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Thị trường cà phê trong 10 đánh dấu khởi đầu niên vụ 2020 - 2021 với sản lượng toàn 
cầu dự kiến đạt đạt mức cao kỉ lục do Brazil bước vào năm sản xuất chính. Sản lượng cà 
phê thế giới năm 2020 - 2021 tăng 9,1 triệu bao so với năm trước, đạt mức kỉ lục 176,1 
triẹ ̂u bao, trong đó Brazil dự kiến chiếm phần lớn sản lu ̛ợng khi vụ Arabica bu ̛ớc vào na ̆m 
sản xuất chính của chu kỳ sản xuất hai na ̆m 1 lần.  

Sản lượng cà phê niên vụ 2019 - 2020 ước tính đạt 168,84 triệu bao thấp hơn 2,5% so với 
niên vụ 2018 - 2019. Sản lượng arabica ước tính giảm 5% xuống còn 96,05 triệu bao 
trong khi sản lượng robusta dự kiến tăng 1,1% lên 72,78 triệu bao. Trong cùng niên vụ, 
xuất khẩu cà phê toàn cầu giảm 4,9% xuống 126,9 triệu bao so với niên vụ trước.  

Tại Việt Nam, giá cà phê tăng trở lại trong tháng 10. So với tháng 9, giá cà phê vối nhân 
xô các tỉnh Tây Nguyên tăng 500 - 600 đồng/kg lên mức 31.800 - 32.600 đồng/kg. Giá cà 
phê cao nhất ở khu vực tỉnh Đắk Lắk và thấp nhất tại khu vực tỉnh Lâm Đồng. Cà phê 
robusta giá FOB tại cảng TP HCM đạt mức cao nhất là 33.800 đồng/kg.  

Việt Nam chính thức bước vào mùa thu hoạch cà phê niên vụ 2020 - 2021vào cuối tháng 
10/2020. Bộ NN&PTNT dự kiến niên vụ này tình trạng khan hiếm nguồn cung sẽ giúp giá 
cà phê giữ được đà ổn định.  

Trong ngắn hạn, giá cà phê trong nước thời gian tới được nhận định tiếp tục xu hướng 
tăng giá bởi diễn biến phức tạp của thời tiết ở Miền Trung và Tây Nguyên là nguyên nhân 
chính gây thu hẹp nguồn cung, cà phê chín muộn do mưa nhiều đẩy thời gian thu hoạch 
giãn xa hơn. 
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PHẦN I 

 

1. Sản xuất 
 

Niên vụ cà phê 2019 - 2020 đã kết thúc từ cuối tháng 9 và thế giới bước vào niên vụ mới vào 
tháng 10. Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), sản lượng cà phê toàn 
cầu niên vụ 2019 - 2020 ước tính đạt 168,84 triệu bao (bao=60 kgs), thấp hơn 2,5% so với 
niên vụ 2018 - 2019. Sản lượng arabica ước tính giảm 5% xuống còn 96,05 triệu bao trong 
khi sản lượng robusta dự kiến tăng 1,1% lên 72,78 triệu bao. 

Sản lượng niên vụ 2019 - 2020 giảm chủ yếu là do Brazil bước vào năm mất mùa của cà phê 
arabica. Ngoài ra, giá cà phê thấp và tác động của dịch COVID-19 đối với nguồn lao động 
cũng là nguyên nhân khiến sản lượng giảm. 

Trong niên vụ 2019 - 2020, tiêu thụ cà phê toàn cầu ước tính giảm 0,9% xuống 167,59 triệu 
bao sau khi tăng 4,6% trong niên vụ 2018 - 2019 lên 169,11 triệu bao. 

Nhu cầu giảm do áp lực liên tiếp từ suy thoái kinh tế toàn cầu và sự phục hồi chậm của tiêu 
dùng bên ngoài do các biện pháp giãn cách xã hội vẫn được áp dụng tại nhiều quốc gia trên 
thế giới. 

Mặc dù cả sản xuất và tiêu thụ đều giảm, nhưng niên vụ 2019 - 2020 kết thúc với thặng dư 
cà phê toàn cầu là 1,24 triệu bao. 

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), tại Brazil đã xuất hiện mối lo ngại sản lượng vụ 
mùa tới giảm do một số cây trồng đã bị hư hại vì khô hạn kéo dài.  

Theo Hiệp hội các nhà xuất khẩu cà phê Brazil, xuất khẩu cà phê của Brazil niên vụ 2019 
2020 đạt 40,51 triệu bao, trong đó cà phê robusta chiếm 11,5%; cà phê hòa tan qui ra nhân 
chiếm 9,8%, còn lại là cà phê arabica chế biến khô. 

Trung tâm nghiên cứu Cepea (Brazil) cho biết tại Minas Gerais, bang trồng cà phê trọng 
điểm của Brazil, đợt mưa tốt đầu tháng 10/2020 đã tạo được một đợt ra hoa đại trà. 
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2. Tiêu thụ 
 

Theo ICO, trong tháng 9, xuất khẩu cà phê thế giới tăng 0,9% lên 10,16 triệu bao so với tháng 
9/2019. Xuất khẩu cà phê arabica giảm 4,1% xuống 6,17 triệu bao trong khi xuất khẩu cà 
phê robusta tăng 9,6% lên 4 triệu bao. 

Xuất khẩu cà phê arabica của Colombia ghi nhận mức giảm lớn nhất trong tháng 9 - 12,5% 
xuống 953.000 bao. Xuất khẩu của các quốc gia (ngoài Colombia và Brazil) khác giảm 6,9% 
xuống 1,82 triệu bao, trong khi xuất khẩu của Brazil tăng 0,2% lên 3,39 triệu bao. 

Trong niên vụ 2019 - 2020, xuất khẩu cà phê toàn cầu giảm 4,9% xuống 126,9 triệu bao so 
với niên vụ 2018 - 2019. 

Trong giai đoạn tháng 10/2019 - tháng 9/2020, xuất khẩu cà phê robusta ghi nhận mức 
giảm ít nhất, giảm 1,4% xuống 48,68 triệu bao. 

Xuất khẩu robusta từ các quốc gia khác (ngoài Colombia và Brazil) giảm 9,8% xuống 25,15 
triệu bao. Xuất khẩu của Colombia giảm 7,2% xuống 13,88 triệu bao và xuất khẩu của Brazil 
giảm 4,9% xuống 39,18 triệu bao. 

