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TÓM TẮT THÁNG 5/2022 

 

     

Vụ mùa tại Việt Nam, Ấn Độ và Campuchia đã kết thúc, trong khi Malaysia, Brazil và 

Indonesia vẫn đang trong giai đoạn thu hoạch. Trong 5 tháng đầu năm nay, xuất khẩu          
tiêu của các nhà cung cấp lớn đều sụt giảm mạnh, với Việt Nam giảm 17,8% và Brazil        

giảm 20,9%... 

Cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine, cộng với việc Trung Quốc kiên trì chính sách Zero 
COVID và lạm phát cao đã khiến nhu cầu tiêu thụ hồ tiêu toàn cầu giảm khoảng 40.000 - 

50.000 tấn từ đầu năm 2022 cho đến nay. Ngoài ra, vụ tiêu mới ở Brazil hứa hẹn đạt sản 
lượng tốt. Do đó, giá tiêu thế giới có khả năng sẽ đi ngang trong thời gian tới. 

Mặc dù nguồn cung trong nước khá dồi dào và xuất khẩu giảm nhưng 5 tháng đầu năm nay 

các doanh nghiệp vẫn nhập khẩu khối lượng lớn lên đến 17.852 tấn hồ tiêu từ thế giới, tăng 
9,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá tiêu nhập khẩu theo ghi nhận cao hơn cả giá tiêu nội địa. 

 
Xuất khẩu hồ tiêu của nước ta sụt giảm trong những tháng đầu năm chủ yếu là do gặp khó 

khăn tại thị trường Trung Quốc. Việc Trung Quốc thắt chặt kiểm soát dịch bệnh COVID-19    
tại các cửa khẩu biên giới đất liền đã ảnh hưởng không nhỏ đến xuất khẩu tiêu sang thị 

trường này. 

Sau khi giảm mạnh trong tháng 5, giá tiêu đen tại các tỉnh Tây Nguyên có xu hướng phục hồi 

trở lại trong nửa đầu tháng 6 với mức giá dao động trong khoảng 72.000 – 75.500 đồng/kg. 
Tuy nhiên mức giá này vẫn đang thấp hơn đáng kể so với 80.000 đồng/kg hồi đầu năm. 

 
Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công Thương nhận định thời điểm hiện tại giá hồ tiêu của Việt 
Nam phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc khi mà các nhà nhập khẩu châu Âu và Mỹ đã ký 

hợp đồng đến cuối năm nay. Doanh nghiệp đã dự trữ đủ lượng hàng để sản xuất và xuất khẩu 
nên lực mua chậm và yếu hơn so với diễn biến của thị trường. 
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PHẦN I: 

 

Nguồn cung dồi dào trong khi nhu cầu từ Trung Quốc sụt giảm đã đẩy giá tiêu thế giới xuống mức 
thấp nhất trong nhiều tháng qua. 

 

 Sản xuất 

Thời điểm hiện tại, vụ mùa tại Việt Nam, Ấn Độ và Campuchia đã kết thúc, trong khi Malaysia, Brazil 
và Indonesia vẫn đang trong giai đoạn thu hoạch.  

Theo các nguồn tin thương mại tại Ấn Độ, vụ thu hoạch tiêu của nước này vừa kết thúc có khả năng 
đạt khoảng 55.000 tấn, tăng so với khoảng 40.000 - 45.000 tấn của năm ngoái. Hiện thương nhân và 

người trồng tiêu đang có xu hướng giữ lại hàng do giá trên thị trường đang trên đà giảm. 

Còn tại Brazil, sản lượng năm nay cũng được đánh giá là tương đối khả quan. Vào năm ngoái, diện 
tích tiêu đen tại bang Espírito Santo, bang trồng tiêu lớn nhất tại Brazil đã tăng 5% lên 821 ha, đưa 

sản lượng tiêu đen của bang này tăng 6,6% lên mức 72.071 tấn. 

Dựa trên dữ liệu từ Viện Địa lý và Thống kê Quốc gia Brazil (IBGE), khoảng 93% lượng tiêu đen hiện 

đang được sản xuất tại phía Bắc của bang Espírito Santo, do điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng thuận 
lợi cho việc trồng tiêu, nơi có khí hậu nóng ẩm. 

Trong khi đó, tại Indonesia, thu hoạch tiêu cũng đã bắt đầu ở Bangka, Belitung… và dự kiến sẽ diễn ra 

ở tất cả các địa điểm khác vào cuối tháng 6. Do đó, lượng khách đến mua hàng dự kiến sẽ tăng vào 
tháng 7 tới. 

Theo IPC, tổng nguồn cung toàn cầu năm 2022 ước đạt 535 ngàn tấn, giảm 2,6% so với năm 2021 
và lượng giảm chủ yếu đến từ Việt Nam và Indonesia. 

