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TÓM TẮT THÁNG 5/2022 

          

Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) đã duy trì dự báo về nguồn cung cà phê toàn cầu trong niên vụ 

cà phê hiện tại 2021-2022 ở mức 167,2 triệu bao, giảm hơn 2,1% so với niên vụ trước. Đồng 
thời giữ nguyên dự báo tiêu thụ cà phê toàn cầu sẽ tăng 3,3%, lên mức 170,3 triệu bao. Thị 

trường cà phê toàn cầu dự kiến sẽ thâm hụt khoảng 3,1 triệu bao trong niên vụ 2021-2022. 

ICO cho biết tổng xuất khẩu cà phê toàn cầu trong tháng 4 đạt tổng cộng 10,9 triệu bao các 

loại, giảm hơn 2,8% so với cùng kỳ năm trước. 

Trên sàn giao dịch London, ngày 28/5, giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 7 và tháng 9 

tăng lần lượt 0,4% và 0,1% so với ngày 29/4, lên mức 2.097 USD/tấn và 2.096 USD/tấn. Trên 
sàn giao dịch New York, ngày 28/5 giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 7 tăng 5,4% so với 

ngày 29/4, lên mức 229,45 UScent/pound (tương đương 5.099 USD/tấn); kỳ hạn giao tháng 9 

tăng 5,7% lên mức 229,7 UScent/pound (tương đương 5.104 USD/tấn). 

Xuất khẩu cà phê của Việt Nam tăng trưởng với tốc độ “bùng nổ” trong 5 tháng đầu năm nay 

trong bối cảnh nhu cầu phục hồi mạnh mẽ trở lại sau đại dịch COVID-19 trong khi nguồn 
cung toàn cầu thắt chặt do mất mùa và ách tắc chuỗi cung ứng tại một số nước sản xuất lớn 

như Brazil hay Colombia. 

Tháng 5, giá cà phê robusta nội địa có xu hướng phục hồi theo giá thế giới. Mặc dù vậy, thị 
trường cà phê trong nước giao dịch khá trầm lắng và chi phí phân bón cao tiếp tục tạo áp lực 

cho người trồng cà phê. 

Lệnh phong tỏa cảng Thượng Hải và Bắc Kinh đang dần được dỡ bỏ. Điều này khiến một số 
người tham gia thị trường cho rằng tiêu thụ cà phê sẽ được thúc đẩy trong thời gian tới. Tuy 

nhiên, theo NCIF, mặc dù cảng Thượng Hải đã được dỡ bỏ lệnh phong tỏa nhưng không thể 
một sớm một chiều giải quyết được lượng hàng hóa dồn ứ tại Trung Quốc. Giá cước từ cảng 

lên hàng tại Trung Quốc hiện cao gấp 20 lần cước từ Mỹ để đưa hàng sang châu Á. Chính vì 
vậy, đường đi của hàng hóa xuất khẩu Việt Nam vẫn chịu ảnh hưởng tiêu cực ít ra trong vài 

tháng nữa, nếu như dịch COVID-19 hoàn toàn lắng dịu. 
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THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ THẾ GIỚI THÁNG 5/2022 

PHẦN I: 

 

1. Sản xuất 

Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) đã duy trì dự báo về nguồn cung cà phê toàn cầu trong niên vụ cà phê 
hiện tại 2021-2022 ở mức 167,2 triệu bao, giảm hơn 2,1% so với niên vụ trước. Đồng thời giữ nguyên 

dự báo tiêu thụ cà phê toàn cầu sẽ tăng 3,3%, lên mức 170,3 triệu bao. Thị trường cà phê toàn cầu 
dự kiến sẽ thâm hụt khoảng 3,1 triệu bao trong niên vụ 2021-2022. 

Xu hướng tổng thể của thị trường có nhiều biến động do vẫn chịu ảnh hưởng bởi nút thắt trong chuỗi 
cung ứng cà phê chưa được giải quyết trong khi nền kinh tế toàn cầu đối diện với nhiều rủi ro và 

thách thức. 

Dự trữ cà phê được chứng nhận trên sàn giao dịch New York giảm 3,3% so với tháng trước, đóng cửa 
ở mức 1,16 triệu bao, trong khi dự trữ robusta chứng nhận trên sàn London tăng 9,6% lên 1,7 triệu 

bao. 

Sản lượng vụ mùa hiện tại của Colombia tương đối thấp do điều kiện thời tiết không thuận lợi, trong 

khi Brazil cũng thu hoạch vụ mùa nhỏ hơn trong thời kỳ “trái vụ” của cây cà phê arabica. Mặt khác, cả 
hai quốc gia này còn phải đối mặt với các vấn đề về chuỗi cung ứng, ảnh hưởng đến xuất khẩu cà 

phê. 

Trong khi đó, châu Á và châu Đại Dương đang là khu vực hưởng lợi nhiều nhất từ sự sụt giảm sản 
lượng của Colombia và Brazil. Trong tháng 3, xuất khẩu của khu vực châu Á và châu Đại Dương đã 

đạt hơn 5 triệu bao, tăng mạnh 19,4% so với tháng 3/2021. 

 

2. Tiêu thụ 

ICO cho biết tổng xuất khẩu cà phê toàn cầu trong tháng 4 đạt tổng cộng 10,9 triệu bao các loại, 
giảm hơn 2,8% so với cùng kỳ năm trước. 

