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1.1. Tình hình sản xuất

tháng 4 Năm 2019

Báo cáo Tổ chức Cà phê Thế giới (ICO), cho 
biết, giai đoạn từ tháng 4/2018 đến tháng 
3/2019, tổng lượng xuất khẩu cà phê của Brazil 
tăng gần 21% so với một năm trước đó, lên 
37,13 triệu bao. 

Đây đồng thời là lượng cà phê xuất khẩu lớn 
thứ ba từ trước đến nay (xét giai đoạn từ tháng 
4 năm trước đến tháng 3 năm sau), tương 
đương với 60% sản lượng cà phê của nước 
này trong niên vụ 2018 - 2019. 

Trong giai đoạn từ tháng 3/2018 đến tháng 4, 
sản lượng cà phê của Brazil thiết lập ngưỡng kỉ 
lục mới là 62,5 triệu bao, tăng 18,5% so với 
niên vụ 2017 - 2018.

Như vậy, trong 12 tháng qua, sản lượng và tiêu 
thụ cà phê của Brazil đều tăng mạnh.

Theo Bloomberg, nông dân trồng cà phê ở 
Brazil, quốc gia sản xuất và xuất khẩu cà phê 
lớn nhất thế giới, đang ngừng bán ra sau khi 
giá cà phê arabica giảm xuống mức thấp nhất 
trong hơn 13 năm.

Sau một vụ mùa sản lượng kỉ lục vào năm 
ngoái, người trồng cà phê Brazil phải đối mặt 

với tình trạng dư cung một lần nữa khi vụ mùa 
này tiếp tục bội thu.

Điều đó nhấn mạnh lí do tại sao các quỹ phòng 
hộ đang dự báo giá cà phê sụt giảm hơn nữa. 
Tuy nhiên, những nông dân đang tích trữ hạt cà 
phê hi vọng giá có thể phục hồi; ông Nelson 
Salvaterra, một nhà môi giới tại Coffee New 
Selection có trụ sở tại Rio de Janeiro, cho biết.

Trong ngắn hạn, chiến lược này có thể gây hại 
nhiều hơn lợi. Mặc dù điều này hỗ trợ giá trong 
nước, nhưng với đà giảm của giá cà phê 
arabica Brazil trên thị trường tương lai New 
York chậm lại, nó làm cho mặt hàng này của 
quốc gia Nam Mỹ đắt hơn nguồn cung từ các 
đối thủ cạnh tranh, ông Salvaterra nhận định. 

Điều đó làm chậm tốc độ xuất khẩu của Brazil 
sau khi tốc độ xuất khẩu trong mùa này đến hết 
tháng 2 đạt kỉ lục.

Sản lượng xuất khẩu cà phê của Brazil trong 
tháng 3 giảm khoảng 20% so với tháng trước 
xuống còn khoảng 2,6 triệu bao (60 kg/bao), và 
tốc độ đó có thể sẽ được duy trì trong tháng 4. 
Phần lớn xuất khẩu gồm những hợp đồng đã 
được thỏa thuận trước đó.
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Trong tháng 3, xuất khẩu cà phê thế giới đạt gần 
11 triệu bao, giảm 3,8 triệu bao so với tháng 
3/2018 do giá thấp, làm giảm động lực bán 
hàng của các công ty. 

Riêng xuất khẩu cà phê arabica của Brazil tăng 
9,7% lên 3,11 triệu bao. 

Xuất khẩu cà phê arabica của Colombia cũng 
tăng 14% so với tháng 3/2018 lên 1,32 triệu 
bao. Trong khi đó, xuất khẩu cà phê robusta 
giảm 12,1% xuống gần 4,2 triệu bao. Xuất khẩu 
các phê arabica của một số nước khác cũng 

1.2. Tiêu thụ

tháng 4năm 2019

giảm 11,4% xuống 2,36 triệu bao.
Giai đoạn từ tháng 10/2018 đến tháng 3, xuất 
khẩu cà phê arabica Colombia tăng 8,6% lên 
7,95 triệu bao.

Trong khi đó, xuất khẩu cà phê arabica của một 
số nước khác giảm 10,2% xuống 11,43 triệu 
bao. 

Xuất khẩu cà phê robusta toàn thế giới trong giai 
đoạn này giảm gần 1% xuống hơn 22 triệu bao.
Trong đó, xuất khẩu cà phê robusta của các 
nước thuộc top 3 đều ghi nhận giảm.   

Tính chung nửa đầu niên vụ 2018 - 2019, tổng 
lượng cà phê xuất khẩu tăng 4,1% so với cùng 
kì niên vụ 2017 - 2018 lên 63,15 triệu bao.

Cụ thể, Việt Nam ghi nhận giảm gần 6% xuống 
11,9 triệu bao; Uganda giảm 4,4% xuống 1,64 
triệu bao; và Ấn Độ giảm 8,5% xuống 1,52 triệu 
bao.