Tổng giá trị xuất khẩu cà phê giảm 3,6% xuống 17,87 tỉ USD so với niên vụ 2018 - 2019 trong 
khi giá cà phê bình quân giảm xuống 148,66 US cent/pound so với mức 177,50 US 
cent/pound trong niên vụ 2018 - 2019. 

 



 

6 

 

 

Xuất khẩu cà phê arabica xanh giảm 7,7% xuống 71,98 triệu bao trong niên vụ 2019 - 2020. 
Các lô hàng từ 4 trong 5 nhà xuất khẩu arabica xanh lớn nhất, chiếm 78% tổng lượng xuất 
khẩu, đã giảm trong niên vụ 2019 - 2020. 

Xuất khẩu arabica xanh của Brazil giảm 8,1% xuống 31,84 triệu bao, Colombia giảm 7,2% 
xuống 11,59 triệu bao và Honduras giảm 19,1% xuống 5,51 triệu bao, Peru giảm 9,5% xuống 
3,63 triệu bao trong khi xuất khẩu của Ethiopia tăng 1,3% lên 3,85 triệu bao. 

Tổng giá trị xuất khẩu cà phê arabica xanh giảm 2,8% xuống 12 tỉ USD từ mức 12,35 tỉ USD 
trong niên vụ 2018 - 2019 và 13,48 tỉ USD trong niên vụ 2017 - 2018. Trong khi đó, giá cà 
phê arabica trung bình tăng 5,3% lên 126,07 US cent/pound. 

Trong niên vụ 2019 - 2020, xuất khẩu cà phê robusta xanh giảm 1,6% xuống 42,65 triệu bao, 
phần lớn do xuất khẩu từ Việt Nam - chiếm 56% tổng lượng xuất khẩu robusta xanh - đã 
giảm 8,6% xuống còn 24,05 triệu bao. 

Tuy nhiên, xuất khẩu robusta xanh của Brazil tăng 21,2% lên 4,63 triệu bao, Uganda tăng 
25,9% lên 4,39 triệu bao và Indonesia tăng 31% lên 3,93 triệu bao. Trong khi đó, xuất khẩu 
robusta xanh của Ấn Độ giảm 14,3% xuống 2,78 triệu bao. 
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Tổng giá trị xuất khẩu robusta xanh giảm 8% xuống 3,93 tỉ USD từ mức 4,27 tỉ USD trong 
niên vụ 2018 - 2019 và 4,77 tỉ USD trong niên vụ 2017 - 2018. Giá cà phê robusta trung bình 
giảm 6,5% xuống 69,6 US cent/pound. 

Xuất khẩu cà phê rang xay đã liên tục tăng từ 370.000 bao trong niên vụ 2014 - 2015 lên 
788.000 bao trong niên vụ 2018 - 2019 tuy nhiên giảm trở lại 15% xuống còn 669.000 bao 
trong năm 2019 - 2020. 

Colombia là nước xuất khẩu cà phê rang xay lớn nhất, và xuất khẩu của nước này đã tăng 
15% lên 198.000 bao trong khi xuất khẩu của Mexico giảm 12,7% xuống còn 194.000 bao. 

Xuất khẩu cà phê rang xay của Indonesia tăng gấp đôi lên 48.500 bao trong khi Brazil giảm 
11,2% xuống 23.000 bao. 

Tuy nhiên, tổng giá trị xuất khẩu lại tăng 7,8% lên 176,36 triệu USD. Ngoài ra, giá cà phê rang 
xay trung bình tăng 26,8% lên 199,18 US cent/pound. 

 

Trong 5 năm trước, xuất khẩu cà phê hòa tan đã ghi nhận mức tăng hàng năm 5% từ 9,01 
triệu bao trong niên vụ 2014 - 2015 lên 11,34 triệu bao trong niên vụ 2018 - 2019. 

Niên vụ 2019 - 2020, xuất khẩu cà phê hòa tan tăng 2,3% 11,60 triệu bao. Brazil là nhà xuất 
khẩu cà phê hòa tan lớn nhất nhưng xuất khẩu của nước này trong niên vụ 2019 - 2020 chỉ 
đạt 3,94 triệu bao, thấp hơn 2,1% so với niên vụ 2018 - 2019. 
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Xuất khẩu cà phê hòa tan của Indonesia tăng 36,1% lên 1,81 triệu bao trong khi Ấn Độ giảm 
7,8% xuống 1,8 triệu bao - đây là năm giảm thứ ba của Ấn Độ. 

Ngoài ra, xuất khẩu cà phê hòa tan của Việt Nam giảm 3,2% xuống 1,32 triệu bao trong khi 
Mexico tăng 8,8% lên 861.000 bao. 

Tổng giá trị xuất khẩu cà phê hòa tan tăng 0,3% lên 1,76 triệu USD trong niên vụ 2019 - 2020 
và giá cà phê hòa tan trung bình giảm 2% xuống còn 114,81 US cent/pound. 

 

3. Diễn biến giá 
 

Theo ICO, chỉ số giá cà phê tổng hợp ICO đã giảm 8,9% xuống còn 105,85 US cent/pound 
vào tháng 10, sau ba tháng tăng liên tiếp. 

Chỉ số giá cà phê tổng hợp ICO đã giảm từ mức cao 107,94 US cent/pound vào ngày 9/10 
xuống mức thấp nhất là 103,3 US cent/pound vào ngày 21/10. Trong tuần cuối tháng 10, giá 
dao động trong khoảng 104,49 - 106,5 US cent/pound. 

Xuất khẩu tăng trong tháng 9, báo hiệu nguồn cung dồi dào vào cuối niên vụ và vụ mùa bội 
thu tại Brazil đang trở thành yếu tố gây áp lực lên giá. 
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Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), tháng 10/2020, giá cà phê robusta tăng so với 
cuối tháng 9/2020 do thời tiết bất lợi tại hai nước sản xuất cà phê hàng đầu thế giới ảnh 
hưởng đến nguồn cung.  

.  

 

Trên sàn giao dịch London, ngày 28/10/2020 giá cà phê robusta giao kì hạn tháng 11/2020 
và tháng 1/2021 tăng lần lượt 2,1% và 1,6% so với ngày 30/9/2020, lên mức 1.331 USD/tấn 
và 1.351 USD/ tấn; kì hạn giao tháng 3/2021 và tháng 5/2021 tăng lần lượt 0,8% và 0,4% so 
với ngày 30/9/2020, lên mức 1.357 USD/tấn và 1.367 USD/tấn. 