 

 Xuất khẩu, nhập khẩu 

a. Xuất khẩu 

Trong 5 tháng đầu năm nay, xuất khẩu tiêu của các nhà cung cấp lớn đều sụt giảm mạnh. Trong 

đó, xuất khẩu Việt Nam giảm 17,8% và Brazil giảm 20,9%. Ngoài ra, xuất khẩu của Indonesia cũng 
giảm tới 22,2% sau 4 tháng. 
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Thị trường đang phải đối mặt với nhiều khó khăn do thiếu vắng lực mua từ Trung Quốc, một trong 
những người mua lớn nhất thế giới.  

 

 

 

Brazil: Theo số liệu của Trung tâm Thống kê Ngoại thương Nhà nước Brazil (Comex Stat), 
xuất khẩu hồ tiêu của Brazil trong tháng 5 chỉ đạt 4.767 tấn, giảm 36% so với tháng trước 

và giảm 44% so với cùng kỳ năm ngoái. 

 

Bảng 1: Xuất khẩu hồ tiêu của một số nước trong năm 2022                                                

(Nguồn: Trung tâm Thương mại Quốc tế và cơ quan Hải quan, Thống kê các nước). 

Biểu đồ 1: Lượng hồ tiêu xuất khẩu của Brazil sang một số thị trường chính trong 5 tháng đầu năm 2022                                     

(Nguồn: Comex Stat). 
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Lũy kế 5 tháng đầu năm, xuất khẩu tiêu của Brazil đã giảm 20,9% so với cùng kỳ, xuống còn 32.425 
tấn. Trong đó, xuất khẩu sang UAE, Đức, Mỹ, Pakistan… đều giảm mạnh. 

Tuy nhiên, Việt Nam, nước xuất khẩu hồ tiêu hàng đầu thế giới lại đang trở thành khách hàng lớn 

nhất của Brazil với khối lượng đạt 6.281 tấn sau 5 tháng, tăng mạnh 50% so với cùng kỳ năm ngoái 
và là mức cao nhất kể từ trước đến nay.  

Giá tiêu mà Việt Nam nhập khẩu từ Brazil đạt bình quân 3.856 USD/tấn (FOB),  tăng 55,7% so với 

cùng kỳ nhưng vẫn thấp hơn vài trăm đô la so với giá bán của Brazil cho các thị trường như Đức, Ấn 
Độ, Mỹ... 

 

Campuchia: Theo Bộ Nông, lâm, ngư nghiệp Campuchia, nước này đã xuất khẩu 5.559 tấn 
hồ tiêu trong 5 tháng đầu năm, giảm 25,5% so với cùng kỳ. 

Trong đó, Việt Nam là thị trường tiêu thụ lớn nhất với 5.131 tấn, chiếm 92,3% tỷ trọng, tiếp theo là 
Đức (356 tấn), Đài Loan (21 tấn), Malaysia (14 tấn), Pháp (10,5 tấn), Bỉ (8,8 tấn) và Cộng hòa Séc   

(7,9 tấn)… 

Các biện pháp hạn chế nhập cảnh do COVID-19 gây ra ở các nước láng giềng và việc kiểm tra hàng 
hóa chặt chẽ hơn có thể là nguyên nhân khiến xuất khẩu hồ tiêu giảm, Bộ Nông, lâm, ngư nghiệp 

Campuchia cho biết. 

Tiêu của Campuchia thường được thu hoạch thủ công từ tháng 1 đến tháng 5, trước khi gió mùa Tây 

Nam kéo theo mùa mưa từ giữa tháng 5. Trong mùa thu hoạch cao điểm, giá tiêu giảm xuống trung 
bình 13.000 Riel (3,2 USD)/kg, từ mức 16.000 Riel hồi tháng 1. 

Trước việc giá tiêu giảm, ông Mak Ny, Chủ tịch Liên đoàn Hồ tiêu và Gia vị Campuchia(CPSF) cho 

rằng nguyên nhân là thương lái Việt Nam hạ giá. Vì vậy, Liên đoàn đang liên kết các nông dân lại với 
nhau và tìm kiếm các nhà xuất khẩu để mua tiêu trực tiếp từ người trồng, mà không cần phải phụ 

thuộc vào các thương lái Việt Nam, Phnompenhpost đưa tin. 

  

b. Nhập khẩu 

Mỹ: Nhập khẩu hồ tiêu của Mỹ trong những tháng đầu năm nay tiếp tục xu hướng tăng 

bất chấp lạm phát của nước này đang ở mức cao nhất 40 năm và doanh số bán lẻ ghi 
nhận sự sụt giảm do người tiêu dùng cắt giảm chi tiêu.  
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Số liệu của Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (USITC) cho 
thấy, trong 4 tháng đầu năm, Mỹ đã nhập khẩu tổng 

cộng 28.671 tấn hồ tiêu với giá trị gần 142,3 triệu USD, 
tăng 5,5% về lượng và tăng 61% về trị giá so với cùng kỳ 

năm ngoái. 