63,15
triệu bao

Cà phê 
xuất khẩu

4,1%

Xuất khẩu cà phê robusta

22 triệu bao
1%

Biểu đồ 1: Tiêu thụ cà phê của các nước xuất khẩu lớn
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1.3. Giá cả

tháng 4 năm 2019

Trong tháng 4, chỉ số giá cà phê tổng hợp ICO 
tiếp tục giảm 3,2% so với tháng 3 xuống còn 
94,42 UScent/pound, mức thấp nhất kể từ 
tháng 7/2006, thời điểm chỉ số này chỉ còn 

88,57 UScent/pound.

Chỉ số giá cà phê trong tháng 4 dao động trong 
khoảng 91,79 - 97,25 UScent/pound. Mức thấp 
nhất 91,79 UScent/pound được ghi nhận vào 
ngày 17/4.  

4/2019 7/2006

Bảng 1: Tiêu thụ cà phê toàn thế giới; Đơn vị: nghìn bao (loại 60kg/bao)

94,42 UScent/
pound

3,2% so với tháng 3

UScent/
pound88,57

Biểu đồ 2: Biểu đồ chỉ số giá cà phê tháng 4
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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)

Nguyên nhân của đợt sụt giảm là hiện 
nay sản lượng cà niên vụ 2018 - 2019 đã 
vượt so với mức tiêu thụ là 3,69 triệu 
bao

Đồng thời đây là niên vụ thứ hai liên tiếp dư 
cung với tổng dư thừa của hai niên vụ 2017 - 
2018 và 2018 - 2019 là 8,35 triệu bao.

Bên cạnh đó, đồng real Brazil suy yếu, thúc đẩy 
người trồng cà phê nước này tăng lượng bán 
ra.

Biểu đồ 5: Tỷ giá đồng real (Brazil) và đồng USD

01/04 15/04 29/04 01/04 15/04 29/04



Cục Xuất nhập khẩu nhận định, giá cà phê toàn 
cầu trong dài hạn sẽ phục hồi trở lại. 

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

Theo số liệu thống kê từ ICO, sản lượng cà phê 
từ Indonesia, nước sản xuất lớn thứ hai khu vực 
châu Á và lớn thứ 4 thế giới, ước giảm 5,6% so 
với niên vụ 2017 - 2018 xuống 10,2 triệu bao 
trong niên vụ 2018 - 2019. 

Theo dự báo của các nhà xuất khẩu cà phê 
hàng đầu Brazil, sản lượng cà phê vụ mùa năm 
nay của nước này sẽ đạt 58,2 triệu bao; trong 
đó có 38,4 triệu bao cà phê arabica và cà phê 
robusta đạt mức cao kỷ lục 19,8 triệu bao.  

ICO cũng cho biết, lượng tiêu thụ cà phê thế 
giới trong niên vụ 2018 - 2019 dự báo đạt 
164,99 triệu bao, tăng so với 161,38 triệu bao 
của niên vụ 2017 - 2018. Theo đó, tiêu thụ lớn 
nhất tại châu Á - Thái Bình Dương tăng 4,4% 
lên 36,9 triệu bao

Nhu cầu tại châu Phi ước tăng 2,5% lên 11,17 
triệu bao; Bắc Mỹ tăng 2,2% lên 30,61 triệu bao; 
châu Âu ước tăng 1,5% lên 53,82 triệu bao; 
Nam Mỹ tăng 1% lên 27,24 triệu bao. Tuy nhiên, 
nhu cầu tại Trung Mỹ và Mexico dự báo sẽ tăng 
chậm lại, với mức tăng 0,2%, lên 5,27 triệu bao.
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1.4. Dự báo

Dù vậy trong ngắn hạn, vẫn còn nhiều yếu tố 
tiêu cực. Công ty CoffeeNetwork ở New York 
cho rằng không loại trừ khả năng giá cà phê 
arabica giảm về quanh mức 85 cent/pound và 
còn do sự suy giảm của giá cà phê robusta sẽ 
kéo theo.

Theo Hiệp hội Công nghiệp cà phê Brazil 
(ABIC), giá cà phê kỳ hạn thế giới sẽ duy trì 
thấp trong vài tháng tới, cho đến khi kết quả thu 
hoạch vụ mùa mới năm nay ở Brazil trở nên rõ 
ràng hơn.

Tại Brazil, Công ty Tư vấn - Phân tích Safras & 
Mercado tăng dự báo tổng sản lượng năm 2019 
từ khoảng 55,9 – 58,7 triệu bao, lên 58,9 triệu 
bao nhờ thời tiết thuận lợi. 

