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Tổ chức Cà phê Thế giới (ICO) ước tính sản 
lượng cà phê niên vụ 2017 - 2018 sản lượng cà 
phê toàn cầu ước tăng 4,8% lên 163,51 triệu 
bao so với năm ngoái. Như vậy, sản lượng cà 
phê cao hơn 3,1% so với lần dự báo ICO đưa ra 
ở kì trước đó.

Sản lượng cà phê Arabica tăng 1,7% lên 101,23 
triệu bao; cà phê Robusta tăng 10,5% lên 62,28 
triệu bao.

với mùa vụ cà phê, mà còn tới những cây trồng 
khác như tiêu và cau, hai loại cây đang trở 
thành nguồn thu nhập lớn của người nông dân.

Theo các hiệp hội, sản lượng cà phê mất thêm 
khoảng 20% so với ước tính trước đó của Cơ 
quan Quản lí Cà phê Ấn Độ. Sản lượng cà phê 
Arabica trước đó ước đạt 455 kg/ha, và cà phê 
Robusta là 991 kg/ha.

Ấn Độ là nhà sản xuất chính các loại cà phê 
Robusta với gần 49% tổng sản lượng.

Bộ Nông nghiệp Mỹ dự báo Bộ Nông nghiệp 
Mỹ (USDA) cho biết tại Mumbai, Ấn Độ ước 
tính sản lượng cà phê thấp hơn 300.000 bao 
60 kg so với ước tính chính thức của USDA 
đưa ra trước đó là 5,5 triệu bao 60 kg cho năm 
2018 - 2019.

Theo USDA, sản lượng cà phê Arabica Ấn Độ 
đạt 1,5 triệu bao 60 kg và sản lượng cà phê 
Robusta đạt 3,7 triệu bao. Trong đó, tỉnh 
Karnataka đóng góp 70% sản lượng cà phê 
trên cả nước, theo sau là Kerala với 20%.

Các nguồn thương mại cho biết mưa trong 
tháng 8 đã gây thiệt hại đang kể không chỉ đối 

a. Tình hình sản xuất

Tính chung niên vụ 2017 – 2018, lượng 
cà phê thặng dư ước đạt khoảng 2,6 
triệu bao. Đây cũng là yếu tố gây áp lực 
lên giá cà phê.

Sản lượng tăng tại tất cả khu vực sản xuất 
cà phê. Khu vực châu Á - Thái Bình Dương 
tăng trưởng mạnh nhất với sản lượng tăng 
8,3% lên 47,95 triệu bao. Theo sau là Mexico - 
Trung Mỹ, sản lượng tăng 4,3% lên 21,34 triệu 
bao. Nam Mỹ, khu vực sản xuất lớn nhất thế 
giới, có sản lượng cà phê tăng 3,3% lên 76,98 
triệu bao trong khi châu phi tăng 3,4% lên 17,25 
triệu bao.
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b. Tiêu thụ

Theo ICO, tổng xuất khẩu cà phê tăng mỗi năm 
kể từ 2010 - 2011 với mức kỉ lục mới đạt được 
năm 2017 - 2018 là 121,86 triệu bao, tăng 2% 
so với năm 2016 - 2017. 

Xuất khẩu cà phê mùa vụ 2017 - 2018 tăng 2% 
lên 121,86 triệu bao so với 119,52 triệu bao của 
năm ngoái, với khối lượng xuất khẩu tháng 9 
đạt 9,43 triệu bao, so với 8,75 triệu bao trong 
cùng kì năm 2017.

Trong 12 tháng kết thúc vào tháng 9/2018, tổng 
khối lượng xuất khẩu cà phê Arabica xanh đạt 
70,95 triệu bao so với 70,51 triệu bao của năm 
ngoái; trong khi xuất khẩu cà phê Robusta tăng 
từ 38,87 triệu bao của năm 2017 lên 39,24 
triệu bao.

Trong tháng 9, Brazil và Colombia chiếm 60,4% 
tổng xuất khẩu cà phê Arabica xanh, trong khi 
Việt Nam chiếm 60% tổng khối lượng cà phê 
Robusta xuất khẩu.