Điều này cho thấy nhu cầu đối với loại gia vị này của 
người tiêu dùng tại Mỹ vẫn không hề suy giảm trước tác 

động của lạm phát cao. 

Đáng chú ý, 74% lượng hồ tiêu nhập khẩu vào thị trường 

Mỹ trong 4 tháng đầu năm nay được cung cấp bởi các 
nhà cung cấp Việt Nam, đạt 21.170 tấn, tăng mạnh 

25,3% so với cùng kỳ năm trước. 

Trong khi đó, nhập khẩu tiêu của Mỹ từ một số nhà cung 
cấp khác lại giảm mạnh như Brazil giảm 32,9%, 

Indonesia giảm 45,7%... 

 

EU: Nhập khẩu hồ tiêu của châu Âu cũng trong xu hướng tăng trong những tháng đầu năm 

nay. Theo số liệu của Cơ quan Thống kê Châu Âu (Eurostat), lượng hồ tiêu nhập khẩu của 
Liên minh châu Âu (EU) đã tăng 7% trong quý I/2022, lên mức 24.981 tấn.  

Trong đó, tiêu nhập khẩu từ ngoài khối tăng 14% lên 17.154 tấn. Tuy nhiên, giao dịch nội khối giảm 

5,8%, xuống còn 7.826 tấn.  

Việt Nam vẫn giữ thị phần lớn nhất trong tổng nhập khẩu hồ tiêu của EU trong quý I với 8.278 tấn, 

tăng tới 34,6% so với cùng kỳ. Ngoài ra, EU cũng tăng 2% lượng tiêu nhập khẩu từ Brazil và tăng 6,2% 
từ Indonesia. 

 

Trung Quốc: Nhập khẩu tiêu của Trung Quốc trong tháng 4 có xu hướng tăng trở lại với 
mức tăng 89,2% so với tháng trước và tăng 6,1% so với cùng kỳ, đạt 1.556 tấn. Chủ yếu là 

do lượng tiêu nhập khẩu từ Indonesia tăng tới 301,7% so với tháng 4, lên mức 1.125 tấn. 

Nhưng tính chung 4 tháng đầu năm, nhập khẩu tiêu của Trung Quốc vẫn ghi nhận mức giảm mạnh 
47,7% về lượng và 28,5% về trị giá, chỉ đạt 3.008 tấn, tương đương trị giá 14,3 triệu USD. Dịch bệnh 

bùng phát tại Trung Quốc đã ảnh hưởng đáng kể đến nhu cầu tiêu thụ hồ tiêu của nước này.  

Theo đó, nhập khẩu tiêu của Trung Quốc từ hầu hết thị trường chính đều giảm mạnh trong 4 tháng 

qua với Indonesia giảm 60,7% (đạt 1.434 tấn, chiếm 48% tỷ tọng), tiếp theo là Việt Nam giảm 14,6% 
(đạt 897 tấn), Malaysia giảm 82,4%... 

Biểu đồ 2: Thị phần hồ tiêu Việt Nam tại Mỹ trong 

4 tháng đầu năm 2022 (Nguồn: USITC). 
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Riêng lượng tiêu nhập khẩu từ Brazil tăng mạnh 35,4% lên mức 566 tấn. Tiêu Brazil được nhập khẩu 
vào Trung Quốc có giá trung bình 3.698 USD/tấn, thấp hơn mức giá 4.624 USD/tấn của Việt Nam và 

4.968 USD/tấn của Indonesia. 

 

Ấn Độ: Tại Ấn Độ, tính đến đầu tháng 6, giá tiêu nội địa của quốc gia Nam Á này đã giảm 
5% trong ba tuần qua, xuống còn 490 - 495 Rupee/kg đối với tiêu chưa phân loại tại thị 

trường đầu mối Kochi, The Hindu Business Line đưa tin. 

Ông Kishore Shamji, một nhà kinh doanh hạt tiêu ở Kochi, cho rằng, giá sụt giảm là do sự sẵn có của 

tiêu Việt Nam trên thị trường từ biên giới Ấn Độ - Myanmar, nơi chính quyền cho phép mua bán hàng 
đổi hàng. 

Các nhà tài trợ của hoạt động buôn bán tiêu này đến từ Singapore, đã tạo điều kiện thuận lợi cho các 

chuyến hàng của cả Việt Nam và Brazil thâm nhập vào Ấn Độ bằng đường bộ qua biên giới. 