10,2 triệu bao

5,6% so với niên vụ 2017 - 2018

2018/19

58,2 triệu bao

38,4 triệu bao 19,8 triệu bao

Arabica Robusta

11,17triệu bao
2,5%

30,61triệu bao
2,2%

53,82 triệu bao
1,5%

Châu Phi Bắc Mỹ Châu Âu

27,24triệu bao
1%

5,27triệu bao
0,2%

Nam Mỹ Trung Mỹ
- Mexico
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Theo tờ Journal du Cameroun, giữa tháng 4, 
Việt Nam và Uganda đã kí biên bản ghi nhớ 
nhằm tăng sản lượng cà phê. Theo đó, Uganda 
và Việt Nam sẽ trao đổi kĩ thuật viên, nhà khoa 
học, xây dựng các dự án nghiên cứu…trong 
lĩnh vực cà phê.

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Uganda ông 
Vincent Ssempijja, tổng cộng có 14 lĩnh vực mà 
hai nước đang hướng tới nhằm đẩy mạnh sản 
lượng cà phê trong đó gồm thị trường, đào tạo, 
nghiên cứu và các thông tin kĩ thuật.

Việt Nam được biết đến là quốc gia có nhiều 
kinh nghiệm trong lịch vực trồng trọt, xuất khẩu 
cà phê. Lượng xuất khẩu tăng mạnh từ dưới 2 
triệu bao năm 1991 lên 27,5 triệu bao mỗi năm, 
giúp ngành này có giá trị lên tới 3,6 triệu USD.

Còn lại Uganda, cà phê là một trong số 12 mặt 
hàng được ưu tiên trong chiến dịch nông 
nghiệp quốc gia. Chiến dịch này đã góp phần 
tăng trưởng cả về số lượng và chất lượng cà 
phê được xuất khẩu từ Uganda, từ đó tạo ra 
nhiều việc làm và tạo ra nhiều của cải hơn cho 
người dân Uganda.

Hiện tại, Uganda là nước xuất khẩu cà phê lớn 
thứ 8 thế giới với tổng kim ngạch xuất khẩu 
hàng năm khoảng 635 triệu USD.

Nước này cũng được biết đến trong việc sử 
dụng công nghệ bockchain trong truy xuất 
nguồn gốc cà phê. 

2.1. Tình hình sản xuất

2.1.1. Sản lượng cà phê 2.1.2. Chương trình tái canh

Báo Đắk Lắk đưa tin Sở NN&PTNT tỉnh Đắk 
Lắk Công bố kế hoạch 2019, toàn tỉnh sẽ thực 
hiện tái canh 6.953 ha cà phê.

Tập trung ở huyện Cư M’gar với diện tích 2.370 
ha, Krông Pắc 610 ha, Cư Kuin 695 ha, Ea Kar 
588 ha, Krông Năng 465 ha...

Để triển khai hiệu quả chủ trương phát triển cà 
phê bền vững trong thời kỳ mới, ngành Nông 
nghiệp hiện đang tập trung tuyên truyền nâng 
cao nhận thức người trồng cà phê tiếp tục thực 
hiện sản xuất cà phê bền vững đối với diện tích 
hiện có; khuyến khích ngưòi trồng cà phê tích tụ 
đất đai, hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập 
trung tạo thuận lợi trong việc đầu tư cơ sở hạ 
tầng, ứng dụng khoa học công nghệ, liên 
doanh, liên kết...

Theo TS Trần Vinh, Phó Viện trưởng Viện Khoa 
học kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên 
(WASI), hiện quy trình tái canh đã được hoàn 
thiện và phổ biến rộng rãi trong sản xuất. Để tái 
canh hiệu quả, ngoài cây giống chất lượng, 
người sản xuất phải tuân thủ đầy đủ các yêu 
cầu của quy trình tái canh. Ngoài ra phải có 
nguồn vốn lớn, hiện nay mỗi ha cà phê tái canh 
hết 200 triệu đồng cho giai đoạn kiến thiết cơ 
bản trong ba năm đầu. 

Hiện WASI được sự hỗ trợ của Bộ NN&PTNT, 
đã xây dựng được cơ sở sản xuất hạt giống cà 
phê chất lượng, đảm bảo cung đủ cho cả nước 
để trồng trên diện tích tái canh hoặc mới với các 
giống cà phê mới tuyển chọn cỡ hạt lớn như 
TR4, TR5, TR6, TR9, TR11, TR12, TRS1 năng 
suất trên 5 tấn nhân/ha, kháng bệnh gỉ sắt.

