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1.1. Tình hình sản xuất

Quý I Năm 2019

Brazil: Vào đầu năm, các chuyên 
gia phân tích dự báo sản lượng cà 
phê Brazil có thể giảm do chịu tác 

động của thời tiết không thuận lợi. 

Thêm vào đó, hoạt động trồng cà phê của quốc 
gia này vẫn luôn tuân theo chu kì hai năm, với 
một năm sản lượng lớn theo sau một năm sản 
lượng thấp vì cây cà phê cần phục hồi. Đến 
cuối quý I/2019, thời tiết khô hạn tiếp tục diễn 
ra tại các vùng phía Đông Bắc Brazil, Mexico 
và một số quốc gia Trung Mỹ. 

Thời tiết nắng nóng ảnh hưởng xuất đến chất 
lượng hạt cà phê Brazil. Đại diện hợp tác xã cà 
phê robusta lớn nhất Brazil cho  biết hạt cà phê 
bị cháy trong điều kiện nắng nóng và thiếu 
mưa. quả cà phê tiếp xúc nhiều với ánh nắng 
mặt trời làm mất nước, ngăn chặn sự phát triển 
của hạt. Quả tiếp xúc nhiều với ánh nắng làm 
mất nước, ngăn sự phát triển của hạt. 

Thông tin của Cục Xuất nhập khẩu Việt Nam 
cập nhật cuối tháng 3, sản lượng cà phê Ấn Độ 
4 tháng đầu niên vụ 2018 – 2019 ước tính giảm 
10,5% xuống còn 5,2 triệu bao.

Cục Xuất nhập khẩu cho hay mức giá thấp kéo 
dài đã khiến nông dân trồng cà phê trên thế 
giới không mặn mà đầu tư chăm bón vụ tới, 
nên dự kiến xu hướng thặng dư nhẹ trên toàn 
cầu có thể chuyển sang thiếu hụt. 

Ấn Độ: Tương tự, tại Ấn Độ, hậu 
quả của đợt mưa lũ hồi tháng 8 – 
9/2018 đối với vụ mùa cà phê niên 

vụ 2018 – 2019 kéo dài đến năm nay. Nhiều đồn 
điền cà phê bị cuốn trôi. Coorg, vùng sản xuất 
cà phê lớn nhất ở Ấn độ, bị ảnh hưởng nặng nề 
nhất bởi lũ lụt, sản lượng giảm 60%. 

Niên vụ 2018 – 2019, Chính phủ Ethiopia dự 
báo sản lượng cà phê có thể đạt 600.000 tấn.

Ethiopia: Điển hình tại Ethiopia, 
nhiều nông dân không còn động lực 
sản xuất cà phê do giá quá thấp, 

trong khi đó chi phí trồng trọt, chăn sóc tồn kém. 
Hầu hết cà phê của họ được xuất khẩu với số 
lượng lớn là cà phê xanh chưa rang, với các 
quy trình làm tăng giá trị được thực hiện sau đó 
tại các quốc gia tiêu thụ cà phê. Ethiopia chủ 
yếu xuất khẩu cà phê sang châu Âu, Mỹ và Nhật 
Bản.

Sự tăng nhờ người trồng ngày càng quan tâm 
đến sản xuất và quản lý cà phê. Robusta, 
excelsa, liberica và arabica là những giống cà 
phê phổ biến nhất ở thành phố này.

Philippines: Trong khi đó, sản xuất 
cà phê Philippines tiến triển tốt, đặc 
biệt ở thung lũng La Trinidad. Trong 

tháng 3 của niên vụ 2018 – 2019, số lượng cây 
cà phê tại đây đạt 70.722 cây, tăng tới 15 lần so 
với năm 2015. Sản lượng hạt cà phê trung bình 
1,1 kg/cây.

Ba tháng đầu năm 2019, hoạt động sản 
xuất cà phê ở nhiều quốc gia khó khăn 
khi diễn biến thời tiết phức tạp.
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Tính chung 5 tháng đầu niên vụ 2018 - 2019, 
xuất khẩu cà phê arabica của Brazil tăng 20,4% 
lên 18,65 triệu bao; cà phê arabica của 
Colombia tăng 7,7% lên 6,63 triệu bao; robusta 
tăng 2,5% lên 17,93 triệu bao. Tuy nhiên, xuất 
khẩu cà phê arabica của các nước khác lại 
giảm mạnh 10,1% xuống 9,05 triệu bao.  

Theo ICO, trong tháng 2, lượng cà phê xuất 
khẩu của thế giới tăng 3,2% so với cùng kì năm 
ngoái lên 10,16 triệu bao. 

1.2. Tiêu thụ

Quý I năm 2019

Xuất khẩu cà phê arabica của Brazil và 
Colombia tăng, góp phần bù đắp lượng cà phê 
lượng cà phê robusta và arabica giảm ở các 
nước khác. 

Cụ thể, so với tháng 2/2018, xuất khẩu cà phê 
arabica của Brazil tăng 27,7% lên 3,45 triệu bao. 
Cùng lúc xuất khẩu cà phê arabica của 
Colombia tăng 12,4% lên gần 1,4 triệu bao.

Trái lại, xuất khẩu cà phê arabica giảm 4,9% 
xuống 3,21 triệu bao và xuất khẩu của cà phê 
arabica của các nước khác giảm 16,8% xuống 
2,11 triệu bao.  

Theo Viện Cà phê Quốc gia Costa Rica, 
(ICAFE), lượng cà phê xuất khẩu tháng 2 của 
nước này chỉ tăng 0,3% so với tháng 2/2018, 
đạt 108.413 bao.

Xuất khẩu robusta tháng 2/2019 của Indonesia 
tăng 39.154 bao (tương đương 41,1%) so với 
cùng kỳ năm 2018, đạt 134.512 bao.  Lũy kế 5 
tháng đầu tiên của niên vụ cà phê 2018/19 đạt 
tổng cộng 889.852 bao, giảm 306.467 bao 
(tương đương 25,6%) so với cùng kỳ niên vụ cà 
phê 2017 - 2018.

 

Trong khi đó, tồn kho cà phê robusta được sàn 
London chứng nhận và theo dõi cấp phát tính 
đến ngày 4/3, đã giảm thêm 1.320 tấn, tương 
đương giảm 1,1% so với tuần thương mại trước 
đó, xuống mức 118.430 tấn, tương đương 
1.973.833 bao.  

10,16 triệu bao
3,2%

TRONG THÁNG 2

5 THÁNG ĐẦU NIÊN VỤ 2018 - 2019
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Quý I năm 2019

Biểu đồ 1: Bản đồ thế giới về xuất khẩu cà phê tính theo châu lục (Đơn vị: triệu bao (60kg/bao))
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Trong tháng 3, chỉ số giá cà phê ICO giảm 3,1% xuống 97,5 UScent/pound, đồng thời là mức trung 
bình tháng thấp nhất kể từ tháng 10/2016. Trong đó, giá arabica của Brazil giảm 4,2% xuống 95,81 
UScent/pound. 

