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Giá cà phê Arabica tăng trở lại vào tháng 6 do tình hình sản xuất gặp khó khăn ở Brazil
 Trên sàn giao dịch hàng hóa Liên lục địa (ICE), giá cà phê Arabica đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 4 năm trở lại 

đây khi thị trường lo ngại nguồn cung sẽ thắt chặt do tình hình sản xuất và thu hoạch hiện đang gặp khó khăn tại Brazil 
- nước xuất khẩu cà phê Arabica hàng đầu thế giới. Thời tiết khô hạn trong nhiều tháng liên tiếp làm giảm sản lượng vào 
những tháng cuối của niên vụ 2020/21 và dự kiến sang niên vụ mới, tình trạng này vẫn có thể còn tiếp diễn. Ngoài ra, giá 
cà phê thế giới cũng đang bị ảnh hưởng từ Colombia, nước xuất khẩu Arabica lớn thứ hai thế giới, khi nước này đang chịu 
ảnh hưởng bởi tình hình chính trị căng thẳng dẫn đến hoạt động xuất khẩu gặp nhiều ngừng trệ. Trong khi đó, nhu cầu về 
cà phê tiếp tục tăng mạnh tại EU và Mỹ, điển hình là các báo cáo doanh thu tăng mạnh đến từ nhiều thương hiệu cà phê 
nổi tiếng như Starbucks, Keurig Dr Pepper và Tata Coffee đã giúp thị trường nhận định giá cà phê thế giới sẽ còn tăng tốt 
hơn nữa trong nửa cuối năm nay.

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
*  Theo Bloomberg, nguồn cung cà phê niên vụ 2021/22 sắp tới được dự báo sẽ thiếu 
hụt khoảng 11,6 triệu bao cà phê do sản lượng của Brazil dự kiến sẽ giảm. Trong đó, 
lượng cà phê Arabica thiếu hụt sẽ chiếm khoảng trên 60%. Đối với cà phê Robusta, 
trong ngắn hạn nguồn cung cũng có thể chịu ảnh hưởng rõ rệt do tình hình thu hoạch 
cà phê và xuất khẩu của Việt Nam có thể chậm lại do ảnh hưởng bởi dịch bệnh bùng 
phát trong năm 2021, cũng như tình trạng thiếu thùng container khiến cước phí vận 
tải đang tăng cao. Xuất khẩu cà phê của Việt Nam bắt đầu chậm lại khi bước sang 
quý II, và trong tháng 5 vừa qua, Việt Nam xuất khẩu hơn 130 nghìn tấn cà phê với 
trị giá khoảng 243,5 triệu USD, tiếp tục giảm so với tháng 4 trước đó. Giá cà phê xuất 
khẩu trung bình khoảng 1.869 USD/tấn. Nhìn chung, thị trường cà phê tại châu Á nói 
chung và Việt Nam nói riêng đang khá trầm lắng trong giai đoạn quý II. Giao dịch tại 
thị trường cà phê Việt Nam chững lại do sản lượng đang giảm, trong khi giá cà phê ở 
Indonesia vẫn ổn định trong những ngày đầu tháng 6, sản lượng tăng khá tốt. 
*  Thông tin từ Bộ Công Thương, trong tháng 4/2021, Trung Quốc nhập khẩu chuối 
nhiều nhất là từ Việt Nam với khối lượng chiếm 42% tổng lượng chuối nhập khẩu, 
theo sau đó là Phillipines và Campuchia. Cũng trong 4 tháng đầu năm, hàng rau quả 
của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc vẫn chiếm tỷ trọng cao hơn cả, với giá trị 
xuất khẩu khoảng 866 triệu USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ. Trong khi đó, dịch bệnh 
bùng phát vào tháng 5 trong thời điểm vào vụ mùa thu hoạch vải thiều khiến tiêu thụ 
trong nước khá chậm, tuy nhiên xuất khẩu vải thiều sang Nhật Bản vẫn tăng trưởng tốt 
và gặp nhiều thuận lợi. Ngoài Nhật Bản, Úc cũng sẽ là điểm đến xuất khẩu vải thiều 
Việt Nam trong năm nay, dự kiến có khoảng 100 tấn vải thiều được xuất khẩu sang 
các khu vực phía Nam và phía Tây nước Úc. 
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