Năm cà phê 2017 - 2018, tổng xuất khẩu cà 
phê các loại tăng tại 4 trong số 10 nhà xuất 
khẩu lớn nhất. 
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Brazil: xuất khẩu 32,34 triệu 
bao cà phê, tăng so với mức 
31,93 triệu bao năm 2016 - 
2017.  Do năm sản xuất cà phê 

của quốc gia này được chia làm hai niên vụ, vì 
vậy xuất khẩu năm 2017 - 2018 tăng phản ánh 
hai vấn đề đó là: Sự sụt giảm về sản lượng 
trong năm mùa vụ 2016 - 2017 và sự gia tăng 
14,7% trong sản xuất của năm 2017 – 2018.

Xuất khẩu giai đoạn tháng 4 - 8 của Brazil đạt 
15,52 triệu bao, tăng 11,2% so với cùng kì 
năm 2017.

Colombia: Ngược lại, xuất khẩu 
cà phê của Colombia năm 2017- 
2018 giảm 5,7% xuống 12,72 
triệu bao do sản lượng đi xuống 

hạn chế khối lượng sãn có để xuất khẩu.

Indonesia: Xuất khẩu cà phê tại 
Indonesia ghi nhận mức giảm 
lớn nhất khi khối lượng giảm từ 

8,72 triệu bao năm 2016 - 2017 xuống 5,64 
triệu bao năm 2017 - 2018. Sản lượng giảm 
cùng với nhu cầu nội địa gia tăng đã dẫn tới sự 
sụt giảm này.

Tiêu thụ cà phê trên thế giới được ước 
tính tăng 1,8% so với năm ngoái lên 161,93 
triệu bao trong năm 2017 - 2018. Trong đó, 
tăng trưởng nhanh nhất là châu Á - Thái Bình 
Dương, với lượng tiêu thụ trong tăng 3,1% so 
với năm ngoái lên 35,9%.

Bắc Mỹ là khu vực có tăng trưởng tiêu thụ 
nhanh thứ hai với 2,6% lên 30,34 triệu bao. 
Còn châu Phi và Mexico - Trung Mỹ được dự 
báo tăng 1,7% so với năm ngoái lên lần lượt 
11,08 triệu bao và 5,3 triệu bao.

Tiêu thụ cà phể tại Châu Âu tăng 0,5% lên 
52,32 triệu bao trong năm 2017 - 2018.
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Biểu đồ 1: Tình hình xuất khẩu cà phê qua các năm



d. Dự báo

Nhu cầu tiêu thụ tăng dịp cuối năm giúp thị 
trường cà phê toàn cầu phục hồi trở lại. Theo 
Hiệp hội Cà phê và Ca cao Việt Nam, lượng 
tiêu thụ cà phê Robusta thế giới, chủ yếu từ 
các công ty sản xuất cà phê hòa tan, dự báo 
tăng lên mức kỷ lục, nhờ nhu cầu cà phê hòa 
tan tăng mạnh ở các thị trường đang phát triển. 

Theo ước tính, kết thúc niên vụ cà phê 2017 - 
2018 Việt Nam xuất khẩu gần 1,8 triệu tấn tấn, 
ghi nhận mức cao kỷ lục, tăng 196.169 tấn 
(tương đương tăng 12,3%) so với niên vụ 
2016 -2017. 
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Theo Cục Xuất nhập khẩu, tháng 11, giá cà phê 
trên thị trường thế giới giảm so với tháng 10.

Cụ thể, trên sàn giao dịch London, ngày 29/11 
giá cà phê robusta giao kì hạn tháng 1/2019 và 
tháng 3/2019 cùng giảm 4,3% so với cuối tháng 
10, xuống còn lần lượt 1.615 USD/tấn và 1.630 
USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, ngày 29/11 giá cà 
phê arabica kì hạn tháng 12 giao dịch ở mức 
110,1 UScent/pound, giảm 3,6% so với cuối 
tháng 10.

c. Giá cả

Cục Xuất nhập khẩu cho hay giá cà phê 
toàn cầu giảm do chịu áp lực dư cung, 
nhu cầu thấp.

Chỉ số giá cà phê trung bình tháng 11 
giảm mạnh 5,7% xuống 107,6 
UScent/pound. Cục Xuất nhập khẩu cho 
hay giá cà phê toàn cầu giảm do nguồn 
cung dồi dào khi Việt Nam, Mexico và 
khu vực Trung Mỹ vào vụ thu hoạch mới 
và tồn kho ở mức cao.

