
0 
 

Báo cáo 

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. 

www.vietnambiz.vn 



 

2 
 

Nội dung: Trần Đức Quỳnh - Bùi Tùng Lâm 

         Thiết kế: Alex Chu 

 …….………………………………….………………………………..………. 03 

 ………………..……..….  04 

1. Sản xuất ………………………………………………..………….……………04 
2. Tiêu thụ …………………………………………………………..……………. 06 
3. Diễn biến giá.…………………………………………..…..………………. 08 
4. Dự báo ……………………………………………………………………….…. 09 

……….…….…...……..10 

1. Sản xuất………………………………………………....………………………10 
2. Tiêu thụ …………………………………………..………………..……………11 
3. Diễn biến giá ………………………………….………………………………15 
4. Dự báo ………………………………………….………………………………..16 

………………………………………….……….…………...……..17 

1. Tin hoạt động nổi bật của các chuỗi cà phê..……….…..17 
2. Doanh nghiệp cà phê lên kế hoạch tổ chức             

ĐHĐCĐ thường niên 2020.............................………….....19 

………………….………………………………….……..20 

…………………..…………………………………….……………..………..22 

 



 

3 
 

 

 

Trong tháng 2, giá cà phê thế giới tiếp tục xu hướng giảm khi chỉ số ICO trung bình 
chỉ đạt 102 UScent/pound, thấp hơn 4,6% so với tháng 1.  

Xuất khẩu cà phê toàn cầu trong 4 tháng đầu niên vụ 2020 - 2021 giảm 5,8% so với 
cùng kì xuống 39,53 triệu bao.  

Về sản xuất, Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) ước tính tổng sản lượng cà phê niên vụ 
2020 - 2021 giảm 0,8% xuống 168,8 triệu bao. Trong đó, sản lượng cà phê arabica dự 
kiến giảm 3,9% xuống 96,37 triệu bao trong khi sản lượng robusta ước tính tăng tăng 
3,7% lên 72,5 triệu bao.  

Tại thị trường Việt Nam, tình hình sản xuất trong tháng 2 tiếp tục gặp nhiều khó khăn 
do thời tiết khô hạn, nhiều khu vực thiếu nước tưới tiêu. Việc thu mua cà phê gặp khó 
khăn do giá giảm, người trồng không muốn bán. Tại tỉnh Lâm Đồng, thời tiết không 
thuận lợi, gây thiệt hại lớn, nhất là đối với cà phê arabica. 

Cũng trong tháng, Việt Nam xuất khẩu 150.000 tấn cà phê, trị giá 250 triệu USD, tăng 
3,4% về lượng và tăng 1,4% về trị giá so với tháng 1; tăng 31,1% về lượng và tăng 
25,7% về trị giá so với cùng kì năm trước. 

Tính chung 2 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu cà phê đạt 295.000 tấn, trị giá 497 triệu 
USD, giảm 6,6% về lượng và giảm 9,8% về trị giá so với tháng 2/2019.  

Về giá cả, giá cà phê robusta trong nước tăng so với cuối tháng 1. Chốt phiên giao 
dịch ngày 29/2, giá cà phê robusta tăng khoảng 1,9% - 2,6% so với ngày 31/1/2020. 
Cụ thể, giá cà phê robusta tại tỉnh Lâm Đồng quanh mức 31.000 - 31.100 đồng/kg; tại 
tỉnh Đắc Lắk ở 31.400 - 31.700 đồng/kg.  
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PHẦN I 

 

1. Sản xuất 

Theo báo cáo thị trường cà phê tháng 2/2020 của Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), ước tính 
tổng sản lượng cà phê niên vụ 2019 – 2020 khu vực Nam Mỹ vẫn giữ ở mức 168,71 triệu 
bao, giảm 0,9%. 

Theo Cục Xuất nhập khẩu Việt Nam, Tại châu Phi, hàng ngàn ha cà phê của khu vực châu 
Phi đang phải đối mặt với nguy cơ bị phá hủy do sâu bệnh và thời tiết bất thường. 

Cuba: Cuba đã sản xuất gần 10.000 tấn cà phê vào năm 2019, đánh dấu bước 
đầu phục hồi giá trị cho sản phẩm này, một quan chức của Cuba cho biết. 

Giám đốc Cơ quan quản lí cà phê và ca cao thuộc Bộ Nông nghiệp Cuba, ông 
Elexis Legra, cho biết 10.000 tấn là sản lượng cà phê lớn nhất của Cuba trong 12 năm qua, 
theo trang China.org.cn. 

Năm 2019, việc hai sản phẩm cà phê và ca cao đạt năng suất cao nhất trong thập kỉ qua là 
kết quả của chương trình phát triển các loại cây trồng này được thực hiện bởi Bộ Nông 
nghiệp.Chương trình bao gồm cải tạo các khu vực trồng trọt và cải thiện kĩ thuật canh tác, 
nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước và gia tăng xuất khẩu. 

Chương trình cũng giúp tăng thu nhập cho nông dân tham gia trồng và thu hoạch cà phê. 