1.3. Giá cả

Quý I năm 2019

Nguyên nhân được cho là thị trường dự 
đoán sản lượng cà phê của Brazil niên 
vụ 2019 - 2020 và hàng tháng có thể 
tăng so với năm ngoái, gây áp lực lên 
giá.  Bên cạnh đó, đồng real yếu trở lại 
đã kích thích nông dân Brazil mạnh tay 
bán ra. 

Giá cà phê arabica Colombiagiảm 2,1% xuống 
125,23 UScent/pound. Giá cà phê arabica của 
các nước khác cũng giảm 3,6% xuống 123,89 
UScent xuống 123,89 UScent/pound.

Giá cà phê robusta giảm 2,1% xuống 76,96. 
UScent/pound.

Tại các sàn giao dịch London, New York và BMF 
(Brazil), giá cà phê arabica và robusta tháng 3 
đồng loạt giảm. 

Cụ thể, trên sàn giao dịch London, ngày 30/3 cà 
phê robusta giao kỳ hạn tháng 5/2019 giảm 
5,9% so với ngày 28/2, xuống 1.456 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, ngày 30/3 cà phê 
arabica giao kỳ hạn tháng 5/2019 giảm 4,5%, 
xuống còn 94,5 Uscent/pound.

Còn tại sàn BMF, ngày 30/3, giá cà phê robusta 
giao kì hạn tháng 5/2019 giảm 0,4% xuống 115 
Uscent/pound.

Tính chung trong quý I/2019, giá cà phê arabica 
kì hạn tháng 5/2019 “bốc hơi” tới 7,8% xuống 
94,5 UScent/pound. Cùng lúc đó, giá cà phê 

ArabicaArabica

94,5
UScent/pound

7,8% Robusta

1.456
USD/ tấn

6%

Biểu đồ 2: Biểu đồ chỉ số giá cà phê tháng 3

01/03
03/03

05/03
07/03

09/03
11/03

13/03
15/03

17/03
19/03

21/03
23/03

25/03
27/03

29/03
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Quý I năm 2019

Biểu đồ 3: Biểu đồ giá cà phê arabica (Đơn vị: USCent/pound) 

Biểu đồ 4: Biểu đồ giá cà phê robusta (Đơn vị: USD/tấn)
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Quý I năm 2019

1.4. Dự báo

Theo Reuters, sản lượng cà phê của Brazil năm 
2019 có thể đạt 55 triệu bao, giảm 6,6 triệu bao 
so với mức kỉ lục năm 2018. Xét niên vụ tới 
(2019 – 2020), Ngân hàng nông nghiệp Rabo-
bank dự kiến, sản lượng cà phê niên vụ 2019 - 
2020 của Brazil đạt 57,6 triệu bao, gồm 38 triệu 
bao cà phê arabica và 19,5 triệu bao cà phê 
robusta, sau khi khảo sát trên 350 vườn trồng 
cà phê.

Hội đồng xuất khẩu cà phê Brazil dự báo nước 
này sẽ xuất khẩu lượng cà phê cao kỷ lục 40 
triệu bao trong niên vụ 2019/-2020 (từ tháng 
7/2019 đến tháng 6/2020).  Trong đó, cà phê 
robusta nhân xô có thể xuất khẩu khoảng 36,3 - 
36,6 triệu bao. 

Tại châu Á và châu Đại Dương, sản lượng cũng 
được dự báo giảm 2% xuống 48,18 triệu bao. 
Trong đó, sản lượng của Việt Nam dự báo giảm 
3,4% so với niên vụ 2017 - 2018 xuống 29,5 
triệu bao. Xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong 
5 tháng đầu niên vụ 2018 - 2019 tăng 0,4% lên 
11,2 triệu bao. 

Tuy nhiên, trong tháng 2 lượng cà phê xuất 
khẩu của Việt Nam giảm mạnh tới 22,7% xuống 
1,7 triệu bao.

Sản lượng cà phê của Indonesia dự báo giảm 
5,6% xuống 10,2 triệu bao trong niên vụ 2018 - 
2019. 

Trong đó, tiêu thụ cà phê châu Á và châu Đại 
Dương ghi nhận tăng trưởng mạnh nhất khi 
tăng 4,4% lên gần 37 triệu bao. 

Nhu cầu cà phê ở châu Phi dự báo tăng 2,5% 
lên gần 11,2 triệu bao. Tại Bắc Mỹ, lượng tiêu 
thụ cà phê cũng dự báo tăng 2,2% lên 30,61 
triệu bao.  

Lượng tiêu thụ cà phê của châu Âu cũng được 
kì vọng tăng 1,5% lên 53,82 triệu bao và lượng 
tiêu thụ ở khu vực Nam Mỹ ước tăng 1% lên 
27,24 triệu bao. 

TRUNG MỸ - MEXICO

21,72 triệu bao 0,5%

3,9
triệu bao

1,1%

1,5%

4,5
triệu bao

7,45
triệu bao

2,5%

48,18 triệu bao 2%

CHÂU Á - CHÂU ĐẠI DƯƠNG

29,5
triệu bao

3,4%

10,2
triệu bao

5,6%

Theo ICO, sản lượng cà phê thế giới niên vụ 
2018 - 2019 ước tính đạt hơn 168 triệu bao tăng 
2,5 triệu bao so với niên vụ trước. Ba nước sản 
xuất cà phê lớn nhất châu Phi được dự đoán 
sản lượng tăng 9% lên 1,6 triệu bao.

Sản lượng cà phê khu vực Trung Mỹ và Mexico 
ước giảm 0,5% xuống 21,72 triệu bao. Trong đó, 
sản lượng của Honduras dự báo giảm 1,5% 
xuống 7,45 triệu bao sau khi đạt ngưỡng kỉ lục 
vào niên vụ 2017 - 2018. Tại Mexico, quốc gia 
sản xuất lớn thứ hai trong khu vực, ước tăng 
2,5% lên 4,5 triệu bao. Đồng thời, sản lượng cà 
phê của Guatemala cũng được dự báo tăng 
1,1% lên 3,9 triệu bao. 

Sản lượng cà phê khu vực Trung Mỹ và Mexico 
ước giảm 0,5% xuống 21,72 triệu bao. Trong đó, 
sản lượng của Honduras dự báo giảm 1,5% 
xuống 7,45 triệu bao sau khi đạt ngưỡng kỉ lục 
vào niên vụ 2017 - 2018. Tại Mexico, quốc gia 
sản xuất lớn thứ hai trong khu vực, ước tăng 
2,5% lên 4,5 triệu bao. Đồng thời, sản lượng cà 
phê của Guatemala cũng được dự báo tăng 
1,1% lên 3,9 triệu bao. 