Tuy nhiên, tính chung 7 tháng đầu tiên của niên vụ 2021-2022 (từ tháng 10 năm ngoái), xuất khẩu 
toàn cầu vẫn tăng nhẹ 0,6% so với cùng thời điểm của niên vụ trước, lên mức 78 triệu bao. 
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Về chủng loại cà phê xuất khẩu, lượng cà phê nhân xanh xuất khẩu trong tháng 4 đạt hơn 9,9 triệu 
bao, giảm từ mức 10,2 triệu bao so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế trong 7 tháng đầu niên vụ, xuất 

khẩu cà phê nhân xanh đạt 69,7 triệu bao, giảm 0,9%. 

Xét theo khu vực, từ tháng 10/2021 đến tháng 4, xuất khẩu cà phê của khu vực Nam Mỹ giảm 12,7% 
xuống còn 33,8 triệu bao. Đáng chú ý, các lô hàng từ Brazil, nước xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới 

trong giai đoạn này chỉ đạt 23,6 triệu bao, giảm tới 18% so với cùng kỳ niên vụ trước. 

Sự sụt giảm này chủ yếu là do Brazil tiếp tục phải đối mặt tình trạng thiếu container mặc dù tình hình 
đã cải thiện trong những tuần gần đây. Mặt khác, nước này cũng có một vụ mùa nhỏ hơn theo chu 

kỳ hai năm một lần của cây cà phê arabica. 

Khối lượng xuất khẩu từ Colombia, nước xuất khẩu hàng đầu thế giới khác, cũng giảm 9,8% trong 7 

tháng đầu niên vụ hiện tại, xuống còn 7,3 triệu bao do điều kiện thời tiết bất lợi kéo dài làm giảm sản 
lượng. Tính riêng trong tháng 4, xuất khẩu của Colombia giảm đến 17,8% so với cùng kỳ, chỉ đạt 0,9 

triệu bao. 

Ở chiều ngược lại, xuất khẩu cà phê của khu vực châu Á và châu Đại Dương tiếp tục tăng mạnh 
20,9%  trong tháng 4, lên gần 4 triệu bao. Đưa tổng xuất khẩu của khu vực này trong 7 tháng đầu 

niên vụ hiện tại tăng 9% so với cùng kỳ niên vụ trước, lên mức 28,1 triệu bao. 

Việt Nam, nước xuất khẩu cà phê lớn thứ hai thế giới, đã xuất khẩu 2,7 triệu tấn cà phê trong tháng 4 

và tổng cộng gần 18 triệu tấn trong 7 tháng đầu vụ 2021-2022, lần lượt tăng 22,8% và 21,6% so với 
cùng kỳ vụ trước. 

ICO cho rằng mức tăng mạnh này một phần là do cơ sở so sánh ở mức thấp của năm ngoái. Trong 

cùng thời điểm này năm ngoái xuất khẩu cà phê của Việt Nam lần lượt giảm 20% trong tháng 4 và 
giảm 14,3% trong 7 tháng đầu niên vụ 2020-2021 do các vấn đề hậu cần như thiếu container, chi phí 

vận chuyển tăng cao và tình trạng tắc nghẽn cảng tại các điểm đến tại Mỹ và châu Âu. 

 
Biểu đồ 1: Xuất khẩu cà phê theo các thị trường chính trong 7 tháng đầu niên vụ 2021-2022 

(tháng 10/2021 đến tháng 4) (Nguồn: ICO). 
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Các lô hàng xuất khẩu của Ấn Độ cũng tăng 7,8% lên 0,6 triệu bao vào tháng 4 và tăng 36,5% lên 4,23 
triệu bao trong 7 tháng đầu vụ 2021-2022. 

Tương tự, xuất khẩu cà phê từ Indonesia tăng 13,6% lên 0,5 triệu bao vào tháng 4 và tăng 17,0% lên 

4,9 triệu bao trong 7 tháng đầu niên vụ hiện tại. Xuất khẩu của Indonesia tăng mạnh là nhờ lượng cà 
phê hòa tan được vận chuyển ra nước ngoài tăng lên 1,6 triệu bao trong 7 tháng đầu niên vụ hiện tại 

so với chỉ 1,1 triệu bao của cùng kỳ. 

Trong khi đó, xuất khẩu cà phê của khu vực châu Phi giảm 10,1% trong tháng 4, xuống mức 1,1 triệu 
bao. Trong 7 tháng đầu năm cà phê hiện tại, xuất khẩu của khu vực này đã giảm xuống 7,3 triệu bao 

từ mức 7,5 triệu bao của cùng kỳ. 

Uganda là nguyên nhân chính khiến xuất khẩu của khu vực này giảm mạnh do hạn hán ở một số 

vùng trồng cà phê của Uganda khiến sản lượng sụt giảm. Cụ thể, xuất khẩu của Uganda đã giảm 
24,1% xuống 0,4 triệu bao trong tháng 4. Qua đó, đưa xuất khẩu của nước này trong 7 tháng đầu niên 

vụ hiện tại giảm xuống còn 3,3 triệu bao từ mức 3,4 triệu bao của cùng kỳ.  

Ngoài ra, xuất khẩu của Ethiopia tăng mạnh 24,2% trong 7 tháng đầu niên vụ hiện tại trong khi 
Tanzania tăng nhẹ 0,1%. 

Còn tại khu vực Trung Mỹ và Mexico, xuất khẩu của khu vực này trong tháng 4 đã tăng 0,8% lên 2,1 
triệu bao và lũy kế trong 7 tháng tăng 4,7%, đạt tổng cộng 8,6 triệu bao. 

Trong tháng 4, xuất khẩu của Costa Rica và Mexico giảm lần lượt là 33% và 12,3%, trái lại Guatemala 

và Nicaragua tăng lần lượt là 4,7% và 22%. 