Sản lượng thu hoạch dự kiến cho năm 2020 là 10.000 tấn và năm 2030 là 30.000 tấn. Sản 
lượng cà phê của Cuba đã từng đạt kỉ lục vào những năm 1960 khi hòn đảo Caribbean 
từng thu hoạch khoảng 60.000 tấn mỗi năm và có hơn 167.000 ha dành cho hạt cà phê 
chứa nhiều hương thơm. 

Kenya: Chính phủ Kenya đang thực hiện các can thiệp về thể chế, pháp lí và 
dịch vụ hỗ trợ nhằm xóa bỏ các xu hướng tiêu cực trong ngành cà phê, góp 
phần thúc đẩy sản xuất cũng như tăng cường tiêu thụ sản phẩm này. 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Kenya, Giáo sư Hamadi Boga cho biết các cải cách sẽ kéo theo 
sự tham gia của lĩnh vực tư nhân trong việc cải thiện lượng ngoại hối có vai trò quan trọng 
đối với Kenya, theo trang KBC News. 

Ngành công nghiệp cà phê ở Kenya tiếp tục phải đối mặt với khó khăn khi nông dân trồng 
cà phê chuyển sang các loại cây trồng khác để phục vụ cho các hoạt động kinh tế. 
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Các trường hợp trộm cắp cà phê và vấn đề tiếp thị đã ảnh hưởng tiêu cực đến ngành cà 
phê, tuy nhiên, điều đó đang thay đổi nhờ các chiến lược mới được chính phủ Kenya đưa ra 
để cải tổ sản xuất loại cây trồng này. 

Kenya hiện sản xuất 44.000 tấn cà phê, ít hơn rất nhiều so với 140.000 tấn mà nước này 
từng sản xuất hàng năm vào cuối những năm 1980. 

Chính phủ Kenya đang hướng tới mục tiêu tăng sản lượng lên hơn 100.000 tấn mỗi năm 
vào năm 2022. Các quan chức nước này cũng đang ráo riết tìm kiếm thị trường mới ở 
Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore và các nước châu Phi cũng như củng cố các thị trường 
truyền thống như Mỹ và châu Âu.  

Quĩ cà phê cherry dự kiến sẽ đóng vai trò lớn trong việc cải thiện tài chính và sản xuất của 
nông dân. 

 Brazil: Thời tiết ở Brazil đang diễn biến thuận lợi, hoạt động bán mạnh tiếp 
tục diễn ra ở Brazil do đồng real giảm xuống mức thấp kỷ lục so với đồng USD 
và mối lo suy giảm kinh tế toàn cầu do ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến 

giá cà phê giảm. 

 

Biến đổi khí hậu ảnh hưởng tới nhiều nước trồng cà phê 

Nhiều chuyên gia nhận định nông dân trồng cà phê hiện đang là nhóm đối tượng bị tổn hại 
và sau cùng, tác hại của biến đổi khí hậu sẽ lan đến người tiêu dùng. Trên khắp khu vực 
châu Á, nông dân trồng cà phê đang phải đối mặt với điều kiện canh tác khắc nghiệt nhất 
từ trước đến nay. Dù vậy, kịch bản tồi tệ hơn sắp xảy ra. 

Tại Việt Nam - nước sản xuất cà phê lớn nhất châu Á, ngày càng có ít khu vực phù hợp cho 
hoạt động canh tác cà phê và tình trạng thiếu nước sẽ trở nên phổ biến hơn. 

Tại Indonesia, sản lượng cà phê đã giảm sút và chất lượng được dự báo cũng sẽ đi xuống 
trong vài năm tới. 

Mặc dù Đông Timor chiếm chưa đầy 1% sản lượng cà phê toàn cầu, nhưng không có nhiều 
nước phụ thuộc vào loại cây trồng này như Đông Timor. 80% kim ngạch xuất khẩu của 
Đông Timor là từ cà phê; đồng thời, ngoài dầu mỏ, cà phê là nguồn đóng góp lớn nhất cho 
kinh tế quốc gia. 

Chất lượng chính là yếu tố khiến cà phê của Đông Timor trở nên nổi bật. Theo CNA, cà phê 
Đông Timor là sản phẩm duy nhất hoàn toàn hữu cơ. 

Đông Timor có điều kiện thời tiết khô hạn và mùa mưa ngắn hơn so với các khu vực còn lại 
của Đông Nam Á. Biến đổi khí hậu hiện đang làm trầm trọng hóa thêm các yếu tố trên. 
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2. Tiêu thụ 

Theo ICO, xuất khẩu cà phê toàn cầu trong tháng 1 đạt 10,29 triệu bao so với 11,14 triệu 
bao trong năm 2018 - 2019. Xuất khẩu trong 4 tháng đầu niên vụ giảm 5,8% xuống 39,53 
triệu bao so với 41,95 triệu bao cùng kì. Trong giai đoạn này, các lô hàng arabica từ Brazil 
giảm 11,8% xuống còn 13,28 triệu bao và từ các quốc gia khác giảm 6,6% xuống còn 6,46 
triệu bao.  

Tuy nhiên, xuất khẩu arabica của Colombia tăng 0,6% lên 5,27 triệu bao. Các lô hàng cà 
phê robusta giảm 1,4% xuống 14,51 triệu bao. 