Biểu đồ 5: Dự báo sản lượng cà phê các khu vực 
niên vụ 2018 - 2019. (Đơn vị: triệu bao)
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Quý I năm 2019

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, Mỹ nhập khẩu cà 
phê đứng thứ 2 trên thế giới, chỉ sau EU. Dự 
báo năm 2019 nước này nhập khẩu khoảng 
26,5 triệu bao, tăng 2,1 triệu bao so với năm 
2018.

Cà phê là đồ uống được yêu thích nhất tại Mỹ, 
có vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế. Theo 
thống kê, năm 2015, ngành cà phê đóng góp 
225,2 tỉ USD cho nền kinh tế Mỹ. Người tiêu 
dùng đã dành 74,2 tỉ USD cho cà phê, ngành 
cũng tạo ra gần 1,7 triệu việc làm và đóng góp 
tới 28 tỉ USD tiền thuế.

Tuy nhiên, nhu cầu cà phê tại Nam Mỹ và 
Mexico dự báo chững lại, với mức tăng khoảng 
0,2% lên gần 5,3 triệu bao.

Niên vụ 2018/2019, sản lượng dự báo sẽ vượt 
quá nhu cầu khoảng 3 triệu bao đồng thời là 
niên vụ thứ hai liên tiếp ghi nhận thặng dư cà 
phê.  Trong niên vụ 2017 - 2018, toàn cầu dư 
thừa 4,16 triệu bao sau khi thâm hụt 366.000 
bao trong niên vụ 2016 - 2017.

Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản 

Thời tiết khô hạn cũng vẫn tiếp tục diễn ra tại 
các vùng phía Đông Bắc Brazil, Mexico và một 
số quốc gia Trung Mỹ. Theo Viện Cà phê Quốc 
gia Costa Rica (ICAFE), lượng cà phê xuất khẩu 
trong tháng 2 của nước này chỉ tăng 0,3% so 
với tháng 2/2018, đạt trên 108.000 bao.

Theo báo cáo của Ban Phát triển Cà phê 
Uganda (UCDA), trong tháng 1 nước này chỉ 
xuất khẩu được gần 395.100 bao, giảm gần 
16.000 bao so với tháng 1/2018.

Uganda là nước xuất khẩu cà phê nhân lớn 
nhất của khu vực châu Phi, lợi nhuận từ ngành 
hàng này là một trong những nguồn ngoại tệ lớn 
nhất của quốc gia Đông Phi.

Trong khi đó, tồn kho cà phê robusta được sàn 
London tính đến ngày 4/3, đã giảm thêm 1,1% 
so với tuần thương mại trước đó, xuống mức 
118.430 tấn, tương đương trên 1,97 triệu bao. 
 

(Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt 
Nam) nhận định nguy cơ hạn hán cao ở Tây 
Nguyên của nước ta và thời tiết khô hạn ở các 
vùng trồng cà phê ở Đông Bắc Brazil, Mexico và 
một số quốc gia Trung Mỹ sẽ có ảnh hưởng 
nhất định đến nguồn cung cà phê. Điều này làm 
giảm áp lực giảm giá cà phê trong dài hạn. 

Hiện tại, mực nước thấp và nguy cơ hạn 
hán cao tại những vùng trồng cà phê 
chính của Tây Nguyên có thể gây ảnh 
hưởng nghiêm trọng đến sản lượng cà 
phê vụ này và vụ tới của Việt Nam.

37triệu bao
4,4%

11,2 triệu bao
2,5%

53,82 triệu bao
1,5%

Châu Á -
Châu Đại Dương Châu Phi Châu Âu

30,61triệu bao
2,2%

27,24 triệu bao
1%

Bắc Mỹ Nam Mỹ



Phần 2
thị trường cà phê
việt nam
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Theo TTXVN, nông dân các địa phương ở khu 
vực Tây Nguyên (Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, 
Kon Tum, Lâm Đồng) đang chật vật chống hạn 
giá cả các mặt hàng nông sản chủ lực đều giảm 
mạnh, cà phê không ngoại lệ.

Mùa khô 2018 – 2019 tiếp tục ghi nhận đợt 
nắng hạn kéo dài. Trong khi trước đó mưa dứt 
sớm, lượng nước tại ao hồ, sông suối vẫn ở 
mức thấp. 

Tình trạng này xảy ra sau nhiều năm nông dân 
phát triển ồ ạt các loại cây cần nhiều nước vào 
mùa nắng như tiêu, cà phê. Điển hình là  hầu 
hết giếng khoan ở xã Nam Dong (huyện Cư Jút, 
tỉnh Đắk Nông) đều hụt nước. Đa số dân phải 
khoan thêm hoặc dân phải khoan thêm giếng 
mới, có hộ dân khoan 10 – 12 giếng mới đủ 
nước tưới  cây.

Hậu quả của thời tiết bất thường là làm cây ra 
hoa trái vụ, sâu bệnh phát triển không theo quy 
luật, chăm sóc khó khăn, dẫn đến giảm năng 
suất, sản lượng cà phê. Chỉ tính riêng trong năm 
2016, hạn hán gay gắt đã làm trên 23.000 ha cà 
phê trên địa bàn tỉnh Đắk Nông bị thiếu nước, 
giảm năng suất và mất trắng.

Trước tình hình trên, việc quán triệt sản xuất cà 
phê tập trung trong vùng quy hoạch có vai trò 
rất quan trọng. 

Các ngành, cơ quan chức năng khuyến cáo 
không sản xuất cà phê ở những vùng đất không 
thích hợp, không chủ động được nguồn nước; 
có thể chuyển đổi cây trồng đối với diện tích cà 
phê ngoài vùng quy hoạch, sản xuất kém hiệu 
quả.

2.1. Tình hình sản xuất

2.1.1. Sản xuất và diễn biến thời tiết

Theo Báo Nhân Dân, do nắng nóng kéo dài 
khiến mực nước các hồ chứa thủy lợi tỉnh Đắk 
Lắk đã giảm mạnh, các hồ vừa và lớn phổ biến 
còn khoảng 40-70% dung tích thiết kế; các hồ 
nhỏ gần đến mực nước chết hoặc đã cạn. Toàn 
tỉnh có 51 hồ chứa đã cạn nước, khiến hơn 
1.500 ha cây trồng bị khô hạn. Trong đó có 
khoảng 1.000 ha cà phê, 60 ha cây ăn quả và 
440 ha cây ngắn ngày khác.

Chánh văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống 
thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Lắk, bà 
Phan Thị Thu Hiền, cho biết: “Vụ đông xuân 
2018 -2019, toàn tỉnh có khoảng 316.000 ha 
cây trồng các loại cần tưới nước, trong đó có 
khoảng 145.000 ha được tưới trực tiếp từ các 
công trình thủy lợi và 171.000 ha được tưới từ 
nguồn nước sông, suối, nước ngầm.

Để đáp ứng nhu cầu tưới cho diện tích cây 
trồng trên, bằng nhiều nguồn vốn khác nhau, 
đến nay tỉnh Đắk Lắk đã đầu tư xây dựng 118 
đập dâng, 57 trạm bơm và 607 hồ chứa nước 
với tổng dung tích hồ chứa khoảng 650 triệu 
m3.

