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Thị trường cà phê trong quí I/2020 ảnh 
hưởng nặng nề bởi dịch COVID -19. 
Nhiều nước trên thế giới áp lệnh phong 
toả hoặc giãn cách xã hội khiến hàng 
loạt cửa hàng cà phê bị đóng cửa. Điều 
này đã ảnh hưởng nặng nền đến nhu 
cầu tiêu thụ cà phê trên thế giới. 

Theo báo cáo thị trường cà phê tháng 
3/2020 của Tổ chức Cà phê Quốc tế 
(ICO), xuất khẩu cà phê toàn cầu trong 
5 tháng đầu năm 2019 - 2020 giảm 
3,4% xuống 50,97 triệu bao so với 
52,78 triệu bao trong cùng kì năm 2018 
- 2019. Xuất khẩu cà phê arabica giảm 
7,8% xuống còn 31,86 triệu bao trong 
khi xuất khẩu robusta tăng 4,8% lên 
19,1 triệu bao.

Theo Bộ Công Thương, tháng 3/2020, 
giá cà phê robusta trên thị trường thế 
giới giảm, giá cà phê arabica tăng. Trên 
sàn giao dịch London, ngày 30/3/2020, 
giá cà phê robusta giao kì hạn tháng 
5/2020 giao dịch ở mức 1.209 USD/tấn, 
giảm 6,2% so với ngày 28/2.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê 
arabica tiếp tục tăng. Ngày 30/3/2020, 
giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 
5/2020 tăng 5,6% so với ngày 
28/2/2020, lên mức 115,85 Uscent/lb.

Tính chung trong quí I, giá cà phê 
robusta giao trong tháng 5 giảm 8% 
trong khi đó, giá cà phê arabica         
tăng 11,7%.

Ở thị trường trong nước, tình hình hạn 
hán nặng đã tác động nặng nề đến 
canh tác cây cà phê. Hiệp hội Cà phê – 
Cacao Việt Nam dự báo sản lượng cà 
phê niên vụ 2020 – 2021 có thể giảm 
15% so với niên vụ 2019 – 2020.

Cùng lúc đó, do tiêu thụ cà phê trên thế 
giới gặp khó khăn nên có thể trong quí II 
xuất khẩu cà phê Việt Nam sẽ bị ảnh 
hưởng nặng nề do các đơn hàng     
giảm sút.

Giá cà phê trong tháng 3 chính thức 
chạm đáy 10 năm. Theo Bộ Công 
Thương, ngày 30/3/2020, giá cà phê 
giảm từ 4,8 - 5,7% so với ngày 
29/2/2020, xuống còn 29.500 đồng/kg 
tại huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng và 
30.000 đồng/kg tại huyện Cư M’gar, tỉnh 
Đắk Lắk. 

Tại cảng khu vực Thành phố Hồ Chí 
Minh, giá cà phê Robusta loại R1 giảm 
4,9% so với ngày 29/2/2020, xuống 
mức 31.300 đồng/kg.

Tính chung trong quí I, giá cà phê giảm 
1.600 – 2.100 đồng/kg
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tóm tắt quí I/2020



Phần 1
thị trường cà phê
thế giới



thị trường cà phê thế giới
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Theo báo cáo thị trường cà phê tháng 
3/2020 của Tổ chức Cà phê Quốc tế 
(ICO), sản lượng cà phê trong năm 
2019 - 2020 của Brazil ước tính đạt 57 
triệu bao, thấp hơn 12,2%. Sản lượng 
cà phê arabica, thường chiếm khoảng 
65 - 70% tổng sản lượng, rơi vào cuối 
vụ của chu kì hai năm một lần, dẫn đến 
tổng sản lượng suy giảm trong năm này. 

Việc thu hoạch vụ mùa cà phê robusta 
mới bắt đầu vào tháng 4 và arabica bắt 
đầu vào tháng 6 có thể chậm trễ do sự 
lây lan của virus corona khiến việc thuê, 
quản lí lao động và phương tiện vận tải 
trở nên khó khăn hơn.

Sản xuất của Colombia ước tính tăng 
1,7% lên 14,1 triệu bao trong năm 2019 
- 2020. Theo Liên đoàn những người 
trồng cà phê Colombia, 6,6 triệu bao đã 
được thu hoạch tính đến tháng 2, cao 
hơn 8,8% so với cùng kì năm ngoái do 
sự tăng trưởng mạnh mẽ vào đầu mùa. 

Một vài báo cáo cho thấy sự thiếu hụt 
container vận chuyển từ Trung Quốc 
đến Colombia đã ảnh hưởng đến xuất 
khẩu trong tháng 2. Ngoài ra, sản lượng 
trong tháng 2 giảm 9,5% xuống chỉ còn 
hơn 1 triệu bao. 

Việc phong tỏa 19 ngày trên toàn quốc 
được Tổng thống Colombia công bố áp 
dụng từ ngày 25/3. Vụ mùa cà phê phụ 
(vụ Mitaca, bắt đầu thu hoạch vào tháng 
4), có khả năng bị ảnh hưởng bởi các 
biện pháp hạn chế cũng như thiếu lao 
động nhập cư từ các nước láng giềng.

Sản lượng của Indonesia trong vụ mùa 
năm nay dự kiến tăng 16,8% lên 11 triệu 
bao. Hiện tại, rất khó để dự đoán mức độ 
ảnh hưởng của các chính sách liên quan 

1. Tình hình sản xuất

đến đại dịch COVID-19 đối với thu hoạch 
vụ cà phê robusta cũng như xuất khẩu.

Sản lượng cà phê của Honduras năm 
2019 - 2020 ước tính đạt 7,3 triệu bao, 
tương đương với sản lượng năm 
2018/19, nhưng thấp hơn 3,4% so với 
sản lượng kỉ lục 7,56 triệu bao trong 
năm 2017 - 2018. Giá thấp và lệnh 
phong tỏa toàn quốc áp dụng kể từ 
ngày 20/3 có tác động tiêu cực đến sản 
xuất và xuất khẩu ở Honduras.

Tại Kenya, Chính phủ nước này đã hoàn 
tất qui trình pháp lý để thành lập một quĩ 
quay vòng bảo lãnh cho nông dân trồng 
cà phê trong bối cảnh thị trường nhiều 
biến động; sâu bệnh, dịch bệnh và tác 
động tiêu cực của biến đổi khí hậu. 
Chính phủ cũng sẽ mua và phân phối 
phân bón trợ cấp cho nông dân trồng cà 
phê để tăng năng suất. Kenya đặt mục 
tiêu tăng sản lượng cà phê từ 40.000 tấn 
hiện tại lên 100.000 tấn.

Theo ICO, xuất khẩu cà phê toàn cầu 
trong 5 tháng đầu năm 2019 - 2020 
giảm 3,4% xuống 50,97 triệu bao so với 
52,78 triệu bao trong cùng kì năm 2018 
- 2019. Xuất khẩu cà phê arabica giảm 
7,8% xuống còn 31,86 triệu bao trong 
khi xuất khẩu robusta tăng 4,8% lên 
19,1 triệu bao.

quí I/2020

2. Tiêu thụ
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Trong tháng 2, xuất khẩu từ Brazil giảm 
24,3% xuống còn 2,7 triệu bao và trong 
5 tháng đầu năm giảm 13,2% xuống 
còn 16,19 triệu bao so với cùng kì. 

