ hoàn tất thu 
hoạch trước Tết Nguye ̂n Đán.  
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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 ta ̆ng cao so với vụ trước gây áp 
lực lên giá mặt hàng này. 

Về dài hạn, Chủ tịch VICOFA cho rằng giá cà phê sẽ tăng từ từ theo cung - cầu và diễn biến 
tăng trưởng kinh tế thế giới. Nếu nền kinh tế đi lên, lượng tiền đầu tư cho cà phê sẽ nhiều 
hơn và ngược lại. 

Theo ông Tự, giá cà phê hiện nay đã chạm đáy, xuống dưới giá thành sản xuất. Vụ 2019-
2020 sẽ là năm thứ ba liên tiếp ngành cà phê chịu đợt khủng hoảng giá và người trồng gặp 
nhiều khó khăn.  

Giá thấp khiến nông dân không còn động lực để đầu tư phân bón, thuốc trừ sâu chăm sóc 
cây, một số hộ thậm chí đã chặt bỏ cây cà phê.  

“Giá cà phê luôn vận hành theo vòng chu kì luẩn quẩn mà chúng ta vẫn chưa thể thoát ra 
được. Sau một thời kì khó khăn người dân sẽ giảm diện tích hoặc ít chăm sóc cây cà phê 
khiến sản lượng giảm và kéo theo giá tăng. Niên vụ 2019 - 2020, dự kiến sản lượng cà phê 
Việt Nam sẽ giảm khoảng 15% so với niên vụ 2018 - 2019. 

Tuy nhiên, khi giá tăng trở lại người dân lại đổ xô trồng, tăng diện tích nên sản lượng tăng 
mạnh và giá cà phê quay đầu giảm. Hiện nay nguồn cung vẫn đang vượt quá nhu cầu”, ông 
Lương Văn Tự nói. 

Đại diện VICOFA cũng chỉ ra rằng việc chặt bỏ cây cà phê có thể dẫn tới hệ quả Việt Nam 
mất vị thế là nước xuất khẩu cà phê trên thế giới. 

 Dự báo thời tiết  

Theo Trung tâm Khí tưchỉ ra rằng việc chặt bỏ cây cà phê có thể dẫn tới hệ quả Việt Nam 
mất vị thế là nước xuất khẩu cà phê trên thế giới.uồn cung vẫn đang vượt quá nhu cầu”, 
ông Lương Văn Tự nói.à ké từ 0,5 – 1,0 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kì. 
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PHẦN III 

1. Tin hoạt động của các doanh nghiệp ngành cà phê 
 
 King Coffee ra mắt cửa hàng tại Bình Thạnh 

Ngày 7/1 vừa qua, King Coffee ra mắt thêm cửa hàng mới tại Phường 25, Quận Bình 
Thạnh, TP HCM. Trước đó, trong tháng 12/2019, thương hiệu cà phê này đã khai trương 
của hàng đầu tiên tại Hàn Quốc, đồng thời dự định mở cảu hàng thứ hai trong nửa đầu 
năm 2020. 

King Coffee hiện 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… 

 

 

 Cà phê Phước An dự kiến phát hành 10 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho Nutifood 

CTCP Cà phê Phước An (Mã: CPA) thông qua phương án chào bán 10 triệu cổ phiếu riêng 
lẻ cho CTCP Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood với giá phát hành 10.000 đồng/cp, cao hơn 
gấp đôi so với thị giá hiện tại. Số tiền huy động mục tiêu là 100 tỉ đồng, công ty dự kiến bổ 
sung vốn lưu động 40 tỉ đồng và trả nợ vay ngắn hạn 60 tỉ đồng. 
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Lãnh đạo Cà phê Phước An cho biết việc phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong 
giai đoạn hiện nay vô cùng cấp thiết để bổ sung vốn lưu động và giải quyết vấn đề mất cân 
đối tài chính của công ty, nhờ đó duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. 

PAN Group mua lại gần 80% cổ phần của CTCP Cà phê Golden Beans 

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". 

 

 Cà phê Gia Lai thay đổi lãnh đạo 

CTCP Cà phê Gia Lai (Mã: FGL) công bố quyết định HĐQT miễn nhiệm bà Nguyễn Thị 
Phương thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT và Phó Tổng Giám đốc công ty. Thay vào đó, 
HĐQT bổ nhiệm ông Phạm Văn Cường, Thành viên HĐQT công ty, đồng thời giữ chức vụ 
Phó Tổng Giám đốc. 