Quý I năm 2019

Theo Trung tâm Khuyến nông tỉnh Đắk 
Nông, tình trạng biến đổi khí hậu đang 
trở thành vấn đề nan giải, ngày càng 
ảnh hưởng rõ nét và sâu sắc đến sản 
xuất nông nghiệp, đặc biệt tác động 
mạnh đến quá trình canh tác cà phê các 
tỉnh Tây Nguyên nói chung và tỉnh Đắk 
Nông nói riêng. 



Ngày 6/3, tại Khu công nghiệp Việt Nam – 
Singapore II-A (xã Tân Bình, huyện Bắc Tân 
Uyên), Tập đoàn Tata của Ấn Độ khánh thành 
nhà máy sản xuất cà phê 65 triệu USD tại Việt 
Nam.

Đây là nhà máy sản xuất cà phê sấy lạnh, công 
suất 5.000 tấn/năm, được xây dựng trên diện 
tích 80.000 m2 tại Khu công nghiệp Việt Nam - 
Singapore II - A, cung ứng các sản phẩm cà 
phê hòa tan cho toàn cầu.

Công ty TNHH Tata Coffee Việt Nam thuộc Tập 
đoàn TTata, tập đoàn kinh doanh đa ngành lớn 
nhất tại Ấn Độ với doanh thu hàng năm trên 109 
tỉ USD. Đây cũng là một trong những nhà trồng, 
bảo quản, chế biến, xuất khẩu cà phê hòa tan 
lớn nhất ở Ấn Độ, xuất khẩu trên 40 quốc gia.

Trước đó, cuối năm 2018, TCP Phúc Sinh 
khánh thành nhà máy Phúc Sinh Sơn La (huyện 
Mai Sơn, tỉnh Sơn La), 45 hecta sau 8 tháng 
xây dựng. 

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, công suất 20.000 tấn quả 
tươi/năm.

Tại hội nghị phát triển cà phê đặc sản diễn ra 
hồi đầu tháng 3 ở TP Buôn Ma Thuột, ông 
Nguyễn Quốc Toản, Cục trưởng Cục chế biến 
và Phát triển Thị trường Nông sản, cho hay cả 
nước có khoảng 113 doanh nghiệp chế biến, 
xuất khẩu cà phê trong đó có 13 doanh nghiệp 
FDI. Chỉ 1/3 doanh nghiệp có nhà máy chế biến 
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2.1.2. Chế biến cà phê

Quý I năm 2019

cà phê nhân xuất khẩu, còn lại vẫn phải mua cà 
phê thông qua hệ thống thương lái, đại lí.

"Xuất khẩu cà phê của chúng ta chủ yếu thông 
qua các doanh nghiệp đầu mối ở nước ngoài. 
Việt Nam vẫn còn khó khăn trong tiếp cận đối 
với nhà rang xay hàng đầu thế giới", ông Toản 
cho biết.

Đối với chế biến cà phê nhân, hiện cả nước có 
100 cơ sở cà phê chế biến với tổng công suất 
thiết kế 1,5 triệu tấn/năm. Đối với cà phê bột, có 
khoảng 600 cơ sở với tổng công suất đạt hơn 
73.000 tấn/năm. Trong đó, có tới 50% dừng lại 
ở quy mô nhỏ lẻ, hộ gia đình. Chế biến cà phê 
hòa tan, cả nước có 7 nhà máy với công suất 
52.000 tấn/năm. 

Về trình độ công nghệ chế biến cà phê, đối với 
nhóm công nghệ tiên tiến chiếm khoảng 12,7% 
tương đương 8 doanh nghiệp. Công nghệ trung 
bình tiên tiến chiếm 54%, tương đương 34 
doanh nghiệp chủ yếu là công ty nhà nước, 
công ty TNHH. Công nghệ trung bình khoảng 
21 doanh nghiệp, quy mô nhỏ. 

cơ sở chế biến

triệu tấn /năm

100

1,5
cơ sở chế biến

tấn /năm

600

73.000
cơ sở chế biến

tấn /năm

7

52.000

12,7%

54%

33,3%

Công nghệ 
tiên tiến

Công nghệ 
trung bình 
tiên tiến
Công nghệ 
trung bình



Tại Hội chợ triển lãm chuyên ngành cà phê 
(thuộc khuôn khổ Lễ hội cà phê lần thứ 7) ngày 
9/3, Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững 
tại Việt Nam (VnSAT) đã giới thiệu đến khách 
thăm quan mô hình tưới tiết kiệm cho cây cà 
phê, cây giống cà phê chất lượng cao.

Đặc biệt, trong dịp Lễ hội cà phê năm nay Dự 
án VnSAT phối hợp với Thương hiệu "Ruộng 
nhà mình" ra mắt sản phẩm mang thương hiệu 
cà phê VnSat với hai dòng sản phẩm là: 
Volcanno coffee và Beauty coffee.
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Cục Xuất nhập khẩu ước tính xuất khẩu cà phê 
tháng 3 đạt 160.000 tấn, trị giá 278 triệu USD, 
tăng 39% về lượng và tăng 39,3% về trị giá so 
với tháng 2, nhưng giảm 24% về lượng và giảm 
31,4% về trị giá so với tháng 3/2018. 

Tính chung trong quý I/2019, xuất khẩu cà phê 
đạt 477.000 tấn, trị giá 830 triệu USD, giảm 
15,3% về lượng và giảm 23,8% về trị giá so với 
3 tháng đầu năm 2018. 

2.2. Tiêu thụ

Xuất khẩu cà phê tháng 3

tấn
So với 2/2019 So với 3/2018

160.000 278 triệu USD

39% 39,3%
về lượng về giá trị

Quý I/2019

477.000

tấn

15,3%

830 triệu 
USD

23,8%
về lượng về giá trị

Giá xuất khẩu bình quân mặt hàng cà phê trong 
tháng 3 đạt mức 1.738 USD/tấn, tăng 0,2% so 
với tháng 2, nhưng giảm 9,7% so với tháng 
3/2018. 

Quý I/2019, giá xuất khẩu bình quân mặt hàng 
cà phê đạt mức 1.739 USD/tấn, giảm 10% so 
với cùng kỳ năm 2018. 

Quý I/2019

1.739
10%

USD/ tấn

24% 31,4%
về lượng về giá trị

Biểu đồ 6: Xuất khẩu cà phê trong nước quý I 2019
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Tháng 2/2019, xuất khẩu cà phê robusta của 
Việt Nam đạt 100.600 tấn, trị giá 157 triệu USD, 
giảm 13,3% về lượng và giảm 24,8% về trị giá 
so với tháng 2/2018. Hai tháng đầu năm, xuất 
khẩu cà phê robusta đạt 260.100 tấn, trị giá 
408,3 triệu USD, giảm 11% về lượng và giảm 
22,1% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, xuất khẩu cà phê chế biến 2 
tháng đầu năm tăng 0,9% về lượng, nhưng 
giảm 13,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018.