Tại Colombia, các lô hàng cà phê xuất 
khẩu trong tháng 2 giảm 13,4% xuống 
còn 1,08 triệu bao và trong 5 tháng đầu 
năm giảm 1,6% xuống 5,9 triệu bao.

thị trường cà phê thế giới

Xuất khẩu của Indonesia trong tháng 2 
cao hơn 80,2% so với năm trước, đạt 
876.000 bao và trong 5 tháng đầu năm 
tăng 84,7% lên 2,87 triệu bao. Tuy 
nhiên, mức tăng đáng kể này là do khối 
lượng thấp kỉ lục trong năm ngoái khi 
sản xuất giảm 13,2% xuống 9,42 triệu 
bao, mức thấp nhất kể từ năm 
2011-2012.

quí I/2020
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Biểu đồ 2: Xuất khẩu cà phê ở các khu vực trong 5 năm qua (Nguồn: ICO).

Biểu đồ 1: Xuất khẩu cà phê toàn cầu (Nguồn: ICO).

4

6

8

10

12

14

5 năm 2019

triệu bao

Thán
g 10

Thán
g 11

Thán
g 12

Thán
g 1

Thán
g 2

Thán
g 3

Thán
g 4

Thán
g 5

Thán
g 6

Thán
g 7

Thán
g 8

Thán
g 9



3. Diễn biến giá

Theo ICO, chỉ giá tổng hợp ICO 
trong tháng 3 đã tăng sau hai 
tháng giảm liên tiếp. Tất cả chỉ số 
giá cà phê arabica đều tăng nhờ 
sự không ổn định của nguồn cung 
sẵn có, trong khi chỉ số giá cà phê 
robusta giảm.
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thị trường cà phê thế giới

Xuất khẩu từ Honduras trong tháng 2 
giảm 2,8% xuống còn khoảng 800.000 
bao và trong 5 tháng đầu năm tăng 
1,6% lên 2,04 triệu bao. 

Tình hình dịch COVID-19 đang diễn ra 
phức tạp trên thế giới khiến tình hình 
tiêu thụ cà phê trở nên khó khăn hơn. 
Khoảng 21.000 tấn cà phê trị giá hơn 
400 tỉ rupee của Ấn Độ bị mắc kẹt tại 
các trung tâm lưu trữ cà phê và các 
cảng vì không có giấy phép để xuất 
khẩu, theo tờ Deccan Herald.

Các nhà xuất khẩu cà phê của Ấn Độ 
đang gặp khó khăn sau khi Chính phủ 
nước này áp đặt lệnh phong tỏa để 
ngăn chặn sự lây lan của dịch 
COVID-19 trên cả nước. Kết quả là, 
khoảng 21.000 tấn cà phê trị giá hơn 
400 triệu rupee bị mắc kẹt tại các trung 
tâm lưu trữ cà phê và các cảng vì không 
có giấy phép để xuất khẩu.

"Ủy ban Cà phê Ấn Độ sẵn sàng cấp 
giấy phép xuất khẩu, nhưng không có ai 
tới để xin giấy phép do lệnh phong tỏa. 
Các trung tâm lưu trữ không được chính 
quyền nhà nước ở cấp huyện cho phép 
vận chuyển hàng hóa ra ngoài", theo 
ông Ramesh Rajah, Chủ tịch Hiệp hội 
các nhà xuất khẩu cà phê trả lời tờ 
Deccan Herald.

Tại một số quốc gia tiêu thụ cà phê lớn 
nhất thế giới, các nhà nhập khẩu cà phê 
đang tăng cường dự trữ, chuyển các 
đơn hàng lên trước một tháng để tránh 
rơi vào tình trạng thiếu hụt nếu chuỗi 
cung ứng bị gián đoạn bởi lệnh đóng 
cửa để chống virus corona.

quí I/2020

Đại dịch COVID-19 bùng phát trên toàn 
cầu đã khiến chính phủ các nước áp đặt 
lệnh hạn chế nghiêm ngặt đối với việc di 
chuyển nhằm ngăn chặn sự lây lan của 
virus. Chuỗi cung ứng đang trì trệ vì 
năng suất vận tải hàng không sụt giảm 
và các công ty gặp khó khăn trong việc 
tìm đủ tài xế xe tải và đội ngũ vận chuyển.

Trái ngược với sự giảm giá mạnh ở 
nhiều mặt hàng, giá cà phê cao tăng 
nhờ nhu cầu mạnh mẽ và kì vọng nguồn 
cung, vốn đã thắt chặt từ trước khi virus 
lây lan, sẽ khan hiếm hơn nữa. Theo 
Reuters, nông dân tại các nước xuất 
khẩu lớn Brazil và Colombia, trong số 
các quốc gia khác, đã ghi nhận giá tăng.

Theo một nhà nhập khẩu cà phê lớn từ 
Mỹ, các nhà máy rang xay tại nền kinh 
tế lớn nhất thế giới đang tăng tốc độ 
giao hàng từ các nguồn gốc khác, như 
Trung Mỹ.



Sau hai tháng giảm liên tiếp, chỉ số giá 
tổng hợp ICO tăng trong tháng 3, trung 
bình đạt 109,05 cent/ lb, cao hơn 6,9% 
so với tháng 2. Đây là mức trung bình 
hàng tháng cao thứ hai trong năm 
2019-2020. 

Giá cà phê tổng hợp hàng ngày ICO 
dao động trong khoảng 103,22 - 117,41 
UScent/pound từ ngày 17/3 đến ngày 
25/3. Những lo ngại về sự gián đoạn đối 
với chuỗi cung ứng do tháng 3 thường 
là tháng có hàng tồn kho thấp khi năm 
trồng trọt tại các quốc gia bắt đầu vào 
tháng 4, đặc biệt là Brazil đã đẩy giá 
cao hơn.
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thị trường cà phê thế giới quí I/2020

Biểu đồ 4: Chỉ số giá cà phê các loại (Nguồn: ICO).
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Biểu đồ 3: Diễn biến chỉ số giá cà phê tháng 3/2018 – tháng 3/2020 (Nguồn: ICO).
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thị trường cà phê thế giới

Nhu cầu giảm trong khi cây trồng khỏe 
mạnh có thể dẫn đến tình trạng thừa 
cung và giá thấp, mặc dù ICO giới dự 
báo thế giới thâm hụt 0,48 triệu bao cà 
phê trong năm nay.

Tác động của virus corona đã lan rộng 
đến những người trồng cà phê trên thế 
giới, với giá cà phê giảm do nhu cầu suy 
yếu khi người tiêu dùng tránh tới các 
cửa hàng và ở nhà.

Trung Quốc là nhà nhập khẩu cà phê 
lớn nhất từ Brazil, nhà sản xuất lớn nhất 
thế giới. Tuy nhiên, sự bùng phát virus 
corona đã gây ra sự sụt giảm mạnh về 
nhu cầu, với Starbucks đóng cửa hơn 
2.000 cửa hàng tại nền kinh tế lớn thứ 
hai thế giới vào cuối tháng 1.