Đồng thời, ông Kishore Shamji cho biết hiện rất nhiều tiêu nhập khẩu giá rẻ có sẵn với số lượng tốt 

tại các thị trường tiêu thụ lớn như Delhi, Mumbai và Jaipur. Điều này đã ảnh hưởng đáng kể đến nhu 
cầu tiêu thụ và nhiều công ty đa quốc gia đang thu mua nguyên liệu thô thông qua các đại lý của họ.  

Cũng có báo cáo về sự sẵn có của hồ tiêu Sri Lanka trên thị trường, mặc dù giá đã giảm từ 5.800 

USD/tấn xuống 5.600 USD/tấn. Dự kiến, giá sẽ còn giảm nữa khi vụ thu hoạch ở quốc gia láng giềng 
sắp kết thúc. 

Ông Kishore Shamji nhận định “nếu không có hàng nhập khẩu thì giá nội địa có thể đã tăng, đặc biệt 
là khi bắt đầu có gió mùa - thời điểm nhu cầu thường có xu hướng đi lên”. 

Còn theo KK Vishwanath, Điều phối viên của Tổ chức Người trồng tiêu đen Ấn Độ, lượng tiêu thụ từ 

các thị trường phía Bắc giảm do đợt nắng nóng cũng ảnh hưởng đến giá nội địa. Đồng thời theo các 
nguồn tin, sản lượng tiêu trong vụ thu hoạch mới đây của Ấn Độ cũng tăng đáng kể. 

 

 Diễn biến giá 

Thời gian qua là cao điểm thu hoạch tại nhiều nước, trong khi nhu cầu từ Trung Quốc yếu đã gây áp 

lực giảm giá lên thị trường hồ tiêu. Tính bình quân trong tháng 5 giá tiêu đen của các nước xuất khẩu 
đã giảm 3 – 5,5% so với tháng trước đó. 

Đà giảm này tiếp tục kéo dài sang đến nửa đầu tháng 6, với mức giảm 5 – 10%. Cụ thể, giá tiêu đen 
tại Brazil đã tụt xuống chỉ còn 3.450 USD/tấn, giảm 10,4% so với tháng trước và là mức thấp nhất 

trong hơn một năm qua.  

Tương tự, giá tiêu đen tại Indonesia giảm 7,8%, xuống còn 3.648 USD/tấn. Trong khi giá tiêu đen tại 
Ấn Độ cũng giảm 2,4%, chỉ đạt 6.463 USD/tấn. 
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Tại cảng khu vực TP. HCM của Việt Nam, tính đến ngày 15/6, giá tiêu đen loại 500g/l và 550g/l xuất 
khẩu giảm 4,8 – 6,3% (tương ứng 200 USD/tấn và 250 USD/tấn) so với cuối tháng trước, xuống còn 

3.700 USD/tấn và 3.950 USD/tấn.  

 

 

  

 
Biểu đồ 4: Giá bình quân tiêu trắng thế giới từ năm 2021 đến nửa đầu tháng 6/2022 (Nguồn: IPC). 

Biểu đồ 3: Giá bình quân tiêu đen thế giới từ năm 2021 đến nửa đầu tháng 6/2022 (Nguồn: IPC). 



 

10 
 

THỊ TRƯỜNG HỒ TIÊU THẾ GIỚI THÁNG 5/2022 

Trên thị trường tiêu trắng, tính đến ngày 15/6 giá tiêu trắng của Việt Nam giảm 3% (tương ứng 200 
USD/tấn) so với cuối tháng trước, xuống còn 5.750 USD/tấn. Giá tiêu trắng của Indonesia cũng giảm 

175 USD/tấn, dao động ở mức 6.313 USD/tấn.  

Trước đó, trong tháng 5 giá tiêu trắng của Việt Nam và Indonesia giảm 1,5 – 2,2%. 

 

 Dự báo 

Theo các nhà phân tích, cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine, cộng với việc Trung Quốc kiên trì 
chính sách Zero COVID và lạm phát cao đã khiến nhu cầu tiêu thụ hồ tiêu toàn cầu giảm khoảng 

40.000 - 50.000 tấn từ đầu năm 2022 cho đến nay. Ngoài ra, vụ tiêu mới ở Brazil hứa hẹn đạt sản 
lượng tốt. Do đó, giá tiêu thế giới có khả năng sẽ đi ngang trong thời gian tới. 

Còn theo dự báo của Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công Thương, thị trường hạt tiêu toàn cầu sẽ khởi 
sắc trở lại khi một vài thành phố của Trung Quốc đã bắt đầu gỡ phong tỏa. Tuy nhiên, giá hạt tiêu thế 

giới vẫn chịu áp lực do căng thẳng địa chính trị tại Đông Âu khiến giá năng lượng và lạm phát ở mức 
cao, người dân có xu hướng tiết kiệm chi tiêu khiến nhu cầu tiêu thụ vẫn ở mức thấp. 