Tại sàn BMF của Brazil, ngày 29/11 giá cà phê 
arabica giao kì hạn tháng 3/2019 giảm 4,6% so 
với cuối tháng 10, xuống còn 133,6 
UScent/pound.

Tại Việt Nam, vùng cà phê Tây Nguyên không bị 
ảnh hưởng nghiêm trọng bởi 2 cơn bão xảy ra 
trong tháng 11. Dự kiến thu hoạch vụ mùa năm 
nay tại Việt Nam sẽ hoàn tất sớm hơn các năm 
trước và sản lượng cà phê niên vụ mới sẽ tham 
gia thị trường sớm hơn kì vọng.

Tại Brazil, sản lượng cà phê thu hoạch vụ mùa 
năm 2018 đạt mức cao kỷ lục mới, xấp xỉ 63 
triệu bao và người trồng cà phê nước này đang 
đẩy mạnh bán ra.
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Dự báo sản lượng giảm trong năm mùa 
vụ 2018 - 2019 dựa trên ảnh hưởng của 
những cơn mưa gió mùa lớn tại hai 
vùng trồng cà phê chính là Karnataka và 
Kerala. Mưa lớn khiến hạt cà phê bị 
rụng, ảnh hưởng tới năng suất chung, 
đặc biệt là đối với cà phê Robusta.

Dữ liệu từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) tại 
Mumbai cho biết, sản lượng cà phê niên vụ 
2018 - 2019 tại Ấn Độ được dự báo đạt 5,2 
triệu bao 60 kg, do những trận mưa gió mùa 
lớn ảnh hưởng đáng kể tới mùa vụ tại các 
vùng trồng cà phê ở Karnataka và Kerala.

USDA tại Mumbai, Ấn Độ ước tính sản lượng 
cà phê thấp hơn 300.000 bao 60 kg so với ước 
tính chính thức của USDA đưa ra trước đó là 
5,5 triệu bao 60 kg cho năm 2018 - 2019.
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Mặc dù không có nhiều báo cáo cây chết vì 
mưa nhiều, nhưng vẫn có lo ngại về bùng phát 
dịch nấm, cũng có thể ảnh hưởng tới năng suất.

Cơ quan Quản lí Cà phê Ấn Độ đã không phát 
hành bất kì báo cáo tiêu thụ nào kể từ năm 2011.

Tiêu thụ cà phê Ấn Độ năm mùa vụ 2018 - 2019 
dự báo đạt 1,25 triệu bao 60 kg (tương đương 
75.000 tấn). Ước tính của ngành cho thấy tiêu 
thụ cà phê vẫn dao động trong khoảng 1,16 
triệu - 1,25 triệu bao 60 kg (tương đương 
70.000 - 75.000 tấn)
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Theo cập nhật mới nhất từ Bộ Nông nghiệp Mỹ 
(USDA), sản lượng cà phê xanh của Việt Nam 
trong năm mùa vụ 2018 - 2019 tăng khoảng 2% 
lên 30,4 triệu bao.

Bên cạnh đó, USDA cũng nâng dự báo xuất 
khẩu cà phê xanh năm 2018 - 2019 của Việt 
nam lên 25,5 triệu bao, so với mức 25,2 triệu 
bao trước đó.

Trong năm 2017 - 2018, USDA điều chỉnh ước 
tính xuất khẩu của Việt nam lên 27,9 triệu bao từ 
con số chính thức 27,7 triệu bao. Nguyên nhân 
của sự gia tăng là giá xuất khẩu thấp.

Tại Đắk Lắk, một trong những vùng trọng điểm 
trồng cà phê của Việt Nam, sản lượng niên vụ 
2017 – 2018 ước đạt 459.785 tấn, tăng 11.975 
tấn so với niên vụ 2016 – 2017, theo số liệu Cục 
Thống kê tỉnh.

Diện tích cà phê toàn tỉnh là 204.808 ha, tăng 
1.071 ha so với niên vụ trước. Tính đến hết niên 
vụ, các địa phương thực hiện tái canh cà phê 
được 26.818 ha, đạt 64,48% kế hoạch, riêng 
năm 2018 thực hiện tái canh được 4.862 ha, 
đạt 71% kế hoạch.