Trong khi nhu cầu chậm lại từ Trung 
Quốc, Brazil lại dự kiến sẽ có một vụ 
mùa tốt trong năm tính tới tháng 9/2021, 
điều này có thể gây ra tình trạng dư 
cung, theo Nikkei Asia Review.

Tất cả các chỉ số giá của nhóm cà phê 
arabica tăng vào tháng 3, trong khi chỉ 
số giá của nhóm cà phê robusta giảm 
0,9% xuống 67,46 UScent/pound. 

Chỉ số giá cà phê arabica Brazil tăng 
10% lên 112,87 UScent/pound, tại 
Clombia tăng 8,6% lên 158,99 
UScent/pound và tại các quốc gia khác 
tăng 9,5% lên 148,33 UScent/pound. 

Theo Bộ Công Thương, tháng 3/2020, 
giá cà phê robusta trên thị trường thế 
giới giảm, giá cà phê arabica tăng. Trên 
sàn giao dịch London, ngày 30/3/2020, 

quí I/2020

giá cà phê robusta giao kì hạn tháng 
5/2020 giao dịch ở mức 1.209 USD/tấn, 
giảm 6,2% so với ngày 28/2.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê 
arabica tiếp tục tăng. Ngày 30/3/2020, 
giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 
5/2020 tăng 5,6% so với ngày 
28/2/2020, lên mức 115,85 Uscent/lb.

Tính chung trong quí I, giá cà phê 
robusta giao trong tháng 5 giảm 8% 
trong khi đó, giá cà phê arabica tăng 
11,7%.

Biểu đồ 5: Diễn biến giá cà phê Robusta giao kì hạn từ đầu tháng 1/2020
(Nguồn: Bộ Công Thương).
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thị trường cà phê thế giới

ICO dự báo trong niên vụ 2019 - 2020, 
tiêu thụ cà phê thế giới ước tính tăng 
0,7% so với năm 2018 - 2019, khoảng 
169,34 triệu bao. Hiện tại, nhu cầu ước 
tính vượt quá sản xuất 0,47 triệu bao, 
đạt 168,86 triệu bao. 

Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh nghiêm 
trọng tác động đến cả cung và cầu. Một 
mặt, tiêu thụ cà phê có thể bị ảnh 
hưởng do các biện pháp ngăn chặn sự 
lây lan của virus corona, đặc biệt là tiêu 
thụ ngoài hộ gia đình. 

4. Dự báo

quí I/2020

Ngoài ra, tăng trưởng kinh tế toàn cầu 
năm 2019 dự kiến sẽ thấp hơn nhiều so 
với dự báo ban đầu, kèm theo tỉ lệ thất 
nghiệp tăng, nhu cầu tiếp tục suy yếu và 
gây áp lực giảm giá. 

Mặt khác, sự gián đoạn trong chuỗi 
cung ứng cả trong vận chuyển và thu 
hoạch có thể dẫn đến sự thiếu hụt tạm 
thời trong nguồn cung và giá có thể 
giảm trong ngắn hạn.

Theo dự báo của Ngân hàng Đầu tư đa 
quốc gia Goldman Sachs, nhu cầu tiêu 
thụ cà phê toàn cầu giảm khoảng 10%, 
mặc dù tiêu thụ tại nhà có thể tăng cao. 
Hiện nhiều nhà hàng, quán cà phê và 
quán bar ở châu Âu và Mỹ đã đóng cửa 
do dịch COVID-19 lan rộng

Theo Bộ NN&PTNT Việt Nam, Brazil 
bước vào chu kì được mùa của cây cà 
phê arabica sẽ tạo nên nguồn cung dồi 
dào trong những tháng còn lại của niên 
vụ 2020 – 2021, gây áp lực giảm giá lên 
thị trường cà phê thế giới.



Phần 2
thị trường cà phê
việt nam



Trong quí I/2020, tình hình sản xuất cà 
phê tại khu vực Tây Nguyên gặp khó 
khăn do khô hạn. Theo báo Đắk Lắk, 
đến ngày 23/3 toàn tỉnh Đắk Lắk có 
1.085 ha cây trồng bị hạn. 

Đã xảy ra tình trạng thiếu nước sinh 
hoạt cục bộ ở một số địa phương như: 
các xã Ea H'leo, Ea Sol, Cư Amung, 
huyện Ea H'leo (30 hộ); các xã Ea Trul, 
Jang Reh, huyện Krông Bông (127 hộ); 
xã Ia R’vê, Ia Lốp, Cư Kbang huyện Ea 
Súp (khoảng 300 hộ). 

Đến giữa tháng 4/2020 nếu chưa có 
mưa, dự kiến toàn tỉnh có khoảng 
30.000 ha cây trồng bị thiếu nước tưới.

Theo Bộ Công Thương, từ đầu mùa khô 
đến nay, tình trạng thiếu nước tưới đang 
diễn ra ở nhiều địa phương của tỉnh 
Đắk Nông. Theo báo cáo của UBND 
huyện Đắk Mil, toàn huyện có 42 công 
trình hồ đập thủy lợi, đến nay đã có 5 hồ 
cạn nước, gần 20 công trình không đủ 
nước tưới đợt 3. 

Dự kiến đầu tháng 4/2020 vẫn chưa có 
mưa, trên địa bàn huyện sẽ có khoảng 
4.766 ha cây trồng thiếu nước tưới và 
khoảng 732 hộ gia đình thiếu nước sinh 
hoạt. Tại huyện Krông Nô, đến nay đã 
có hơn 300 ha cà phê tại xã Nam Xuân 
và xã Đắk Sôr thiếu nước tưới do nắng 
nóng kéo dài, nguồn nước từ nhiều khe 
suối, ao hồ đã cạn kiệt. 

Thiếu nước, cây trồng cho năng suất 
thấp hoặc chết khô. Theo dự báo của 
Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đăk Nông, 
mùa khô năm nay sẽ khắc nghiệt hơn 
so với mấy năm trước, các huyện phía 

1. Tình hình sản xuất

Bắc gồm Cư Jut, Krông Nô, Đắk Mil 
nguy cơ hạn hán cao. Nếu tình trạng 
nắng nóng tiếp tục kéo dài, dự báo 
trong 2 tháng tới ở các huyện này sẽ có 
khoảng gần chục nghìn ha cây trồng 
thiếu nước tưới.

Ngoài ra, việc giá cà phê liên tục giảm 
khiến diện tích loại cây này ngày càng 
thu hẹp. Điển hình như tỉnh Đồng Nai, 
lợi nhuận từ cây cà phê mỗi năm mỗi 
giảm khiến cho diện tích trồng cà phê 
trong tỉnh có xu hướng thu hẹp lại. Hiện 
nay, toàn tỉnh có khoảng hơn 13.000 ha 
cà phê, giảm khoảng 4.000  ha so với 
cuối năm 2017.

Theo Bộ Công Thương tính đến cuối 
tháng 3/2020, giá cà phê robusta trong 
nước giảm xuống mức thấp kỉ lục trong 
vòng 10 năm.