Trong khi đó, Công ty Nedspice cho rằng trong những tháng đầu năm nay giá tiêu ổn định do lượng 

hàng dự trữ đủ để đáp ứng nhu cầu. Người mua Trung Quốc và các nhà xuất khẩu lớn ở Việt Nam 
chủ yếu nghe ngóng thị trường, trong khi nông dân và giới đầu cơ có xu hướng giữ hàng do kỳ vọng 

mức giá cao hơn. 

Sản lượng hồ tiêu toàn cầu năm nay dự kiến thấp hơn năm ngoái, cùng với giá tăng mạnh trong vụ 

thu hoạch năm 2021 đã thu hút nhiều nhà đầu cơ hơn. Khi giá không đổi và lãi suất tăng, một số nhà 
đầu cơ đối mặt với các vấn đề về dòng tiền, đặc biệt là những người đi vay tiền để đầu cơ. Điều này 

có thể đẫn đến việc bán tháo kéo thị trường đi xuống. 

Mặc dù năm nay sản lượng của Việt Nam giảm, nhưng nhu cầu giảm đã dẫn đến xu hướng thị trường 
đi xuống trong thời gian gần đây. Nedspice dự báo, trong ngắn hạn, thị trường dự kiến dao động 

quanh mức giá hiện tại cho đến khi có một bức tranh rõ ràng về thị trường năm 2023. 

Đồng thời, những tín hiệu đầu tiên cho niên vụ 2023 của Việt Nam là khả quan. Đó là việc mùa mưa 

đến đúng lúc, và quá trình thụ phấn của cây tốt hơn so với năm ngoái. Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm 
để ước tính sản lượng và đánh giá vụ mùa năm tới. 
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THỊ TRƯỜNG HỒ TIÊU VIỆT NAM THÁNG 5/2022 

PHẦN II: 

 

Mặc dù sản lượng giảm nhưng nhìn chung giá tiêu nội địa và xuất khẩu của Việt Nam có chiều 
hướng đi xuống trong những tháng đầu năm nay. Tính đến giữa tháng 6, giá tiêu đen tại các tỉnh Tây 

Nguyên đã giảm xuống mức 72.000 – 75.500 đồng/kg so với mức giá 80.000 đồng/kg của tháng 1. 

 Nguồn cung 

Hiện tại, khu vực Tây Nguyên đang ở cao điểm mùa mưa, với lượng mưa lớn, độ ẩm cao. Điều này dễ 

phát sinh sâu bệnh, dịch hại trên các loại cây trồng. Do đó, nông dân các địa phương đang tập trung 
chăm sóc, phòng bệnh cho vườn cây theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp. 

Đối với hồ tiêu hiện đang giai đoạn phân hóa mầm hoa, đậu quả non, nếu chăm sóc không tốt dễ 

mất mùa. Ngành nông nghiệp lưu ý bà con cần thực hiện các biện pháp tỉa cành che bóng, cắt bỏ 
cành chạm đất, đào rãnh thoát nước.  

Các đối tượng gây hại hồ tiêu nhiều trong những tháng mùa mưa đều nguy hiểm như: Tuyến trùng, 
chết nhanh, chết chậm... Do đó, bà con cần tập trung phòng, ngừa có hiệu quả các loại dịch bệnh 

này. 

Với việc giá tiêu tăng không lại với giá các mặt hàng nguyên vật liệu hiện nay, thì việc đầu tư cho vụ 
mới của nông tiêu sẽ bị hạn chế. Người nông dân tiếp tục không đầu tư sẽ khiến các vườn tiêu cho 

năng suất thấp, ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng chung vụ 2022 – 2023, theo Báo Nông 

nghiệp Việt Nam. 

 

 Nhập khẩu 

Theo thống kê từ Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA), trong tháng 5, Việt Nam đã nhập khẩu 5.747 tấn 
hồ tiêu các loại, tăng 63,7% so với tháng 4.  

Như vậy, sau 5 tháng đầu năm, các doanh nghiệp đã nhập khẩu 17.852 tấn hồ tiêu, so với cùng kỳ 

năm trước tăng 9,1% (tương đương 1.495 tấn). Trong đó tiêu đen đạt 15.140 tấn, tiêu trắng đạt 
2.712 tấn. 
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Campuchia, Brazil và Indonesia tiếp tục là 3 nguồn cung hồ tiêu chủ yếu vào Việt Nam, chiếm 87,9% 
tổng khối lượng nhập khẩu. Trong đó, Campuchia đạt cao nhất với 7.647 tấn, tăng 136,9%; Brazil đạt 

5.075 tấn, tăng 12,8% và từ Indonesia đạt 2.964 tấn, giảm 50,5%. 