 

 Cà phê Thương Phú đổi tên, tái cơ cấu 

Đại hội đồng cổ đông CTCP Cà phê Thương Phú (Mã: CTP) thông qua việc đổi tên công ty 
thành CTCP Minh Khang Capital Trading Public, đồng thời thông qua một số nội dung liên 
quan đến việc tái cơ cấu công ty. 

Theo đó, Minh Khang Capital Trading Public sẽ giải thể chi nhánh công ty tại Quảng Trị. 
Ban lãnh đao công ty cho biết, nguyên nhân giải thể là chi nhánh hoạt động kém hiệu quả, 
chưa có phương án kinh doanh hợp lí tại thời điểm năm 2020, đồng thời công ty cùng 
không còn nhu cầu hoạt động chi nhánh. 

ĐHĐCĐ Minh Khang Capital Trading Public cũng thông qua việc bãi nhiệm chức vụ Phó 
Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Phương Nam từ ngày 18/1.  

HĐQT công ty quyết định ủy quyền Người công bố thông tin cho bà Trần Thị Lan Anh kể từ 
ngày 21/1. Bà Lan Anh hiện là nhân viên Hành chính – Nhân sự. 
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 Vinacafé Biên Hòa phê duyệt các giao dịch với bên liên quan 

HĐQT CTCP Vinacafé Biên Hòa (Mã: VCF) quyết định phê duyệt các giao dịch nội bộ với 
CTCP Tập đoàn Masan (Mã: MSN); CTCP Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer – Mã: 
MCH); Công ty TNHH Tầm nhìn Masan; CTCP Masan Meatlife (Mã: MML) và các công ty 
có liên quan. Giá trị mỗi giao dịch nội bộ không quá 35% tổng giá trị tài sản của Vinacafé 
Biên Hòa tại báo cáo gần nhất. 

 

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

Lũy kế cả năm 2019, doanh thu thuần của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa đạt 3.097 tỉ 
đồng, giảm gần 10% so với năm 2018; lợi nhuận sau thuế đạt gần 678 tỉ đồng, tăng trưởng 
6,4%. 

Riêng trong quí IV/2019, doanh thu thuần VinaCafé Biên Hòa (VCF) đạt 1.087 tỉ đồng, giảm 
8,4% so với cùng kì năm trước; lợi nhuận sau thuế quí IV đạt 263,2 tỉ đồng, tăng 26,7%. Biên 
lợi nhuận sau thuế cải thiện từ 17,8% lên 24,2%; cao nhất kể từ quí IV/2018. 
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Vinacafé Biên Hòa cũng tiếp tục lọt vào danh sách những doanh nghiệp có EPS cao nhất 
trên thị trường chứng khoán với EPS năm 2019 đạt 25.615 đồng, tiếp tục tăng lên so với 
mức 24.076 đồng năm 2018. 

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, 
công ty lỗ ròng 9,2 tỉ đồng trong quí IV; cùng kì năm trước đó lỗ 12,5 tỉ đồng. Quí III/2019, 
Cà phê Phước An cũng lỗ sau thuế 13,9 tỉ đồng. 

Giải trình về việc lỗ sau thuế quí IV/2019, Cà phê Phước An cho biết, giá cà phê biến động 
bất thường đã ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh, công ty đã tiết giảm các loại chi phí như 
chi phí bán hàng và quản lí doanh nghiệp nên hạn chế mức lỗ so với năm trước. 

CTCP Cà phê Gia Lai ghi nhận doanh thu quí IV/2019 giảm 90% so với cùng kì năm 2018, 
xuống còn 4,3 tỉ đồng. Hoạt động kinh doanh dưới giá vốn khiến công ty lỗ gộp tới 5,5 tỉ 
đồng; cùng kì năm trước lỗ 3,3 tỉ đồng. 

Nhờ ghi nhận gần 1,4 tỉ đồng từ lợi nhuận khác, trong khi các loại chi phí không biến động 
nhiều so với năm trước, Cà phê Gia Lai lỗ sau thuế xấp xỉ 6 tỉ đồng trong quí cuối năm 
2019, giảm 64% so với quí IV/2018. Tính đến ngày 31/12/2019, lỗ lũy kế nâng lên mức 15,3 
tỉ đồng. 

CTCP Minh Khang Capital Trading Public: Doanh thu quí IV/2019 tăng gần 17% lên 112,2 
tỉ đồng. Giá vốn hàng bán tăng mạnh hơn nên lợi nhuận sau thuế giảm 13% so với cùng kì, 
xuống 13,4 tỉ đồng; dù vậy, kết quả này tích cực hơn so với ba quí đầu năm. 