Honduras, nhà xuất khẩu lớn nhất trong khu vực, đã xuất khẩu gần 0,8 triệu bao trong tháng 4, đưa 

xuất khẩu của nước này trong 7 tháng đầu niên vụ hiện tại lên gần 3 triệu bao, tăng 1,1% so với cùng 
kỳ vụ trước. 

 

Xuất khẩu cà phê hòa tan hạ nhiệt 

Trong tháng 4, tổng xuất khẩu cà phê hòa tan toàn cầu giảm 2,1% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống 

còn 1 triệu bao. Tuy nhiên, tính chung 7 tháng đầu niên vụ 2021-2022, xuất khẩu cà phê hòa tan vẫn 
tăng khá mạnh 15,7% lên mức 7,9 triệu bao. 

Kết quả này đã đưa tỷ trọng cà phê hòa tan trong tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê toàn cầu lên 

mức 9,6% (tính theo trung bình 12 tháng) vào tháng 4 từ 9% của cùng kỳ năm trước. 

Trong đó, Brazil là nước xuất khẩu cà phê hòa tan lớn nhất với 2,3 triệu bao trong 7 tháng đầu niên vụ 

2021-2022, tiếp theo là Indonesia với 1,6 triệu bao, Ấn Độ ở vị trí thứ ba với 1,2 triệu bao. 

Xuất khẩu cà phê rang xay sau khi giảm vào tháng trước đã tăng 7,5% trong tháng 4 lên 72.138 bao. 
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3. Diễn biến giá 

Trong tháng 5, chỉ số cà phê thế giới được tổng hợp và theo dõi bởi ICO (I-CIP) đã giảm 2,4% so với 
tháng trước, đạt trung bình 193,7 US cent/pound.  

Xu hướng tổng thể của thị trường có nhiều biến động do vẫn chịu ảnh hưởng bởi nút thắt trong chuỗi 

cung ứng cà phê chưa được giải quyết trong khi nền kinh tế toàn cầu đối diện với nhiều rủi ro và 
thách thức. 

 

 

Biểu đồ 2: Chủng loại cà phê xuất khẩu trong 7 tháng đầu niên vụ 2021-2022 (Nguồn: ICO). 

Biểu đồ 3: Diễn biến giá cà phê thế giới từ đầu năm 2020 đến tháng 5 (Nguồn: ICO). 
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Tuy nhiên, theo Cục Xuất nhập khẩu trong tháng 5, giá cà phê thế giới có xu hướng tăng trở lại. Thị 
trường xuất hiện một số thông tin tích cực như: Thượng Hải, cảng biển giao thương hàng hóa sầm 

uất nhất thế giới, được dỡ bỏ lệnh phong tỏa, giúp thị trường hàng hóa toàn cầu được lưu thông 
thuận tiện hơn. Đồng Real tăng lên mức cao 5 tuần so với đồng USD đã hạn chế người trồng cà phê 

Brazil bán hàng vụ mới.  

Số liệu thống kê cho thấy, trong 4 tháng đầu năm 2022, Brazil xuất khẩu 14,1 triệu bao cà phê loại 60 
kg, giảm 10,8% so với cùng kỳ năm 2021. Các quỹ hàng hóa tăng mua góp phần đẩy giá cà phê giao 

kỳ hạn tăng lên mức cao nhất 6 tuần.  

Mặc dù vậy, giao dịch vẫn đang ở mức thận trọng do giới đầu cơ còn e ngại rủi ro tăng trưởng toàn 

cầu có thể ảnh hưởng đến hàng hóa. Xung đột địa chính trị ở Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu, 
ảnh hưởng tiêu cực đến sự phục hồi kinh tế thế giới và khiến lạm phát gia tăng, lãi suất tiền tệ gia 

tăng ở các nền kinh tế phát triển.  

Giá cả hàng hóa có xu hướng tăng khiến người tiêu dùng phải thắt chặt chi tiêu. Do đó, giá cà phê thế 
giới nhiều khả năng sẽ không duy trì mức tăng ổn định trong thời gian tới. 

Trên sàn giao dịch London, ngày 28/5, giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 7 và tháng 9 tăng lần 

lượt 0,4% và 0,1% so với ngày 29/4, lên mức 2.097 USD/tấn và 2.096 USD/tấn. 

 

 
Biểu đồ 4: Diễn biến giá cà phê robusta giao kỳ hạn trên sàn giao dịch London từ đầu năm 2022 đến nay 

(Nguồn: Cục Xuất nhập khẩu).
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Trên sàn giao dịch New York, ngày 28/5 giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 7 tăng 5,4% so với 
ngày 29/4, lên mức 229,45 UScent/pound (tương đương 5.099 USD/tấn); kỳ hạn giao tháng 9 tăng 

5,7% lên mức 229,7 UScent/pound (tương đương 5.104 USD/tấn). 

 

 

 

4. Dự báo 

Cục Xuất nhập khẩu dự báo giá cà phê thế giới sẽ tiếp tục xu hướng tăng trong thời gian tới. Nguồn 

cung cấp cà phê arabica chế biến ướt chất lượng cao cho sàn New York chủ yếu từ khối sản xuất 
Mexico – khu vực Trung Mỹ dường như đã cạn kiệt do việc đẩy mạnh xuất khẩu trong giai đoạn giá 

cao từ đầu năm, cũng như việc vận chuyển và giao hàng thuận lợi hơn từ các nguồn gốc xuất xứ 
khác. 

Ước tính khối sản xuất này cung cấp cà phê arabica chế biến ướt chất lượng cao cho thị trường tiêu 

thụ toàn cầu xấp xỉ 18 triệu bao mỗi năm.  