Theo Báo Đồng Nai, giá mua cà phê từ 
nông dân trong thời gian qua dao động 
từ 30.000- 31.000 đồng/kg, không có 
nhiều biến động so với cuối năm ngoái. 
Để nâng cao hiệu quả kinh tế của cây 
cà phê, một số doanh nghiệp tại Đồng 
Nai đã đầu tư nhà máy chế biến sâu cà 
phê để xuất khẩu, tăng lợi nhuận...
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a. Số liệu xuất khẩu cà phê

Theo Bộ NN&PTNT, xuất khẩu cà phê 
tháng 3/2020 ước đạt 154.000 tấn với 
giá trị đạt 261 triệu USD, đưa khối 
lượng và giá trị xuất khẩu cà phê 3 
tháng đầu năm 2020 đạt 474.000 tấn và 
801 triệu USD, giảm 3% về khối lượng 

2. Tiêu thụ

quí I/2020
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Giá xuất khẩu bình quân

USD/tấn

2,8%
so với 
cùng kì 2019

1.692

Trong 15 ngày đầu tháng 3/2020, giá 
xuất khẩu bình quân cà phê đạt mức 
1.690 USD/tấn, giảm 0,3% so với 15 
ngày cuối tháng 2/2020 và giảm 2,0% 
so với cùng kì năm trước. Tính chung từ 
đầu năm đến hết ngày 15/3/2020, giá 
xuất khẩu bình quân cà phê đạt mức 
1.692 USD/tấn, giảm 2,6% so với cùng 
kì năm 2019.

b. Dung lượng cà phê tại Hàn Quốc

Theo số liệu thống kê từ Trung tâm 
Thương mại Quốc tế (ITC), nhập khẩu 
cà phê của Hàn Quốc trong 2 tháng  
đầu năm 2020 đạt 26.400 tấn, trị giá 
99,69 triệu USD, tăng 3,0% về lượng và 
tăng 1,3% về trị giá so với 2 tháng đầu 
năm 2019. 

Trong đó, Hàn Quốc tăng nhập khẩu 
các chủng loại cà phê rang, chưa khử 
caffein (mã HS 090121), chủng loại cà 
phê rang, khử caffein (mã HS 090122) 
và chủng loại cà phê khử caffein (mã 
HS 090112), tăng 4,7%, 42,4% và 
2,7%, đạt lần lượt 33,7 triệu USD, 2,48 
triệu USD và 1,35 triệu USD. 

Ngược lại, Hàn Quốc giảm nhập khẩu 
chủng loại cà phê chưa rang, chưa khử 
caffein (mã HS 090111), giảm 1,6% so 
với 2 tháng đầu năm 2019, đạt 62,15 
triệu USD.

Hai tháng đầu năm 2020, giá nhập khẩu 
bình quân cà phê của Hàn Quốc đạt 
mức 3.771 USD/tấn, giảm 1,6% so với 
cùng kì năm 2019. Trong đó, giá nhập 
khẩu bình quân cà phê của Hàn Quốc 
từ Mỹ đạt 10.645 USD/tấn; Kenya đạt 
4.167 USD/tấn; Ethiopia đạt 3.549 
USD/tấn; Guatemala đạt mức 3.451 
USD/tấn; Brazil đạt 2.462 USD/tấn; Việt 

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
15,1%
Mỹ
10,0%

#3 Italia
9,5%

quí I/2020

và giảm 5,6% về giá trị so với cùng kì 
năm 2019.

Theo số liệu đến hết 15/3/2020, Đức, 
Mỹ và Italia tiếp tục là ba thị trường tiêu 
thụ cà phê lớn nhất của Việt Nam với thị 
phần lần lượt là 15,1% (121,29 triệu 
USD), 10% (80,62 triệu USD) và 9,5% 
(76,91 triệu USD). 

Lũy kế giá trị xuất khẩu cà phê tăng 
mạnh tại thị trường Ba Lan (đạt 12,31 
triệu USD, tăng 77,3%) và ngược lại giá 
trị xuất khẩu cà phê giảm mạnh nhất tại 
thị trường Anh (đạt 13,55 triệu USD, 
giảm 50,8%). Giá cà phê xuất khẩu bình 
quân 3 tháng đầu năm 2020 đạt 1.692 
USD/tấn, giảm 2,8% so với cùng kỳ 
năm 2019.



Nam đạt 1.636 USD/tấn. Đáng chú ý, 
giá nhập khẩu cà phê của Hàn Quốc từ 
Colombia trong 2 tháng đầu năm nay 
tăng 2,3% so với 2 tháng đầu năm 
2019, lên mức 3.292 USD/tấn.
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Bảng 1: 10 nguồn cung cà phê lớn nhất cho Hàn Quốc trong 2 tháng đầu năm 2020
(Nguồn: Bộ Công thương).

Biểu đồ 6: Cơ cấu nguồn cung cà phê cho Hàn Quốc (Nguồn: Bộ Công thương).

Việt Nam là nguồn cung cà phê lớn thứ 
2 cho Hàn Quốc trong 2 tháng đầu năm 
2020 sau Brazil, đạt trên 5.000 tấn, trị 
giá 8,32 triệu USD, giảm 7,3% về lượng 
và giảm 14,1% về trị giá so với cùng kì 
năm 2019. 

quí I/2020

Thị trường Lượng
(Tấn)

Trị giá
(Nghìn USD)

Giá NKBQ 
(USD/tấn) Lượng Trị giá Giá NKBQ

Tổng  26.434  99.696  3.771 3,0 1,3 1,6
Brazil  6.083  14.976  2.462 13,1 6,9 5,5
Việt Nam  5.090  8.326  1.636 7,3 14,1 7,4
Colombia  4.777  15.727  3.292 6,5 8,9 2,3
Peru  1.800  4.591  2.550 0,2 4,4 4,2
Mỹ  1.529  16.281  10.645 25,2 19,6 4,5
Ethiopia  1.376  4.884  3.549 16,4 23,6 8,7
Honduras  949  2.380  2.508 301,3 224,3 19,2

2 tháng đầu năm 2020 So với 2 tháng đầu năm 2019 (%)

Guatemala  899  3.101  3.451 32,2 25,9 4,8
Indonesia  760  2.499  3.289 36,9 32,4 3,3
Kenya  521  2.172  4.167 8,0 13,0 5,4
Thị trường khác  2.649  24.759  9.346 26,7 11,2 21,0

Brazil 28,2% 26,5%
Việt Nam 23,6% 27,1%
Colombia 22,1% 22,1%
Peru 8,3% 8,9%
Mỹ 7,1% 6,0%
Ethiopia 6,4% 8,1%
Honduras 4,4% 1,2%

2 tháng đầu
2020

2 tháng đầu
2019

2019
2020



Trong đó, Hàn Quốc giảm nhập khẩu 
các chủng loại cà phê chưa rang, chưa 
khử caffein (mã HS: 090111) và chủng 
loại cà phê rang, chưa khử caffein (mã 
HS: 090121) từ Việt Nam, với mức giảm 
lần lượt là 13,8% và 45,3%, đạt 7,84 
triệu USD và 179 nghìn USD. 

