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Giá cà phê thế giới tăng lên mức cao mức kỷ lục trong vòng 4 năm trở lại đây 
 Giá cà phê Robusta đã tăng lên mức cao kỷ lục, vượt trên mức 2.043 USD/tấn trong tuần vừa qua và là mức cao nhất 

trong vòng 4 năm trở lại đây. Giá cà phê Arabica kỳ hạn tháng 12 cũng tăng 3% trong tháng 8, sau khi đã tăng đến 18% 
trong tháng 7 trước đó. Giá cà phê thế giới đồng loạt tăng do ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt đặc biệt nghiêm trọng 
tại Brazil - thủ phủ của cà phê Arabica và các lệnh giãn cách xã hội tại Việt Nam - nước sản xuất cà phê Robusta hàng 
đầu thế giới. Brazil đã phải hứng chịu một đợt hạn hán và ngay sau đó là thời tiết trở lạnh với nhiệt độ hạ thấp kỷ lục chỉ 
trong vòng chưa đầy một tháng, gây ra thiệt hại vô cùng lớn cho cây cà phê. Trong khi đó, tình hình dịch bệnh diễn biến 
phức tạp ở Việt Nam khiến cho hoạt động rang xay và xuất khẩu cà phê đình trệ nhiều tháng qua.

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
*  Thời tiết bất lợi tại Brazil gây ra thiệt hại cho ngành nông sản nước này, không 
chỉ cà phê mà còn cả các loại mía đường. Nguồn cung cà phê Arabica trở nên 
thiếu hụt, khiến cho giá cà phê đã tăng mạnh liên tiếp trong 2 tháng trở lại đây. 
Ngoài Brazil, cà phê Arabica từ Columbia cũng đang gặp phải tình trạng tương 
tự. Việt Nam là nước xuất khẩu cà phê Robusta hàng đầu thế giới cũng đang phải 
chịu tác động nặng nề từ dịch bệnh khiến hoạt động xuất khẩu cà phê từ các cảng 
biển phía Nam đình trệ nhiều tháng nay. Giá cà phê tăng cao lên mức kỷ lục 
trong vòng 4 năm, tăng gần 50% so với thời điểm vài tháng trước và được dự báo 
sẽ khó có thể hồi phục nhanh trong giai đoạn từ nay đến cuối năm. Sản lượng cà 
phê từ các nhà sản xuất hàng đầu như Việt Nam và Brazil giảm đang khiến chuỗi 
cung ứng cà phê chịu tình trạng đứt gãy tạm thời từ nay đến cuối năm. Ngoài ra, 
khó khăn trong việc thu hoạch và vận chuyển hạt cà phê Robusta từ châu Á sang 
châu Âu đang khiến cho giá cà phê Robusta tại sàn giao dịch hàng hóa liên lục 
địa (ICE) tăng cao. 
*  Xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm dự kiến đạt khoảng 17,8 
triệu bao (~ 1,07 triệu tấn), giảm khoảng 6,9% về lượng so với cùng kỳ năm trước. 
Tính riêng tháng 8, xuất khẩu cà phê ước tính là 105 nghìn tấn, trị giá khoảng 207 
triệu USD. 
*  Giá đường thô thế giới cũng tăng nhẹ vào những ngày cuối tháng khi Tổ chức 
Đường thô Thế giới (ISO) đưa ra dự báo thâm hụt nguồn cung đường thô toàn cầu 
sẽ vào khoảng 3,8 triệu tấn trong niên vụ 2021/22 tới đây. Nhiều quốc gia như 
Pakistan đang triển khai đợt dự trữ lương thực lớn chưa từng có do lo ngại về tình 
trạng thiếu lương thực giai đoạn cuối năm. Chính phủ nước này dự kiến nhập khẩu 
500 nghìn tấn đường nhằm kiềm chế lạm phát lương thực đã vượt trên mục tiêu 
7% - 9% của Ngân hàng Trung ương nước này đưa ra. 
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