 

Xuất khẩu từ châu Phi trong 4 tháng đầu năm tăng 9,5% lên 4,38 triệu bao khi các lô hàng 
từ 3 nhà sản xuất lớn nhất khu vực đều tăng với xuất khẩu của Uganda đạt 1,62 triệu bao, 
tăng 10% do giá cao hơn trong tháng 12 và lượng cà phê có sẵn nhiều hơn trong mùa này.  

Sản lượng cà phê của Uganda trong năm 2019 - 2020 tăng do cây trồng cách đây vài năm 
bắt đầu bước vào giai đoạn thu hoạch và thời tiết thuận lợi. Các lô hàng từ Ethiopia tăng 
18,2% lên 1,17 triệu bao và từ Bờ Biển Ngà tăng 5,6% lên 558.000 bao vì năng suất cải 
thiện. Tuy nhiên, xuất khẩu của Tanzania giảm 1,6% xuống 393.000 bao. 

Trong 4 tháng đầu năm, xuất khẩu cà phê của châu Á và châu Đại Dương giảm 5,4% xuống 
12,21 triệu bao. Xuất khẩu của Việt Nam giảm 14,6% xuống 8,35 triệu bao vì giá cà 
phê thấp khiến nông dân không muốn bán cà phê, đặc biệt là nguồn cung dồi dào từ các 
nhà sản xuất robusta khác.  

Xuất khẩu của Ấn Độ giảm 8.4% xuống còn 1.41 triệu bao với xuất khẩu cà phê xanh giảm 
22,6% xuống còn 726.000 bao, tuy nhiên các lô hàng cà phê hòa tan tăng 13,9% lên 
687.000 bao. Indonesia xuất khẩu 1,99 triệu bao, tăng 86,8% so với cùng kì khi sản lượng 
của quốc gia này phục hồi 16,8% so với năm trước. 
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So với 4 tháng đầu năm 2018 - 2019, xuất khẩu từ Mexico & Trung Mỹ tăng 1,7% lên 3,07 
triệu bao. Sự tăng trưởng này là nhờ Honduras khi xuất khẩu tăng 2,6% lên 1,22 triệu 
bao. Giá cao hơn vào tháng 12/2019 và tháng 1 đã thúc đẩy xuất khẩu từ Honduras trong 
tháng 1 tăng 12,6% lên 694.000 bao, bù đắp cho các lô hàng thấp hơn trong 3 tháng trước 
đó.  

Ngược lại, xuất khẩu từ Mexico trong 4 tháng giảm 13,1% xuống còn 652.000 bao, một 
phần do giá thấp và tiêu dùng nội địa tăng làm giảm lượng cà phê xuất khẩu. Cả Nicaragua 
và Guatemala đều ghi nhận mức tăng xuất khẩu lần lượt là 63,5% và 1,6%, đạt 525.000 bao 
và 507.000 bao. Sự tăng giá gần đây cũng như sản xuất cao hơn so với ước tính ban đầu 
có thể đã thúc đẩy xuất khẩu từ hai quốc gia này. 

 

 

Trong vòng 4 tháng, xuất khẩu của Nam Mỹ giảm 9,8% xuống còn 19,86 triệu bao. Trong 
đó, các chuyến hàng từ Brazil giảm 12,7% xuống còn 13,16 triệu bao. Brazil đã gần kết 
thúc năm trồng trọt 2019 - 2020, vụ cà phê arabica chính.  

Xuất khẩu cà phê arabica của Brazil giảm 17% xuống còn 10,74 triệu bao nhưng lô hàng 
robusta tăng 22,4% lên 1,13 triệu bao. Xuất khẩu từ Colombia tăng 1,5% lên 4,83 triệu bao 
trong khi sản lượng, theo ước tính của Liên đoàn người trồng cà phê Colombia, tăng 12,9% 
lên khoảng 5,61 triệu bao.  

Vào tháng 2, Colombia đã ra mắt Quĩ bình ổn giá cà phê để bảo vệ nông dân trước biến 
động giá cả với mục tiêu là cải thiện hơn nữa chất lượng cà phê nước này. 
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3. Diễn biến giá 

Chỉ số giá tổng hợp ICO giảm một lần nữa vào tháng 2, trung bình đạt 102 UScent/pound, 
thấp hơn 4,6% so với tháng 1.  

Giá tổng hợp hàng ngày ICO dao động trong khoảng 97,73 - 106,34 UScent/pound từ ngày 
4/2 đến ngày 28/2. Những lo ngại về dịch COVID-19 tác động đáng kể tới nhu cầu cũng 
như nguồn cung dồi dào trong phần còn lại của năm, do vụ mùa 2020 - 2021 của Brazil 
bước vào thời kì thu hoạch chính, gây áp lực giảm giá thị trường. 

 

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương),  Cuối tháng 2, giá cà phê robusta giao kì hạn 
trên thị trường thế giới giảm so với cuối tháng 1/2020; giá cà phê arabica tăng.  