Thị phần cà phê Việt Nam trong tổng 
lượng nhập khẩu của Hàn Quốc chiếm 
23,6% trong 2 tháng đầu năm 2020, 
thấp hơn so với 27,1% trong 2 tháng 
đầu năm 2019.

c. Cà phê chế biến

Tận dụng vỏ cà phê chế biến     
thành trà
Theo báo Nông Nghiệp, Vùng Cầu Đất 
(Đà Lạt) ở độ cao 1.600m so với mực 
nước biển và có khí hậu ôn đới, thổ 

nhưỡng bazan màu mỡ, phù hợp để 
phát triển cà phê arabica. Chính vì lẽ đó, 
nơi này trở thành một trong những vùng 
cà phê arabica nguyên liệu ngon nhất 
của Việt Nam và thế giới.

Tuy nhiên, giá trị của nông sản liên tục 
biến động theo chiều hướng tiêu cực 
nên người dân ngày càng thờ ơ với 
danh hiệu này.

Một số đơn vị đã lên ý tưởng tận dụng 
vỏ hạt cà phê arabica để làm trà 
Cascara. Cascara thực chất là vỏ thịt 
quả cà phê được phân tách bằng tay và 
được sấy khô, thường được sử dụng 
như một loại đồ uống giải nhiệt hoặc có 
thể coi đó là một loại trà hoa quả. 
Cascara có hương vị rất thơm vị chua, 
ngọt như ô-mai hay thậm chí còn lầm 
tưởng đó là vị của hoa Atiso.
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quí I/2020

Anh Nguyễn Song Vũ, là người con của vùng 
Cầu Đất, luôn đau đáu với câu hỏi: Làm sao 
nâng được giá trị cà phê quê nhà? Cho đến 
năm 2016, trong khi cố gắng tìm đầu ra cho cà 
phê, anh nghe một kĩ sư ở Nhật Bản nói rằng 
vỏ cà phê có thể làm thành trà để sử dụng, rất 

Nguyễn Song Vũ
Người sáng lập

nông trại cà phê sạch
Song Vũ
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quí I/2020

tốt cho sức khỏe. Nghĩ rằng, trước tới nay, dân mình chỉ xem vỏ cà phê là 
phế phẩm, chỉ biết tận dụng làm phân bón nên giá trị không cao. 

Nếu có thể biến thành một món trà hoặc một thứ hàng hóa nào đó có giá trị 
cao hơn thì nông dân sẽ có thêm thu nhập, bớt khổ cực.   

Từ câu chuyện của kỹ sư Nhật Bản, anh Vũ bắt đầu tò mò, tìm hiểu về thức 
uống kì lạ. Thời gian sau đó, anh hiểu rõ hơn về thức uống mà kĩ sư Nhật 
Bản muốn nói đến chính là trà cascara làm từ vỏ cà phê, một loại trà nổi 
tiếng thế giới đang được thương hiệu cà phê Starbucks ở Mỹ kinh doanh.  

Đến năm 2017, sau quá trình tìm tòi, học hỏi, anh Vũ bắt tay vào làm thử 
nghiệm mẻ trà đầu tiên. Thời gian này, anh tìm đến các nhà vườn và chọn 
mua, tự tay hái lấy những trái cà phê chín đỏ trên cành, mọng nước rồi 
mang về làm nguyên liệu chế biến. 

“Cà phê vào độ thu hoạch nên trái chín nhiều. Tuy nhiên, những trái lý 
tưởng cho món trà là những trái chín mọng ở khoảng đốt thứ 3 đến đốt thứ 
5 của cành (tính từ thân ra)”, anh Vũ nói.

Khi có trong tay những trái cà phê mọng đỏ, anh Vũ mang về rửa sạch rồi ủ 
men để xát lấy vỏ. Vỏ này sau đó được phơi ráo nước rồi tiếp tục ủ men 
một lần nữa và cuối cùng phơi khô để trở thành sản phẩm trà hoàn chỉnh.

Các công đoạn này chiếm khoảng thời gian từ 4-5 ngày và phải đảm bảo 
các tiêu chí thời gian, nhiệt độ cho mỗi khâu. “Chỉ cần sơ suất hoặc phơi 
chưa đến độ là vỏ bị thối lụn, buộc đổ bỏ”, anh Vũ cho biết.

Nhờ sự tỉ mỉ trong lựa chọn nguyên liệu và kỉ luật trong sản xuất nên năm 
đầu tiên, anh Vũ cho ra đời 100 kg trà cascara, tuy nhiên thức uống này lại 
quá xa lạ với người dân nên anh chưa thể đưa chúng ra với thị trường.

Anh Vũ nói: “100 kg trà ấy, tôi chia nhỏ và mang tặng cho đối tác là lãnh đạo 
các doanh nghiệp chế biến cà phê, chè để họ dùng thử. Khi nhận được sự 
ủng hộ về chất lượng từ họ, tôi lại tiếp tục bắt tay vào làm trà cascara và 
tăng dần về số lượng.

Đến năm 2018, những gói trà từ vỏ cà phê Cầu Đất của tôi bắt đầu chinh 
phục thị trường. Năm đó, tôi bán được nửa tấn cho các doanh nghiệp trong 
và ngoài nước. Riêng năm nay, một doanh nghiệp ở Hà Nội ký hợp đồng 
bao tiêu sản phẩm. Từ đầu năm đến nay, tôi làm khoảng 1 tấn và bán hết”.



Theo Cục Xuất nhập khẩu tại Việt Nam, 
cuối tháng 3/2020, giá cà phê robusta 
trong nước giảm xuống mức thấp kỉ lục 
trong vòng 10 năm. 

3. Diễn biến giá

nhất năm nay, ông Lê Đình Tư, Giám 
đốc Công ty TNHH Minudo Farm Care, 
TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk cho 
biết, cà phê đặc sản đòi hỏi rất cao về 
chất lượng, nên người sản xuất phải 
luôn quan tâm đến chất lượng. Cuộc thi 
này là cơ hội để những người nông dân 
và các đơn vị làm cà phê chứng minh 
những nỗ lực của mình trong việc nâng 
tầm giá trị cà phê Việt Nam.

“Năm ngoái tôi tham gia 3 mẫu đều đạt 
trên 80 điểm, năm nay tôi cùng các 
cộng sự đã nỗ lực hết mình với ước 
mong cải thiện được chất lượng cà phê. 
Cùng với đó, chúng tôi đang hướng tìm 
đầu ra cho tốt và tìm đúng khách hàng 
để bán được giá tốt nhất, như thế người 
nông dân có lời và các nhà sơ chế cũng 
có lời. Chúng tôi luôn luôn có ước muốn 
cải thiện cà phê Việt Nam”, ông Lê Đình 
Tư nói.
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38 mẫu cà phê đạt tiêu chuẩn cà phê 
đặc sản

Ngày 10/3, tại Đăk Lăk, Hiệp hội Cà phê 
Buôn Ma Thuột đã tổ chức Lễ công bố 
và trao giải cuộc thi cà phê đặc sản Việt 
Nam năm 2020, theo VOV.

6 mẫu cà phê xuất sắc nhất trong tổng 
số 56 mẫu dự thi của 36 đơn vị tham gia 
đã được vinh danh tại cuộc thi năm nay, 
trong đó có 3 mẫu cà phê arabica và 3 
mẫu cà phê rubosta.