Trên sàn giao dịch New York, ngày 28/10/2020 giá cà phê arabica giao kì hạn tháng 
12/2020 và tháng 3/2021 giảm lần lượt 2,4% và 1,7% so với ngày 30/9/2020, xuống mức 
106,95 US cent/pound và 109,55 US cent/pound (tương đương 2.376 USD/tấn và 2.433 
USD/tấn). 

 
 

 

Biểu đồ 5: 
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Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), những ngày đầu tháng 11, giá cà phê thế giới 
và trong nước đồng loạt tăng so với cuối tháng 10. 

Giá cà phê robusta có khả năng sẽ phục hồi mạnh hơn arabica do nhu cầu cao của ngành 
công nghiệp cà phê hòa tan trong bối cảnh nhiều quốc gia phải thực hiện các biện pháp giãn 
cách xã hội.  

Bên cạnh đó, nguồn cung cà phê robusta gián đoạn do Việt Nam, nước sản xuất cà 
phê robusta hàng đầu thế giới, chịu ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ. 

Trên sàn giao dịch London, ngày 9/11 giá cà phê robusta giao ngay tăng 1,1% so với ngày 
30/10, lên mức 1.330 USD/tấn 

Trên sàn giao dịch New York, ngày 9/11 giá cà phê arabica giao kì hạn tháng 12/2020 tăng 
2,2% so với ngày 30/10, lên mức 106,95 UScent/pound (tương đương 2.375 USD/tấn) 

Tại cảng khu vực TP HCM, cà phê Robusta xuất khẩu loại 2, tỉ lệ đen vỡ 5% giao dịch ở mức 
giá 1.486 USD/ tấn, chênh lệch +135 USD/tấn, tăng 21 USD/ tấn (tương đương mức tăng 
1,4%) so với ngày 30/9/2020. 

 

 

 

4. Dự báo 
 

Cục Chế biến và Phát triển Nông sản cho biết diễn biến dịch COVID-19 tại các nước thế giới 
tiếp tục phức tạp, lệnh giãn cách xã hội ở các nước thúc đẩy nhu cầu sử dụng cà phê tại nhà 
là yếu tố trợ giá cho cà phê Việt trong ngắn hạn.  

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo sản lượng và xuất khẩu cà phê thế giới niên vụ 2020 - 
2021 dự kiến đạt mức cao kỉ lục do Brazil bước vào năm sản xuất chính.  
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Sản lượng cà phê thế giới năm 2020 - 2021 tăng 9,1 triệu bao so với năm trước, đạt mức kỉ 
lục 176,1 triệu bao, trong đó Brazil dự kiến chiếm phần lớn sản lượng khi vụ Arabica bước 
vào năm sản xuất chính của chu kỳ sản xuất hai năm 1 lần.  

Theo Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - Xã hội Quốc gia (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), sản 
lượng cà phê Colombia, nước xuất khẩu cà phê chế biến ướt có ảnh hưởng lớn lên sàn New 
York niên vụ 2020-2021 ước đạt 14,2 triệu bao, giảm 0,7% so với năm trước.  

Tại vùng Trung và Nam Mỹ, sản lượng niên vụ mới ước giảm 5,26% đạt 3,6 triệu bao, 
Guatemala giảm 6,06% đạt 3,1 triệu bao, Honduras tăng 5,26% đạt 6 triệu bao và El Salvador 
giảm 14,3% đạt 0,6 triệu bao, Nicaragua giảm 14,81% đạt 2,3 triệu bao. 

Theo Cục Xuất nhập khẩu dự báo trong ngắn hạn, giá cà phê robusta tăng do yếu tố thời tiết 
không thuận lợi tại Việt Nam. Bên cạnh đó, đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, một 
số quốc gia châu Âu và Bắc Mỹ phải thực hiện biện pháp giãn cách xã hội mạnh hơn, nhu 
cầu tiêu thụ cà phê hòa tan tại nhà có khả năng sẽ tăng.
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PHẦN II 

1. Sản xuất 
 

Theo ông Nguyễn Nam Hải, Phó Chủ tịch Hiệp hội Cà phê - Cacao Việt Nam, sản lượng cà 
phê niên vụ 2019 - 2020 ước tính giảm giảm 4,5% so với niên vụ 2018 - 2019 xuống khoảng 
1,63 triệu tấn. 

Tuy nhiên, các tổ chức quốc tế lại đưa ra dự báo sản lượng cà phê Việt Nam niên 2019 - 
2020 tăng. Cụ thể, trong báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp Mỹ, sản lượng cà phê niên 
vụ 2019 - 2020 tăng 3% lên 31,3 triệu bao (tương đương 1,87 triệu tấn). 

Theo ICO, sản lượng cà phê Việt Nam ước tính tăng ước tính đạt 31,5 triệu bao (tương đương 
1,89 triệu tấn) trong niên vụ 2019 - 2020, cao hơn 0,7% so với niên vụ trước. 

Ông Hải cho rằng số ICO không chính xác bởi thực tế trong 3 - 4 năm trở lại đây, do giá cà 
phê xuống  thấp nên người dân đã chặt bỏ khác nhiều hoặc trồng xen canh các loại cây 
khác. 

Tình hình mưa bão trong tháng 10 đã ảnh hưởng tới nhiều khu vực trồng cà phê. Trả lời 
phỏng vấn Báo Nông nghiệp Việt Nam, ông Lê Văn Thái, Giám đốc Công ty Cà phê 734, cho 
biết cơn bão số 9 vừa qua đã gây thiệt hại rất lớn đến cây cà phê và lúa nước. Qua kiểm tra 
thực tế cho thấy, có 263,15 ha cà phê kinh doanh bị gió tuốt dụng quả, gãy cành, ước thiệt 
hại khoảng 20% sản lượng. 

Theo tính toán của ông Thái, tổng sản lượng cà phê tươi bị thiệt hại là 689 tấn, tương đương 
khoảng 4,5 tỉ đồng. Ngoài ra còn trên 130 ha cà phê tái canh bị hư hại do gió xô đổ cây.  

Theo VTV, tại huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum, mưa lớn, nước chảy xiết, nhiều diện tích lúa, cà 
phê và cây ăn quả của người dân đang trong kì thu hoạch, cũng đang bị ngập úng. 