Về hoạt động chế biến và xuất khẩu, niên vụ 
2017 - 2018 Đắk Lắk có 301 cơ sở chế biến cà 
phê, tăng 41 cơ sở so với niên vụ 2016 - 2017.

Xuất khẩu cà phê Đắk Lắk đạt 191.169 tấn, giảm 
9.993 tấn. Kim ngạch xuất khẩu đạt 365 triệu 
USD, giảm 80,23 triệu USD so với niên vụ trước. 

Tuy nhiên, nhiều vùng trồng cà phê khác ở Tây 
Nguyên đang phải đối diện với thách thức mất 
mùa trong khi giá giảm. Theo báo Thanh Niên, 
vùng chuyên canh cà phê lớn nhất Việt Nam 
đang đối mặt với nhiều thách thức như cà phê 
già cỗi, giá giảm và mất mùa trong niên vụ này. 
Theo nhiều nông dân trồng cà phê, năng suất 

Theo Hiệp hội Cà phê - Cacao Việt Nam, 
sản lượng cà phê niên vụ 2017 - 2018 
ước đạt 1,55 triệu tấn, tăng 100.000 tấn 
so với niên vụ 2016 - 2017.

a. Tình hình sản xuất

niên vụ này ở nhiều nơi có thể giảm đến 1/3. 
Trung bình mỗi héc ta cà phê có năng suất từ 3 - 
4 tấn nhân/ha.

Ông Nguyễn Minh Đường, Giám đốc Công ty 
TNHH xuất khẩu nông sản Tây nguyên, cho 
biết: “Năng suất cà phê có thể giảm đến hơn 
20% do mưa kéo dài trong nhiều tháng liền. Khí 
hậu thay đổi đã ảnh hưởng đến năng suất cà 
phê. Ngoài ra, dự báo trong niên vụ này năng 
suất cà phê của Brazil sẽ cao mức kỷ lục. Vì vậy, 
giá sẽ khó tăng mạnh. Đây là sức ép không 
nhỏ đối với người trồng cà phê Việt Nam”.

Bên cạnh đó, vấn đề thiếu nhân công, tiền công 
hái cà phê cao cũng đang là khó khăn lớn. Theo 
báo Gia Lai, từ cuối tháng 11 trở đi là cao điểm 
mùa thu hoạch cà phê ở tỉnh Gia Lai. 

Năm nay, bên cạnh nỗi lo năng suất sụt giảm, 
giá cả bấp bênh, người trồng cà phê ở Gia Lai 
còn gặp nhiều khó khăn trong việc tuyển dụng 
nhân công thu hoạch.

Theo đó, mỗi ha cà phê vào mùa thu hoạch cần 
ít nhất 5 lao động thu hái trong 1 tuần. Với hơn 
93.000 ha cà phê, trong đó khoảng 80.000 ha 
đang kinh doanh, nhiều năm qua, tình trạng 
khan hiếm nhân công vào mùa thu hoạch luôn 
diễn ra ở tỉnh Gia Lai.

Theo phản ảnh của một hộ trồng cà phê ở xã Ia 
Tiêm, huyện Chư Sê, Gia Lai, công thu hoạch 
đã tăng từ 850.000 đồng/tấn lên 1 triệu 
đồng/tấn.

Hộ này cho biết: “Công hái cao mà giá cà phê 
nhân xô chỉ khoảng 36 triệu đồng/tấn, sản 
lượng lại sụt giảm khoảng 1/3 so với niên vụ 
trước nên trừ công chăm sóc, tiền phân bón 
nữa là lỗ”.

Tình trạng thiếu nhân công hái cà phê không 
chỉ xảy ra với các hộ nông dân mà còn cả với 
các doanh nghiệp. Công ty TNHH 30/4 Gia Lai 
có 76 ha cà phê tại xã Ia Băng (huyện Chư 
Prông) cũng đang cần khoảng 100 lao động 
thu hái cà phê.

tháng 11 năm 2018
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c. Giá cả

b. Tiêu thụ

c. Giá cả

1/11 8/11 15/11 22/11 29/11

Đáng chú ý, xuất khẩu cà phê Excelsa tăng đột 
biến 1.236% về lượng và tăng 908% về trị giá.