Theo báo cáo từ Cecafé của Brazil cho biết, vụ thu hoạch cà phê robusta bị chững lại do yếu tố thời 

tiết không thuận lợi, trong khi đó, nhu cầu cà phê nguyên liệu để sản xuất cà phê hòa tan và rang xay 
cũng tăng cao, có khả năng lên tới 22,5 triệu bao trong năm nay. 

 

Biểu đồ 5: Diễn biến giá cà phê Arabica trên sàn giao dịch New York từ đầu năm 2022 đến nay 

(Nguồn: Cục Xuất nhập khẩu).
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PHẦN II: 

1. Sản xuất 

Theo TTXVN, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đặt mục tiêu đến năm 2025, trồng tái canh và 

ghép cải tạo khoảng 107.000ha cà phê; trong đó, trồng tái canh 75.000ha, ghép cải tạo 32.000ha. 

Năng suất vườn cà phê sau khi trồng tái canh và ghép cải tạo ở thời kỳ kinh doanh ổn định đạt bình 
quân 3,5 tấn nhân/ha. Thu nhập/ha cà phê sau khi trồng tái canh và ghép cải tạo tăng 1,5-2 lần so 

với trước khi tái canh. 

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tại 5 tỉnh vùng Tây Nguyên, diện tích tái canh cà phê 

giai đoạn đến năm 2025 khoảng 91.000ha; trong đó trồng tái canh 64.000ha, ghép cải tạo 27.000ha. 

Lâm Đồng là tỉnh có diện tích tái canh lớn nhất với 36.000ha, tiếp theo là Đắk Lắk 24.000ha, Đắk 
Nông 18.000ha, Gia Lai 11.000ha, Kon Tum 2.000ha. 

Các tỉnh trồng cà phê khác như Sơn La, Điện Biên, Quảng Trị, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu 

khoảng 16.000ha, gồm trồng tái canh 11.000ha và ghép cải tạo 5.000ha. 

Để đạt mục tiêu trên, ủy ban nhân dân các tỉnh trên sẽ hoàn chỉnh kế hoạch trồng tái canh và ghép 

cải tạo cà phê trên địa bàn; các tổ chức, cá nhân có nhu cầu trồng tái canh và ghép cải tạo vườn cà 
phê đăng ký kế hoạch với ủy ban nhân dân cấp xã và liên hệ với ngân hàng để vay vốn tái canh cà 

phê. 

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, giải pháp khoa học công nghệ được ưu tiên để nâng 
cao năng lực nghiên cứu, chuyển giao công nghệ trồng tái canh và ghép cải tạo cà phê cho các đơn 

vị khoa học công nghệ thuộc Bộ và các địa phương. 

Cụ thể là ngành sẽ nghiên cứu, chọn tạo các giống cà phê mới thích hợp cho từng vùng sinh thái 

theo hướng năng suất, chất lượng cao, chống chịu sâu bệnh, thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu, 
có khả năng cơ giới hóa khâu thu hoạch, rải vụ thu hoạch... 

Ngành nông nghiệp cũng xây dựng hệ thống vườn giống đủ tiêu chuẩn tại các địa phương, đáp ứng 

đủ nhu cầu giống trồng tái canh và ghép cải tạo vườn cà phê. 
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Cùng với đó là tăng cường thực hiện các giải pháp quản lý nhà nước về giống cà phê theo quy định 
của pháp luật để người trồng cà phê được sử dụng giống đúng tiêu chuẩn, giá cả phù hợp. 

 

2. Tiêu thụ 

Xuất khẩu cà phê của Việt Nam tăng trưởng với tốc độ “bùng nổ” trong 5 tháng đầu năm nay trong 

bối cảnh nhu cầu phục hồi mạnh mẽ trở lại sau đại dịch COVID-19 trong khi nguồn cung toàn cầu 
thắt chặt do mất mùa và ách tắc chuỗi cung ứng tại một số nước sản xuất lớn như Brazil hay 

Colombia. 

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm nay ước 
đạt 889 nghìn tấn, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, kim ngạch xuất khẩu tăng tới 

54% (hơn 700 triệu USD) lên mức kỷ lục 2 tỷ USD nhờ giá cà phê tăng cao. Qua đó tiếp tục củng cố vị 
trí thứ 2 về xuất khẩu cà phê toàn cầu sau Brazil. 

 

 

 

Hiện cà phê của Việt Nam có mặt tại hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, tập trung chủ 
yếu ở những thị trường lớn như: Đức, Mỹ, Tây Ban Nha, Italia, Bỉ, Anh và các thị trường mới nổi như 

Trung Quốc, Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản,…  

Với triển vọng tích cực từ thị trường, các chuyên gia nhận định ngành cà phê đang đứng trước cơ hội 
lớn để vượt qua kỷ lục xuất khẩu 3,7 tỷ USD của năm 2012. 

Tính chung 5 tháng đầu năm 2022, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam ước đạt mức 2.251 
USD/tấn, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2021.  

 

Biểu đồ 6: Kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam từ năm 2009 đến 5 tháng đầu năm 2022 

(Nguồn: Hoàng Hiệp tổng hợp).
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Tháng 5/2022 so với tháng 5/2021, xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang hầu hết các thị trường 
chính tăng, ngoại trừ xuất khẩu sang Nhật Bản, Mỹ, Philippines giảm mạnh. Đáng chú ý, xuất khẩu cà 

phê sang nhiều thị trường châu Âu ghi nhận mức tăng trưởng 2 con số. 5 tháng đầu năm 2022 so với 
cùng kỳ năm 2021, xuất khẩu cà phê sang hầu hết các thị trường tăng, ngoại trừ Mỹ, Philippines, 

Trung Quốc. Đáng chú ý, xuất khẩu cà phê sang Bỉ tăng 261% về lượng và tăng 349,7% về trị giá; 

sang Anh tăng 130,3% về lượng và tăng 178,6% về trị giá. 