Khuyến cáo người dân thu hoạch cà phê đảm bảo chất lượng 

Theo Thông tấn Xã Việt Nam, hiện nông dân tỉnh Đắk Lắk, vựa cà phê lớn nhất cả nước, 
đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch cà phê niên vụ 2020 - 2021.  

UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu chính quyền địa phương cùng các cơ quan liên quan cùng 
doanh nghiệp và người dân lập kế hoạch và triển khai bảo vệ nghiêm diện tích cà phê chuẩn 
bị đến kì thu hoạch; tăng cường tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân không thu hái 
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cà phê xanh, đảm bảo tỉ lệ cà phê chín khi hái đạt trên 85%; trường hợp thu cuối vụ, tỉ lệ quả 
chín phải đạt tối thiểu 80%. 

UBND Đắk Lắk cũng giao Sở Công Thương phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường 
thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện và xử lí các hành vi gian lận thương mại liên quan đến 
việc thu mua, chế biến, tiêu thụ cà phê. 

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền đến tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh cà phê đầu tư 
đổi mới công nghệ chế biến, bảo quản nhằm đảm bảo chất lượng cà phê sau thu hoạch; 
thực hiện hiệu quả việc dự báo diễn biến của thị trường để xử lí những biến động bất thường 
của thị trường nhằm hạn chế thiệt hại cho nông dân, doanh nghiệp trong ngành hàng cà 
phê. 

Tỉnh Đắk Lắk cũng giao lực lượng công an phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa 
phương triển khai phương án bảo vệ và phê trước và trong thời gian thu hoạch nhằm kịp thời 
phát hiện và xử lí nghiêm các trường hợp trộm cắp cà phê và các đối tượng tổ chức giao 
dịch trung gian trái phép gây thiệt hại cho nông dân và doanh nghiệp. 

Tỉnh Đắk Lắk hiện có hơn 203.000 ha cà phê, năng suất bình quân ước đạt 25,44 tạ/ha; tổng 
sản lượng ước đạt khoảng 465.000 tấn.  

 

2. Tiêu thụ 

 Số liệu xuất khẩu cà phê 
 

Theo ước tính của Cục Xuất nhập khẩu, ước tính xuất khẩu cà phê trong tháng 10 đạt 90 
nghìn tấn, trị giá 167 triệu USD, giảm 9,8% về lượng và giảm 11,2% về trị giá so với tháng 
9/2020, nhưng tăng 1% về lượng và tăng 3,8% về trị giá so với cùng kì năm trước.  

Tính chung 10 tháng năm 2020, xuất khẩu cà phê ước đạt 1,34 triệu tấn, trị giá 2,32 tỉ USD, 
giảm 1,3% về lượng và giảm 0,6% về trị giá so với cùng kì năm 2019.  

Trong tháng 10, giá xuất khẩu bình quân cà phê ước đạt mức 1.856 USD/tấn, giảm 1,6% so 
với tháng 9, nhưng tăng 2,8% so với tháng 10/2019. Trong 10 tháng đầu năm 2020, giá xuất 
khẩu bình quân cà phê ước đạt mức 1.734 USD/tấn, tăng 0,6% so với cùng kì năm 2019. 

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cà phê robusta trong tháng 9 đạt 
85,5 nghìn tấn, trị giá 134,36 triệu USD, tăng 11,9% về lượng và tăng 16,5% về trị giá so với 
tháng 9/2019.  
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Tuy nhiên trong 9 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu cà phê robusta giảm 1,4% về lượng và 
giảm 3,1% về trị giá so với cùng kì năm 2019, đạt 1,07 triệu tấn, trị giá 1,59 tỉ USD.  

Trong đó, xuất khẩu cà phê robusta sang nhiều thị trường chính giảm, gồm: Mỹ, Tây Ban 
Nha, Nhật Bản, Nga, Bỉ, Thái Lan, Malaysia; ngược lại xuất khẩu cà phê robusta sang một số 
thị trường tăng, gồm: Đức, Italy, Hàn Quốc, Algeria. 

 

 

  

 

 

Theo số liệu thống kê từ Ủy ban Thương mại Quốc tế, nhập khẩu cà phê của Bỉ trong 7 tháng 
đầu năm 2020 đạt 208,2 nghìn tấn, trị giá 641 triệu USD, tăng 3,2% về lượng và tăng 3,7% về 
trị giá so với cùng kì năm 2019.  

Trong kì, Bỉ tăng nhập khẩu chủng loại cà phê arabica hoặc robusta chưa rang, chưa khử 
cafein (HS 090111), tăng 5,1% về lượng và tăng 7,2% về trị giá so với cùng kì năm 2019, đạt 
186,2 nghìn tấn, trị giá 451,16 triệu USD.  

Ngược lại, Bỉ giảm nhập khẩu chủng loại cà phê arabica hoặc robusta rang xay, đã khử chất 
cafein (HS 090121; 090122), tốc độ giảm lần lượt 14,7% và 12% về lượng, đạt 18,8 nghìn tấn 
và 1,74 nghìn tấn. 
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7 tháng đầu năm 2020, giá nhập khẩu bình quân cà phê của Bỉ đạt mức 3.078 USD/tấn, tăng 
0,5% so với cùng kì năm 2019. Trong đó, giá nhập khẩu bình quân cà phê của Bỉ tăng từ các 
thị trường Brazil, Honduras, Colombia, Hà Lan, Pê ru, Uganda, nhưng giảm từ các thị trường 
Việt Nam, Đức, Ethiopia, Indonesia. 
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7 tháng đầu năm 2020, Bỉ tăng nhập khẩu cà phê từ hầu hết các thị trường chính. Đáng chú 
ý, nhập khẩu cà phê của Bỉ từ một số thị trường Honduras, Ethiopia, Indonesia tăng khá cao. 

Cụ thể: nhập khẩu cà phê của Bỉ từ Brazil trong 7 tháng đầu năm 2020 đạt trên 46 nghìn tấn, 
trị giá 105 triệu USD, tăng 0,8% về lượng và tăng 3,0% về trị giá so với cùng kì năm 2019.  

Thị phần cà phê của Brazil trong tổng lượng nhập khẩu của Bỉ chiếm 22,1% trong 7 tháng 
đầu năm 2020, thấp hơn so với 22,6% trong 7 tháng đầu năm 2019.  

