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Nguồn cung cà phê thắt chặt tiếp tục đẩy giá cà phê tăng mạnh vào giữa tháng 11
  Vào ngày hôm qua, giá cà phê Arabica kỳ hạn tháng 3/2022 tiếp tục tăng lên mức 2,234 USD/pound (~4.925 USD/tấn), 

mức giá cà phê cao nhất kể từ tháng 01/2012. Giá cà phê thế giới tăng vọt trong tuần giữa tháng 11 khi những dự báo mới 
nhất cho thấy sản lượng cà phê ở những quốc gia trồng cà phê lớn nhất thế giới như Brazil hay Việt Nam đều giảm mạnh 
trong niên vụ 2021/22 tới đây, khiến cho lượng dự trữ sụt giảm mạnh và đẩy giá cà phê lên mức cao mới trong vòng 10 
năm trở lại đây. 

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
* Tại Mỹ, giá cà phê kỳ hạn ở mức cao chưa từng thấy trong hơn 10 năm qua 
đang đe dọa đến lợi nhuận từ các công ty sản xuất cà phê lớn đến những quán 
cà phê nhỏ lẻ. Theo dữ liệu mới nhất, chỉ số giá tiêu dùng ở Mỹ ghi nhận tốc độ 
tăng trưởng hằng năm ở mức lớn nhất trong vòng 30 năm trở lại đây vào tháng 10. 
Cùng với việc sản lượng cà phê ở Brazil sụt giảm liên tiếp trong 2 niên vụ 2020/21 
và 2021/22 tới đây sẽ còn tiếp tục đẩy giá cà phê lên cao hơn nữa trong giai đoạn 
từ nay đến cuối năm. Xuất khẩu cà phê từ Brazil và các nước sản xuất khác như 
Việt Nam tiếp tục bị đình trệ trong giai đoạn cuối năm do quá trình vận chuyển 
tàu biển không thuận lợi giống như thời điểm này năm ngoái. 
* Theo Bộ Công thương, giá cà phê trong nước lại có xu hướng giảm. Khu vực Tây 
Nguyên đang bước vào vụ thu hoạch cà phê, nhưng do ảnh hưởng của đại dịch 
Covid-19, dẫn đến tình trạng thiếu lao động trầm trọng. Theo Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk, hiện trên địa bàn có hơn 200.000 ha cà phê 
với sản lượng gần 500.000 tấn và cần gần 15 triệu ngày công lao động. Ngoài ra, 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông dự kiến niên vụ 2021/22, 
tổng diện tích cà phê cho thu hoạch khoảng trên 120.000 ha và cần trên 13 triệu 
ngày công lao động phục vụ thu hái. Trong khi đó, việc thông quan hàng hóa 
không thuận lợi dẫn đến doanh nghiệp giao hàng cầm chừng, khiến việc thu mua 
chậm lại. Do đó, giá cà phê Robusta trong nước đầu tháng 11/2021 hiện đang 
giảm nhẹ so với cuối tháng 10 trước đó. 
*  Trà vẫn là thức uống truyền thống của Trung Quốc, nhưng nhu cầu tiêu thụ cà 
phê của Trung Quốc nhiều năm gần đây tiếp tục tăng mạnh, đặc biệt là ở các khu 
vực thành thị và những người trẻ tuổi. Phân khúc cà phê hòa tan chiếm một lượng 
thị phần đáng kể trên thị trường nhờ vào sự tiện lợi trong sử dụng. Hiện Việt Nam 
đang là nước đứng thứ 3 về giá trị xuất khẩu cà phê sang Trung Quốc, đạt khoảng 
46 triệu USD, chiếm thị phần khoảng 12% tổng lượng cà phê nhập khẩu của nước 
này trong 9 tháng đầu năm nay.
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