10 tháng năm 2018, xuất khẩu cà phê robusta 
của nước ta đạt 1,3 triệu tấn, trị giá 2,3 tỉ USD, 
tăng 30,6% về lượng và tăng 6,8% về trị giá so 
cùng kỳ. Giá xuất khẩu bình quân cà phê 
robusta đạt 1,73 USD/kg, giảm 18,2%.

Cục Xuất nhập khẩu cho hay xuất khẩu cà 
phê của Việt Nam tháng 11 ước đạt 140.000 
tấn, trị giá 264 triệu USD, tăng nhẹ khoảng 
1% về lượng và tăng 5% về trị giá so với 
tháng 10.

11 tháng năm, xuất khẩu cà phê của cả nước 
đạt 1,7 triệu tấn, trị giá 3,2 tỉ USD, tăng 23% 
về lượng và tăng 3% về trị giá so với 11 
tháng năm 2017.

Về giá xuất khẩu tháng 11 bình quân cà phê 
của Việt Nam ước tính đạt mức 1,88 USD/kg, 
tăng 4% so với tháng 10, nhưng giảm 12% so 
với tháng 11/2017.

Lũy kế 11 tháng, giá xuất khẩu bình quân cà 
phê của Việt Nam đạt 1,7 USD/kg, giảm 16% 
so với cùng kỳ năm ngoái.

Về chủng loại xuất khẩu, trong tháng 10, xuất 
khẩu hầu hết chủng loại cà phê tăng mạnh so 
với cùng kỳ năm trước, trừ cà phê arabica 
giảm mạnh. Xuất khẩu cà phê robusta đạt 
120.700 tấn, trị giá gần 197 triệu USD, tăng 
85% về lượng và tăng 44% về trị giá so với 
tháng 10/2017.

Theo Cục Xuất nhập khẩu, giá cà phê robusta 
nhân xô tháng 11 trong nước giảm so với tháng 
10. Ngày 29/11, giá cà phê robusta giảm 2,5 - 
5,2% so với ngày 31/10.

Biểu đồ 4: Xuất khẩu cà phê robusta của Việt Nam
trong tháng 11 so với tháng 10/2018

120.700
tấn

197
triệu USD

85% 44%
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Cà phê Excelsa là loại cà phê có thân, 
lá và quả to, chịu hạn tốt, tuy nhiên 
năng suất kém, có vị chua nên không 
được ưa chuộng. Loại cà phê này chủ 
yếu dùng làm gốc ghép cho các loại cà 
phê ghép.

Biểu đồ 5: Diễn biến giá cà phê trong nước tháng 11 (nguồn: Tin Tây Nguyên, đơn vị: đồng)

Tính đến cuối tháng 11, giá cà phê trong nước 
có mức thấp nhất là 34.400 đồng/kg ở huyện Di 
Linh, tỉnh Lâm Đồng; mức cao nhất là 35.300 
đồng/kg tại huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum.

Tại các kho quanh khu vực TP HCM, cà phê 
robusta loại R1 là 36.300 đồng/kg, giảm 5%.



Theo Bloomberg, nông dân trồng cà phê Việt 
Nam đã bước vào vụ thu hoạch mới, tuy nhiên 
họ lại phải đối mặt với mối lo là hạt cà phê nhỏ.

Một số vùng trồng cà phê robusta lớn ở Việt 
Nam đang gặp khó khăn trước vấn đề này khi 
quả cà phê không có hạt hoặc hạt nhỏ hơn bình 
thường. Đặc biệt tại tỉnh Gia Lai, nơi chiếm 15% 
tổng lượng cà phê cả nước, tình trạng hạt cà 
phê nhỏ hoặc không nhân càng phổ biến, theo 
Simexco DakLak Ltd, công ty xuất khẩu lớn thứ 
hai của Việt Nam.

Điều đáng lo ngại nhất là nếu như trước đây 
Việt Nam được dự báo sẽ có một vụ mùa 2018 
- 2019 bội thu thì hiện nay, một số công ty đã hạ 
dự đoán sản lượng của mình.

Mặc dù vậy, việc hạ dự báo sản lượng cà phê 
có thể là một tin tốt đối với giá cà phê robusta 
vốn đang ở mức thấp. So với hồi tháng 5, giá cà 
phê đã giảm tới hơn 10%.