Trong 7 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu cà phê của Bỉ từ Việt Nam đạt 38,2 nghìn tấn, trị 
giá 65,23 triệu USD, tăng 0,8% về lượng, nhưng giảm 0,03% về trị giá so với cùng kì năm 
2019.  

Thị phần cà phê của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Bỉ chiếm 18,4% trong 7 
tháng đầu năm 2020, thấp hơn so với 18,8% trong 7 tháng đầu năm 2019.  

Đáng chú ý, trong 7 tháng đầu năm 2020 lượng cà phê nhập khẩu của Bỉ từ Ethiopia và 
Indonesia tăng lần lượt 31,4% và 29,9% so với cùng kì năm 2019, đạt trên 6 nghìn tấn và 5,4 
nghìn tấn.  

Thị phần cà phê của Ethiopia và Indonesia trong tổng lượng nhập khẩu của Bỉ tăng từ 2,3% 
và 2,0% trong 7 tháng đầu năm 2019, lên 2,9% và 2,6% trong 7 tháng đầu năm 2020. 

. 
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 Cà phê chế biến 
 

Việc đẩy mạnh chế biến cà phê, nâng cao giá trị xuất khẩu đang là mối quan tâm hàng đầu 
của ngành. Hiện nay, đa phần cà phê được xuất khẩu dưới dạng thô, do đó, việc chế biến 
được xem là ưu tiên hàng đầu.  

Theo báo Tài Nguyên và Môi trường, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Cát Quế thực 
hiện Dự án Xưởng chế biến cà phê tại bản Đông Hưng, xã Muổi Nọi, huyện Thuận Châu. Diện 
tích sử dụng đất của dự án hơn 35.000 m2; loại hình sản xuất là chế biến cà phê theo công 
nghệ chế biến ướt. 

Công suất hoạt động của Dự án gồm 80 tấn cà phê quả tươi/ngày (9.600 tấn/niên vụ), bình 
quân khoảng 2.500 tấn cà phê nhân đầu ra/năm tùy thuộc vào sản lượng cà phê từng năm. 
Ngoài ra, chủ Dự án còn áp dụng công nghệ ủ vỏ quả cà phê làm phân vi sinh hữu cơ với 
khối lượng sản phẩm 6.000 tấn/năm. 

 Tại buổi làm việc, bà Lê Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc Sở TN&MT Sơn La, Trưởng đoàn kiểm 
tra đã thông qua Quyết định số 2199/QĐ-UBND ngày 7/10/2020, về thành lập Đoàn kiểm tra, 
giám sát với các cơ sở sản xuất sơ chế, chế biến nông sản, chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Sơn 
La; phổ biến quyền và nghĩa vụ của 2 bên; triển khai kiểm tra về hồ sơ giấy tờ và trên thực 
địa. 
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Ông Phạm Thắng, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Cát Quế cho biết: Công 
ty đã đầu tư xây dựng công trình hệ thống xử lý nước thải công suất 100m3/ngày đêm theo 
đúng Báo cáo đánh giá tác động môi trường.  

Hiện nay, lượng nước thải cà phê được tuần hoàn tái sử dụng, không có hoạt động xả thải ra 
môi trường. Bã và vỏ cà phê được lưu trữ vào các sân chứa, cho men phân hủy nhanh để 
giảm mùi, làm đến đâu rắc vôi bột đến đấy, che phủ bạt kín để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng 
đến người dân khu vực xung quanh. 

Chế biến cà phê sạch, nâng giá trị sản phẩm 

Theo báo Nông nghiệp Việt Nam, trong bối cảnh giá cà phê vối nhân xô ở mức thấp như hiện 
nay, vấn đề nâng cao chất lượng nông sản càng được chú trọng. Một trong những giải pháp 
để thực hiện mục tiêu nói trên đã và đang được tỉnh Lâm Đồng ưu tiên phát triển, đó là đẩy 
mạnh sơ chế, chế biến cà phê sạch. 

Niên vụ 2020 - 2021, tỉnh Lâm Đồng có trên 170.000 ha cà phê. Hiện năng suất bình quân 
đạt trên 31 tạ/ha, sản lượng gần 520.000 tấn. Trong số đó, nhiều diện tích cà phê được ghép 
cải tạo đúng qui trình, kĩ thuật thâm canh đảm bảo…, năng suất và chất lượng hết sức khả 
quan. 

Với một lượng cà phê được sản xuất ra hàng năm tương đối lớn như thế, một trong những 
vấn đề đã được ngành nông nghiệp chú trọng từ nhiều năm gần đây, đó là đẩy mạnh hoạt 
động sơ chế, chế biến cà phê sạch. 

Đây được xem là giải pháp nâng cao giá trị hạt cà phê Lâm Đồng trên thị trường, nên nhiều 
doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong tỉnh đã tham gia vào lĩnh vực này tương đối mạnh mẽ. 

Theo đó, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có 33 doanh nghiệp hoạt động chế biến cà phê và trên 
250 cơ sở sơ chế nhỏ lẻ qui mô hộ cá thể với tổng công suất chế biến khoảng 300.000 - 
320.000 tấn nhân (chiếm khoảng 60-70% tổng sản lượng cà phê toàn tỉnh). 

 

3. Diễn biến giá 
 

Theo Bộ NN&PTNT, thị trường cà phê trong nước tháng 10 tăng mạnh về giá. So với 
tháng 9/2020, giá cà phê vối nhân xô các tỉnh Tây Nguyân tăng 500 – 600 đồng/kg 
lên mức 31.800 – 32.600 đồng/kg. 

Giá cà phê cao nhất ở khu vực tỉnh Đắk Lắk và thấp nhất tại khu vực tỉnh Lâm Đồng. 
Cà phê robusta giá FOB tại cảng TP HCM đạt mức cao nhất là 33.800 đồng/kg.  
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Việt Nam chính thức bước vào mùa thu hoạch cà phê niên vụ 2020-2021 vào cuối 
tháng 10/2020. 

 

 

 

Giá cà phê xuất khẩu bình quân 9 tháng đầu năm 2020 đạt 1.740 USD/tấn, tăng 1,7% so với 
cùng kì năm 2019. Ước tháng 10, giá cà phê xuất khẩu bình quân đạt 1.852 USD/tấn, giảm 
1,8% so với tháng 9 nhưng tăng 2,6% so với cùng kì năm 2019. 