Olam tiếp tục là doanh nghiệp nhập khẩu hồ tiêu lớn nhất của nước ta, chủ yếu từ Campuchia và 
Brazil đạt 7.082 tấn, tăng 1,5% và chiếm 36,7% tổng lượng nhập khẩu. Các doanh nghiệp nhập khẩu 

lớn khác có thể kể đến như: Liên Thành, Hồng Vũ và Trân Châu cũng có lượng nhập khẩu tăng đột 
biến với mức tăng 3.646%, 590,8% và 296,9%.  

Đáng chú ý, giá tiêu đen mà các doanh nghiệp nhập khẩu từ Campuchia và Brazil trong tháng 5 đạt 

bình quân là 3.654 và 3.815 USD/tấn, tương ứng khoảng 85.300 – 89.000 đồng/kg, cao hơn mức 

giá 72.000 – 75.500 đồng/kg của tiêu trong nước. 

  

  

 

 Tình hình xuất khẩu 

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, trong tháng 5, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam đạt 
21.844 tấn, trị giá 98,4 triệu USD, giảm 21,3% về lượng nhưng tăng 3,4% về trị giá so với cùng kỳ.  

Bảng 2: Việt Nam nhập khẩu hồ tiêu từ các thị trường chính trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2022 

(Nguồn: Số liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam). 
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Lũy kế 5 tháng đầu năm, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam đạt 99.542 tấn, trị giá 460,5 triệu USD, 
giảm 17,8% về lượng, nhưng tăng 21,6% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.  

Tuy khối lượng hồ tiêu xuất khẩu đang giảm trong năm thứ hai liên tiếp nhưng Việt Nam vẫn đang 

dẫn đầu về xuất khẩu hồ tiêu toàn cầu, vượt xa các đối thủ cạnh tranh khác như Brazil, Indonesia…  

  

 

Giá xuất khẩu tiêu trong tháng 5 giảm tháng thứ hai liên tiếp, với mức giảm 2,7% so với tháng trước, 
xuống còn bình quân 4.504 USD/tấn. Mặc dù vậy, tính chung 5 tháng đầu năm, giá xuất khẩu tiêu 

vẫn tăng mạnh 47,9% so với cùng kỳ năm ngoái lên mức bình quân 4.627 USD/tấn.   

 

Biểu đồ 5: Xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam giai đoạn 2021 - 2022 (Nguồn: Số liệu từ Tổng cục Hải quan Việt Nam). 

Biểu đồ 6: Giá xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam năm giai đoạn 2020 - 2022 

(Nguồn: Số liệu từ Tổng cục Hải quan Việt Nam). 
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Sau khi giảm vào năm ngoái, tỷ trọng tiêu đen nguyên hạt trong tổng xuất khẩu đang có xu hướng 
tăng lên trong 5 tháng đầu năm nay, chiếm 71% khối lượng (tương ứng 71.737 tấn). Đứng thứ hai là 

tiêu đen đã xay với tỷ trọng 13% (13.106 tấn), tiêu trắng nguyên hạt chiếm 11% (11.261 tấn), còn lại 
là tiêu trắng xay và tiêu ngâm giấm, mộc, đầu đinh, xanh, hồng,…  

 

Xuất khẩu hồ tiêu của nước ta sụt giảm trong những tháng đầu năm chủ yếu là do tình hình xuất 
khẩu sang Trung Quốc gặp nhiều khó khăn. Việc Trung Quốc thắt chặt kiểm soát dịch bệnh COVID-

19 tại các cửa khẩu biên giới đất liền đã ảnh hưởng không nhỏ đến xuất khẩu tiêu sang thị trường 
này. 

Theo số liệu từ VPA, lượng hồ tiêu xuất khẩu sang Trung Quốc trong tháng 5 chỉ đạt 263 tấn, giảm 
18 lần so với 4.726 tấn của cùng kỳ. Điều này khiến lượng hồ tiêu xuất khẩu sang thị trường này 

trong 5 tháng đầu năm chỉ đạt 2.610 tấn, giảm 9 lần (21.047 tấn) so với 23.657 tấn cùng kỳ năm 
ngoái. 

Trung Quốc đã tụt xuống thứ 9 về thị trường tiêu thụ hồ tiêu của Việt Nam từ vị trí thứ 2 của năm 

ngoái, với tỷ trọng giảm xuống còn 2,6% từ mức 20% của cùng kỳ. 

Được biết có đến 90% lượng hồ tiêu của nước ta xuất khẩu sang Trung Quốc đi theo đường tiểu 

ngạch, chủ yếu là qua cửa khẩu Chi Ma (Lạng Sơn) và Tà Lùng (Cao Bằng). Tuy nhiên từ đầu năm 
đến nay Trung Quốc đa phần đóng cửa để chống dịch nên lượng hàng hóa thông quan tại 2 cửa 

khẩu này rất thấp. 