Ông Nguyễn Nam Hải, Phó Chủ tịch Hiệp hội 
Cà phê - Cacao Việt Nam, nhận định việc hạt cà 
phê nhỏ đồng nghĩa với nguy cơ Việt Nam 
không đạt được sản lượng như đã được dự 
báo trước đó là 1,83 triệu tấn, tương đương 
30,5 triệu bao, theo khảo sát của Bloomberg.

Alex Gruber, đại diện trưởng tại Văn phòng Việt 
Nam của RCMA Group, tập đoàn thương mại 
hàng hóa toàn cầu có trụ sở tại Singapore, nhận 
định: “Chúng tôi tiếp nhận vấn đề này từ nhiều 
nguồn tin khác nhau. Có vẻ như sản lượng cà 
phê năm nay sẽ thấp hơn dự kiến, chỉ khoảng 

d. Dự báo

dưới 31 triệu bao. Điều này càng khiến bà con 
nông dân trở nên lo lắng”.

Tỉnh Gia Lai vừa phải trải qua đợt mưa kéo dài 
nhiều ngày khiến rễ cây không hút được chất 
dinh dưỡng, theo ông Lê Tiến Hưng, Tổng giám 
đốc Simexco DakLak.

Ông Hưng hạ dự báo sản lượng lượng cà phê 
niên vụ 2018 - 2019 xuống khoảng 29,5 - 29,7 
triệu bao, từ ngưỡng 30 triệu bao ông đưa ra 
hồi tháng 7.

Vietnamplus/TTXVN đưa tin, Chủ tịch Hiệp hội 
Cà phê - Cacao Việt Nam, ông Lương Văn Tự 
tự tin rằng năm nay xuất khẩu cà phê có thể 
đạt 3,5 tỉ USD, chiếm khoảng 10% tổng kim 
ngạch xuất khẩu mặt hàng nông, lâm, thủy sản 
của cả nước.

Ông Tự cho biết, khác với nhiều loại nông sản 
chưa có thương hiệu, hiện Việt Nam đã xây 
dựng được nhiều thương hiệu cà phê được 
người tiêu dùng nước ngoài biết đến như 
Vinacafe, Trung Nguyên. Bên cạnh đó, những 
ưu đãi về thuế quan có được từ các hiệp định 
thương mại tự do đã góp phần thúc đẩy xuất 
khẩu mặt hàng này

thị trường cà phê việt nam
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Trên tất cả, triển vọng tăng trưởng xuất 
khẩu vẫn là điểm sáng của ngành cà 
phê trong năm nay. 

tháng 11 năm 2018
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Theo Báo Sơn La, ngày 8/11, Công ty Cổ phần Phúc Sinh (Phúc Sinh 
Group) khai trương Nhà máy Phúc Sinh Sơn La tại bản Mạt, xã 
Chiềng Mung (Mai Sơn), tỉnh Sơn La.

Đây là nhà máy thứ 6 trong hệ thống của Phúc Sinh Group đến từ 
Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo thiết kế, giai đoạn 1 Nhà máy Phúc Sinh Sơn La có quy mô 4 ha, 
với vốn đầu tư trên 100 tỷ đồng, gồm các hạng mục như Khu nhà 
xưởng chính; hệ thống xử lý nước thải; nhà văn phòng…

Phân xưởng chế biến quả cà phê tươi được đầu tư máy móc, đăng ký 
bản quyền sáng chế tại Mỹ của Tập đoàn Penagos - Columbia – Tập 
đoàn số 1 thế giới về máy chế biến cà phê, cho phép sản xuất khép 
kín từ quả cà phê tươi theo phương pháp ướt, với công suất 20.000 
tấn quả tươi/năm.

Khu xử lý nước thải được đầu tư rộng 2.600 m2, công suất 200 
m³/ngày đêm. Từ đây, các sản phẩm cà phê chuẩn UTZ và BRC mang 
thương hiệu Sơn La sẽ trực tiếp cung cấp cho thị trường trong nước 
và quốc tế.

Ông Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, 
cho biết trong thời gian tới, tỉnh Sơn La tiếp tục phát triển các chuỗi 
sản xuất chế biến, tiêu thụ xuất khẩu nông sản; phát triển canh tác 
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ tạo vùng 
nguyên liệu tập trung, đảm bảo sản lượng và chất lượng, đáp ứng yêu 
cầu thị trường trong nước và quốc tế.