Theo đánh giá của ban tổ chức, năm 
nay, các đơn vị dự thi đã có sự đầu tư 
từ rất sớm nên các mẫu dự thi đảm bảo 
đầy đủ các tiêu chí của cuộc thi cà phê 
đặc sản. Chất lượng các mẫu cũng cao 
hơn so với lần thi trước.

Qua 2 vòng thi, đã có 44 mẫu dự thi đạt 
theo thang điểm của Hiệp hội Cà phê 
đặc sản thế giới được ban giám khảo 
lựa chọn vào vòng chung kết. Kết quả 
tại vòng chung kết đã có 38 mẫu đạt tiêu 
chuẩn cà phê đặc sản.

Là một trong những đơn vị tham gia dự 
thi và có mẫu cà phê rubosta xuất sắc 

quí I/2020
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Biểu đồ 7: Diễn biến giá cà phê trong nước tháng 3 tháng 2020 (Nguồn: tintaynguyen.com).
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4. Dự báo

quí I/2020

Trao đổi với VietnamBiz, ông Nguyễn Nam Hải, Phó Chủ tịch Hiệp hội Cà phê - 
Cacao (Vicofa) dự báo xuất khẩu cà phê trong quí II sẽ gặp khó khăn rất nhiều 
do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, nhu cầu của thế giới giảm. Trong quí I, 
việc xuất khẩu cà phê vẫn chưa bị ảnh hưởng nhiều do vẫn còn đơn hàng đã kí 
trước đó. 

Bên cạnh đó, tính hình hạn hán nghiêm trọng ở khu vực Tây Nguyên sẽ ảnh 
hưởng đến sản lượng cà phê trong niên vụ 2020 - 2021 (dự kiến thu hoạch vào 
khoảng tháng 9 - tháng 10/2020).  Ông Hải cho biết Vicofa dự báo sản lượng niên 
vụ cà phê năm 2020 - 2021 có thể giảm 15%. 

Ông Phan Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Tổng Công ty Cà phê Việt 
Nam - Công ty TNHH MTV, cho rằng giá cà phê trong quí II sẽ còn giảm do ảnh 
hưởng bởi dịch COVID-19, các chuỗi cửa hàng cà phê lớn trên thế giới đóng cửa, 
trong khi đây là một trong những kênh tiêu thụ mạnh nhất của cà phê Việt Nam. 

Hiện nay sức tiêu thụ ở kênh này đã giảm 80% so với trước đây. Ngoài ra, các 
sự kiện thể thao, văn hoá lớn trên thế giới bị hoãn, điển hình là thế vận hội 
Olympic Tokyo 2020 do dịch COVID-19 sẽ càng tác động mạnh mẽ đến việc 
tiêu thụ cà phê.

a. Giá cả và sản lượng

Cụ thể, ngày 30/3/2020, giá cà phê 
giảm từ 4,8 - 5,7% so với ngày 
29/2/2020, xuống còn 29.500 đồng/kg 
tại huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng và 
30.000 đồng/kg tại huyện Cư M’gar, tỉnh 
Đắk Lắk. 

Tại cảng khu vực Thành phố Hồ Chí 
Minh, giá cà phê Robusta loại R1 giảm 
4,9% so với ngày 29/2/2020, xuống 
mức 31.300 đồng/kg.

Tính chung trong quí I, giá cà phê giảm 
1.600 – 2.100 đồng/kg.

Theo ICO, kể từ đầu mùa vụ, rơi vào 
tháng 10/2019, giá cà phê robusta giảm 
liên tiếp ngoại trừ tháng 11, có khả năng 
nông dân đang găm hàng đợi giá tăng. 

Từ ngày 1/4, Chính phủ Việt Nam thực 
hiện chính sách giãn cách toàn xã hội 
để hạn chế lây lan virus corona. Điều 
này dường như không có tác động lớn 
đến sản xuất, ước tính sản lượng tăng 
4,4% lên 31,2 triệu bao vì việc thu 
hoạch gần như đã hoàn tất, nhưng có 
thể ảnh hưởng đến xuất khẩu trong thời 
gian tới.
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b. Dự báo thời tiết

Theo Trung Tâm Khí tượng Thuỷ văn, 
trong tháng 3, mực nước trên các sông 
thuộc khu vực Tây Nguyên dao động 
theo điều tiết của hồ chứa. Lưu lượng 
dòng chảy tháng trên sông Đăk Bla tại 
trạm KonTum, trên sông Srêpôk tại trạm 
Giang Sơn đều thấp hơn khoảng 60% 
so với trung bình nhiều năm.

Dự báo trong tháng 4, ở thượng lưu các 
sông khả năng xuất hiện 1-2 đợt dao 
động, hạ lưu các sông dao động theo 
điều tiết của hồ chứa

Tại khu vực Nam Bộ, mực nước sông 
Cửu Long trong tháng 3 dao động theo 
triều. Mực nước cao nhất tháng trên 
sông Tiền tại Tân Châu 1,22m (ngày 
12/03), trên sông Hậu tại Châu Đốc 
1,38m (ngày 11/03).

Dự báo trong tháng 4, mực nước sông 
Cửu Long dao động theo triều và đạt 
mức cao nhất trên sông Tiền tại Tân 
Châu 1,25m, trên sông Hậu tại Châu 
Đốc 1,40m

quí I/2020

Trong khi đó, Cục Chế biến vá Phát triển 
Thị trường Nông sản Việt Nam nhận 
định giá cà phê sẽ trở lại đà hồi phục do 
lo ngại nguồn cung tạm thời bị gián 
đoạn. Tuy nhiên, hoạt động xuất nhập 
khẩu đình trệ khắp nơi do dịch bệnh gia 
tăng đã buộc nhiều cảng giao nhận 
hàng hóa phải đóng cửa sẽ khiến giá cà 
phê chưa thể phục hồi nhanh chóng.

Thị trường tiêu thụ cà phê giảm, sức 
mua yếu do dịch COVID-19 diễn ra chủ 
yếu tại các vùng tiêu thụ chính. 

Bên cạnh đó, chính phủ nhiều nước 
trong đó có Châu Âu và Mỹ đã có lệnh 
cấm hoạt động mua bán phục vụ cà phê 
trực tiếp, nhiều chuỗi hàng quán đóng 
cửa là một thiệt hại lớn cho ngành cà 
phê, nhất là người trồng.

Tại Mỹ, chuỗi cửa hàng cà phê 
Starbucks đã tuyên bố đóng cửa vô thời 
hạn một số địa điểm rang xay tại nhiều 
bang ở Mỹ trong cuối tháng 3. 

Theo báo cáo của Tổ chức Cà phê 
Quốc tế (ICO), niên vụ 2019 - 2020, tiêu 
thụ cà phê thế giới ước tính khoảng 
169,34 triệu bao, cao hơn 0,7% so với 
năm 2018 - 2019. Hiện tại nhu cầu ước 
tính vượt quá sản xuất 0,47 triệu bao, 
đạt 168,86 triệu bao.

Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh nghiêm 
trọng tác động đến cả cung và cầu. Một 
mặt, tiêu thụ cà phê có thể bị ảnh hưởng 
do các biện pháp ngăn chặn sự lây lan 
của virus corona, đặc biệt là tiêu thụ 
ngoài hộ gia đình.