Trên sàn giao dịch London, ngày 29/2 giá cà phê robusta giao kì hạn tháng 3/2020 và 
tháng 5/2020 giảm lần lượt 1,6% và 1% so với ngày 31/1, xuống còn 1.283 USD/tấn và 
1.302 USD/ tấn. 
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Trên sàn giao dịch New York, ngày 29/2 giá cà phê arabica giao kì hạn tháng 3/2020 tăng 
9,7% so với ngày 31/1, lên mức 111,35 UScent/pound; kỳ hạn giao tháng 5/2020 tăng 9,3%, 
lên mức 113,25 UScent/pound. 

Giá cà phê robusta toàn cầu giảm do chịu sức ép dư cung. Niên vụ cà phê 2020-2021 của 
Brazil sắp bước vào vụ thu hoạch rộ, bắt đầu từ tháng 4/2020 đối với cà phê robusta và 
tháng 7/2020 đối với cà phê arabica. Kì lễ hội Carnival của Brazil đã kết thúc, đồng real 
giảm so với đồng USD khiến người trồng cà phê Brazil đẩy mạnh hoạt động bán hàng, gây 
thêm áp lực dư cung trên thị trường.  

Nhằm bảo vệ thu nhập của người trồng cà phê trước biến động của thị trường, Colombia 
đã thành lập quĩ bình ổn giá cà phê đầu tiên trong lịch sử với nguồn ngân sách 63,9 triệu 
USD. Hiện diện tích trồng cà phê arabica của Colombia là 880.000 ha, sản lượng đạt mức 
cao kỉ lục 14,8 triệu bao năm 2019. 

 

4. Dự báo 

ICO dự báo sản lượng cà phê thế giới niên vụ 2020 - 2021 ước tính đạt 168,86 triệu bao, 
giảm 0,8% so với năm ngoái. Sản lượng cà phê arabica dự kiến giảm 3,9% xuống 96,37 
triệu bao trong khi sản lượng robusta ước tính tăng 3,7% lên 72,5 triệu bao.  

Tiêu thụ cà phê thế giới đạt 169,34 triệu bao, lớn hơn 0,7% so với năm 2018 - 2019, sau 
một năm tăng trưởng tiêu thụ vượt bậc ở châu Âu và Bắc Mỹ.  

Trong năm cà phê 2019 - 2020, thâm hụt cung - cầu dự kiến ở mức 0,48 triệu bao, tuy 
nhiên dịch COVID-19 có thể giảm đáng kể tiêu thụ cà phê toàn cầu. 
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PHẦN II 

1. Sản xuất 

Theo Cục Xuất nhập khẩu, việc thu mua cà phê trong nước gặp khó khăn do giá giảm, 
người trồng không muốn bán ra với giá thấp như hiện nay. Trong khi đó, tại tỉnh Lâm Đồng, 
thời tiết không thuận lợi đã gây thiệt hại lớn, nhất là đối với cà phê arabica.  

Theo ước tính khoảng 150 ha trong tổng số 500 ha cà phê của xã Đạ Sar và 300 ha cà phê 
của xã Đa Nhim, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng bị thiệt hại nghiêm trọng do sương 
muối.  

Tại Tây Nguyên, vụ mùa 2019/20 đối mặt với tình trạng hạn hán, dẫn đến sản lượng giảm. 
Mùa khô tại Tây Nguyên kéo dài dẫn đến nước tưới cho diện tích cây cà phê ngày càng 
khan hiếm, 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. 

Hạn hán khốc liệt kéo dài đang khiến Lâm Đồng thiếu nước tưới cho cây trồng. Tương tự 
người dân tại nhiều địa phương đang đối diện với tình trạng thiếu nguồn nước sinh hoạt 
khiến cuộc sống gặp nhiều khó khăn, theo Báo Thanh niên. 

Ghi nhận tại các vùng cà phê trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng như Di Linh, Bảo Lâm và TP 
Bảo Lộc đang có hàng chục nghìn ha cà phê trong tình trạng “khát nước”. Từ sau tết Canh 
Tý 2020 đến đầu tháng 3, người dân đã ba đợt tưới nước chống hạn cho cà phê. Tuy nhiên 
đến nay, gần như các ao hồ thủy lợi ở các huyện Di Linh, Bảo Lâm và TP.Bảo Lộc cơ bản đã 
cạn kiệt nguồn nước. 

Theo Báo Nhân Dân, không chỉ riêng tỉnh Lâm Đồng, hiện tại, với lượng nước đang tích tại 
21 hồ chứa trên địa bàn Tây Nguyên và Nam Trung Bộ chỉ còn khoảng 33%. Vùng hồ Ông 
Kinh, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải có dung tích thiết kế 800 nghìn mét khối nước, cung cấp 
nước cho hơn 200 ha nho, hành, tỏi... đã trơ đáy nhiều tháng.  