Các cơ quan quản lý cần phải giám sát chặt các 
cơ sở sản xuất giống cà phê nhằm đảm bảo cây 
giống được đưa ra thị trường có chất lượng. 
Như vậy, mục tiêu đến năm 2020 có 70% diện 
tích cà phê tái canh được trồng bằng các giống 
cà phê chọn lọc là hoàn toàn khả thi.

tháng 4 năm 2019



Báo Đắk Lắk trích dẫn quy hoạch đã được phê 
duyệt, đến năm 2020, diện tích cà phê Đắk Lắk 
ổn định khoảng 180.000 ha với sản lượng 
430.000 - 450.000 tấn. Để thực hiện được điều 
đó, tỉnh chỉ đạo các địa phương rà soát phân 
loại, xác định diện tích cà phê tái canh, xây 
dựng kế hoạch, lộ trình, giải pháp huy động 
nguồn lực thực hiện có hiệu quả diện tích cà 
phê cần tái canh giai đoạn 2014 - 2020.

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương tiếp tục 
khuyến khích mở rộng diện tích sản xuất cà phê 
bền vững theo tiêu chuẩn UTZ, 4C, RFA, FLO. 
Hiện tại, trên địa bàn tỉnh có hơn 160.000 ha cà 
phê được chứng nhận theo tiêu chuẩn trên. 

Đồng thời, UBND tỉnh cũng đang chỉ đạo Hiệp 
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hội Cà phê Buôn Ma Thuột tiếp tục hoàn thiện 
hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu Chỉ dẫn địa lý 
cho các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê Buôn 
Ma Thuột tại nhiều thị trường trên thế giới. Theo 
đó tăng cường, đẩy mạnh việc tổ chức lại sản 
xuất cho các nông hộ làm cà phê theo hướng 
tích tụ đất đai, hình thành ngày càng nhiều hợp 
tác xã trong ngành cà phê dựa trên mối liên kết 
“bốn nhà” trong hoạt động sản xuất, chế biến và 
xuất khẩu. 

Ngoài sự nỗ lực của địa phương, tỉnh Đắk Lắk 
đã kiến nghị các bộ, ngành Trung ương hỗ trợ 
một số chính sách tái canh, thu mua, chế biến, 
tạm trữ, quảng bá và xây dựng thương hiệu… 
để hướng tới nền sản xuất cà phê đặc sản và 
bền vững.



2.2.2.  Tiêu thụ cà phê chế biến
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Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), 
mặc dù là thị trường cung cấp cà phê lớn nhất 
cho Hàn Quốc, nhưng rất ít người dân nước 
này biết đến thương hiệu cà phê Việt Nam, 
hoặc một số ít người tiêu dùng biết đến thương 
hiệu cà phê hòa tan G7. Theo Hiệp hội Doanh 
nghiệp nhỏ và vừa Hàn Quốc, người dân nước 
này thường ưu tiên lựa chọn các thương hiệu 
mà họ biết đến. 

Do đó, ngành cà phê Việt Nam cần tập trung 
xây dựng thương hiệu Việt Nam trong bối cảnh 
cạnh tranh giữa các đối thủ nước ngoài ngày 
càng gay gắt. Một trong những điểm yếu trong 
việc xây dựng thương hiệu cà phê Việt Nam 
nằm ở chỗ thiết kế mẫu mã bao bì chưa được 

bắt mắt, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng 
Hàn Quốc. 

Cùng một sản phẩm xuất xứ từ Việt Nam, 
nhưng sản phẩm do doanh nghiệp Hàn Quốc 
đặt hàng sản xuất bao giờ cũng bán chạy hơn, 
mặc dù chất lượng như nhau. Cục Xuất nhập 
khẩu nhận định ý do là bởi các doanh nghiệp 
Hàn Quốc thiết kế bao bì hấp dẫn và nắm đúng 
thị hiếu, thẩm mỹ người Hàn Quốc 

Các doanh nghiệp nên tìm hiểu, nghiên cứu, 
nắm bắt thị hiếu của người tiêu dùng Hàn Quốc. 
Có như vậy, thương hiệu Việt Nam mới để lại 
dấu ấn vào tạo thói quen mua sắm của khách 
hàng bản địa.

Robusta

408,8
nghìn tấn

638,6
triệu USD

12,6%
về lượng về trị giá

23,5%
So với 3 tháng đầu 2018:

Excelsa

2,5
nghìn tấn

3,90
triệu USD

455,3%
về lượng về trị giá

348,5%
So với 3 tháng đầu 2018:

Theo ước tính Cục Xuất nhập khẩu, xuất khẩu 
cà phê tháng 4 đạt 140 nghìn tấn, trị giá 235 
triệu USD, giảm 18,6% về lượng và giảm 21,3% 
về trị giá so với tháng 3, so với tháng 4/2018 
giảm 14,4% về lượng và giảm 24,7% về trị giá. 

Lũy kế 4 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu cà phê 
đạt 629 nghìn tấn, trị giá 1,085 tỉ USD, giảm 
13,5% về lượng và giảm 22,6% về trị giá so với 
cùng kỳ 2018.

