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Giá cà phê thế giới tiếp tục giữ đà tăng trong tháng 5
 Theo báo cáo mới nhất từ Bộ Công thương, áp lực từ việc thiếu hụt nguồn cung niên vụ mới 2021/22 kết hợp với 

tác động của đại dịch Covid-19 vẫn còn nặng nề ảnh hưởng tới tình hình xuất nhập khẩu và thông quan hàng hóa 
tại nhiều cảng biển lớn đã đẩy giá cà phê tiếp tục tăng trong những ngày đầu tháng 5. Tổ chức Cà phê Thế giới 
(ICO) đã điều chỉnh sản lượng cà phê toàn cầu trong niên vụ 2021/22 giảm 1,32% so với niên vụ trước đó, xuống 
chỉ còn 169,63 triệu bao. Do đó, lượng cà phê dư thừa toàn cầu giảm xuống còn 3,29 triệu bao, thay vì 5,26 triệu 
bao như dự báo trước đó. Giá cà phê Arabica tăng lên mức cao nhất trong vòng 4 năm trở lại đây, vượt mức 1,5 
USD/lb (~3.306 USD/tấn) khi nhiều nguồn thông tin cho thấy triển vọng thu hoạch cà phê tại Brazil đang không 
như kỳ vọng. Ngoài ra, tại Việt Nam, giá xuất khẩu cà phê hiện tại ở cảng khu vực TP. Hồ Chí Minh trung bình 
tăng hơn 70 USD/tấn so với cuối tháng 4, dao động quanh mức 1.594 USD/tấn.

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 Năm, ngày 13 tháng 05 năm 2021

Điểm Tin
Thị Trường Hàng Hóa
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NÔNG SẢN
*  Trong những ngày đầu tháng 5, cà phê Arabica và ngũ cốc là hai trong số 
những mặt hàng giao dịch chính trên thị trường hàng hóa tăng mạnh cả về 
khối lượng lẫn giá giao dịch. Theo Bloomberg Commodity, một trong những 
mối lo ngại lớn nhất liên quan đến sự gia tăng giá hàng hóa toàn cầu hiện 
nay là tác động của chi phí lương thực tăng lên đối với những người dân và 
nền kinh tế ít có khả năng chi trả nhất, những quốc gia đang phát triển. Chỉ 
số Giá Lương thực Toàn cầu của Liên hợp quốc FAO đã tăng cao hơn 30% 
vào tháng 4. Giá cà phê Arabica tăng đột biến lên mức cao nhất kể từ đầu 
năm đến nay do lo ngại nguồn cung thiếu hụt ở Brazil và Columbia, làm 
gia tăng xu hướng tích trữ tại nhiều quốc gia nhập khẩu cho đến hết niên 
vụ 2020/21 năm nay. 
* Giá cà phê trong nước cũng tăng theo đà tăng của thị trường thế giới, với 
mức giá hiện tại dao động quanh vùng 33.000 - 34.200 đồng/kg cà phê 
Robusta. Mặc dù chưa có nhiều biến động mạnh như cà phê Arabica, tuy 
nhiên giá cà phê Robusta cũng cho thấy tiềm năng tăng giá tốt hơn tại 
nhiều thị trường sản xuất chính. 
* Hoạt động xuất khẩu cà phê thế giới chậm lại trong tháng 4 khi những 
ảnh hưởng bởi việc tắc nghẽn kênh đào Suez và thiếu hụt container vận 
chuyển vẫn còn dai dẳng. Brazil ghi nhận giảm 7% về khối lượng cà phê 
xuất khẩu trong tháng 4 so với cùng kỳ năm trước, trong khi đó, xuất khẩu 
cà phê Robusta từ Việt Nam cũng giảm 22% so với tháng 3 trước đó.
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