Về chủng loại, tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu hầu hết các chủng loại cà phê tăng so 
với cùng kỳ năm 2021, ngoại trừ cà phê Excelsa.  

Theo thống kê từ số liệu của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cà phê robusta tháng 4/2022 đạt 137,62 

nghìn tấn, trị giá 269,38 triệu USD, tăng 20,2% về lượng và tăng 49,4% về trị giá so với tháng 4/2021. 
Tính chung 4 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu cà phê robusta đạt 667 nghìn tấn, trị giá 1,32 tỷ USD, 

tăng 30,5% về lượng và tăng 65,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. 

Bảng 1: 10 thị trường xuất khẩu cà phê lớn nhất của Việt Nam tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2022 

(Nguồn: Cục Xuất nhập khẩu).
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3. Diễn biến giá 

Tháng 5, giá cà phê robusta nội địa có xu hướng phục hồi theo giá thế giới. Mặc dù vậy, thị trường cà 

phê trong nước giao dịch khá trầm lắng và chi phí phân bón cao tiếp tục tạo áp lực cho người trồng 
cà phê.  

Ngày 28/5, giá cà phê robusta tại thị trường nội địa tăng 600 đồng/kg so với ngày 29/4/2022, lên 
mức 42.000 đồng/kg tại tỉnh Đắk Lắk; 41.400 đồng/kg tỉnh Lâm Đồng; 41.900 đồng/kg tại các tỉnh 

Gia Lai và Đắk Nông. 

 

 

 

Biểu đồ 7: Diễn biến giá cà phê trong tháng 5/2022 (Nguồn: Đức Quỳnh tổng hợp. Đơn vị: nghìn đồng/kg).

Bảng 2: Chủng loại cà phê xuất khẩu của Việt Nam trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2022 

(Nguồn: Cục Xuất nhập khẩu).
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4. Dự báo 

Chúng tôi cho rằng thị trường cà phê trong nước vẫn chịu áp lực trước những nút thắt về chuỗi cung 

ứng chưa được giải quyết triệt để. Bên cạnh đó, việc giới đầu cơ còn e ngại rủi ro tăng trưởng toàn 
cầu có thể ảnh hưởng đến hàng hóa, trong đó có mặt hàng cà phê. Ngoài ra, xung đột Nga - Ukraine 

sẽ càng làm cho tiêu thụ cà phê thêm khó khăn.  

Theo Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia (NCIF), cảng Thượng Hải đã được dỡ 
bỏ lệnh phong tỏa nhưng không thể một sớm một chiều giải quyết được lượng hàng hóa dồn ứ tại 

Trung Quốc. Giá cước từ cảng lên hàng tại Trung Quốc hiện cao gấp 20 lần cước từ Mỹ để đưa hàng 

sang châu Á. Chính vì vậy, đường đi của hàng hóa xuất khẩu Việt Nam vẫn chịu ảnh hưởng tiêu cực ít 
ra trong vài tháng nữa, nếu như dịch COVID-19 hoàn toàn lắng dịu. 

Dù không ít nhà kinh doanh cà phê Việt Nam đã chọn hướng thuê tàu rời để đưa hàng sang các nước 

nhập khẩu, nhưng chỉ các doanh nghiệp lớn, có mạng lưới hoạt động rộng khắp mới có khả năng 
thuê tàu cho riêng mình. Doanh nghiệp cà phê Việt Nam, thường chỉ cỡ trung và nhỏ, bán qua trung 

gian là chủ yếu, nên chưa thể chủ động bán hàng như trước đại dịch. Sức bán vì vậy mà hạn chế. 

Lượng tồn kho sau 5 tháng đầu niên vụ đã giảm dần. Hiện tượng tranh mua tranh bán giảm, sẽ giúp 

cho giá bán xuất khẩu không rẻ như trước. Giá cà phê nội địa hiện nay khoảng 42,5 triệu đồng/tấn thì 
khó có thể chào giá xuất khẩu trừ trên 200 USD/tấn FOB. 

Mặt khác, người tiêu dùng có xu hướng cắt giảm chi tiêu do lạm phát tăng cao, tình hình kinh tế khó 

khăn. 

Bên cạnh đó, nông dân trồng cà phê đang chịu áp lực trước chi phí phân bón và xăng dầu tăng cao, 
ảnh hưởng đến lợi nhuận. Một số hộ phải cắt giảm chi phí đầu vào, hạn chế bán ra để chờ giá tăng. 

Vì vậy, việc mua bán cà phê tại các đại lý vì thế cũng khá hạn chế. 

 

5. Dung lượng cà phê tại Anh và thị phần của Việt Nam 

Theo Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC), quý I/2022, Anh nhập khẩu cà phê đạt xấp xỉ 64,31 nghìn 

tấn, trị giá 353,46 triệu USD, tăng 32,8% về lượng và tăng 72,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.  

Trong đó, Anh nhập khẩu chủ yếu chủng loại cà phê HS 090111 (trừ cà phê rang xay và loại bỏ 
cafeine) và cà phê rang (không bao gồm cà phê đã khử cafeine), tỷ trọng chiếm lần lượt 73,59% và 

20,93% trong tổng lượng nhập khẩu quý I/2022, tốc độ tăng trưởng khả quan so với cùng kỳ năm 
2021.  

