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Giá hạt tiêu tăng mạnh vào cuối năm do nguồn cung khan hiếm
 Trong suốt quý III vừa qua, giá hạt tiêu xuất khẩu tại hầu hết các nước sản xuất lớn trên thế giới tăng do nguồn cung khan 

hiếm và hoạt động vận tải từ đường biển đến đường bộ đều gặp khó khăn. Bên cạnh đó, nhu cầu nhập khẩu tăng dịp cuối 
năm cũng tác động tích cực lên giá hạt tiêu. Theo dự báo, giá hạt tiêu thế giới sẽ còn tăng trong những tháng cuối năm khi 
Hiệp hội hạt tiêu thế giới cho biết, sản lượng hạt tiêu toàn cầu năm nay giảm đáng kể, chủ yếu do mức giảm 8% từ nguồn 
cung Việt Nam, trong khi sản lượng hạt tiêu tại Ấn Độ và Brazil không tăng trong năm nay. 
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NÔNG SẢN
*  Thiệt hại nghiêm trọng tại khu vực trồng tiêu ở tỉnh Karnataka, Ấn Độ do mưa 
trái mùa đã khiến sản lượng của các loại nông sản như hành tây, cà chua và cả 
hạt tiêu đen đều sụt giảm. Giá hạt tiêu đen ở nước này đã tăng hơn 10% chỉ trong 
vòng 1 tháng trở lại đây. Tính đến cuối tuần trước, giá hạt tiêu đen xuất khẩu từ 
Ấn Độ vào khoảng 6.311 USD/tấn - mức giá cao nhất so với các nước xuất khẩu 
khác như Brazil (4.200 USD/tấn), Việt Nam (4.390 USD/tấn) và Indonesia (4.395 
USD/tấn). Tại Việt Nam, nguồn cung hạt tiêu vẫn ở mức thấp so với cùng kỳ mọi 
năm cũng là nguyên nhân khiến giá hạt tiêu nội địa tăng mạnh trong thời điểm 
cuối tháng 10. 
*  Theo Bộ Công thương nhận định, đối với ngành hạt tiêu Việt Nam, do ảnh 
hưởng nặng nề từ làn sóng Covid-19 khiến hoạt động xuất khẩu gặp khó khăn. Bên 
cạnh đó, giá xuất khẩu của Việt Nam đã tăng nhanh và mạnh trong các tháng đầu 
năm nay khiến cho một số nước có xu hướng chuyển sang nhập khẩu hạt tiêu từ 
Brazil. Những tháng đầu năm 2021, các thị trường giảm nhập khẩu hạt tiêu từ Việt 
Nam bao gồm: Hà Lan, Pháp và Nhật Bản; trong khi nhu cầu hạt tiêu của Mỹ cũng 
không tăng trưởng như kỳ vọng. Mặc dù vậy, xuất khẩu hạt tiêu của nước ta hiện 
vẫn đang khai thác tốt nhiều thị trường lớn khác như Trung Quốc, Hàn Quốc, Đức, 
Vương Quốc Anh,… Đặc biệt, nhu cầu nhập khẩu hạt tiêu của Trung Quốc được 
dự báo sẽ tăng mạnh vào dịp cuối năm. Điều này sẽ tác động tích cực lên giá hạt 
tiêu xuất khẩu của Việt Nam trong bối cảnh lượng hàng tồn kho và nguồn cung 
nội địa đang ở mức rất thấp. Theo số liệu thống kê từ Cơ quan Hải quan Trung 
Quốc, nhập khẩu hạt tiêu của nước này trong 9 tháng đầu năm 2021 đạt xấp xỉ 
41 triệu USD, giảm 7,2% so với cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên, nhập khẩu hạt tiêu 
của Trung Quốc từ Việt Nam tăng 10,9%, đạt 12,52 triệu USD. Thị phần hạt tiêu 
của Việt Nam trong tổng trị giá nhập khẩu của Trung Quốc tăng từ 25,7% trong 9 
tháng đầu năm 2020 lên 30,5% trong 9 tháng đầu năm nay.

Nguồn: TCTK, Bloomberg, Reuters, Vietdata, các Hiệp hội ngành nghề trong và ngoài nước ...