 

4. Dự báo 

 Giá cả và sản lượng 
 

Bất chấp các thông tin bất lợi về thị trưng thế giới, giá cà phê tại Việt Nam đã phục hồi nhẹ. 
Bộ NN&PTNT dự kiến niên vụ này tình trạng khan hiếm nguồn cung sẽ giúp giá cà phê giữ 
được đà ổn định.  
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Cuối tháng 10, cơn bão số 9 (tên quốc tế Molave) là cơn bão nguy hiểm trong năm 2020, đổ 
bộ trực tiếp vào vùng sản xuất cà phê trọng điểm của Việt Nam. Việc liên tiếp chịu ảnh 
hưởng của các cơn bão trong thời gian bước vào mùa thu hoạch có thể sẽ đẩy giá cà phê 
robusta tăng nhẹ trong thời gian tới.  

Giá cà phê trong nước thời gian tới được nhận định tiếp tục xu hướng tăng giá bởi diễn biến 
phức tạp của thời tiết ở Miền Trung và Tây Nguyên là nguyên nhân chính gây thu hẹp nguồn 
cung, cà phê chín muộn do mưa nhiều đẩy thời gian thu hoạch giãn xa hơn.  

Ông Nguyễn Nam Hải, Phó Chủ tịch Hiệp hội Cà phê - Cacao Việt Nam, cho rằng sang niên 
vụ 2020 - 2021 sản lượng sẽ còn giảm hơn nữa bởi hồi tháng 5, 6 Tây Nguyên trải qua đợt 
hạn hán, ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây cà phê. 

"Ngay cả khi lượng mưa đã tăng trở lại nhưng do từ đợt tháng 5, tháng 6 hạn hán nên chất 
lượng hạt giảm xuống, cỡ hạt nhỏ nên sản lượng vẫn sẽ giảm", đại diện Hiệp hội Cà phê - 
Cacao cho biết. 

 Dự báo thời tiết  
 

Theo Trung Tâm Khí tượng Thuỷ văn, trong tháng 10, trên các sông ở Kon Tum đã xuất hiện 
3 đợt lũ vừa và lớn.  

Từ ngày 7 - 8/10, lũ trên sông Đăkbla lên với biên độ từ 2,66-2,79m. Đỉnh lũ tại trạm 
KonPlong 593,97m (22h/07/10), trên báo động (BĐ) 2 0,47m; tại trạm Kon Tum 518,44m 
(07h/08/10), trên BĐ1 0,44m. Từ ngày 10-11/10, lũ trên các sông lên với biên độ từ 2,76-
5,31m.  

Đỉnh lũ trên sông Pô Kô tại trạm Đăk Mốt 586,4m (20h/11/10), dưới BĐ3 0,1m; trên sông 
Đăk Tơ Kan tại trạm Đăk Tô 578,23m (17h/11/10), trên BĐ2 0,23m; trên sông Đăkbla tại 
trạm KonPlông 595,93m (15h/11/10), trên BĐ3 0,43m, tại trạm Kon Tum 521,16m 
(20h/11/10), trên BĐ3 0,66m.  

Từ ngày 28 - 29/10, lũ trên các sông lên với biên độ từ 3,75-6,83m. Đỉnh lũ trên sông Pô Kô 
tại trạm Đăk Mốt 589,11m (23h/28/10), trên BĐ3 2,61m; trên sông Đăk Tơ Kan tại trạm Đăk 
Tô 579,26m (18h/28/10), trên BĐ3 0,26m; trên sông Đăkbla tại trạm KonPlông 596,83m 
(15h/28/10), trên BĐ3 2,33m, tại trạm Kon Tum 522,32m (20h/28/10), trên BĐ3 1,82m.  

Trên các sông khác xuất hiện 1-2 đợt lũ vừa và nhỏ, đỉnh lũ ở mức BĐ1 và trên BĐ1. Lưu 
lượng dòng chảy trên sông Đăkbla tại Kon Tum cao hơn TBNN cùng kì 145%, trên sông 
Srêpôk tại Giang Sơn cao hơn TBNN cùng kì 25%.  

Mực nước các hồ thủy điện đều xấp xỉ mực nước dâng bình thường; dung tích các hồ phổ 
biến đạt trên 90%. 
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Trong tháng tới, trên các sông thuộc khu vực Tây Nguyên có khả năng xuất hiện 1-2 đợt lũ, 
đỉnh lũ thượng lưu các sông ở mức BĐ1-BĐ2, có nơi trên BĐ2, hạ lưu ở mức BĐ1. 
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PHẦN III 

 

Công ty Cổ phần VinaCafé Biên Hòa (Mã chứng khoán: VCF): Theo báo cáo tài 
chính hợp nhất, quí III, doanh nghiệp đạt 800 tỉ đồng doanh thu thuần, 209 tỉ 
đồng lãi sau thuế; tăng lần lượt 5% và 36% so với cùng kì năm trước. Theo giải 
trình, VinaCafé Biên Hòa cho biết nhờ giá vốn giảm mạnh kéo lãi gộp tăng 27% 

bên cạnh khoản doanh thu tài chính gấp gần 6 lần lên hơn 21 tỉ đồng khiến lãi sau thuế của 
công ty tăng tới 36%. 

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, công ty đạt 1.952 tỉ đồng doanh thu thuần, giảm nhẹ 3% nhưng lợi 
nhuận sau thuế tăng 13% lên 468 tỉ đồng. 

Năm 2020 VinaCafe Biên Hòa đặt mục tiêu đạt 3.150 đến 3.300 tỉ đồng doanh thu và lợi 
nhuận sau thuế 725 đến 780 tỉ đồng. Như vậy sau 9 tháng, công ty đã thực hiện được 59 - 
62% mục tiêu doanh thu, 60 - 64,5% kế hoạch lợi nhuận cả năm.  

Trong tháng 10, HĐQT của Vinacafé Biên Hoà đã thông qua nghị quyết tạm ứng cổ tức năm 
2020 bằng tiền với tỉ lệ lên tới 250% (25.000 đồng/cp). Ngày đăng kí cuối cùng là ngày 20/1 
và ngày thanh toán là ngày 2/11.  

Với gần 26,58 triệu cổ phiếu VCF đang lưu hành, ước tính doanh nghiệp phải chi khoảng 664 
tỉ đồng để trả cổ tức. 

