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TIÊU ĐIỂM TRONG NGÀY
Giá cà phê Robusta chạm mức cao nhất kể từ năm 2017 khi thị trường tăng lượng cà phê dự trữ trước dịp năm mới

Giá cà phê Robusta đã tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2017 khi thị trường cà phê ghi nhận sự tích trữ trước dịp
năm mới trên nhiều sàn giao dịch hàng hóa. Giá hàng hóa nông sản trên sàn giao dịch London đã tăng gần 60% so
với thời điểm đầu năm do thời tiết bất lợi và dịch bệnh đã ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng cây trồng, cũng như
nhiều hạn chế đến từ vận tải biển, thiếu container xuất khẩu từ Việt Nam - nước sản xuất cà phê Robusta lớn nhất
thế giới. Trong đó, giá cà phê Robusta tăng tới 3,7% ngay vào đầu tuần này so với thứ 6 tuần trước, trong đó giá kỳ
hạn tháng 1 hiện đang giao dịch ở mức 2.195 USD/tấn, mức cao nhất kể từ tháng 2/2017.
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NÔNG SẢN
* Theo Nestle, giá cà phê sẽ tiếp tục tăng mạnh trong năm sau khi chi phí
đầu vào sản xuất ngày càng trở nên đắt đỏ. Không chỉ cà phê, nông sản khác
như gạo, lúa mì hay sản phẩm sữa, thức ăn cũng sẽ đều tăng trong năm tới
do áp lực giá cả được cho là đến từ nhiều phía, từ nguyên liệu đến sản xuất
và phân phối. Ghi nhận từ nhiều hệ thống siêu thị ở Mỹ, người tiêu dùng đã
phải trả nhiều hơn 5 USD cho một ly cà phê, mức giá tăng cao nhất kể từ giai
đoạn năm 2014. Ảnh hưởng từ đợt bùng phát dịch bệnh đã gây nên sự khủng
hoảng nhẹ đến thị trường cà phê Robusta thế giới - vốn chủ yếu được sử dụng
để sản xuất cà phê hòa tan mà trong đó, Việt Nam chiếm đến 95% sản lượng
cà phê Robusta toàn cầu. Thị trường cà phê Robusta cũng kỳ vọng hoạt động
xuất khẩu được bình thường hóa trở lại ở Việt Nam kể từ đầu tháng 10 sẽ giúp
cho xuất khẩu cà phê tăng trưởng trở lại trong 3 tháng cuối năm. Nhu cầu tiêu
thụ toàn cầu tăng, trong khi Việt Nam hiện đã bắt đầu bước vào vụ thu hoạch
cà phê niên vụ 2021/2022. Bên cạnh đó, các biện pháp giãn cách xã hội đang
dần được nới lỏng, tạo thuận lợi cho việc thu hoạch và vận chuyển cà phê.
Vào tuần đầu tháng 10, giá cà phê Robusta xuất khẩu từ cảng Tp Hồ Chí Minh
ở mức giá 2.165 USD/tấn.
* Giá cà phê tạm thời sẽ duy trì đà tăng cho đến đầu năm sau do nguồn
cung chưa ổn định (thị trường lo ngại hạn hán xảy ra tại Nam Mỹ và lũ lụt tại
Đông Nam Á), trong bối cảnh dịch bệnh kéo dài và giá cước phí vận chuyển
cao. Theo Hiệp hội các nhà xuất khẩu cà phê Brazil (Cecafé), xuất khẩu cà
phê của nước này trong tháng 9/2021 đạt 3,1 triệu bao (bao 60 kg), giảm 26,5%
so với tháng 9 năm trước. Lũy kế 3 tháng đầu niên vụ 2021/2022, xuất khẩu
cà phê của Brazil đạt 8.817 triệu bao, giảm 20,2% so với 3 tháng đầu niên vụ
2020/2021.
Nguồn: TCTK, Bloomberg, Reuters, Vietdata, các Hiệp hội ngành nghề trong và ngoài nước ...
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