Đáng chú ý, Anh tăng mạnh nhập khẩu chủng loại cà phê đã khử caphêin (không bao gồm rang – HS 
090112), tốc độ tăng tới 101,9%. 
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Quý I/2022, giá nhập khẩu bình quân cà phê của Anh đạt mức 5.496 USD/tấn, tăng 29,9% so với 

cùng kỳ năm 2021. Trong đó, giá nhập khẩu bình quân cà phê của Anh từ tất cả các nguồn cung cấp 
chính tăng mạnh: Mức tăng cao nhất 93% từ Đức, lên 10.157 USD/tấn; mức tăng thấp nhất 35,1% từ 

Việt Nam, lên 2.372 USD/tấn. 

 

 

Về cơ cấu nguồn cung: Quý I/2022, Anh tăng mạnh nhập khẩu cà phê từ hầu hết các nguồn cung 
chính, ngoại trừ Indonesia. Số liệu thống kê từ ITC cho thấy: Nhập khẩu cà phê của Anh từ Việt Nam 

trong quý I/2022 đạt 14,9 nghìn tấn, trị giá 35,36 triệu USD, tăng 110,6% về lượng và tăng 184,6% về 
trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Thị phần cà phê của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Anh 

tăng từ 14,61% trong quý I/2021 lên 23,18% trong quý I/2022. Anh nhập khẩu cà phê từ Brazil trong 
quý I/2022 đạt 14,66 nghìn tấn, trị giá 62,53 triệu USD, tăng 16,9% về lượng và tăng 105,9% về trị giá 

so với cùng kỳ năm 2021. Thị phần cà phê của Brazil trong tổng lượng nhập khẩu của Anh giảm từ 
25,9% trong quý I/2021 xuống 22,8% trong quý I/2022.

Bảng 4: 5 thị trường cung cấp cà phê lớn nhất cho Anh trong quý I/2022 (Nguồn: ITC).

Bảng 3: Chủng loại cà phê nhập khẩu của Anh trong quý I/2022 (Nguồn: ITC).
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PHẦN III: 

1. Hoạt động của các doanh nghiệp cà phê không niêm yết 

Theo nhận định của các chuyên gia, nguồn cà phê từ Brazil giảm (do bước vào chu kỳ năng suất 

thấp hai năm một lần và ảnh hưởng bởi các yếu tố thời tiết bất lợi) sẽ là cơ hội cho các doanh nghiệp 
xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong năm 2022. 

Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (Vicofa) cho rằng ngành cà phê đang có cơ hội vượt qua con số 
kỷ lục 3,7 tỷ USD của năm 2012, để lần đầu tiên cán mốc 4 tỷ USD trong năm nay. 

Tuy nhiên, xuất khẩu cà phê của Việt Nam cũng phải đối mặt với nhiều thách thức. Trong nước, nông 

dân trồng cà phê đang chịu áp lực trước chi phí phân bón và xăng dầu tăng cao, ảnh hưởng đến lợi 
nhuận. Một số hộ phải cắt giảm chi phí đầu vào, hạn chế bán ra để chờ giá tăng. 

Vì vậy, việc mua bán cà phê tại các đại lý vì thế cũng hạn chế. Vicofa đưa ra cảnh báo, cho rằng giá 
cả vật tư phân bón tăng cao sẽ khiến nông dân cắt giảm đầu tư chăm bón. Điều này có thể khiến sản 

lượng cà phê robusta sụt giảm 10% trong vụ sắp tới. 

 

Vinacafe “khó chồng khó" 

Cuối tháng 5, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Đỗ Hữu Huy 
đã có buổi làm việc tại Tổng công ty Cà phê Việt Nam (Vinacafe). 

Đại diện Vinacafe cho biết, đợt bùng phát đại dịch COVID-19 lần thứ 4 tại Việt Nam từ tháng 4/2021 

đã xảy ra nghiêm trọng tại TP HCM và các tỉnh phía Nam, lây lan đến các tỉnh thành Tây Nguyên nơi 
mà toàn bộ các doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp của tổng công ty đang trú đóng, làm ảnh hưởng 

nghiêm trọng đến quản lý và chăm sóc vườn cây cà phê.  

Đặc biệt, thị trường tiêu thụ bị co hẹp, thiếu nguyên, nhiên, phụ liệu phục vụ sản xuất, biên giới bị 

đóng cửa, hàng hóa đóng băng không xuất khẩu được. 
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Bên cạnh đó, tình hình giá phân bón, xăng dầu tăng cao trong năm 2021 đã làm tăng chi phí đầu tư, 
diện tích tái canh chưa có sản phẩm chiếm tỷ lệ lớn, diện tích đang kinh doanh còn lại đa phần là cà 

phê già cỗi, năng suất thấp. Hạn hán kéo dài làm cho năng suất vườn cây bình quân trên địa bàn các 
tỉnh Gia Lai, Kon Tum giảm khoảng 20-30% sản lượng. 

Dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh chính của tổng công 

ty là xuất khẩu cà phê, trong đó thiếu container rỗng, tàu vận chuyển dẫn đến khách hàng ngoại 
chuyển hướng sang mua hàng nhập kho ngoại quan, công tác xuất khẩu gặp rất nhiều khó khăn.  

Cụ thể, số lượng cà phê xuất khẩu năm 2021 ước đạt 7.350 tấn/20.000 tấn; kim ngạch xuất khẩu ước 

đạt 12,5 triệu USD; số lượng cà phê bán nội địa ước đạt 4.200 tấn. 

 

Tập đoàn Trung Nguyên rút khỏi dự án 250 tỷ tại Lâm Đồng 

CTCP Cà phê Trung Nguyên (Tập đoàn Trung Nguyên) được giao 191 ha đất ở      

Lâm Đồng từ năm 2010 để làm dự án trồng rừng, chăn nuôi heo rừng và du lịch     
nghỉ dưỡng.  