Đây không phải là lần đầu tiên Vinacafé Biên Hoà trả cổ tức cao mà năm 2017 doanh nghiệp 
cũng trả cổ tức bằng tiền mặt với tỉ lệ lên tới 660% (66.000 đồng/cp), năm 2018 tỉ lệ cổ tức 
tiền mặt là 240% (24.000 đồng/cp). 

CTCP Minh Khang Capital Trading Public (Mã chứng khoán: CTP):  

Minh Khang ghi nhận hơn 38 tỉ đồng doanh thu trong quí III, đột biến gấp 19 lần 
cùng kì năm trước, lợi nhuận sau thuế đạt gần 1,6 tỉ đồng, trong khi cùng kì năm 
trước lỗ hơn 2,6 tỉ đồng. 

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp đạt gần 102 tỉ đồng doanh thu thuần, tăng 209%; lãi 
sau thuế gần 1,6 tỉ đồng trong khi cùng kì năm 2019 lỗ gần 7 tỉ đồng. 
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Năm 2020, doanh nghiệp đặt mục tiêu 300 tỉ đồng doanh thu, gần 13 tỉ đồng lãi sau thuế. 
Như vậy, sau 9 tháng, doanh nghiệp đã thực hiện được 34% mục tiêu doanh thu và 12% kế 
hoạch lợi nhuận năm 

CTCP Cà phê Phước An (Mã chứng khoán: CPA): Trong quí III, Cà phê Phước 
An đạt hơn 5,2 tỉ đồng doanh thu thuần, giảm tới 83%. Lãi gộp chỉ hơn 651 triệu 
đồng trong khi các chi phí ăn mòn hết đặc biệt là chi phí quản lí doanh nghiệp 

khiến công ty lỗ gần 8,3 tỉ đồng. Tuy nhiên, mức lỗ này đã giảm so với con số gần 14 tỉ đồng 
của quí III/2019. 

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, doanh thu của Cà phê Phước An gần 83 tỉ đồng, giảm 41,5% so với 
cùng kì năm 2019. Lỗ sau thuế hơn 24 tỉ đồng, giảm so với con số gần 39 tỉ 9 tháng năm 
trước. 

CTCP Cà phê Thắng Lợi (Mã chứng khoán: CFV): Cà phê Thắng Lợi đạt hơn 49 
tỉ đồng doanh thu thuần, gần 1,5 tỉ đồng lãi sau thuế trong quí III. Trong 9 
tháng đầu năm, tổng doanh thu của công ty là gần 185 tỉ đồng, lãi sau thuế 

gần 6 tỉ đồng.  

Công ty mới giao dịch UPCoM từ tháng 6/2019 nên không có số liệu quí III/2019 để so sánh. 

Trong năm nay, công ty đặt mục tiêu đạt 199 tỉ đồng doanh thu và 1,6 tỉ đồng lợi nhuận sau 
thuế. Sau 9 tháng, doanh nghiệp đã thực hiện được 93% kế hoạch doanh thu và vượt 275% 
mục tiêu lợi nhuận cả năm.  

Theo Báo Đắk Lắk, gần cuối tháng 10 vừa qua, UBND tỉnh Đắk Lắk vừa có văn bản 
9033/UBND-CN đề nghị Bộ Công Thương bổ sung dự án nhà máy điện gió Thắng Lợi Đắk 
Lắk do Cà Phê Thắng Lợi làm chủ đầu tư vào qui hoạch phát triển điện lực tỉnh Đắk Lắk giai 
đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035. 

Dự án nhà máy điện gió do Cà phê Thắng Lợi nghiên cứu đầu tư tại xã Hòa Đông, huyện 
Krông Pắc. Nhà máy là công trình cấp II, nhóm B, có quy mô công suất 49,5MW gồm 11 tua 
bin (công suất 4,5 MW/tuabin), sản lượng điện sản xuất dự kiến 187,75 triệu kWh/năm.  

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 2.090 tỉ đồng. Phương án đấu nối của dự án là xây dựng 
trạm nâng áp công suất 63 MVA và 5 km đường dây 220 kV. 

Tại Đắk Lắk, Cà phê Thắng Lợi còn đang đề xuất chủ trương khảo sát, bổ sung quy hoạch 
đầu tư điện mặt trời nổi Thắng Lợi. Theo đề xuất, địa điểm thực hiện dự án tại vùng hồ Ea 
Nhái, xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk.  
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Tổng công suất nhà máy dự kiến 200MW với tổng mức đầu tư dự kiến 3.000 tỉ đồng. Diện 
tích khảo sát gồm phần diện tích mặt nước khoảng 140 ha và diện tích trên bờ 2 ha. 

CTCP Cà phê Gia Lai (Mã chứng khoán: FGL): Theo báo cáo tài chính quí III, Cà 
phê Gia Lai đạt gần 5,2 tỉ đồng doanh thu thuần trong khi cùng kì năm trước 
không phát sinh doanh thu. Tuy nhiên, kinh doanh dưới giá vốn khiến công ty 
tiếp tục ghi nhận lỗ sau thuế hơn 4,6 tỉ đồng, quí III năm ngoái lỗ hơn 3,1 tỉ đồng. 

Luỹ kế 9 tháng, doanh nghiệp đạt gần 6 tỉ đồng doanh thu thuần, giảm 85% so với cùng kì 
năm trước. Công ty lỗ 9 tháng hơn 18 tỉ đồng, tăng so với số lỗ gần 11 tỉ 9 tháng năm trước. 
Tổng lỗ luỹ kế của doanh nghiệp tính tới ngày 30/9 là hơn 39 tỉ đồng. 
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PHẦN IV 

Theo thông tin từ Vụ Thị trường Châu Á – Châu Phi (Bộ Công Thương), tỉnh Vân Nam, Trung 
Quốc (chung đường biên giới với các tỉnh Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu và Hà Giang) thông 
báo áp dụng một số biện pháp tăng cường phòng chống dịch COVID-19 trong hoạt động 
xuất nhập khẩu hàng hóa khi bước vào thời điểm chuyển mùa tại các cửa khẩu trên địa bàn 
của tỉnh Vân Nam.  

Cụ thể, các phương tiện chuyên chở hàng hóa và người điều khiển phương tiện phải đăng kí 
với cơ quan chức năng trước 3 ngày. Người điều khiển phương tiện xuất nhập cảnh phải xét 
nghiệm axit nucleic 3 ngày một lần. Đồng thời, kéo dài thời gian thông quan hàng hóa (căn 
cứ vào số lượng hàng hóa tại cửa khẩu). Trước mắt, biện pháp trên sẽ được áp dụng cho các 
phương tiện, người điều khiển phương tiện và hàng hóa của Trung Quốc.  