Nhiều hộ dân phải bỏ ra hàng chục triệu đồng để đào ao, khoan giếng lấy nước, tuy nhiên, 
việc khoan trúng mạch nước ngầm ngày càng khan hiếm. Nhiều nông dân phải mua nước 
từ ngoài làng chở vào rẫy tưới cho cây. Thiếu nước, cây trồng cho năng suất thấp hoặc 
chết khô, nhiều nông dân tính đến chuyện bỏ đất hoang đi tìm việc khác để mưu sinh. 
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2. Tiêu thụ 

 Số liệu xuất khẩu cà phê 

Theo số liệu của Cục Xuất nhập khẩu, ước tính, xuất khẩu cà phê của Việt Nam tháng 2 đạt 
150 nghìn tấn, trị giá 250 triệu USD, tăng 3,4% về lượng và tăng 1,4% về trị giá so với tháng 
1, tăng 31,1% về lượng và tăng 25,7% về trị giá so với tháng 02/2019.  

Tính chung 2 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu cà phê đạt 295 nghìn tấn, trị giá 497 triệu 
USD, giảm 6,6% về lượng và giảm 9,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019. 

 Chủng loại cà phê xuất khẩu 

Theo tính toán từ số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cà phê robusta trong 
tháng 1 đạt 129,3 nghìn tấn, trị giá 198,17 triệu USD, giảm 18,9% về lượng và giảm 21,1% 
về trị giá so với tháng 1/2019. Trong đó, xuất khẩu cà phê robusta sang nhiều thị trường 
giảm, như: Đức, Italy, Mỹ, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Nga, Algeria, Bỉ, Malaysia.  

Cụ thể, tháng 1, xuất khẩu cà phê robusta sang thị trường Đức giảm 5,3% về lượng và giảm 
6,8% về trị giá so với tháng 1/2019, đạt 22,8 nghìn tấn, trị giá 34,99 triệu USD. Giá xuất 
khẩu bình quân cà phê robusta sang thị trường Đức đạt 1.535 USD/ tấn, giảm 1,6% so với 
tháng 1/2019.  

Xuất khẩu cà phê robusta sang thị trường Italy trong tháng 1 đạt gần 14,8 nghìn tấn, trị giá 
23,2 triệu USD, giảm 15,4% về lượng và giảm 18,6% về trị giá so với tháng 1/2019. Giá xuất 
khẩu bình quân cà phê robusta sang thị trường Italy đạt 1.569 USD/tấn trong tháng 1, giảm 
3,8% so với cùng kỳ năm 2019. 
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 Dung lượng cà phê tại Nhật Bản: 

Theo tính toán từ số liệu của Cơ quan Hải quan Nhật Bản, nhập khẩu cà phê của nước này 
trong năm 2019 đạt 445,6 nghìn tấn, trị giá 136 tỷ Yên (tương đương 1,2 tỷ USD), tăng 8,8% 
về lượng, nhưng giảm 2,4% về trị giá so với năm 2018.  

Năm 2019, Nhật Bản tăng nhập khẩu hầu hết các chủng loại cà phê, trong đó cà phê chưa 
rang, chưa khử caffein (mã HS 0901.11.000) là chủng loại nhập khẩu nhiều nhất, đạt 434,4 
nghìn tấn, trị giá 124,2 tỷ Yên (tương đương 1,13 tỷ USD), tăng 8,9% về lượng, nhưng giảm 
1,9% về trị giá so với năm 2018.  

Giá nhập khẩu bình quân chủng loại cà phê chưa rang, chưa khử caffein của Nhật Bản năm 
2019 ở mức 2.614 USD/tấn, giảm 9,9% so với năm 2018.  

Ngược lại, Nhật Bản giảm nhập khẩu chủng loại cà phê rang, khử chất caffein (mã HS 
0901.21.000) với mức giảm 0,5% về lượng và giảm 8% về trị giá so với năm 2018, đạt 6,7 
nghìn tấn, trị giá 10,2 tỉ Yên (tương đương 93 triệu USD). Giá nhập khẩu bình quân chủng 
loại cà phê này của Nhật Bản năm 2019 đạt 13.772 USD/tấn, giảm 7,6% so với năm 2018. 
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Giá nhập khẩu bình quân cà phê của Nhật Bản năm 2019 đạt mức 2.790 USD/tấn, giảm 
10,2% so với năm 2018. Trong đó, giá nhập khẩu bình quân cà phê của Nhật Bản từ hầu 
hết các thị trường giảm so với năm 2018, như Brazil đạt 2.549 USD/tấn, giảm 13,4%; 
Colombia đạt 3.111 USD/tấn, giảm 8,2%.  

Việt Nam đạt 1.661 USD/tấn, giảm 15,4%; Ethiopia đạt 2.861 USD/tấn, giảm 9,5%. Ngược 
lại, giá nhập khẩu bình quân cà phê của Nhật Bản từ Mỹ đạt mức cao 13.592 USD/tấn, tăng 
7% so với năm 2018. 
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Theo Hiệp hội Thương mại công bằng cà phê toàn Nhật Bản, người dân nước này ngày 
càng ưa chuộng các loại cà phê có vị ngon, giá thấp. Tại Nhật Bản, cà phê robusta chủ yếu 
được dùng làm nguyên liệu sản xuất cà phê hòa tan.  

Để đáp ứng thị hiếu tiêu dùng của người dân và mở rộng thị trường tiêu thụ tại các quán cà 
phê, các nhà chế biến Nhật Bản đã trộn cà phê robusta và arabica để tạo ra các thương 
hiệu riêng, và giá thấp cho các nhà bán lẻ.  

