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Sản lượng cà phê của Việt Nam dự kiến đạt khoảng 1,6 triệu tấn trong năm nay
 Dự báo đến từ Statista cho thấy, năm nay, sản lượng cà phê của Việt Nam sẽ đạt khoảng 26,65 triệu bao cà 

phê loại 60 kg/bao, xấp xỉ khoảng 1,6 triệu tấn cà phê, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, lượng cà 
phê Robusta vẫn chiếm tỷ trọng cao về sản lượng, ngược lại, sản lượng cà phê Arabica giảm nhẹ so với niên vụ 
trước, chỉ đạt khoảng 1 triệu bao (~ 60 nghìn tấn) trong niên vụ 2020/21 này. Trong những tháng đầu năm, giá 
cà phê tại Việt Nam trên đà giảm nhẹ. Giá cà phê Robusta trong nước dao động quanh mức 32.200 - 32.700 
VNĐ/kg, giá xuất khẩu từ cảng Tp.Hồ Chí Minh đạt mức 33.900 VNĐ/kg. Trong khi đó, giá cà phê Arabica có 
triển vọng tăng giá tốt hơn hẳn khi giá xuất khẩu bình quân cà phê Arabica trong tháng 1/2021 đạt 2.673 USD/
tấn, tăng 15,3% so với cùng kỳ tháng 1/2020.

Ngân hàng Á Châu không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hoạt động kinh doanh nào phát sinh từ việc tham khảo hay sử dụng thông tin từ Bản tin này.
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NÔNG SẢN
*  Nguồn cung cà phê toàn cầu đang phải đối mặt với tình trạng sụt giảm, 
cộng hưởng với việc thiếu hụt container vận chuyển chuyên dụng khá 
nghiêm trọng tính đến tháng 3 năm nay. Dự trữ cà phê đã giảm xuống 
mức thấp nhất trong vòng 6 năm qua tại Mỹ ngay cả khi sản lượng cà phê 
tại Brazil tăng cao. Giá cà phê Arabica kỳ hạn tại New York, Mỹ đã tăng 
khoảng 24% kể từ cuối tháng 10 năm ngoái. Thâm hụt giữa nguồn cung 
và cầu cà phê thế giới được dự báo lên đến 10,7 triệu bao trong niên vụ 
2021/22 khi thị trường lo ngại vụ mùa tới ở Brazil sẽ giảm sản lượng đáng 
kể so với niên vụ năm nay. Giá cà phê Arabica tại Mỹ hiện đang giao dịch 
quanh mức 1,2775 USD/lb (~ 2.839 USD/tấn).
*  Trong tháng 3 vừa qua, giá cà phê thế giới ghi nhận biến động khá phức 
tạp khi giá cà phê Arabica tăng cao nhưng ngược lại, giá cà phê Robusta có 
nguồn gốc từ châu Á lại giảm. Trên sàn giao dịch hàng hóa London, giá cà 
phê Robusta kỳ hạn tháng 5/2021 giảm nhẹ xuống còn 1.386 USD/tấn, kỳ 
hạn tháng 7/2021 là 1.411 USD/tấn và kỳ hạn tháng 9/2021 là 1.432 USD/
tấn. Theo thông tin từ Bộ Công Thương Việt Nam, việc Cục Dự trữ liên bang 
Mỹ (FED) giữ nguyên mức lãi suất 0 - 0,25%/ năm cho đến năm 2023 và 
kỳ vọng “nền kinh tế hồi phục nhanh hơn so với dự báo trước đây”, đã tác 
động tích cực lên giá hàng hóa thế giới nói chung, trong đó có mặt hàng cà 
phê. Mặc dù vậy, đà phục hồi của giá cà phê không bền vững do nguồn 
cung gia tăng, nhu cầu yếu tại khu vực châu Á và châu Âu.
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