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TIÊU ĐIỂM TRONG NGÀY
Giá cà phê tăng lên mức cao nhất trong hơn 10 năm qua và còn có thể tăng cao hơn nữa
Giá cà phê thế giới tiếp tục tăng vọt trong những ngày đầu tháng 12 và đạt đỉnh cao nhất kể từ tháng 10/2011. Trên sàn
giao dịch liên lục địa ICE, giá cà phê Arabica có thời điểm đã vọt tăng lên mức 2,46 USD/lbs (~ 5.423 USD/tấn) sau khi
biến chủng Omicron được phát hiện đã lan rộng ra hơn 38 quốc gia và vùng lãnh thổ. Theo Hiệp hội Cà phê quốc tế, giá
cà phê trong thời điểm hiện tại đã tăng hơn 85% so với cùng kỳ năm trước. Những yếu tố bất lợi do thời tiết tại Brazil và
Colombia, thiếu container vận chuyển cà phê từ Việt Nam hiện là những nguyên nhân chính khiến nguồn cung cà phê bị
thắt chặt. Các dự báo cho rằng, những vấn đề mà ngành sản xuất và xuất khẩu cà phê thế giới đang gặp phải hiện chưa
có biện pháp triệt để để giải quyết và do đó, giá cà phê sẽ còn tăng cao hơn nữa trong vòng 1 - 2 năm tới.
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NÔNG SẢN
* Theo Bộ Công Thương, trong niên vụ cà phê 2020/21 vừa qua (từ tháng 10/2020
đến tháng 9/2021), xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt khoảng 1,81 triệu tấn, giảm
10,6% so với niên vụ 2019/20 trước đó do ảnh hưởng của thời gian giãn cách xã
hội kéo dài trong gần hai quý năm nay. Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo rằng,
trong niên vụ cà phê 2021/22 năm tới, Việt Nam sẽ xuất khẩu tăng gần 1 triệu bao
cà phê so với niên vụ 2020/21. Tuy nhiên, sản lượng cà phê Robusta xuất khẩu của
Việt Nam tăng vẫn không thể bù đắp được lượng hàng bị ách tắc, không thể giao
hàng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong những tháng vừa qua.
* Theo dữ liệu cập nhật mới nhất từ Nasdaq, giá cà phê Robusta giao tháng 1 tăng
nhẹ 2,1% lên mức 2.386 USD/tấn, gần chạm tới mức đỉnh 2.419 USD/tấn đã đạt
vào tháng 8/2011. Các nhà nhập khẩu đang lo ngại nguồn cung bị ảnh hưởng bởi
thiếu hụt container vận chuyển từ châu Á, trong khi biến chủng Omicron tới sẽ còn
làm tăng nhu cầu cà phê hòa tan từ nay cho đến hết năm 2022.
* Ước tính, xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng 11 năm nay đạt khoảng
78 nghìn tấn, trị giá 181 triệu USD, giảm 21,4% về lượng và giảm 16,5% về trị giá
so với tháng 10 trước đó; giá xuất khẩu bình quân trong tháng vào khoảng 2.327
USD/tấn. Tính chung 11 tháng năm 2021, xuất khẩu cà phê của Việt Nam ước đạt
1,36 triệu tấn, trị giá 2,63 tỷ USD. Trong nước, do thời tiết đang vào mùa chuyển
lạnh và mưa nhiều ở khu vực Tây Nguyên, cộng với tình trạng thiếu hụt nhân
công do ảnh hưởng bởi dịch bệnh tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thu
hoạch và chế biến hạt cà phê cho niên vụ mới 2021/22 đã bắt đầu. Giá bán cà
phê trong nước vào cuối tháng 11 tăng nhẹ so với tháng 10 trước đó, vào mức
40.700 - 41.500 đồng/kg.
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