Mặc dù cà phê robusta không thể thay thế toàn bộ cà phê arabica, nhu cầu đối với cà phê 
trộn giữa cà phê robusta và arabica đang gia tăng. Do đó, Nhật Bản có xu hướng đẩy mạnh 
nhập khẩu cà phê robusta trong thời gian tới.  

Việt Nam có lợi thế khi là nước sản xuất cà phê robusta hàng đầu thế giới, nguồn cung dồi 
dào, thời gian vận chuyển ngắn hơn so với các nhà sản xuất cà phê arabica từ khu vực 
châu Mỹ Latinh. Tuy nhiên, do yếu tố thời tiết không thuận lợi, sản lượng cà phê của nước 
ta niên vụ 2018-2019 giảm đã ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu mặt hàng này sang thị 
trường Nhật Bản. 

 

 Cà phê chế biến 

Theo trang VietQ, bên cạnh cà phê viên nén Nescafé Dolce Gusto và các sản phẩm cà phê 
hòa tan khác đã được thay đổi cho phù hợp với khẩu vị người tiêu dùng, thì hai dòng sản 
phẩm mới này của Nestlé Việt Nam sẽ góp phần nâng cao giá trị của hạt cà phê nội địa 
cũng như quảng bá cà phê Việt Nam ra thế giới. 

Trong khi Nescafé Aromatico là sự pha trộn mạnh mẽ giữa hạt cà phê arabica và robusta 
rang xay vừa phải, thì Nescafé Excellente được sản xuất 100% từ hạt arabica rang đậm, 
theo công thức được thiết kế dành riêng cho khẩu vị của người tiêu dùng sành điệu của 
các thị trường xuất khẩu, đặc biệt là ở khu vực Đông Á và Đông Nam Á. 

Tất cả các dòng sản phẩm này đều được sản xuất tại nhà máy Nestlé Trị An, tỉnh Đồng Nai 
với quy trình sản xuất chặt chẽ, khép kín bắt đầu bằng việc lựa chọn nghiêm ngặt các loại 
cà phê xanh cao cấp từ khu vực Tây Nguyên. 

Ông William Mackereth, Giám đốc Chuỗi cung ứng, công ty Nestlé Việt Nam chia sẻ: “Cà 
phê Việt Nam là một trong những đồ uống hấp dẫn nhất thế giới với hương thơm nồng nàn 
và hương vị riêng đậm đà. Nestlé Việt Nam đã đưa cà phê Việt Nam ra rất nhiều thị trường 
trên thế giới và vẫn còn rất nhiều dư địa cho xuất khẩu. Với chứng nhận phù hợp, toàn bộ 
hạt cà phê rang của chúng tôi có thể được xuất khẩu đến bất cứ nơi nào trên thế giới.” 

“Các quốc gia Châu Á là một trong những thị trường năng động nhất và chúng tôi không 
ngừng nỗ lực mở rộng mối quan hệ hợp tác trong khu vực. Những nỗ lực này đã giúp công 
ty gặt hái kết quả tại thị trường Trung Quốc, Indonesia, Malaysia và Singapore sẽ là điểm 
đến tiếp theo trong hành trình đưa Nestlé Việt Nam và cà phê Việt Nam ra khắp thế giới,” 
ông Mackereth nói thêm. 
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Hiện nay, Nestlé Việt Nam đã sản xuất nhiều dòng sản phẩm từ cà phê robusta chất lượng 
cao của Việt Nam. Năm 2018, Nestlé khánh thành dây chuyền sản xuất viên nén Nescafé 
Dolce Gusto tại Nhà máy Nescafé Trị An với nguồn nguyên liệu chính từ các hạt cà phê 
xanh chọn lọc của khu vực Tây Nguyên. Cuối năm 2019, chúng tôi đã nghiên cứu đưa ra 7 
công thức Nescafé Dolce Gusto khác nhau để xuất khẩu phục vụ người tiêu dùng các thị 
trường các nước Đông Nam Á, Đông Á và châu Đại Dương. 

Nestlé đang là một trong những đơn vị thu mua cà phê lớn nhất Việt Nam. Mỗi năm công 
ty mua khoảng 20-25% lượng cà phê xuất khẩu của Việt Nam và trực tiếp đóng góp khoảng 
650 triệu đô la Mỹ vào nền kinh tế thông qua các hoạt động này. 

.  

3. Diễn biến giá 

Cuối tháng 2, giá cà phê robusta trong nước tăng so với cuối tháng 1. Chốt phiên giao dịch 
ngày 29/2, giá cà phê robusta tăng từ 1,9 - 2,6% so với ngày 31/01/2020.  

Cụ thể, tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê robusta quanh mức 31.000 - 31.100 đồng/kg. Tại tỉnh 
Đắc Lắk, giá cà phê robusta đạt 31.400 đồng/kg tại huyện Buôn Hồ; ở mức 31.700 
đồng/kg tại huyện Cư M’gar.  

Tại các kho quanh khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, cà phê robusta loại R1 giảm 1,2% so 
với ngày 31/1, xuống mức 31.900 đồng/kg. 