Ngày 4/12, tại TP HCM, Ban điều phối ngành hàng cà phê Việt Nam 
(VCCB) tổ chức hội thảo "Hợp tác công tư phát triển bền vững ngành 
hàng cà phê Việt Nam 2018".

Ông Đỗ Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng ban VCCB, Viện trưởng 
IPSARD, cho biết ngành cà phê Việt Nam hiện nay đang đối diện với 

Việt Nam

tháng 11 năm 2018
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Campuchia
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nhiều thách thức như biến đổi khí hậu; nguồn nước, dịch bệnh; giá cả 
biến động, cơ chế về thông tin thị trường...

Do đó, các doanh nghiệp cần xây dựng chương trình cà phê chất lượng 
cao, bền vững từ khâu sản xuất, thu hoạch, chế biến, kho chứa…

Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong 
những năm tới, Việt Nam cần tái canh khoảng 120.000 ha cà phê. Hiện 
năng suất trung bình vào khoảng 2,5 tấn/ha.

Khi tái canh, khoảng ba năm tiếp theo vườn cà phê sẽ không cho thu 
hoạch. Về lý thuyết, một ha khi tái canh trong ba năm sẽ mất đi 7,5 tấn 
cà phê. Theo đó, mỗi năm, sản lượng cà phê giảm do tái canh vào 
khoảng 300.000 tấn.

Cà phê hữu cơ Campuchia đang ghi nhận nhu cầu gia tăng đáng kể 
sau khi diện tích đất trồng tăng 50% trong hầu hết năm 2018 nhờ sự 
thay đổi khẩu vị của người dân Phnom Penh.

"Diện tích đất trồng cà phê tăng 50% vì nhu cầu tốt hơn, cùng giá cải 
thiện trên thị trường", ông Seng Se, người đứng đầu Bộ Nông nghiệp 
Campuchia cho biết. Theo ông Se, trung tuần tháng 11 cà phê bán tại 
trang trại có giá 2,5 USD/kg so với mức 1 USD/kg trong năm trước.

"Với nhu cầu cao, tỉnh Mondulkiri sẽ ghi nhận diện tích trồng cà phê 
tăng lên trong những năm tới", ông Se nhận định.

Bà Tong Chan Theang, Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu và 
Phát triển Nông nghiệp Campuchia (CEDAC), cho biết Phnom Penh 
đã ghi nhận xu hướng uống cà phê gia tăng.

"Điều này thúc đẩy cơ hội tập trung vào cà phê hữu cơ, với người yêu 
cà phê gia tăng những ưu tiên về sức khỏe và môi tường", bà Chan 
Theang nói.

Các số liệu được sở nông nghiệp tỉnh Mondulkiri cho thấy, 206 ha diện 
tích đất được sử dụng để trồng cà phê, với 132 ha thuộc về các doanh 
nghiệp, còn lại của hộ nông dân.

Với 48 ha diện tích đất, một tổ chức gồm 40 hộ nông dân, được hỗ trợ 
kĩ thuật từ CEDAC tại Mondulkiri, sản xuất 22 tấn cà phê hữu cơ và 
được Timor, công ty kí kết hợp đồng với người nông dân, phân phối 
trên thị trường.



Hiện Việt Nam là nguồn cung cà phê lớn nhất tại Thái Lan, với 
tốc độ nhập khẩu tăng trưởng 75,9% về lượng trong 9 tháng, 
tăng cao nhất trong top 10 nguồn cung cà phê cho Thái Lan.
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Thị phần cà phê của Việt Nam tại Thái Lan trong ba quý đầu năm 2018 
chiếm 93%, tăng mạnh so với 67,3% trong cùng kỳ. Trong khi đó, thị 
phần cà phê của Indonesia tại Thái Lan giảm từ 27% trong cùng kỳ 
xuống 0,6% trong 9 tháng đầu năm nay.

Theo số liệu thống kê từ Bộ Công Thương Ấn Độ, nhập khẩu cà phê 
của nước này trong 9 tháng đạt 66.000 tấn, trị giá 108 triệu USD, tăng 
12% về lượng, nhưng giảm 4,5% về trị giá so cùng kỳ.