Cụ thể trong mục tiêu dự án, Tập đoàn Trung Nguyên dự kiến chăn nuôi heo rừng và các loại gia súc, 

gia cầm dưới tán rừng, heo rừng nái lai sinh sản khoảng 1.000 con. Ngoài ra, dự án triển khai xây 
dựng nhà máy chế biến chè cao cấp 600 - 800 tấn nguyên liệu/năm và tổ chức khai thác du lịch sinh 

thái nghỉ dưỡng với tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng. 

Địa điểm thực hiện dự án thuộc một phần tiểu khu 443, xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm với thời gian 50 

năm. Tiến độ thực hiện dự án từ năm 2010 đến hết năm 2022 là hoàn thành các hạng mục đầu tư. 

Mặc dù hứa hẹn nhiều sự thay đổi bộ mặt kinh tế xã hội huyện Bảo Lâm nhưng thực tế, dự án của 
Tập đoàn Trung Nguyên để rừng bị phá và buộc phải bồi thường thiệt hại cho nhà nước. 

Theo thông tin từ UBND tỉnh Lâm Đồng, từ năm 2006 đến tháng 6/2020, tập đoàn này để thiệt hại tới 

hơn 100 ha rừng. Nhiều diện tích rừng bị người dân lấn chiếm, trồng cà phê, cây ăn quả nhưng không 

có biện pháp ngăn chặn kịp thời… 

Trao đổi với Báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 
tỉnh Lâm Đồng xác nhận đến nay, tỉnh đã thu hồi toàn bộ diện tích 65,13 ha rừng (đã trừ đi phần diện 

tích mất rừng yêu cầu doanh nghiệp phải bồi thường) đã cho Tập đoàn Trung Nguyên thuê, để giao 
cho Ban quản lý rừng phòng hộ Đam B’ri quản lý. 
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Dự án 33 tỷ đồng của Tập đoàn Cà phê Trung Nguyên chậm tiến độ 4 năm 

Cũng trong tháng 5 vừa qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng đã có giấy mời 

gửi các sở ban ngành và Tập đoàn Trung Nguyên về việc rà soát dự án Khu thưởng 
lãm và trưng bày sản phẩm cà phê Trung Nguyên Legend tại huyện Bảo Lâm. 

Thực tế vào năm 2017, UBND tỉnh Lâm Đồng có quyết định chủ trương đầu tư dự án Khu thưởng lãm 

và trưng bày sản phẩm cà phê Trung Nguyên Legend - Lộc An của Tập đoàn Trung Nguyên với tổng 
mức đầu tư là 33 tỷ đồng. 

Mục tiêu dự án là xây dựng không gian thưởng lãm và trưng bày để kinh doanh sản phẩm cà phê 
Trung Nguyên và các loại hàng hóa khác; kinh doanh dịch vụ ăn uống… trên diện tích đất 15.529 m2 

với các công trình kiến trúc như xây dựng mới các hạng mục nhà bán hàng, nhà ở nhân viên, chòi; cải 
tạo các hạng mục như khu triển lãm và kinh doanh cà phê, 3 nhà kho, nhà vệ sinh, văn phòng, nhà ở 

nhân viên; xây dựng không gian cà phê ngoài trời, bể nước, hồ cảnh quan, bãi đậu xe. 

Chủ đầu tư cam kết tiến độ thực hiện dự án từ cuối năm 2017 đến hết quý III/2019, sẽ hoàn thành và 
đưa dự án vào hoạt động. Cam kết là vậy nhưng dự án đến nay vẫn chưa được triển khai và để xảy ra 

hàng loạt vi phạm về pháp lý. 

Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm xác nhận, từ khi có quyết định triển khai dự án, Tập đoàn Trung 

Nguyên gần như không triển khai các hạng mục đầu tư như cam kết ban đầu. 

Còn theo Thanh tra Bộ Kế hoạch Đầu tư, đến thời điểm kiểm tra, Tập đoàn Trung Nguyên mới hoàn 
thành các thủ tục pháp lý (ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án; kế hoạch bảo vệ môi trường), chưa tiến 

hành đầu tư xây dựng, chậm tiến độ 4 năm, vi phạm quy định của Luật Đất đai 2013. 

Kết quả thanh tra còn phát hiện, hồ sơ dự án, thẩm định, phê duyệt, chủ trương đầu tư dự án của Tập 

đoàn Trung Nguyên không đảm bảo quy định. 

 

Trung Nguyên nhảy vào bán lẻ, xây không gian bán lẻ chuyên về cà phê lớn 
nhất thế giới tại Buôn Ma Thuột 

Trung Nguyên Legend sẽ xây dựng không gian bán lẻ chuyên về cà phê lớn nhất thế 

giới tại dự án Thành phố Cà phê tại Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. 

Mục tiêu của việc xây dựng không gian bán lẻ chuyên về cà phê lần này, theo Trung Nguyên Legend, 
là để thực sự đưa Buôn Ma Thuột trở thành điểm đến của hơn 2,5 tỷ người yêu và đam mê trên toàn 

cầu; biến nơi đây thành địa điểm tạo dựng giá trị lâu dài về đầu tư cũng như tạo ra cộng đồng sống 

đặc sắc, khác biệt của thế giới. 

Cách đây hơn 15 năm, ông Đặng Lê Nguyên Vũ - Chủ tịch Trung Nguyên Legend từng chia sẻ đề án 
đầy tâm huyết về việc xây dựng Buôn Ma Thuột trở thành "Thiên đường của cà phê thế giới". Mục 
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tiêu này được Trung Nguyên Legend kiên trì theo đuổi với việc đầu tư hàng loạt các dự án trọng điểm 
tại đây như khu đô thị Thành phố Cà phê; Bảo tàng Thế giới Cà phê; Làng cà phê... 