Giá xuất khẩu bình quân cà phê robusta 2 tháng 
đạt 1.569 USD/tấn, giảm 12,4%  cùng kỳ. Giá 
xuất khẩu bình quân cà phê chế biến đạt 4.894 
USD/tấn, giảm 14,2% so với cùng kỳ năm 2018.   

2.2.1. Chủng loại xuất khẩu
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ArabicaRobusta

1.569
USD/ tấn

12,4%
Cà phê

chế biến

4.894
USD/ tấn

14,2%

Tháng 2, xuất khẩu cà phê sang nhiều thị 
trường giảm mạnh cả về lượng và trị giá so với 
tháng 2/2018 như: Đức giảm 27,3% về lượng 
và 35,4% về trị giá, Nga giảm 26,6% về lượng 
và giảm 27,8% về trị giá, Nhật Bản giảm 27,3% 
về lượng và 35,5% về trị giá, Anh giảm 21,3% 
về lượng và giảm 29,9% về trị giá.

Tính chung 2 tháng, xuất khẩu cà phê sang Đức 
giảm 16,9% về lượng và giảm 24,3% về trị giá 
so với 2 tháng đầu năm 2018, đạt 41,2 nghìn 

Trong khi xuất khẩu sang Italy tăng 16,3% về 
lượng và tăng 0,8% về trị giá, Phillippines tăng 
2,1% về lượng và 33,1% về trị giá. 

2,1% về lượng

33,1%về trị giá

16,3% về lượng

0,8% về trị giá

27,3% về lượng

35,4%về trị giá

26,6% về lượng

27,8%về trị giá

27,3% về lượng

35,5%về trị giá

21,3% về lượng

29,9%về trị giá

tấn, trị giá 68,21 triệu USD; xuất khẩu sang Mỹ 
giảm 17,1% về lượng và giảm 26,2% về trị giá 
so với cùng kỳ năm 2018; xuất khẩu cà phê 
sang Italy tăng 18,7% về lượng và tăng 3,1% về 
trị giá, đạt xấp xỉ 29,5 nghìn tấn, trị giá 48,37 
triệu USD. 

41,2 nghìn tấn 68,21triệu USD

29,5 nghìn tấn 48,37triệu USD

16,9% về lượng 24,3%về trị giá

17,1% về lượng 26,2%về trị giá

18,7% về lượng 3,1% về trị giá



Cục Xuất nhập khẩu cho biết theo số liệu thống 
kê từ Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ, nhập 
khẩu cà phê của nước này năm 2018 đạt gần 
1,6 triệu tấn, trị giá gần 5,6 tỉ USD, giảm 2,6% 
về lượng và giảm 9,6% về trị giá so với năm 
2017.

Giá cà phê nhập khẩu bình quân của Mỹ năm 
2018 đạt hơn 3.500 USD/tấn, giảm 7,2% so với 
năm 2017. Trong 10 nguồn cung cà phê lớn 
nhất cho Mỹ năm 2018, giá cà phê nhập khẩu 
bình quân từ Việt Nam đạt mức thấp nhất 1.881 
USD/tấn. Trong khi đó, mức giá cao nhất từ 
Canada là gần 8.400 USD/tấn.

Năm 2018, Việt Nam là nguồn cung cà phê lớn 
thứ ba cho Mỹ sau Brazil và Colombia, nhập 
khẩu giảm 10,3% về lượng và giảm 24% về trị 
giá. 

2.2.2. Cà phê Việt Nam tại thị trường Mỹ

2.3. Giá cả
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Thị phần cà phê Việt Nam trong tổng lượng 
nhập khẩu Mỹ chiếm 13,3% năm 2018, thấp 
hơn 14,4% so với năm 2017. Ngược lại, thị 
phần của Brazil trong tổng lượng nhập khẩu 
của Mỹ năm 2018 chiếm 23,1%, tăng 1%; 
Colombia chiếm 21,3% tăng 0,3%.

Cục Xuất nhập khẩu nhận định: "Mỹ đang có xu 
hướng gia tăng nhập khẩu cà phê từ các thị 
trường như Brazil, Guatemala, Mexico và 
Canada, trong khi lại giảm nhập khẩu từ Việt 
Nam. 

Do đó, ngành cà phê Việt Nam cần nỗ lực đẩy 
nhanh tốc độ xuất khẩu cà phê sang Mỹ, đồng 
thời tìm ra điểm mạnh cần phát huy và hạn chế 
để khắc phục thì mới có khả năng giữ thị phần 
tại thị trường tiềm năng lớn này".  

Chốt phiên giao dịch ngày 30/3, giá cà phê 
nhân xô giảm 2,3 - 4,8% so với ngày 28/2, 
xuống mức thấp nhất là 31.400 đồng/kg ở 
huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng; cao nhất 32.400 
đồng/kgtại huyện Cư M’gar tỉnh Đắk Lắk.

Tại các kho quanh khu vực TP HCM, ngày 30/3, 
giá cà phê robusta loại R1 giảm 2,3% so với 

ngày 28/2/2019, xuống 33.500 đồng/kg. 

Tính chung quý I/2019, giá cà phê giảm 2,3 – 
4% ở khu vực Tây Nguyên. Trong đó, giá cà phê 
tỉnh Lâm Đồng giảm mạnh nhất xuống còn 
31.400 đồng/kg. Giá cà phê tại các kho quanh 
khu vực TP HCM giảm 2,3% xuống 33.500 
đồng/kg.

Biểu đồ 7: Diễn biến giá cà phê trong nước quý I



Tên phân bón Thị trường Ngày Giá Đơn vị
Kali Phú Mỹ bột TPHCM

TPHCM
TPHCM
TPHCM
TPHCM
TPHCM

28/03/2019
28/03/2019
28/03/2019
28/03/2019
28/03/2019
28/03/2019

7350
7150
9200
7100
7500
6800

đồng/kg
đồng/kg
đồng/kg
đồng/kg
đồng/kg
đồng/kg

Kali Israel bột
Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu)
Ure Cà Mau
Ure Phú Mỹ
Ure Malaysia hạt đục

2.3.1. Giá phân bón

Theo Bloomberg, giá cà phê tại Việt Nam hiện 
dưới 33.000 đồng/kg (tương đương 1,42 
USD/kg) và phần lớn nông dân đã tạm ngừng 
bán hàng, nhà xuất khẩu cà phê lớn nhất Việt 
Nam, Tập đoàn Intimex, cho biết.

Ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch Tập đoàn Intimex , 
cho hay: "Những nhà xuất khẩu không thể kí 
thêm các hợp đồng mới và không có cà phê để 
bán ra". Intemex có khả năng phải bỏ lỡ mục 
tiêu xuất khẩu 520.000 tấn cà phê trong năm 

Theo Vinanet, nhu cầu phân bón tại Tây Nam 
Bộ trong tháng 3 khá chậm nên giá hầu như 
không có thay đổi. Giá Ure bán ra của đại lý cấp 
1 khu vực Cần Thơ có giá 7.000 – 7.100 
đồng/kg đối với Ure Cà Mau và 7.500 – 7.700 
đồng/kg đối với Ure Phú Mỹ giao kho cấp 2.

Tại chợ Trần Xuân Soạn, giá Ure Phú Mỹ có giá 
7.400 – 7.500 đồng/kg; Ure Cà Mau 7.100 
đồng/kg (giá lệnh nhà máy 6.900 đồng/kg).
Theo số liệu ước tính từ Cục Xuất nhập khẩu, 
tháng 3/2019 cả nước đã nhập khẩu 350.000 
tấn phân bón các loại, trị giá 90 triệu USD, tăng 
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5,9% về lượng nhưng giảm 6,9% trị giá so với 
tháng 2/2019, nếu so với tháng 3/2019 giảm 
14,8% về lượng và giảm 22,4%.

Tính chung 3 tháng đầu năm 2019, cả nước đã 
nhập khẩu trên 1 triệu tấn các loại, trị giá 297 
triệu USD, tăng 12,1% về lượng và 15,1% trị giá 
so với cùng kỳ năm 2018. 

nay.

Để có thể mua cà phê và thực hiện các hợp 
đồng đã kí, nhiều nhà xuất khẩu bắt buộc phải 
tăng giá trả cho nông dân lên trên mức giá xuất 
khẩu hiện tại là 31.000 đồng/kg. Ông Hùng, 
Giám đốc điều hành của Simexco Đắk Lắk, ước 
tính xuất khẩu của công ty trong mùa này có thể 
giảm xuống 95.000 tấn so với 98.000 tấn trong 
năm trước.

1 triệu tấn 297 triệu USD
12,1% về lượng 15,1%về trị giá

Bảng 1: Bảng giá phân bón tháng 2
(Giá một số loại phân bón cập nhật đến ngày 28/3) 

Nguồn: Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền



2.4. Dự báo

2.4.1. Dự báo thời tiết, sâu bệnh
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Lượng cà phê xuất khẩu từ Việt 
Nam có thể giảm đáng kể trong 
tháng 4 và 5.

Bloomberg dẫn tin từ một số nhà giao dịch lớn 
của đất nước. 

Giá cà phê trên toàn cầu thấp khuyến khích 
nông dân tích trữ thu hoạch. Điều đó có nghĩa là 
các nhà xuất khẩu nhỏ có thể vỡ nợ khi không 
thực hiện được hợp đồng hoặc phải đối mặt với 
việc chậm giao cà phê cho khách hàng, ông Lê 
Tiến Hùng, Giám đốc điều hành của công ty 
Simexco Daklak, cho biết.

Ông Phan Hùng Anh, Giám đốc điều hành của 
Công ty Cổ phần Thương mại Cà phê Quang 
Minh, cho biết nếu nông dân tiếp tục tích trữ và 
không bán cà phê, một số nhà xuất khẩu có thể 
thiếu nguồn cung để thực hiện các hợp đồng 
của họ. 

Đối với công ty mình, ông Hùng Anh cho hay 
sản lượng xuất khẩu mùa này giảm còn 45.000 
tấn so với 60.000 tấn vào vụ trước, dù vậy công 
ty vẫn đủ tồn kho để đáp ứng các đơn đặt hàng 
cho đến thời điểm hiện tại.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, 
ngày 10 - 11/3, trên sông Cam Ly tại trạm Thanh 
Bình xuất hiện 1 đợt dao động với biên độ 0,5 - 
1 m, các sông khác ở khu vực Tây Nguyên dao 
động theo điều tiết của hồ chứa. 

Lưu lượng dòng chảy trên sông Đăk Bla tại Kon 
Tum cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN) 
12%, trên sông Srêpôk tại Giang Sơn thấp hơn 
TBNN 36% so cùng kỳ. 

Dung tích các hồ thủy lợi trên lưu vực sông Sê 
San thuộc địa phận các tỉnh Kon Tum và Gia Lai 
đạt 44% dung tích thiết kế (DTTK), thấp hơn 
TBNN cùng kỳ 10%. 

Các hồ chứa thủy lợi trên lưu vực sông Srêpôk 
thuộc địa phận các tỉnh Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk 
Nông đạt 46,8% so với DTTK, thấp hơn 2% so 
với cùng kỳ năm hạn nặng 2016. Mực nước các 
hồ thủy điện phổ biến thấp hơn mực nước dâng 
bình thường (MNDBT) từ 1- 4 m, đặc biệt 1 số 
hồ thấp hơn nhiều như Ialy (thấp hơn 10,91 m), 

BuônTuaSrah (thấp hơn 12,34 m).

Trung Tâm khí tượng thủ văn dự báo trong thời 
gian tới mực nước các sông chính ở khu vực 
Tây Nguyên dao động theo điều tiết của hồ 
chứa, các sông khác biến đổi chậm.

Nhiệt độ trung bình ở khu vực Tây Nguyên dự 
báo phổ biến cao hơn từ 0,5 - 1 độ C so với 
TBNN cùng thời kỳ. Nhiệt độ ở Buôn Ma Thuột 
dự báo khoảng 26 – 27 độ C. Tổng lượng mưa 
cả thời kỳ phổ biến thấp hơn so với TBNN từ 20 
- 40%.
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Theo Cục Trồng trọt (Bộ NN&PTNT), mục tiêu 
những năm tới là xây dựng ngành cà phê Việt 
Nam theo hướng hiện đại, bền vững, có tính 
cạnh tranh cao với các sản phẩm đa dạng, chất 
lượng. 

Theo đó, các cơ quan chuyên môn, các nhà 
khoa học cần nghiên cứu và đưa vào sản xuất 
những giống cà phê chín muộn để tránh rủi ro 
khi mùa mưa chấm dứt muộn; giống có khả 
năng chịu hạn và kháng bệnh tốt. 

Các địa phương tăng cường công tác quản lý 
nhà nước về sản xuất, kinh doanh giống cà phê 
trên địa bàn, gắn với cơ cấu giống đã ban hành, 
bảo đảm việc tái canh, ghép cải tạo sử dụng 
100% giống theo quy định.

Đặc biệt, việc trồng cây che bóng, chắn gió bảo 
đảm cho vườn cà phê sinh trưởng phát triển tốt, 
ổn định, lâu dài có vai trò vô cùng quan trọng. 
Các cây trồng xen như hồ tiêu, bơ, sầu riêng, 
mắc ca, điều, … vừa nâng cao hiệu quả sử 
dụng đất, hiệu quả kinh tế vừa giảm nguy cơ khi 
có rủi ro xảy ra, mặt khác, những loại cây này 
che bóng, chắn gió tốt cho vườn cà phê.