Tuy nhiên, không loại trừ khả năng phía Trung Quốc cũng có thể đề nghị Việt Nam áp dụng 
các biện pháp tương tự trên trong thời gian tới. Đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp nắm bắt 
thông tin để chủ động điều chỉnh hoạt động thương mại của mình.  

Ngày 13/10, thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và Thuỵ Điển cho biết Uỷ ban Châu Âu 
đã khai trương cổng Access2Markets để hỗ trợ các hoạt động xuất nhập khẩu của doanh 
nghiệp vừa và nhỏ Châu Âu, tại https://trade.ec.europa.eu/access- to-markets/en/content  

Cổng thông tin cho phép các doanh nghiệp tra cứu các thông tin sau về thuế; qui tắc xuất 
xứ; yêu cầu sản phẩm; thủ tục hải quan; rào cản thương mại; thống kê thương mại.  

Các doanh nghiệp Việt Nam có thể tận dụng tra cứu thông tin về xuất nhập khẩu hàng hoá, 
khai thác các thông tin về nội dung giải thích, hướng dẫn, các câu hỏi thường gặp, luật của 
EU về sản phẩm, dịch vụ, chi tiết liên hệ của các cơ quan hải quan...  

Thương vụ Việt Nam tại Australia vừa ra mắt ứng dụng hỗ trợ doanh nghiệp giao thương 
xuất khẩu, quảng bá địa phương Việt Nam, kết nối doanh nghiệp thuộc các hiệp hội ngành 
hàng... Ứng dụng có tên Viet-Aus Trade được tải miễn phí tại các kho trực tuyến (App store, 
Google play). Ứng dụng được xây dựng theo hướng tích hợp sẵn dữ liệu và mở rộng liên kết 
nhằm tạo thành một nền tảng đa mục tiêu, góp phần hiện thực hóa Chiến lược hợp tác kinh 
tế tăng cường giữa hai nước. 
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Cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư hai nước có thể tìm thấy các chức năng sau:  

(1) Kết nối, giới thiệu địa phương: sản phẩm, danh sách dự án kêu gọi đầu tư, cảnh đẹp, tiềm 
na ̆ng du lịch. Ứng dụng cũng kết nối đến các cổng tho ̂ng tin tiếng Anh của từng địa phu ̛o ̛ng 
để các địa phu ̛o ̛ng chủ đọ ̂ng tho ̂ng tin.  

(2) Tìm Doanh nghiệp nhập khẩu Australia theo sản phẩm.  

(3) Tìm Doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam theo sản phẩm.  

(4) Bản tin kinh tế phục vụ đối ngoại về sự ổn định, phát triển của nền kinh tế Việt Nam; thúc 
đẩy niềm tin của thị trường, nhà đầu tư.  

(5) Chợ giao thương B2B theo ngành hàng (phiên bản cơ bản, phiên bản tối ưu đang xây 
dựng). Doanh nghiệp đăng nhập đăng thông tin, hình ảnh về sản phẩm để giao thương với 
doanh nghiệp Úc; và Danh sách các doanh nghiệp Australia cần mua sản phẩm Việt Nam  

(6) Tra cứu, so sánh thuế theo Hiệp định Thương mại tự do khi xuất vào Australia để tận 
dụng tốt các cơ hội; tra cứu thị phần của từng loại sản phẩm Việt Nam tại Australia (liên kết).  

(7) Tra cứu điều kiện nhập khẩu vào Australia để doanh nghiệp tuân thủ quy định của 
Australia, đẩy mạnh xuất khẩu (liên kết).  

(8) Chức năng triển lãm online sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp không có điều kiện tham gia triển 
lãm ở nước ngoài; được tổ chức song song với các cuộc triển lãm quốc tế lớn tại Australia, 
Việt Nam, hoặc các sự kiện chuyên đề để thu hút khách hàng.  

(9) Chức năng giải đáp (chatbot) sẽ hỗ trợ giải đáp công tác thị trường, và tự động giới thiệu 
doanh nghiệp nhập khẩu, nhà đầu tư của Australia đến danh sách hội viên của Liên minh 
Hợp tác xã, Hiệp hội ngành hàng, địa phương (Phiên bản hạn chế; phiên bản thông minh 
đang hoàn thiện dữ liệu). 
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Tổ Chức Cà phê Thế giới (ICO) 

Diálogo Chino 

CNBC 

Daily Express 

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

Cục Xuất nhập khẩu 

Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản 

Bộ Công Thương 

Hiệp hội Cà phê - Cacao Việt Nam 

Báo Đắk Lắk  

Trung tâm Khí tượng Thủy văn 

Báo cáo tài chính của các công ty: Tổng Công ty Cà phê Việt 
Nam (Vinacafe), Phước An, Minh Khang  

Báo cáo “Thị trường cà phê tháng 10/2020” được Biên tập viên mục Hàng hóa của VietnamBiz tổng hợp và 
trình bày. Các số liệu, thông tin và những phân tích được tổng hợp trong báo cáo này chỉ nhằm mục đích 
cung cấp thông tin và không được sử dụng như lời khuyên cho việc tư vấn kinh doanh, tài chính và những 
lĩnh vực chuyên nghiệp khác. 

Thông tin và tài liệu trong báo cáo được nỗ lực tổng hợp dưới dạng sẵn có một cách chính xác nhất có thể. 
Tuy nhiên, tác giả không đảm bảo tính chính xác, sự thích hợp hay đầy đủ của các thông tin và số liệu, 
đồng thời tuyên bố miễn trừ hoàn toàn trách nhiệm đối với các lỗi hoặc thiếu sót trong các thông tin và số 
liệu này. 

VietnamBiz sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường đối với bất kì chi phí, tổn thất hoặc thiệt hại nào cho dù 
trực tiếp hay gián tiếp, có liên quan tới hoặc là hậu quả của việc sử dụng báo cáo, hoặc liên quan tới những 
thiếu sót, sai sót. 
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Trịnh Huyền Trang 

Thư kí toà soạn phụ trách mục Hàng hóa - trang TTĐTTH VietnamBiz 

Email: info@vietnambiz.vn 

SĐT: 0995222999 
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