Ngoài ra, Trung Quốc tiếp tục siết chặt điều kiện nhập khẩu nông sản và nhiều biện pháp quản lý an 
toàn thực phẩm nhập khẩu từ đầu năm nay cũng gây trở ngại cho các doanh nghiệp xuất khẩu tiêu 

của Việt Nam.  

Biểu đồ 7: Tỷ trọng chủng loại hồ tiêu xuất khẩu của 

Việt Nam tính theo lượng trong 5 tháng đầu năm 

2022 (Nguồn: Số liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam).  
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Trong khi đó, Mỹ tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh xuất khẩu hồ tiêu 5 tháng đầu năm nay, 
chiếm 26% tổng khối lượng xuất khẩu với 25.899 tấn, trị giá gần 128 triệu USD, tăng 4,4% về lượng và 

tăng tới 52,1% về trị giá so với cùng kỳ. 

Bên cạnh đó, lượng hồ tiêu xuất khẩu sang một số thị trường chủ chốt khác tăng trưởng mạnh ở 
mức hai con số như: Ấn Độ tăng 41,5%, UAE tăng 10,5%, Đức tăng 21,5%, Hà Lan tăng 31,6%, Hàn 

Quốc tăng 44,9%... 
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 Diễn biến giá 

 

Bảng 3: Xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam sang các thị trường trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2022 

(Nguồn: Số liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam và Tổng cục Hải quan Việt Nam). 

Biểu đồ 8: Diễn biến giá tiêu đen tại các tỉnh Tây Nguyên và Đông Nam Bộ từ đầu năm 2021 đến 15/6/2022 

(Đơn vị: đồng/kg. Nguồn: Tintaynguyen.com và giatieu.com). 
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Thị trường tiêu nội địa trong thời gian gần đây biến động khá mạnh. Sau khi giảm 9-10% trong 
tháng 5 xuống chỉ còn 69.000 – 72.000 đồng/kg, giá tiêu đen tại các tỉnh Tây Nguyên đã phục hồi trở 

lại trong nửa đầu tháng 6 lên mức 72.000 – 75.500 đồng/kg. Tuy nhiên mức giá này vẫn thấp hơn 
đáng kể so với trên dưới 80.000 đồng/kg hồi đầu năm nay. 

Theo nhận định của Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA), mặc dù sản lượng giảm nhưng nhìn chung giá 

nội địa và xuất khẩu của Việt Nam đang có chiều hướng giảm. 

Nhu cầu tiêu thụ toàn cầu giảm là nguyên nhân chính dẫn tới giá hồ tiêu giảm trong thời gian vừa 
qua. Từ việc ảnh hưởng của giá dầu tăng cao dẫn tới các nền kinh tế bị ảnh hưởng; chiến sự tại Nga - 

Ukraine cũng tác động không nhỏ đến thị trường hồ tiêu thế giới khi các mặt hàng tiêu dùng bị lạm 

phát, người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu. 

“Bên cạnh đó, việc Trung Quốc tiếp tục chính sách Zero COVID cũng là một nguyên nhân dẫn tới giá 
hồ tiêu giảm, khi đây là thị trường nhập khẩu lớn thứ 2 trên thế giới sau Mỹ” VPA cho biết.  

 

 Dự báo 

Triển vọng xuất khẩu hồ tiêu sang Mỹ và EU vẫn tương đối khả quan bất chấp lạm phát tăng cao ảnh 

hưởng đến chi tiêu của người tiêu dùng. Tuy nhiên, xuất khẩu sang Trung Quốc tương đối bấp bênh 
do nước này vẫn kiên trì với chính sách “Zero COVID”. Mặt khác, Trung Quốc cũng đang muốn tăng 

cường xuất nhập khẩu chính ngạch, hạn chế xuất khẩu tiểu ngạch. 

Tại trong nước, xu hướng giằng co về giá dự kiến vẫn tiếp tục khi người mua chờ đợi cơ hội để mua 

hàng với giá tốt, trong khi người bán cũng như giới đầu cơ chỉ bán ra ở mức cầm chừng với hy vọng 
xuất khẩu sang Trung Quốc sẽ sớm được khai thông.    

Còn theo nhận định của Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công Thương, thời điểm hiện tại giá hồ tiêu của 

Việt Nam phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc khi mà các nhà nhập khẩu châu Âu và Mỹ đã ký hợp 
đồng đến cuối năm nay. Doanh nghiệp đã dự trữ đủ lượng hàng để sản xuất và xuất khẩu nên lực 

mua chậm và yếu hơn so với diễn biến của thị trường. 
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PHẦN III: 

Theo số liệu của VPA, trong 5 tháng đầu năm nay, cả nước có 2 doanh nghiệp xuất khẩu tiêu trên 
10.000 tấn là Trân Châu và Olam Việt Nam. Trong đó, xuất khẩu của Trân Châu đạt 13.585 tấn và 

Olam Việt Nam là 11.443 tấn, tăng lần lượt 28% và 22,6% so với cùng kỳ. 