 

2. Hoạt động của các doanh nghiệp cà phê niêm yết, giao dịch UPCoM 

CTCP Cà phê Petec (Mã: PCF)  

Ngày 25/5, Cà phê Petec cho biết đã bổ nhiệm bà Lê Thị Toàn Dung giữ chức Phó Trưởng 
phòng – Phụ trách Kế toán toàn công ty trong thời hạn một năm tính từ ngày 1/6. Vị trí này 

trước đó thuộc về ông Nguyễn Xuân Duy khi nhân sự này đã nộp đơn nghỉ việc. 

 

CTCP Cà phê Ea Pốk (Mã: EPC) 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 diễn ra cuối tháng 4 của Cà phê 
Ea Pốk đã thông qua tất cả các tờ trình. Cụ thể kế hoạch cho năm 2022, doanh thu ngành cà phê là 

25,5 tỷ đồng, trong đó sản xuất thu về dự kiến 14 tỷ và thu mua là 11,5 tỷ. Tuy nhiên lợi nhuận thu về 
mục tiêu lỗ 4,1 tỷ đồng, trong đó riêng sản xuất cà phê lỗ hơn 3,9 tỷ. Năm nay, công ty dự kiến dành 

ra 11,2 tỷ đồng đầu tư cho vườn cà phê. 

Trước đó, vào năm 2021, do dịch COVID-19, nhiều công nhân bỏ về quê và tình hình an ninh chính trị 

diễn biến phức tạp, Cà phê Ea Pốk chỉ ghi nhận doanh thu thuần gần 24 tỷ đồng, giảm 70% so với 
năm trước đó. Công ty lỗ sau thuế hơn 19 tỷ, trong khi cùng kỳ lãi hơn trăm triệu đồng. Số lỗ này đã 

khiến tổng lỗ lũy kế của công ty lên hơn 27 tỷ đồng tính đến cuối tháng 12/2021. 

Theo kế hoạch năm 2022, công ty tiếp tục chủ trương chuyển đổi cây trồng trên một số diện tích cà 
phê kém hiệu quả và trên diện tích đất trống hiện có của công ty. 

Nhằm khắc phục lỗ của năm 2021, Cà phê Ea Pốk sẽ trồng đa canh, xen canh nhiều loại cây trồng 
như Bơ Cu Ba, Mít Thái da xanh xen canh với các loại cây chuối,…; đầu tư nuôi giun trùn quế dưới mái 

điện năng lượng để tận dụng triệt để nguồn phân bò tươi từ ngành chăn nuôi bò, phân của trùn quế 
sẽ được đưa vào hệ thống sản xuất phân vi sinh dạng viên.
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PHẦN IV: 

Thành phố Thượng Hải mở cửa trở lại 

Tại Trung Quốc, lệnh phong tỏa cảng Thượng Hải và Bắc Kinh đang dần được dỡ bỏ. Điều này khiến 

một số người tham gia thị trường cho rằng tiêu thụ cà phê sẽ được thúc đẩy trong thời gian tới.  

Tuy nhiên, theo NCIF, mặc dù cảng Thượng Hải đã được dỡ bỏ lệnh phong tỏa nhưng không thể một 
sớm một chiều giải quyết được lượng hàng hóa dồn ứ tại Trung Quốc. Giá cước từ cảng lên hàng tại 

Trung Quốc hiện cao gấp 20 lần cước từ Mỹ để đưa hàng sang châu Á. Chính vì vậy, đường đi của 

hàng hóa xuất khẩu Việt Nam vẫn chịu ảnh hưởng tiêu cực ít ra trong vài tháng nữa, nếu như dịch 
COVID-19 hoàn toàn lắng dịu. 

Dù không ít nhà kinh doanh cà phê Việt Nam đã chọn hướng thuê tàu rời để đưa hàng sang các nước 

nhập khẩu, nhưng chỉ các doanh nghiệp lớn, có mạng lưới hoạt động rộng khắp mới có khả năng 
thuê tàu cho riêng mình. Doanh nghiệp cà phê Việt Nam, thường chỉ cỡ trung và nhỏ, bán qua trung 

gian là chủ yếu, nên chưa thể chủ động bán hàng như trước đại dịch. Sức bán vì vậy mà hạn chế. 

Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (Vicofa) cho biết năm 2021, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu 

cà phê lớn thứ 8 của Việt Nam, tăng 4 bậc so với năm 2018. 

4 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu cà phê sang Trung Quốc tăng mạnh 14.000 tấn, 44 triệu USD. So 
với cùng kỳ năm 2021, sản lượng xuất khẩu giảm nhưng kim ngạch vẫn tăng nhờ giá bán cà phê 

phục hồi và tỷ trọng cà phê chế biến cao. 

Tổ chức cà phê thế giới (ICO) cũng đánh giá Trung Quốc là thị trường mới nổi về tiêu dùng cà phê, 
mức tiêu thụ ở mức cao và ổn định.
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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. 

Hiệp hội cà phê – Cacao Việt Nam (Vicofa) 

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) 
Barchart 

Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - Xã hội        
Quốc gia (NCIF) 

 

 

Báo Lao Động 
Tổng Cục Hải quan 

Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) 

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) 

Báo cáo “Thị trường cà phê tháng 5/2022” được biên tập viên mục Hàng hóa của VietnamBiz tổng hợp và trình bày. 

Các số liệu, thông tin và những phân tích được tổng hợp trong báo cáo này 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. 

VietnamBiz sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường đối với bất kì 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. 
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Trịnh Huyền Trang

Thư ký toà soạn phụ trách mục Hàng hóa – trang TTĐTTH VietnamBiz 

Hotline: 099 522 2999 

Email: info@vietnambiz.vn 
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