Về chủng loại, tháng 3, xuất khẩu cà phê 
Robusta của Việt Nam đạt 148,6 nghìn tấn, trị 
giá 230,3 triệu USD, giảm 15,3% về lượng và 
giảm 25,8% về trị giá so với tháng 3/2018. 

Lũy kế 3 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu cà phê 
Robusta đạt gần 408,8 nghìn tấn, trị giá 638,60 
triệu USD, giảm 12,6% về lượng và giảm 23,5% 
về trị giá so với 3 tháng đầu năm 2018.

Đáng chú ý, xuất khẩu cà phê excelsa 3 tháng 
đầu năm tăng 455,3% về lượng và tăng 348,5% 
về trị giá so với cùng kỳ năm 2018, đạt 2,5 
nghìn tấn, trị giá 3,90 triệu USD. 

Giá xuất khẩu bình quân cà phê robusta 3 tháng 
đầu năm đạt 1.562 USD/tấn, giảm 12,4% so với 
3 tháng đầu năm 2018. Giá xuất khẩu bình quân 
cà phê chế biến đạt 4.983 USD/tấn, giảm 
12,3% so với cùng kỳ năm 2018. 
 

2.2. Tiêu thụ

2.2.1. Tình hình chung về tiêu thụ cà phê

Xuất khẩu cà phê tháng 4

tấn
So với 3/2019 So với 4/2018

140.000 235 triệu USD

18,6% 21,3%
về lượng về giá trị

14,4% 24,7%
về lượng về giá trị

Đồng thời đây là niên vụ thứ hai liên tiếp dư 
cung với tổng dư thừa của hai niên vụ 2017 - 
2018 và 2018 - 2019 là 8,35 triệu bao.

Bên cạnh đó, đồng real Brazil suy yếu, thúc đẩy 
người trồng cà phê nước này tăng lượng bán 
ra.



Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương 
mại cho biết theo số liệu thống kê của Tổng cục 
Hải quan, trong quý I năm nay, kim ngạch xuất 
khẩu nông, lâm, thủy sản sang thị trường Ấn Độ 
đạt 95,31 triệu USD, giảm 14% so với cùng kì 
năm 2018. Trong đó, mặt hàng cà phê ghi nhận 
mức giảm mạnh nhất tới 41,9%.

2.2.3.  Tiêu thụ cà phê Việt Nam của Ấn Độ giảm gần một nửa
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Tuy nhiên doanh nghiệp cần có sự chuyển dịch 
về cơ cấu xuất khẩu mặt hàng, giảm xuất khẩu 
cà phê thô, tăng lượng cà phê chế biến, qua đó 
nâng cao giá trị gia tăng đối với ngành cà phê.

Theo số liệu thống kê của ITC, Tây Ban Nha 
nhập khẩu cà phê đã qua chế biến ghi nhận tốc 
độ tăng trưởng ổn định qua các năm. Trong giai 
đoạn 2015 - 2018, nhập khẩu cà phê chế biến 
của Tây Ban Nha tăng 13,4%, đạt 24,7 nghìn 
tấn năm 2018. 

Trong khi đó, nhập khẩu cà phê robusta nhân xô 
của Tây Ban Nha không ổn định và tốc độ tăng 
trưởng thấp hơn so với cà phê đã qua chế biến. 

Năm 2018, lượng cà phê nhân xô nhập khẩu 
của Tây Ban Nha chỉ tăng 1% so với năm 2015 
và thấp hơn so với năm 2016, đạt 261,5 nghìn 
tấn.

Cục Xuất nhập khẩu cho biết theo số liệu thống 
kê từ Trung tâm Thương mại quốc tế (ITC), 
nhập khẩu cà phê của Tây Ban Nha tháng 1 đạt 
36.000 tấn, trị giá 97,12 triệu USD, tăng 16,8% 
về lượng, nhưng giảm 4,3% về trị giá so với 
tháng 1/2018.

Trong tháng 1, Việt Nam là nguồn cung cà phê 
lớn nhất cho Tây Ban Nha. Với tốc độ tăng 
18,8%, thị phần cà phê Việt Nam trong tổng 
lượng nhập khẩu của Tây Ban Nha tăng từ 
44,4% tháng 1/2018, lên 45,2% trong tháng 1. 

Brazil là nguồn cung cà phê lớn thứ hai cho Tây 
Ban Nha trong tháng 1 với lượng đạt 5.800 tấn, 
trị giá 13,47 triệu USD, tăng 1,1% về lượng, 
nhưng giảm 16,8% về trị giá so với tháng 
1/2018.

Thêm vào đó, theo trang The Hindu, Ấn Độ 
đang lên kế hoạch và triển khai chiến dịch tiêu 
thụ cà phê để cải thiện tình trạng hiện tại của 
người nông dân trên toàn cầu, những người 
phải chịu thiệt hại tài chính nặng nề do giá cà 
phê giảm và chi phí lao động tăng vọt.