Tại Gia Lai, một hội thảo chia sẻ kinh nghiệm 
tưới nhỏ giọt nhằm khắc phục tình trạng hạn 
hán đã được Đại sứ quán Israel tại Việt Nam tổ 
chức, báo Gia Lai đưa tin.

Theo Phó Đại sứ Doron Lebovich, “Israel có 
hơn một nửa diện tích là sa mạc, khó khăn về 

nguồn nước nên đã nghiên cứu phát minh công 
nghệ tưới nhỏ giọt cho cây trồng, đảm bảo 
được nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp và 
phục vụ đời sống người dân. Chúng tôi hứa sẽ 
chia sẻ những kinh nghiệm này cho các bạn, 
giúp các bạn đối phó được với tình trạng thiếu 
nước hiện nay do biến đổi khí hậu.”

Chuyên gia nông học Ram Lisaey cho biết tưới 
nhỏ giọt là hình thức đưa nước, chất dinh 
dưỡng trực tiếp đến vùng gốc cây trồng một 
cách liên tục. Cung cấp nước đều đặn giúp 
khắc phục hiện tượng bạc màu, rửa trôi đất trên 
đồng ruộng. 

Tưới nhỏ giọt cũng giúp tiết kiệm 30 - 50% 
lượng nước, tạo điều kiện để cơ giới hóa, tự 
động hóa một số khâu khác như bón phân hóa 
học kết hợp tưới nước. Việc thực hiện tưới nhỏ 
giọt thực tế rất ít phụ thuộc vào các yếu tố thiên 
nhiên (độ dốc, thành phần và cấu trúc đất, mực 
nước ngầm ở nông hay sâu).

Kỹ thuật tưới nhỏ giọt sử dụng cột nước áp lực 
làm việc thấp và lưu lượng nhỏ nên tiết kiệm 
năng lượng, giảm chi phí quản lý vận hành. 
Tưới nhỏ giọt còn góp phần ngăn chặn được 
sự phát triển của cỏ dại quanh gốc cây và sâu 
bệnh. Lượng nước tưới có thể được khống chế 
và điều khiển dễ dàng để bảo đảm phân bố đều 
trong vùng đất có bộ rễ hoạt động, duy trì chế 
độ ẩm thích hợp theo nhu cầu sinh trưởng và 
phát triển của cây trồng, giúp cây trồng sinh 
trưởng, phát triển nhanh, đạt năng suất cao… 



Phần 3
các quốc gia, công ty
sản xuất và tiêu thụ
cà phê lớn của thế giới
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Việt Nam đang gia tăng sự hiện diện trên ngành cà phê sôi động của Nhật 
Bản, khi nhà sản xuất cà phê lớn thứ hai thế giới tận dụng khoảng cách gần 
và mức giá cà phê thấp để rượt đuổi người dẫn đầu thị trường, Brazil.

11 tháng đầu năm 2018, Việt Nam cung cấp 25% tổng khối lượng sản 
phẩm cà phê nhập khẩu của Nhật Bản, so với mức 27% từ Brazil. Xuất 
khẩu cà phê của Brazil sang Nhật Bản đã giảm 7% so với cùng kì năm 
trước đó.

Hầu hết cà phê Việt Nam là robusta, dễ trồng và chống lại các dịch bệnh và 
sâu bệnh, đảm bảo nhưng vụ mùa ổn định. Hạt robusta dùng để sản xuất 
cà phê vị nặng, hơi đắng trái ngược với loại hạt arabica đắt đỏ của Brazil, 
thường tạo ra cà phê vị ngọt và nhẹ hơn.

Theo Toyohide Nishino, Giám đốc điều hành của Hiệp hội Thương mại 
Công bằng cà phê toàn Nhật Bản, nhu cầu của người tiêu dùng đối với loại 
cà phê vị ngon, giá thấp đã gia tăng thị phần của robusta.

Nhật Bản đã nhập khẩu 88.000 tấn hạt cà phê chưa rang từ Việt Nam trong 
năm 2017, tăng 10 lần so với một thập kỉ trước, và tăng 15% lên 94.000 tấn 
trong giai đoạn tháng 1 - 11/2018.

Giá cà phê robusta đang được giao dịch ở 0,68 USD/pound, thấp hơn 
30% so với giá cà phê arabica, hiện được thu mua với giá 1,03 
USD/pound. Ngoài ra, giá cà phê robusta đã có xu hướng giảm kể từ năm 
ngoái vì dự đoán sản lượng toàn cầu tăng cao.

Tại Nhật Bản, cà phê robusta chủ yếu được dùng làm nguyên liệu sản xuất 
cà phê hòa tan và thơng được bán theo gói, phổ biến đối với gia đình chỉ có 
một hoặc hai thành viên. Cà phê hòa tan phải có vị mạnh và đủ đắng để cân 
bằng độ ngọt của kem và đường. Đây cũng là lí do cà phê robusta thích 
hợp để sản xuất cà phê hòa tàn, theo Ajinomoto AGF, chi nhánh thực phẩm 
và nước uống của Ajinomoto.

Tuy nhiên, cà phê robusta cũng đang chiếm được sự quan tâm của thị 
trường cà phê pha tại nhà, vì các nhà cung cấp trộn nó với cà phê arabica 
để hạ giá. Cà phê robusta cũng được dùng nhiều hơn tại quán cà phê và để 
tạo ra các thương hiệu riêng, giá thấp cho các nhà bán lẻ.

Nhật Bản

Indonesia
Ngân hàng Indonesia (BI) đã cam kết giúp tăng xuất khẩu cà phê trong 
nước  bằng cách tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia 
hội chợ cà phê tại Singapore.

Được tổ chức từ ngày 21 - 23/3 tại Singapore, Hội chợ triển lãm Cà phê 
châu Á đã thu hút sự tham gia của 154 nhà triển lãm đến từ 25 quốc gia.

"Hội chợ triển lãm Cà phê châu Á 2019 đóng vai trò như một chương trình 
truyền thông để giới thiệu cà phê Indonesia chính hiệu được sản xuất bởi 
các doanh nghiệp vừa và nhỏ cho cồng đồng quốc tế," Ngân hàng 
Indonesia tuyên bố.

Singapore có tiềm năng là thị trường tiêu thụ cuối và trung tâm thị trường 
cho cà phê. Việc Ngân hàng Indonesia tạo điều kiện cho các doanh nghiệp 
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Theo Hiệp hội Cà phê quốc gia Mỹ (NCA), có tới 63% người trưởng thành 
tiêu thụ cà phê hàng ngày, trong đó 59% là cà phê đặc sản, tăng trưởng 
mạnh mẽ từ mức 9% vào năm 1999, và dự kiến sẽ tăng lên 61% vào năm 
2019, đối tượng khách hàng thúc đẩy sự gia tăng này là giới trẻ.