 

Giá xuất khẩu bình quân cà phê trong tháng 2 ước tính đạt 1.667 USD/tấn, giảm 1,9% so 
với tháng 1 và giảm 4,1% so với tháng 2/2019. Tính chung 2 tháng đầu năm 2020, giá xuất 
khẩu bình quân cà phê ước đạt 1.683 USD/tấn, giảm 3,4% so với 2 tháng đầu năm 2019. 
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4. Dự báo 

 Giá cả và sản lượng 

Với diễn biến phức tạp thời tiết ở khu vực Tây Nguyên như hiện nay, dự báo sản lượng cà 
phê có có thể giảm. Điều này là nhân tố giúp hỗ trợ giá cà phê.  

Trước đó, Hiệp hội Cà phê – Cacao Việt Nam cũng đưa ra dự báo 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, với diễn biến dịch bệnh COVID-19 phức tạp, nhiều cửa hàng cà phê trên thế giới 
đóng cửa nên lượng tiêu thụ cà phê có thể giảm, tác động tiêu cực đến giá cả.  

 

 Dự báo thời tiết  

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn, trong tháng 3, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và 
Nam Bộ duy trì tình trạng ít mưa, nắng nóng xuất hiện ở miền Đông Nam Bộ; khu Tây Bắc 
Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng vào nửa cuối tháng. Tình 
trạng khô hạn và xâm nhập mặn ở các tỉnh ven biển Nam Bộ tiếp tục diễn ra khá gay gắt. 
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PHẦN III 

 
1. Tin hoạt động nổi bật của các chuỗi cà phê 

Khai trương cà phê Ông Bầu 

Ngày 12/3, 16 quán cà phê thuộc chuỗi cà phê Ông Bầu của “bầu” Đức – Chủ tịch CTCP 
Hoàng Anh Gia Lai, “bầu” Thắng - Chủ tịch Công ty CP Đồng Tâm và ông Trần Thanh Hải - 
Chủ tịch HĐQT NutiFood đã đồng loạt khai trương tại TP HCM, Long An, Tiền Giang và Cần 
Thơ theo kế hoạch mở đến 10. 000 điểm bán của chuỗi cà phê này. 

Theo kế hoạch ban đầu, cà phê Ông Bầu sẽ khai trương vào ngày 10/3. Tuy nhiên, do ảnh 
hưởng của dịch COVID-19, thời gian khai trương đã được lùi lại 2 ngày so với kế hoạch.  

Trước đó, chuỗi cà phê này đã được chạy thử vào ngày 19/2, với sự xuất hiện của “bầu” 
Thắng và ông Trần Thanh Hải. Dự kiến trong tháng 3, cà phê Ông Bầu sẽ mở thêm khoảng 
30 quán tại TP HCM và các tỉnh khác. 
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King Coffee ra mắt cửa hàng tại Hạ Long 

Ngày 29/2, King Coffee ra mắt thêm cửa hàng mới tại Phường Hồng Gai, Thành phố Hạ 
Long, tỉnh Quảng Ninh, mở rộng mạng lưới lên 28 cửa hàng và chính thức có mặt tại 11 
tỉnh thành trong cả nước. 

 

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo, CEO TNI Corporation - chủ thương hiệu King Coffee, cho biết 
King Coffee dự kiến mở thêm 150 quán trong năm 2020, tuy nhiên do dịch COVID - 19 nên 
kế hoạch đã rút xuống 120. Đồng thời dự kiến trong khoảng 5 đến 10 năm tới, King Coffee 
sẽ có 1.000 quán, trong đó có 200-300 cửa hàng diện tích lớn, còn lại là cửa hàng nhỏ, 
trong đó 40% quán do King Coffee tự mở, còn lại là nhượng quyền. 
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2. Doanh nghiệp cà phê lên kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 
 

CTCP Cà phê Gia Lai (Mã: FGL) công bố sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 
2020 vào ngày 10/4 tại Hội trường công ty, địa chỉ Số 97 Phạm Văn Đồng/Yết 
Kiêu, Phường Thống Nhất, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai. 

Ngày đăng kí cuối cùng để chốt danh sách cổ đông là 16/3. Cà phê Gia Lai sẽ 
gửi tài liệu cho cổ đông từ ngày 24/3. 

 

CTCP Minh Khang Capital Trading Public (Mã: CTP) lên kế hoạch tổ chức 
ĐHĐCĐ thường niên trong thời gian từ 20/3 đến 20/4; ngày đăng kí cuối 
cùng là 10/3. Trước thềm ĐHCĐ, HĐQT công ty đã thông qua kế hoạch mua 

hàng loạt lô đất tại Xã Mỹ Phước, Huyện Tân Phước, Tỉnh Tiền Giang với tổng diện tích 
18.685 m2. 

 

CTCP VinaCafé Biên Hòa (Mã: VCF) thông báo ĐHĐCĐ thường niên dự kiến 
diễn ra trong tháng 4/2020, địa điểm hiện chưa được công bố. Theo đó, 
công ty sẽ chốt danh sách cổ đông tham dự vào ngày 23/3. 