Sản lượng cà phê của Ấn Độ trong niên vụ 
2018-2019 dự báo tăng hơn 1% lên 319 nghìn 
tấn so với niên vụ 2017-2018. Sự gia tăng này 
được cho là nhờ sản lượng cà phê robusta tăng 
cao, dù mưa lớn ảnh hưởng đến vụ mùa ở 
Karnataka, tỉnh sản xuất cà phê chính của Ấn 
Độ. 

Sản lượng cà phê arabica dự kiến đạt 95 nghìn 
tấn, tương đương năm ngoái; trong khi lượng 
cà phê robusta tăng nhẹ từ 221 nghìn tấn lên 
224 nghìn tấn. Vụ thu hoạch cà phê arabica gần 
như đã kết thúc, trong khi thu hoạch cà phê 
robusta vẫn đang diễn ra ở nhiều khu vực khác 
nhau. 

41,9%

2.2.4.  Dung lượng cà phê Việt Nam tại Tây Ban Nha

95,31 triệu USD
14%

Trung tâm Thông tin Công nghiệp và 
Thương mại nhận định: "Do nguồn cung 
cà phê nội địa Ấn Độ lạc quan hơn dự 
kiến nên xuất khẩu cà phê  của Việt Nam 
sang thị trường này có thể giảm trong 
thời gian tới".

Cục Xuất nhập khẩu nhận định, nhìn 
chung Tây Ban Nha vẫn là thị trường 
tiềm năng lớn đối với ngành cà phê Việt 
Nam 



Trong đó, giá nhập khẩu bình quân cà phê từ 
Việt Nam đạt 1,9 USD/kg, giảm 20% so với 
tháng 1/2018; từ Brazil đạt mức 2,3 USD/kg, 
giảm 17,7%; từ Đức giảm 38,9%; từ Colombia 
giảm 4,2%. 

Đáng chú ý, giá nhập khẩu bình quân cà phê 
của Tây Ban Nha tăng duy nhất từ Trung Quốc 
với mức tăng rất mạnh 41%, lên 2,7 USD/kg.

2.3. Giá cả

2.3.1. Giá cà phê trong nước và giá cà phê xuất khẩu
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Tháng 4, giá cà phê robusta nhân xô tại thị 
trường trong nước giảm so với tháng 3. Chốt 
phiên giao dịch ngày 27/4, giá cà phê Robusta 
nhân xô giảm từ 1,3 – 2,7% so với ngày 30/3, 
xuống mức thấp nhất là 30.900 đồng/kg tại các 
huyện Di Linh và Lâm Hà tỉnh Lâm Đồng; cao 
nhất là 31.700 đồng/kg tại huyện Cư M’gar tỉnh 
Đắk Lắk. 

Trong khi đó, tại các kho quanh khu vực TP 
HCM, ngày 27/4 cà phê Robusta loại R1 giảm 
2,7% so với ngày 30/3, xuống 32.600 đồng/kg.

Giá xuất khẩu bình quân cà phê trong tháng 4 
đạt 1.679 USD/tấn, giảm 3,2% so với tháng 3, 
so với tháng 4/2018 giảm 12%.
 
Lũy kế 4 tháng đầu năm 2019, giá xuất khẩu 
bình quân mặt hàng cà phê đạt 1.726 USD/tấn, 
giảm 10,4% so với cùng kỳ năm 2018. 

1 - 4/2019

1.726
USD/tấn

10,4% so với 4 tháng đầu 2018

Biểu đồ 7: Diễn biến giá cà phê trong nước (Đơn vị: đồng/ kg)

Biểu đồ 6: Thay đổi giá cà phê nhập khẩu của Tây 
Ban Nha trong tháng 1/2019 so với cùng kì năm ngoái

41



2.3.2.  Diễn biến thị trường phân trong nước tuần 18 (từ ngày 29/4 - 4/5)

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 
trong tuần từ ngày 29/4 - 4/5 giá Ure tăng nhẹ 
do một số tỉnh đang xuống giống Hè Thu. 

Tại chợ Trần Xuân Soạn (TP HCM), giá Ure Cà 
Mau 7.150 - 7.250 đồng/kg, tăng 50 – 150 
đồng/kg so với tuần trước đó. Tại các vùng Tây 
Nam Bộ như Sóc Trăng giá Ure Phú Mỹ bán ra 
tại kho cấp 1 giá 8.100 – 8.200 đồng/kg, Ure Cà 
Mau 7.500 – 7.600 đồng/kg.

Tại Đông Nam Bộ, nhu cầu phân bón chậm do 
nắng nóng, người dân đợi mưa để bón cho cây 
công nghiệp. Chào bán giá phân bón tạm thời 
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không đổi. Ure Cà Mau chào bán tại kho trung 
chuyển miền Đông Tây Nguyên từ 7.200 – 
7.300 đồng/kg và 7.350 đồng/kg.