Ngoài ra, tăng trưởng kinh tế toàn cầu 
năm 2019 dự kiến sẽ thấp hơn nhiều so 
với dự báo ban đầu, kèm theo tỉ lệ thất 
nghiệp tăng, nhu cầu tiếp tục suy yếu và 
gây áp lực giảm giá.

Mặt khác, sự gián đoạn trong chuỗi 
cung ứng cả trong vận chuyển và thu 
hoạch có thể dẫn đến sự thiếu hụt tạm 
thời trong nguồn cung và giá có thể 
giảm trong ngắn hạn.



Phần 3
hoạt động của các
doanh nghiệp trong ngành
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1. Doanh nghiệp cà phê lùi lịch tổ
chức ĐHĐCĐ trong mùa dịch
COVID-19

2. Hoạt động kinh doanh gặp khó
vì dịch bệnh COVID-19

CTCP Minh Khang 
Trading Capital 
Public (Mã: CTP):  
chuyển ngày chốt 

danh sách cổ đông tham dự sang 20/4, 
thời gian tổ chức họp sẽ được thông 
báo sau. Theo kế hoạch trước đó, 
doanh nghiệp này dự kiến chốt quyền 
vào ngày 10/3 và tổ chức họp trước 
ngày 20/4. Trước thềm ĐHCĐ, công ty 
quyết định giải thể chi nhánh tại Quảng 
Trị do kinh doanh kém hiệu quả và 
không còn nhu cầu hoạt động.

Thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng 
Chính phủ về Thực hiện các biện pháp 
cấp bách phòng chống dịch COVID-19, 
bao gồm việc cách li xã hội từ ngày 1/4 
đến 15/4, các doanh nghiệp trong 
ngành cà phê đã đồng loạt lùi lịch họp 
ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Do ảnh hường của dịch COVID-19, 
ngành cà phê đang gặp nhiều khó khăn 
khi thị trường tiêu thụ đình trệ, trong khi 
giá cà phê lao dốc xuống vùng giá thấp 
nhất trong 10 năm qua.

Theo báo cáo Ủy ban Quản lý vốn nhà 
nước tại doanh nghiệp đánh giá tình 
hình tác động của dịch COVID¬¬-19, 
Tổng công ty Cà phê Việt Nam (Vinaca-
fe) có thể lỗ 25 tỉ đồng trong năm nay. 

Ông Nguyễn Minh Đường, Giám đốc 
Công ty Xuất khẩu Nông sản Tây 
Nguyên cho biết, giá cà phê sụt giảm 
nghiêm trọng, hiện chỉ khoảng 30.000 
đồng/kg, thấp hơn so với giá thành 
32.000 – 33.000 đồng/kg.

CTCP Cà phê Gia Lai 
(Mã FGL): cũng thống 
nhất gia hạn thời gian tổ 
chức ĐHCĐ chậm nhất 
đến trước ngày 30/6, 
thời gian cụ thể sẽ 

được thông báo sau. Kế hoạch ban 
đầu, công ty dư định tổ chức họp vào 
ngày 10/4.

CTCP Vinacafé Biên 
Hòa (Mã: VCF): đã 
chốt danh sách tham 
dự ĐHCĐ vào ngày 
23/3, thời gian dự kiến 

diễn ra trong tháng 4/2020. Hiện, công 
ty chưa thông báo địa điểm cụ thể cũng 
như tài liệu họp.

quí I/2020

CTCP Cà phê Petec 
(Mã: PCF): thông báo lùi 
thời gian tổ chức ĐHCĐ 
đến thời điểm dịch bệnh 
thuyên giảm và kiểm 
soát được theo thông 

báo của Chính phủ, thời gian chốt danh 
sách cổ đông được giữ nguyên là ngày 
3/4. Đây là lần thứ 2 Cà phê Petec thay 
đổi lịch họp do dịch COVID-19, trước 
đó công ty đã dời lịch họp từ ngày 27/3 
sang 14/4.



3. Chuỗi của hàng cà phê tạm thời
đóng cửa để phòng chống dịch
COVID-19

“Giá cà phê thấp kỉ lục, người 
trồng cà phê không có lãi”.

Ông Nguyễn Minh Đường, Giám đốc 
Công ty Xuất khẩu Nông sản Tây 
Nguyên.
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Với mức giá này, nhiều hộ dân hạn chế, 
cầm cự không bán cà phê cho các đơn 
vị thu mua, khiến các công ty thiếu 
nguồn cung cho xuất khẩu. Theo đó, 
công ty phải ứng trước 70% giá trị hàng 
hóa của người nông dân, khi giá phục 
hồi, đảm bảo có lãi thì người dân mới 
tiếp tục sản xuất.

Theo ông Lê Tiến Hùng, Tổng giám đốc 
Công ty XNK Cà phê 2-9 Đăk Lăk 
(Semexco), dịch COVID-19 đang diễn 
biến phức tạp ở Châu Âu khiến cho thị 
trường xuất khẩu chính của doanh 
nghiệp bị đình trệ. Dù trong quí I năm 
nay, DN đã kí các hợp đồng xuất khẩu 
với các đối tác nước ngoài khối lượng 
30.000 tấn cà phê nhưng dịch diễn biến 
phức tạp khiến các đối tác ngừng    
nhập hàng.

Tại Vinacafé Biên Hòa, ban lãnh đạo 
công ty cho biết hiện vẫn chưa thể ước 
tính các tác động ngắn hạn của đại dịch 
COVID-19 đối với hoạt động kinh 
doanh, theo đó ban lãnh đão đang điều 
chỉnh lại kế hoạch kinh doanh năm 2020 
để cập nhật đến cổ đông tại ĐHĐCĐ 
thường niên.

Theo thông báo của Chính phủ về tạm 
dừng hoạt động kinh doanh đối với 
nhiều khu vui chơi giải trí, cơ sở kinh 
doanh dịch vụ ăn uống nhằm phòng 
chống dịch bệnh COVID-19, nhiều cửa 
hàng cà phê đã phải tạm thời đóng cửa 
hoàn toàn. Một số thương hiệu cà phê 
khác chuyển sang hình thức Take-away 
hoặc giao hàng tận nơi, đồng thời kết 
hợp các chương trình khuyến mại như 
Highland Coffee, King Coffee.

Ông Võ Duy Phú, Giám đốc thương mại 
và Marketing chuỗi The Coffee House 
cho biết, dịch COVID-19 khiến kế hoạch 
tăng tốc mở 100 nhà hàng trong năm 
2020 của hệ thống bị gián đoạn. Theo kế 
hoạch, ngay sau tết, chuỗi sẽ mở thêm 
nhiều điểm bán, nhưng ảnh hưởng của 
dịch khiến kế hoạch này phải kéo dài 
sang tháng 5 và những tháng cuối năm.

Doanh thu của hệ thống The Coffee 
House ước tính sụt giảm khoảng 10% 
trong mùa dịch, doanh số tiêu thụ được 
duy trì nhờ dịch vụ đặt hàng qua app và 
giao hàng tận nơi. Ông Phú cũng cho 
biết, chuỗi đã có những kịch bản khác 
nhau, trong đó có phương án đóng bớt 
cửa hàng nếu dịch lan rộng.