 

CTCP Cà phê Petec (Mã: PCF) chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ 
thường niên vào ngày 3/4; thời gian tổ chức dự kiến vào ngày 14/4. Theo kế 
hoạch, Cà phê Petec dự định chốt quyền vào ngày 16/3 và tổ chức đại hội 
vào ngày 27/3, tuy nhiên đã lùi lại do ảnh hưởng của dịch COVID-19. 
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PHẦN IV 

 

Hiện nay, tại ba huyện phía nam tỉnh Lâm Đồng là Đạ Huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên có hơn 
2.300 ha đất canh tác nguy cơ thiếu nước tưới, thông tin từ báo Nhân Dân. Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S, chia sẻ mùa khô năm nay có khả năng kéo dài, nguy cơ xảy 
ra hạn hán rất lớn. Do đó, các địa phương cần tập trung thực hiện tốt các biện pháp cụ thể, 
nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng thiếu nước sản xuất và sinh hoạt; tăng cường kiểm tra 
việc điều tiết nước tại các công trình thủy lợi, nạo vét công trình nước tự chảy; vận động, hỗ 
trợ nhân dân đào ao, hồ nhỏ để chủ động nguồn nước tưới. 
 
Mới đây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận ban hành Chỉ thị số 67-CT/TU về tăng cường 
sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong triển khai các giải pháp phòng, chống hạn trên địa 
bàn tỉnh. Theo đó, xác định phòng, chống hạn là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm hạn chế thấp 
nhất thiệt hại.  

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống 
hạn, thiếu nước, xâm nhập mặn và cháy rừng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức 
và hành động của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân...  

Tỉnh chỉ đạo tạm dừng các hoạt động sản xuất chưa thật sự cần thiết để tiết kiệm nước. 
Đồng thời có phương án hỗ trợ cho người dân vùng hạn, nhất là hỗ trợ gạo, nước sinh hoạt, 
giống cây trồng, vật nuôi, thức ăn cho gia súc, gia cầm. Trước mắt, Ninh Thuận tập trung 
nguồn nước tại các hồ chứa cung cấp nước tưới cho cây lúa, cây màu và cây trồng lâu 
năm. Tạm dừng sản xuất 30 ha cây màu ở hồ chứa nước Sông Biêu do không bảo đảm 
nguồn nước. 
 
Hạn hán tại Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đang diễn ra ngày càng khốc liệt. Các giải pháp 
trước mắt đã được triển khai để hạn chế thấp nhất thiệt hại.  

Tuy nhiên, về lâu dài, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, các địa phương cần theo dõi, dự 
báo, cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu; tăng cường năng lực giám sát, dự báo nguồn 
nước, hạn hán để thông tin kịp thời, triển khai ứng phó phù hợp với từng giai đoạn. Các 
ngành chức năng cần điều chỉnh qui hoạch tổng thể, nhất là qui hoạch sử dụng đất, thủy 
lợi, trồng trọt, chăn nuôi, cấp nước...  

Xác định rõ thế mạnh của các ngành, phù hợp với biến đổi khí hậu, tình hình hạn hán, thiếu 
nước. Điều chỉnh cơ cấu sản xuất, theo hướng chuyển dịch mùa vụ, cơ cấu cây trồng, vật 
nuôi, thủy sản phù hợp với điều kiện nguồn nước, bảo đảm hiệu quả kinh tế và an sinh xã 
hội. 
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Các địa phương trong vùng ảnh hưởng cần có chính sách cụ thể khuyến khích người dân 
áp dụng các biện pháp, công nghệ tiên tiến sử dụng tiết kiệm nước, rà soát, ưu tiên nguồn 
lực đầu tư xây dựng các hệ thống thủy lợi, đặc biệt là công trình cấp nước, ngăn mặn, 
phòng lũ... Xây dựng kế hoạch tổng thể phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn 
mùa khô năm 2019-2020 phù hợp thông tin dự báo khí tượng - thủy văn, bảo đảm cấp 
nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh; trong đó, cần xác định khả năng bị ảnh 
hưởng đến từng vùng, từng khu vực.
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Tổ Chức Cà phê Thế giới (ICO) 

KBC News  

China.org.cn  

Seeking Alpha. 

 

VietQ 

Báo Nhân Dân 

Cục Xuất nhập khẩu 

Cơ quan Hải quan Nhật Bản 

Tổng Cục Hải quan 

Báo Thanh Niên 

Báo cáo “Thị trường cà phê tháng 2/2020” được biên tập viên mục Hàng hóa của VietnamBiz tổng hợp và 
trình bày. Các số liệu, thông tin và những phân tích được tổng hợp trong báo cáo “Thị trường cà phê 
tháng 2/2020” 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 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. 

Báo cáo thị trường cà phê tháng 11 năm 2019 

Báo cáo thị trường cà phê năm 2019 

Báo cáo thị trường cà phê tháng 1 năm 2020  

Mục “Báo cáo ngành hàng” của VietnamBiz 
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Trịnh Huyền Trang– Thư kí Toàn soạn phụ trách mục Hàng hóa –                               
trang TTĐTTH VietnamBiz 

Hotline: 0995222999 

Email: info@vietnambiz.vn  
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