Tại miền Trung, nhu cầu phân bón thấp, giá 
phân bón tạm thời không đổi đứng ở 7.600 – 
7.650 đồng/kg đối với Ure Phú Mỹ tại Quy 
Nhơn; Quảng Ngãi 7.800 – 7.900 đồng/kg và Đà 
Nẵng 7.700 – 7.750 đồng/kg.

Tại Miền Bắc, nhu cầu không cao, giá phân Ure 
Hà Bắc đại lý cấp 1 chào bán tại kho nhà máy ở 
7.150 đồng/kg. Ure Ninh Bình chào bán tại kho 
cấp 1 Vĩnh Phúc đạt 7.300 đồng/kg.



2.4. Dự báo

2.4.1. Giá cả và sản lượng

2.4.2.  Thời tiết và thủy văn

thị trường cà phê việt nam

vietnambiz.vn TRANG 16

tháng 4 năm 2019

Theo Cục Chế biến và Phát triển thị 
trường nông sản, dự báo, giá cà phê 
thế giới và trong nước sẽ trong ngắn 
hạn sẽ khó tăng do dự báo sản lượng 
cà phê Conilon Robusta của Brazil đạt 
kỷ lục.

Sự kháng giá tại thị trường nội địa Việt Nam sẽ 
gia tăng khi giá kỳ hạn sàn London về dưới 1.400 

USD/tấn và giá cà phê nhân xô trong nước giảm 
về quanh  30 – 31 triệu đồng/tấn. 

Giá cà phê liên tục giảm sâu như hiện tại và 
xuống thấp nhất trong khoảng 1 thập kỉ qua là do 
nguồn cung cà phê toàn cầu liên tục cao. ICO 
cho biết, lượng tiêu thụ cà phê thế giới trong năm 
2018 – 2019 dự báo đạt 164,99 triệu bao, tăng 
so với 161,38 triệu bao của năm 2017 - 2018, tuy 
nhiên vẫn không đáng kể gì so với nguồn cung 
liên tục thặng dư.

Theo Trung tâm Khí tượng và Thủy văn, trong 
tháng 5 nhiệt độ trung bình được dự báo phổ 
biến ở mức cao hơn từ 1 đến 1,5 độ C so với 
trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tổng lượng 
mưa cả thời kỳ phổ biến thấp hơn 10-30% so 
với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Trong tháng 4, trên sông Cam Ly xuất hiện 1 đợt 
lũ nhỏ, đỉnh lũ tại trạm Thanh Bình 831,45m (5h, 
ngày 21/4. Mực nước trên các sông chính ở khu 
vực Tây Nguyên dao động theo điều tiết của hồ 

chứa, các sông khác biến đổi chậm. 

Lưu lượng dòng chảy trên sông ĐăkBla tại tỉnh 
KonTum cao hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ 
khoảng 17%, trên sông Srêpôk tại Giang Sơn 
thấp hơn khoảng 47%. 

Tháng 5, mực nước các sông chính ở khu vực 
Tây Nguyên được dự đoán dao động theo điều 
tiết của hồ chứa, các sông khác biến đổi chậm.

triệu USD



Phần 3
các quốc gia, công ty
sản xuất và tiêu thụ
cà phê lớn của thế giới
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Hôm 13/4, Tổng thống Colombia Ivan Duque cho biết, Chính phủ sẽ cung 
cấp thêm cho người dân trồng cà phê khoản trợ cấp trị giá 32 triệu USD 
trong chiến dịch thay thế cây, trong bối cảnh giá cà phê quốc tế thấp khiến 
người trồng phải chật vật để hòa vốn.

Giá cà phê trên thị trường New York dao động dưới 1 USD/pound cho đến 
năm 2019 khi cung vượt cầu trên thị trường.

Chính quyền của ông Duque, trước đây đã cam kết chi 155,5 tỉ peso (tương 
đương 50 triệu USD) để giúp đỡ người trồng, nhưng Liên đoàn những 
người trồng cà phê Colombia cho biết số tiền đó không đủ trợ cấp cho 
540.000 hộ gia đình kiếm sống từ cà phê.

Trong một sự kiện tại thị trấn Timbo, ông Duque cho biết số tiền trị giá 38 tỉ 
peso trong khoản trợ cấp 60 tỉ peso sẽ dành cho chiến dịch thay thế cây cà 
phê.

Chính phủ đã đồng ý cung cấp khoản viện trợ lên tới 30.000 peso cho mỗi 
lô cà phê khối lượng 125 kg khi giá trong nước giảm xuống dưới 715.000 
peso/lô hàng. Hôm 12/4, giá cho mỗi lô hàng trên thị trường nội địa là 
660.000 peso.

