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Giá cà phê ghi nhận mức tăng mạnh nhất trên các sàn giao dịch hàng hóa thế giới
 Giá cà phê thế giới đã hạ nhiệt nhẹ trong tuần vừa qua, tuy nhiên mặt hàng nông sản này đã lập kỷ lục tăng mạnh 

nhất trong hơn 10 năm trở lại đây khi nguồn cung bị thắt chặt trên toàn cầu, từ cà phê Arabica tại Brazil đến hạt cà phê 
Robusta từ Việt Nam. Trên sàn giao dịch hàng hóa Liên lục địa (ICE), cà phê là mặt hàng giao dịch ghi nhận mức tăng cao 
nhất so với các loại hàng hóa giao dịch khác trong năm 2021 này. Thị trường cà phê thế giới chuyển từ mức thặng dư vào 
năm ngoái sang thâm hụt 5,2 triệu bao (~ 312 nghìn tấn) trong năm nay. Ngoài ra, giá các loại lương thực cũng đang giữ 
ở mức cao nhất trong vòng một thập kỷ trở lại đây, ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố như lạm phát, nguồn cung thiếu hụt, 
vận tải hàng hóa trì trệ, dịch bệnh biến chuyển khó lường và xuất hiện nhiều biến chủng mới của Covid-19 gây nguy hại 
như Omicron, Delta... 

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.

       ĐIỂM TIN NGÀNH 

 Thứ Ba, ngày 14 tháng 12 năm 2021

Điểm Tin
Thị Trường Hàng Hóa

   TIÊU ĐIỂM TRONG NGÀY

NÔNG SẢN
*  Theo Bộ Công Thương, sản lượng cà phê niên vụ mới của Việt Nam được dự 
báo có thể giảm 10 - 15% do yếu tố thời tiết không thuận lợi. Bên cạnh đó, diễn 
biến phức tạp của dịch Covid-19 khiến tình trạng thiếu nhân công, ảnh hưởng đến 
quá trình thu hoạch tại nhiều tỉnh thành trồng cà phê trên cả nước, chủ yếu ở các 
tỉnh Tây Nguyên. Hiện các tỉnh Tây Nguyên có khoảng 630.000 ha cà phê, chiếm 
90% diện tích cà phê cả nước; trong đó, Đắk Lắk có 209.000 ha, Lâm Đồng có 
hơn 173.000 ha, Đắk Nông có 120.000 ha, Gia Lai có hơn 98.400 ha và Kon Tum 
có hơn 25.000 ha.
*  Năm 2021, ngành cà phê Việt Nam chịu tác động nặng nề từ làn sóng Covid-19 
lần thứ 4 do biến chủng Delta. Mặc dù các biện pháp giãn cách xã hội được nới 
lỏng kể từ cuối tháng 9 đến nay, tuy nhiên xuất khẩu cà phê của Việt Nam vẫn 
ở mức thấp. Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, tính riêng xuất khẩu cà 
phê Arabica tháng 10/2021 đã tăng mạnh 65,3% về lượng và tăng 156,9% về trị 
giá so với cùng kỳ năm trước, đạt 1,71 nghìn tấn, trị giá 6,35 triệu USD. Tuy nhiên, 
tính chung 10 tháng năm 2021, xuất khẩu cà phê Arabica chỉ đạt trên 46 nghìn 
tấn, trị giá 129 triệu USD, giảm 19,2% về lượng và giảm 1,9% về trị giá so với cùng 
kỳ năm 2020. Giá xuất khẩu cà phê Arabica bình quân năm nay là 2.802 USD/tấn, 
tăng 22% so với năm 2020. 
* Như vậy, tính đến hết 11 tháng năm nay, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 
tổng cộng gần 1,4 triệu tấn, giảm nhẹ 2,3% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên 
giá trị đạt được gần 2,7 tỷ USD, tăng 8,3% so với cùng kỳ. Giá xuất khẩu cà phê 
trung bình cũng tăng từ mức 1.751 USD/tấn vào năm ngoái lên mức 1.933 USD/
tấn trong năm nay.
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