“Doanh thu The Coffee House ước 
tính sụt giảm khoảng 10% trong 
mùa dịch, chuỗi cũng tính đến 
phương án đóng bớt cửa hàng 
nếu dịch lan rộng”.

Ông Võ Duy Phú, Giám đốc thương 
mại và Marketing The Coffee House.

quí I/2020



4. Giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp
cà phê trong mùa dịch

Ông Lương Văn Tự, Chủ tịch Hiệp hội 
Cà phê - Ca cao Việt Nam (Vicofa) cho 
biết, Hiệp hội đã làm tờ trình kiến nghị 
Thủ tướng Chính phủ có biện pháp hỗ 
trợ cho ngành cà phê như giãn nợ, đảo 
nợ, riêng giảm thuế thì Bộ Tài chính 
cũng đang làm, về phía ngân hàng cũng 
đã đồng ý cho doanh nghiệp giãn nợ 
hoặc đảo nợ.

Theo Ông Đỗ Hà Nam, Phó Chủ tịch 
Vicofa, Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc 
Intimex Group, dịch bệnh bùng phát 
khiến lượng hàng hóa nhập khẩu ít đi, 
các kho dự trữ sẽ cạn kiệt, tuy nhiên khi 
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quí I/2020

dịch bệnh qua đi, đời sống trở lại bình 
thường thì nhu cầu sẽ có đột biến. Do 
đó, các nhà xuất khẩu cần chuẩn bị tinh 
thần cho hậu COVID-19, khi đó nhu cầu 
cao, giá sẽ đột biến tăng lại.

Ông Lê Tiến Hùng, Tổng giám đốc 
Semexco kiến nghị, Chính phủ nếu hỗ 
trợ thì hỗ trợ cho nông dân vay một mức 
lãi ưu đãi tương đối để nông dân có vốn 
đầu tư. Đồng thời, cần quản lí tốt một số 
khâu đầu vào như phân bón, thuốc bảo 
vệ thực vật, vật tư sản xuất, tránh vật tư 
giả, kém chất lượng làm thiệt hại đến 
năng suất cây trồng của nông dân



Phần 4
chính sách



Trước tình hình dịch COVID-19 diễn ra 
phức tạp, ảnh hưởng đến tình hình xuất 
khẩu nông sản. Bộ NN&PTN đã kiến 
nghị hàng loạt các giải pháp trong đó có 
việc vay vốn ngân hàng để hỗ trợ nông 
dân và doanh nghiệp.

Thei đó, Bộ NN&PTNT kiến nghị Ngân 
hàng Nhà nước phát động gói hỗ trợ tín 
dụng 285.000 tỉ đối phó với dịch 
COVID-19. Đồng thời, cần hướng dẫn 
các ngân hàng thương mại, địa phương 
triển khai mạnh mẽ chính sách hỗ trợ 
riêng cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, 
nông dân, thực hiện cơ cấu lại nợ 
(khoanh nợ, dãn nợ, miễn giảm lãi vay); 
tiếp tục cho vay mới với lãi suất ưu đãi 
cho người dân, doanh nghiệp để phục 
hồi sản xuất, kinh doanh thuộc diện chịu 
ảnh hưởng của dịch.

Trên thực tế, nhiều ngân hàng đã tung 
ra hàng loạt chương trình cho vay ưu 
đãi với lãi suất thấp hơn từ 1 – 2,5% so 
với mức lãi suất trước đó. Nhiều 
chương trình cho vay đặc thù cho lĩnh 
vực ưu tiên như nông nghiệp công nghệ 
cao có lãi suất rất thấp. 

chính sách
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Agribank, ngân hàng có tới 70% tỉ trọng 
cho vay trong lĩnh vực nông nghiệp, cho 
biết dành 100.000 tỉ đồng cho vay ưu đãi 
lãi suất thấp hỗ trợ khách hàng bị ảnh 
hưởng bởi dịch COVID-19 để phục hồi, 
ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh.

Cùng với đó, NHNN đã chính thức ban 
hành Thông tư hướng dẫn cụ thể về 
chính sách miễn giảm lãi suất, gia hạn, 
tái cơ cấu các khoản vay hiện tại đối với 
những người dân, hộ gia đình, doanh 
nghiệp chịu ảnh hưởng bởi dịch 
COVID-19.

Bộ NN&PTNT cũng rà soát, đề xuất sửa 
đổi chính sách về thuế giá trị gia tăng và 
thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh 
vực chế biến nông sản và cơ khí phục 
vụ nông nghiệp theo hướng mở rộng 
lĩnh vực, đối tượng được hưởng ưu đãi 
thuế suất. Phát triển hệ thống bảo hiểm 
nông nghiệp

quí I/2020



Biểu đồ 1: Xuất khẩu cà phê toàn cầu (trang 6)
Biểu đồ 2: Xuất khẩu cà phê ở các khu vực trong 5 năm qua (Trang 6)
Biểu đồ 3: Diễn biến chỉ số giá cà phê tháng 3/2018 – tháng 3/2020 (Trang 8)
Biểu đồ 4: Chỉ số giá cà phê các loại (Trang 8)
Biểu đồ 5: Diễn biến giá cà phê Robusta giao kì hạn từ đầu tháng 1/2020 (Trang 9)
Biểu đồ 6: Cơ cấu nguồn cung cà phê cho Hàn Quốc (Trang 14)
Biểu đồ 7: Diễn biến giá cà phê trong nước tháng 3 tháng 2020 (Trang 17)

Bảng 1: 10 nguồn cung cà phê lớn nhất cho Hàn Quốc trong 2 tháng đầu năm 2020 (Trang 14)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Bộ Công thương
Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản
Cục Xuất nhập khẩu
Bộ Nông nghiệp Mỹ
Liên đoàn người trồng cà phê quốc gia Colombia 
(FedECAFE)

Tổ chức Cà phê Thế giới
tintaynguyen.com
Báo Đồng Nai
Báo Nông nghiệp
VOV
Deccan Herald
Reuteus

danh mục biểu đồ

nguồn tham khảo

Báo cáo “Thị trường cà phê quí I/2019” được biên tập 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 quí I/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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ĐỂ THEO DÕI CÁC BÁO CÁO GẦN NHẤT CỦA CHÚNG TÔI,
XIN TRUY CẬP ĐỊA CHỈ:
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Báo cáo thị trường cà phê 
năm 2019

Báo cáo thị trường cà phê 
tháng 1/2020

Báo cáo thị trường cà phê 
tháng 2/2020

Mục “Báo cáo ngành hàng” 
- VietnamBiz

Trịnh Huyền Trang
Thư kí Tòa soạn phụ trách mục Hàng hóa – trang TTĐTTH VietnamBiz
Email: info@vietnambiz.vn 
ĐT: 0995222999

MỌI Ý KIẾN ĐÓNG GÓP VỀ BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG,
XIN LIÊN HỆ TỚI ĐỊA CHỈ:



Địa chỉ:  Lầu 3 Tòa nhà COMPA Building, 293 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh,  TP. Hồ Chí Minh

Chi nhánh:  Số 5, ngõ 38A, phố Trần Phú, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Hotline:  0938.189.222     Email:  info@vietnambiz.vn

Vận hành bởi