Liên đoàn những người trồng cà phê cho biết họ đang thảo luận về khả 
năng hủy liên kết với các nhà sản xuất và xuất khẩu cà phê arabica chất 
lượng cao ở thị trường New York để tìm cách bán cà phê với giá cao hơn 
chi phí sản xuất.

Thúc đẩy giá cà phê sẽ là vấn đề được thảo luận tại Đại hội đồng Liên Hợp 
Quốc Colombia vào tháng 9 tới, ông Duque cho biết.

"Chúng ta cần mở một cuộc thảo luận ở cấp độ quốc tế về sự công bằng 
trong giá cà phê, sự khác biệt giữa cà phê arabica và cà phê robusta cũng 
như sự khác biệt của cà phê đặc sản".

Colombia:

Brazil
Bộ Nông nghiệp Brazil cho biết nước này sẽ xem xét thực hiện chính sách 
ấn định lại giá bán tối thiểu đối với mặt hàng cà phê.

Việc ấn định lại giá bán cà phê tối thiểu được đưa ra sau những chỉ trích 
của nông dân rằng giá tối thiểu hiện tại không đủ trang trải cho chi phí sản 
xuất và gây áp lực giá cà phê toàn cầu xuống mức thấp nhất trong hơn 10 
năm qua.

Cơ quan cung cấp cây trồng Conab cũng như các chuyên gia khu vực tư 
nhân và hợp tác xã sẽ là các bên ấn định mức giá này.

"Giá tối thiểu hiện tại không đáp ứng nhu cầu của nông dân", theo ông Evair 
de Melo, một trong những người đứng đầu tổ chức hội nghị nông trại của 
Brazil và là cựu giám đốc của cơ quan nghiên cứu cà phê Incaper ở 
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CNBC đưa tin, Coca-Cola sẽ tung ra sản phẩm Coca-Cola Coffee ở hơn 25 
thị trường trên thế giới đến cuối năm 2019.

"Coke Coffee được thiết kế để tiếp cận người tiêu dùng thông qua các kênh 
và thời điểm cụ thể, chẳng hạn như lúc sụt giảm năng lượng giữa ca làm 
việc buổi chiều", CEO James Quincey nói với các nhà phân tích vào hôm 
23/4.

Loại nước uống được pha trộn giữa Coca-Cola và cà phê trên có ít caffein 
hơn một tách cà phê thông thường nhưng nhiều hơn một lon Coca-Cola.

Coca Cola

Espirito Santo, nhà sản xuất cà phê hàng đầu ở Brazil.

Hàng năm, Chính phủ Brazil ấn định giá tối thiểu cho một số mặt hàng, xem 
xét chi phí sản xuất và tỉ suất lợi nhuận tối thiểu cho nông dân. Nếu giá thị 
trường cho một mặt hàng cụ thể giảm xuống dưới mức tối thiểu, chính phủ 
sẽ can thiệp vào thị trường, mua sản phẩm đó ở mức tối thiểu đó như một 
cách đảm bảo rằng nông dân ít nhất sẽ đủ trang trải chi phí sản xuất và thu 
về một khoản lợi nhuận nhỏ.

Giá tối thiểu hiện tại cho loại cà phê chất lượng cao là 362,53 real/bao 60kg 
(tương đương 91,37 USD/bao) đối với cà phê arabica và 210,13 real/bao 
(tương đương 52,96 USD/bao) đối với cà phê robusta.

"Chúng tôi hi vọng Conab và các chính sách nông nghiệp quốc gia có thể 
kiểm soát khu vực tư nhân để người nông dân có mức giá tối thiểu công 
bằng", ông de Melo cho biết trong sự kiện Agrishow, triển lãm thiết bị nông 
trại lớn nhất của Brazil tại Ribeirão Preto.
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Động thái này được đưa ra sau khi người tiêu dùng chuyển từ uống 
Coca-Cola sang một lựa chọn ít đường hơn, chẳng hạn như nước suối 
đóng chai và Coca-Cola không đường. Coke Coffee chứa ít đường hơn 
một lon Coca-Cola cùng kích cỡ.

Loại nước uống này cũng cho phép công ty tận dụng một xu hướng đồ 
uống đang diễn ra là cà phê. Cà phê pha sẵn là phân khúc tăng trưởng 
nhanh nhất trong danh mục cà phê, tăng 31% trong năm 2016 và 2017, 
theo Mintel.

Gần đây, mảng kinh doanh cà phê của Coca-Cola phần lớn tập trung tại 
Nhật Bản, nơi cà phê đóng hộp đã phổ biến trong các máy bán hàng tự 
động trong nhiều thập kỉ qua.

Thương hiệu Georgia Coffee của công ty có trụ sở tại Atlanta này đã vượt 
mốc doanh số 1 tỉ USD và mở rộng sang các nước châu Á khác.
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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 tháng 4 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 tháng 
4 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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