Theo Hiệp hội cà phê đặc sản Mỹ (SCAA), số lượng các nhà bán lẻ cà phê 
đặc sản đã tăng 10 lần giai đoạn 1993 - 2013, từ 2.850 lên 29.200. Trong đó 
45% là các chuỗi bán lẻ và 55% là các cửa hàng độc lập (kinh doanh tại ít 
hơn 3 địa điểm). Sự phát triển của các cửa hàng cà phê nhỏ đã có ảnh 
hưởng mạnh mẽ trong việc thúc đẩy nhu cầu về cà phê đặc sản.

Cà phê đặc sản được canh tác trong những điều kiện lý tưởng về độ cao, 
chất đất, khí hậu,… Mỗi giai đoạn từ khâu giống, canh tác, thu hoạch, chế 
biến, bảo quản, đóng gói, lưu thông, pha chế,… đều cần được đảm bảo để 
có được chất lượng cà phê tốt nhất. 

Theo Hiệp hội cà phê đặc sản Mỹ, trong thang điểm từ 1 - 100, cà phê cần 
phải đạt tối thiểu 80 điểm mới được coi là cà phê đặc sản. Quá trình đánh 
giá này gồm nhiều bước, từ hình ảnh trực quan đến các thí nghiệm về mùi 
vị.

Theo Hiệp hội cà phê đặc sản Châu Âu (SCAE), cà phê đặc sản là một sản 
phẩm đồ uống thủ công có chất lượng độc đáo, một hương vị riêng biệt, cá 
tính khác biệt, và vượt trội so với cà phê thông thường. 

Mỹ

tham gia hội chợ giúp doanh nghiệp trong nước tiếp thị sản phẩm ra quốc 
tế tiếp cận nhiều người tiêu dùng hơn.

Brazil
Chính phủ Brazil đang xem xét việc đưa ra quyền chọn bán đối với các nhà 
sản xuất cà phê như một biện pháp để kéo giá cà phê, vốn đang ở đáy 13 
năm, và đảm bảo thu nhập tối thiểu cho nông dân đang gặp khó khăn, theo 
Reuters.

Chương trình, nếu được thông qua, sẽ cho phép các nhà sản xuất quyền 
bán mùa vụ của mình cho chính phủ ở một mức giá cố định, theo đó đặt ra 
giá sàn tại nhà sản xuất và xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới.

Điều này có thể buộc người mua trả nhiều hơn cho cà phê Brazil và khuyến 
khích những quốc gia trồng cà phê khác học theo.
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Ấn Độ
Cục Xúc tiến Thương mại thuộc Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ gần 
đây đã trao chứng nhận Chỉ dẫn Địa lý (GI) cho 5 loại cà phê nước này, 
gồm:

Cà phê Coorg Arabica ở quận Kodagu bang Karnataka.

Cà phê Wayanaad Robusta ở quận Wayanad, phía đông bang Kerala.

Cà phê Chikmagalur Arabica ở quận Chikmagalur nằm trên cao nguyên 
Deccan, thuộc vùng Malnad của bang Karnataka.

Cà phê Araku Valley Arabica được trồng trên các đồi của huyện 
Visakhapatnam thuộc vùng Andhra Pradesh và Odisha ở độ cao 900 - 
1.100 m so với mực nước biển. 

Các sản phẩm cà phê của Araku được canh tác hoàn toàn bằng phương 
pháp hữu cơ, việc sử dụng phân hữu cơ, phân xanh và quản lí dịch hại 
bằng biện pháp hữu cơ.

Cà phê Bababudangiris Arabica được trồng ở trung tâm của quận 
Chikmagalur - cái nôi sản sinh ra cà phê Ấn Độ. 

Hạt cà phê được chọn lọc bằng tay và chế biến bằng cách lên men tự 
nhiên, hòa quyện giữa tính axit, hương vị nhẹ và hương thơm nổi bật của 
sô cô la. Loại cà phê này được trồng trên các vùng cao, từ từ chín trong khí 
hậu ôn hòa do đó hạt cà phê có được hương vị và mùi thơm đặc trưng.

Cà phê Malabar Robusta Monsoname, một loại cà phê đặc sản từ Ấn Độ, 
đã được cấp chứng nhận GI trước đó.

Diện tích trồng cà phê ở Ấn Độ đạt khoảng 4.540 ha với hơn 366.000 nông 
dân, trong đó 98% nông dân trồng với quy mô nhỏ. Cà phê chủ yếu được 
trồng ở các bang miền Nam Ấn Độ với sản lượng của các bang Karnataka, 
Kerala và Tamil Nadu lần lượt đạt 54%, 19% và 8%.

Ngoài ra, cà phê cũng được trồng ở các khu vực phi truyền thống như 
Andhra Pradesh và Odisha, chiếm 17,2% sản lượng và phía đông bắc với 
1,8% sản lượng.

Ấn Độ là quốc gia duy nhất trên thế giới có quy trình canh tác cà phê dưới 
bóng râm, thu hoạch bằng tay và phơi nắng. Ấn Độ sản xuất một số loại cà 
phê tốt nhất trên thế giới, được trồng bởi những người nông dân ở Ghat 
Tây và Ghat Đông, hai địa điểm đa dạng sinh học lớn trên thế giới. 

Các nhà sản xuất đã gây sức ép đối với chính quyền Brasilia để đưa ra 
quyền chọn bán và dự trữ lại cà phê quốc gia, vốn đã được bán vào đầu 
thập kỉ này.

 "Chúng tôi đã đàm phán với chính quyền và họ thích ý tưởng đó", giám đốc 
của Hợp tác xã cà phê Brazil cho biết. 

"Đây là chương trình có lợi cho cả hai bên. Người nông dân có thể được 
đảm bảo mức giá tốt hơn, và chính phủ có thể thu lời từ việc bán lượng cà 
phê dự trữ khi giá phục hồi", ông nói.
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Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Bộ Nông nghiệp Mỹ
Reuters
Bloomberg
Tổ chức Cà phê Thế giới

Báo VOV
Báo Nông nghiệp Việt Nam
Báo Tin Tức

danh mục biểu đồ

nguồn tham khảo

Báo cáo “Thị trường cà phê quý I năm 2019” được phóng viên mục Hàng hóa của VietnamBiz tổng hợp và trình bày. Sử 
dụng thông tin và số liệu Các số liệu, thông tin và những phân tích được tổng hợp trong báo cáo “Thị trường cà phê quý I 
năm 2019” chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không được sử dụng như lời khuyên cho việc tư vấn kinh doanh, tài 
chính và những lĩnh vực chuyên nghiệp khác.

bản quyền

Thông tin và tài liệu trong báo cáo được nỗ lực tổng hợp dưới dạng sẵn có một cách chính xác nhất có thể. Tuy nhiên, tác 
giả không đảm bảo tính chính xác, sự thích hợp hay đầy đủ của các thông tin và số liệu, đồng thời tuyên bố miễn trừ hoàn 
toàn trách nhiệm đối với các lỗi hoặc thiếu sót trong các thông tin và số liệu này.

tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

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

giới hạn trách nhiệm 

phụ lục
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