Ngoài ra, xuất khẩu tiêu của nhiều doanh nghiệp khác cũng đạt kết quả khả quan như Nedspice tăng 
7,2%, đạt 8.106 tấn; Phúc Sinh tăng 3,1%, đạt 6.736 tấn; Haprosimex JSC tăng tới 34,3%, đạt 6.231 

tấn…  

Một số doanh nghiệp có lượng xuất khẩu giảm như Liên Thành, Hoàng Gia Luân, Sinh Lộc Phát, Gia 

vị Sơn Hà, Intimex Group, Unispice… Khối các doanh nghiệp ngoài VPA lượng xuất khẩu giảm 54,6% 
và chủ yếu của các doanh nghiệp xuất đi Trung Quốc. 

Còn theo số liệu của Tổng cục Hải quan, các doanh nghiệp FDI đã xuất khẩu 30.082 tấn hồ tiêu trong 

5 tháng đầu năm, tăng 7,3% và chiếm 30% tỷ trọng xuất khẩu. Ngược lại, xuất khẩu của khối doanh 
nghiệp trong nước giảm mạnh 25,3%, xuống còn 69.460 tấn. 

Xuất khẩu của khối doanh nghiệp FDI vẫn duy trì được đà tăng trưởng do khách hàng chủ yếu là Mỹ 
và châu Âu, các thị trường có nhu cầu tốt và tính ổn định cao.  

Trong khi các doanh nghiệp 100% vốn trong nước, đặc biệt là các doanh nghiệp đang xuất khẩu 

sang Trung Quốc lại gặp nhiều khó khăn do chính sách “Zero COVID” của nước này.  
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Bảng 4: TOP 30 doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2022 

(Nguồn: Số liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam). 
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PHẦN IV: 

Xuất khẩu hồ tiêu sang Ai Cập cần thận trọng khâu thanh toán  

Trước tình hình khó khăn về việc thâm hụt ngoại tệ, ngày 13/2/2022, Ngân hàng Trung ương Ai Cập 
(CBE) đã quyết định không chấp nhận bộ chứng từ nhờ thu cho việc nhập khẩu hàng hóa mà thay 

vào đó, bắt buộc nhà nhập khẩu phải mở thư tín dụng để nhập khẩu hàng hóa. Một số trường hợp sẽ 
được CBE miễn trừ việc mở thư tín dụng cho việc nhập khẩu hàng hóa: 

– Mua bán hàng nội bộ giữa các chi nhánh và công ty của các công ty nước ngoài với công ty mẹ. 

– Hàng hóa có giá trị dưới 5.000 USD và chuyển phát nhanh qua đường bưu điện. 

– Thuốc, vaccine và các hoạt chất để sản xuất trong nước. 

– Các mặt hàng chiến lược và thiết yếu: Chè, thịt, sản phẩm gia cần, cá, lúa mì, dầu, sữa bột, sữa trẻ 

em, đậu fava, đậu lăng, bơ, ngô. 

Đối với trường hợp các nhà nhập khẩu có nhà máy chế biến thì có thể thanh toán bằng hình thức DP, 
tuy nhiên các doanh nghiệp xuất khẩu cần phải yêu cầu đối tác đặt cọc phí cước tàu, phí lưu cont, lưu 

bãi tối thiểu. 

Hiện nay, việc xuất khẩu hàng hóa sang Ai Cập vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong việc thanh toán do 

nhà nhập khẩu phải đợi trung bình khoảng một tháng để nhận được chứng từ lô hàng (bộ LC), trong 
khi việc giải quyết hồ sơ của các ngân hàng Ai Cập bị tắc nghẽn do không đủ nhân sự để giải quyết 

hồ sơ.  

Theo Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA), đã có doanh nghiệp trong Hiệp hội gặp khó khăn trong việc 
thanh toán, chính vì vậy Hiệp hội khuyến nghị các doanh nghiệp cần làm rõ với đối tác nhập khẩu Ai 

Cập trong việc thanh quyết toán và chi phí phát sinh, tránh tình trạng hàng hóa tới nơi nhưng bị chậm 

thanh toán, dẫn tới việc hàng hóa bị tính phí lưu cont, lưu bãi mà doanh nghiệp xuất khẩu phải chịu. 
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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. 

Tổng cục Hải quan Việt Nam 

Bộ Công Thương 

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA) 

Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC)

 

Trung tâm Thống kê Ngoại thương Nhà nước Brazil 

(Comex Stat) 

Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) 

Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ (USITC) 

Tổng cục Hải quan Trung Quốc

Báo cáo “Thị trường hồ tiêu 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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