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Cuộc khủng hoảng tại Kênh đào Suez có ảnh hưởng gì đến giá cà phê hòa tan toàn cầu?
 Việc tắc nghẽn tại Kênh đào Suez vừa qua với thông tin làm ảnh hưởng đến gần 10 tỷ USD hàng hóa vận 

chuyển qua tuyến đường này mỗi ngày chủ yếu được đề cập đến các loại hàng hóa công nghiệp như dầu mỏ, 
năng lượng, máy móc phụ tùng. Tuy nhiên, những nhà xuất khẩu hàng nông nghiệp như cà phê cũng đã thấy 
được ảnh hưởng của sự kiện này. Chỉ có hai nhà sản xuất cà phê lớn trên thế giới là Brazil và Bờ Biển Ngà không 
sử dụng tuyến đường này để vận chuyển cà phê sang châu Âu, trong khi các quốc gia xuất khẩu cà phê hòa 
tan chủ yếu từ cà phê Robusta như Việt Nam hay khu vực Đông Phi đều phụ thuộc vào hành trình vận chuyển 
này. Một thực tế cho thấy Brazil đã được hưởng lợi để tăng giá cà phê và lượng hàng xuất khẩu khi tình trạng 
khan hiếm thùng container rỗng tại châu Á vào cuối năm ngoái, giúp tăng 24% về lượng cà phê Robusta xuất 
khẩu trong năm 2020. Tình trạng tắc nghẽn kênh đào Suez đã được khắc phục, các chuyến tàu hàng được coi 
là chậm trễ chỉ khoảng 1 tuần, chưa ảnh hưởng nhiều đến giá cà phê hòa tan đến từ Việt Nam trong thời gian 
này, tuy nhiên đã dấy lên nhiều lo ngại nếu như các vấn đề về logistics như trên tiếp tục xảy đến trong tương lai.

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 thế giới trong tháng 3 không có nhiều biến động, tuy nhiên 
nhìn chung đều cho thấy xu hướng giảm nhẹ so với cùng kỳ tháng 2 trước 
đó. Xu hướng giảm này được dự báo có thể kéo dài đến quý II năm nay với 
nhiều lý do như: thị trường lo ngại về nhu cầu cà phê yếu dần, đặc biệt tại 
châu Âu khi nhiều quốc gia như Đức và Pháp vẫn đang áp dụng các lệnh 
giãn cách xã hội; trong khi đó, nhiều quốc gia sản xuất cà phê lớn bắt đầu 
vào mùa thu hoạch như Indonesia. Mặc dù vậy, giá cà phê có thể không 
giảm sâu hoặc đi ngang do nhu cầu được dự báo tăng tốt hơn tại Mỹ nhờ 
Tổng thống Joe Biden đang triển khai nhiều biện pháp kích thích kinh tế với 
quy mô lớn.
*  Trong nước, giá cà phê chưa tăng trở lại khi cả nhu cầu và sản lượng cà 
phê vẫn đang khá yếu. Giá cà phê Robusta tại một số tỉnh như Lâm Đồng 
dao động quanh mức 31.500 VNĐ/kg, tỉnh Đăk Lăk vào khoảng 32.300 
VNĐ/kg và Gia Lai là 32.200 VNĐ/kg. Giá cà phê Robusta xuất khẩu loại 2 
tại cảng Tp.Hồ Chí Minh đang ở mức khoảng 1.431 USD/tấn, giảm khoảng 
100 USD/tấn so với thời điểm cuối tháng 2 vừa qua. Xuất khẩu cà phê của 
Việt Nam trong quý đầu năm tăng tốt ở một số quốc gia châu Á như Nhật 
Bản, Trung Quốc và Malaysia, trong khi các thị trường lớn khác như Mỹ, 
Đức, Ý, Nga hiện vẫn đang giảm so với cùng kỳ năm 2020. 
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