Theo Cục Xuất nhập khẩu, với tốc độ tăng trưởng hai con số, thị phần 
cà phê của Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Ấn Độ tăng từ 59,8% 
trong 9 tháng năm 2017, lên 70,4% trong năm 2018.

Cục nhận định Ấn Độ là thị trường xuất khẩu tiềm năng lớn đối với 
ngành cà phê Việt Nam. Nhập khẩu cà phê của Ấn Độ được dự báo sẽ 
tăng mạnh nhờ nhu cầu tiêu thụ cà phê rang xay duy trì ở mức cao, 
đặc biệt tỷ lệ cà phê hòa tan trong những năm gần đây đã có sự điều 
chỉnh phù hợp với người tiêu dùng trẻ tuổi.

Bên cạnh đó, thị hiếu tiêu dùng của người dân Ấn Độ đã có sự thay 
đổi, cà phê hiện đã có sức cạnh tranh với trà, thức uống đã từng 
chiếm ưu thế trong đời sống sinh hoạt của người dân nước này. Ngoài 
ra, ngày càng có nhiều gia đình sử dụng các loại đồ uống có sẵn và 
việc gia tăng thu nhập giúp cho tiêu thụ cà phê tăng nhanh.

Ấn Độ

Louis Dreyfus Company (LDC) đang giành lại quyền sở hữu lượng lớn 
cà phê Robusta trên sàn giao dịch châu Âu ICE Futures Europe, theo 
Reuters, động thái này mang lại lợi thế cho công ty trên thị trường 
tương lai ở London.

Công ty Louis Dreyfus
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Thái Lan Số liệu thống kê từ Cơ quan Hải quan Thái Lan, nhập khẩu cà phê của 
nước này 9 tháng đạt 49.607 tấn, trị giá 3,38 tỉ baht (tương đương 
102,91 triệu USD), tăng 27,2% về lượng, nhưng giảm 0,8% về trị giá 
so với cùng kỳ năm ngoái.

9 tháng, Việt Nam là thị trường cung cấp cà phê lớn nhất cho 
Ấn Độ với tốc độ tăng trưởng 31,7% về lượng và tăng 8,2% 
về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.
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Theo dữ liệu của Intercontinental Exchange (ICE), khoảng 38.400 tấn 
cà phê Robusta đã được thầu cho các hợp đồng cà phê tương lai giao 
tháng 11/2011 kể từ khi bắt đầu thời hạn giao hàng. Một số nguồn tin 
cho biết, Dreyfus, từng là một “ông lớn” trên thị trường cà phê, là nhà 
thầu chính thu mua cà phê Robusta cho tới nay.

Việc kiểm soát các kho dự trữ cà phê mang lại cho nhà giao dịch thế 
chủ động trước các đối thủ đang thiếu nguồn cung cà phê, một lợi thế 
mà Dreyfus đã áp dụng thành công trong quá khứ. Các nguồn tin cũng 
cho hay, Dreyfus đã chiếm một phần đáng kể trong tổng số 11.720 tấn 
cà phê chưa được giao theo hợp đồng giao tháng 11, hết hạn vào 
ngày 26/11.

Tổng cộng lượng cà phê đã được thầu trong tháng giao hàng hiện nay 
chiếm 48% dự trữ cà phê được chứng nhận tại ICE.

Dreyfus cũng được cho là đã phân phối một lượng lớn trong tống số 
33.360 tấn cà phê conillon Brazil tới các kho của sàn giao dịch gần 
đây, tiếp tục củng cố vị thế nắm giữ dự trữ cà phê của công ty này
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Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công thương
Tổ chức Cà phê Thế giới
Bộ Nông nghiệp Mỹ

Bloomberg
Vietnamplus/TTXVN
Tin Tây Nguyên
Báo Thanh Niên
Báo Sơn La
Báo Gia Lai

danh mục biểu đồ

nguồn tham khảo

Báo cáo “Thị trường cà phê tháng 11/ 2018” được phóng viên mục Hàng hóa của VietnamBiz tổng hợp và trình bày. Sử 
dụng thông tin và số liệu Các số liệu, thông tin và những phân tích được tổng hợp trong báo cáo “Thị trường cà phê tháng 
11/ 2018” 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 

phụ lục
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