Lũy kế cả năm 2019, Minh Khang Capital Trading Public đạt doanh thu thuần 145,1 tỉ đồng, 
tăng 11,4% so với năm trước. Do kết quả kém sắc trong 9 tháng đầu năm, lợi nhuận sau 
thuế giảm 8,4% xuống 6,4 tỉ đồng. 

Theo cho biết từ công ty, giống như tình trạng chung của ngành cà phê, biến động giá cà 
phê trong và ngoài nước đã ảnh hưởng tới hoạt động của doanh nghiệp này. 
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PHẦN IV 

Theo Bộ Công Thương dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona 
(covid-19) gây ra đang diễn biến hết sức phức tạp, tốc độ lây nhiễm nhanh hơn nhiều so 
với dịch SARS trước đây.  

Dịch và các biện pháp quyết liệt để chống dịch như cách li cả một thành phố, hạn chế đi lại, 
hạn chế xuất nhập cảnh, hạn chế tụ tập đông người, ngừng xuất khẩu các vật tư quan 
trọng cho nhu cầu chống dịch, đã và đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến rất nhiều lĩnh 
vực kinh tế như giao thông vận tải (nặng nhất là vận tải hàng không, sau đó là vận tải 
đường bộ và đường sắt qua biên giới), du lịch, bán lẻ, thị trường chứng khoán, chuyển phát 
nhanh, logistics v..v.  

Hoạt động xuất nhập khẩu cũng không tránh khỏi ảnh hưởng tiêu cực trong ngắn hạn và 
trung hạn. 

Nhu cầu tiêu thụ giảm (chuỗi Starbucks Trung Quốc đóng cửa hàng ngàn cửa hàng, ảnh 
hưởng tiêu thụ cà phê; chuỗi McDonald đóng cửa hàng trăm cửa hàng, ảnh hưởng tiêu thụ 
cá phi-lê; các nhà hàng, chuỗi ẩm thực vắng khách dẫn đến giảm nhu cầu đối với thủy 
sản…). 

Bộ Công Thương đã có văn bản cập nhật tình hình và đưa ra cảnh báo gửi tới Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển Nông thôn, các tỉnh và các doanh nghiệp xuất khẩu nông thủy sản; yêu 
cầu toàn bộ hệ thống Thương vụ tại nước ngoài tổ chức ngay các hoạt động tìm kiếm, kết 
nối khách hàng mới để chuyển hướng tiêu thụ nông, thủy sản. 

Đồng thời đề nghị các doanh nghiệp logistics giúp đỡ bảo quản nông thủy sản trong thời 
gian chờ xuất khẩu. Các chi nhánh Thương vụ tại Quảng Đông, Quảng Tây và Vân Nam 
cũng đã và đang tích cực cùng các tỉnh biên giới trao đổi với phía Trung Quốc về thời gian 
mở lại các chợ biên giới.  

Bộ Công Thương đã đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổng hợp nhu cầu 
của ngành nông nghiệp, trình Chính phủ có các biện pháp hỗ trợ tương tự để giúp đỡ bà 
con nông dân vượt qua giai đoạn khó khăn này. 

Đồng thời, Bộ Công Thương cũng đề nghị Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài chính cùng vào 
cuộc, rà soát các loại thuế, phí, nhất là phí vận chuyển đường bộ, thuế với nhiên liệu bay… 
xem xét giảm thuế, phí cho hàng hóa lưu thông trong giai đoạn hiện nay, góp phần hỗ trợ 
cho bà con nông dân. 
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Tổ Chức Cà phê Thế giới (ICO) 

Reuters 

Bloomberg 

Seeking Alpha. 

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

Cục Xuất nhập khẩu 

Bộ Công Thương 

Hiệp hội Cà phê - Cacao Việt Nam 

VOV 

 

Báo cáo “Thị trường cà phê tháng 1/2020” 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 1/2020” 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. 

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. 

VietnamBiz sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường đối với bất kì chi phí, tổn thất hoặc thiệt hại nào cho dù trực tiếp hay gián tiếp, có 
liên quan tới hoặc là hậu quả của việc sử dụng báo cáo, hoặc liên quan tới những thiếu sót, sai sót. 

Báo cáo thị trường cà phê tháng 10/2019 

Báo cáo thị trường cà phê tháng 11/2019 

Báo cáo thị trường cà phê năm 2019 

Mục “Báo cáo ngành hàng” của VietnamBiz 
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Trần Thị Hạnh – Chủ mục Hàng hóa – trang TTĐTTH VietnamBiz 

Email: hanhtt@vietnambiz.vn 

SĐT: 037 324 6888 

 

 

Hoặc liên hệ tới đường dây nóng: 

Hotline: 0995222999 
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