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Giá cà phê diễn biến trái chiều thời điểm đầu năm 2022
 Trong giai đoạn tháng 12/2021 đến đầu năm 2022, giá cà phê thế giới có xu hướng diễn biến trái ngược nhau. Nếu như 

giá cà phê Robusta tiếp tục duy trì đà tăng khi nguồn cung giảm thì giá cà phê Arabica lại giảm trở lại sau báo cáo kết 
quả khảo sát vụ mùa lần thứ 4 và cũng là lần cuối cùng của năm 2021 từ Cơ quan cung ứng và dự báo nông sản CONAB 
thuộc Bộ Nông nghiệp Brazil. Theo đó, CONAB điều chỉnh tổng sản lượng cà phê của Brazil vào năm 2021 tăng 0,8 triệu 
bao, lên mức 47,7 triệu bao; trong đó hạt cà phê Arabica tăng 0,7 triệu bao, lên 31,4 triệu bao và Robusta tăng 0,2 triệu 
bao so với dự báo hồi tháng 9 trước đó lên mức kỷ lục 16,3 triệu bao. Báo cáo này của CONAB đã cho thấy, sản lượng cà 
phê Arabica từ Brazil vẫn ổn định và tăng trưởng tốt, không hề gặp tình trạng khan hiếm như những dự báo trước đây. Khả 
năng thiếu hụt nguồn cung cà phê Arabica trong những ngày vừa qua có thể ảnh hưởng bởi tình trạng tắc nghẽn logistics, 
song vấn đề này hoàn toàn có thể được giải quyết trong vài tháng tới. 

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
*  Giá cà phê Arabica đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng gần 2 tháng trở 
lại đây khi nguồn cung đã được cải thiện đáng kể. Trong năm 2021, giá cà phê đã 
tăng 76% so với cùng kỳ năm trước khi nguồn cung bị thâm hụt (bởi thời tiết hạn 
hán ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản lượng tại Brazil) và tắc nghẽn vận tải. Tuy 
nhiên đến thời điểm cuối năm, các tác động này đã được giảm bớt đáng kể. Dự 
báo của Bloomberg cho thấy giá cà phê Arabica có thể sẽ còn tiếp tục giảm trong 
tương lai gần, tuy nhiên giá cà phê nói chung vẫn ở mức cao so với thời điểm 
trước đại dịch. Diễn biến phức tạp của dịch bệnh khiến nguồn cung hạn chế từ 
các nước sản xuất lớn như Colombia và một số nước khu vực Nam Mỹ, cùng với 
tình trạng tắc nghẽn tại các cảng quốc tế được dự đoán có thể còn kéo dài và ảnh 
hưởng đến giá cà phê. 
* Theo Bộ Công Thương, trong giai đoạn thiếu nguồn cung cà phê Arabica trầm 
trọng vào nửa cuối năm 2021, một số nhà rang xay đang tìm đến phương án phối 
trộn cà phê Arabica và Robusta nhằm hạ giá bán. Điều này về lâu dài có thể giúp 
thay đổi khẩu vị người tiêu dùng và quen hơn với việc uống cà phê Robusta rang 
xay và sẽ giúp cho cà phê Robusta của Việt Nam xuất khẩu thuận lợi hơn. Hơn 
nữa, việc giãn cách xã hội đã được nới lỏng, hoạt động thông quan thuận lợi hơn, 
nhu cầu thế giới tăng là những yếu tố giúp xuất khẩu cà phê của Việt Nam phục 
hồi trong giai đoạn cuối năm 2021. Ước tính, xuất khẩu cà phê của Việt Nam tháng 
12/2021 đạt 130 nghìn tấn, trị giá 305 triệu USD, tăng 21% về lượng và tăng 26,2% 
về trị giá so với tháng 11 trước đó. Tính chung cả năm 2021, xuất khẩu cà phê của 
Việt Nam đạt 1,52 triệu tấn, trị giá xấp xỉ 3 tỷ USD, giảm 2,7% về lượng, nhưng 
tăng 9,4% về trị giá xuất khẩu so với năm 2020.
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