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Giá cà phê ngày 17/8/2018 hồi phục nhẹ 100 đồng [1]

Giá cà phê nhân xô các tỉnh Tây Nguyên ngày 17/8/2018 tăng trở lại 100 đồng lên mức 33.800 –
34.400 đồng/kg (lúc 9h sáng). Tại cảng TPHCM, cà phê robusta giảm mạnh 47 USD chốt tại 1.486
USD/tấn (FOB).

Tham khảo giá cà phê nhân xô tại Việt Nam
TT nhân xô

Giá trung bình

Thay đổi

FOB (HCM)

1.486

Trừ lùi: -110

Đắk Lăk

34.400

+100

Lâm Đồng

33.800

+100

Gia Lai

34.400

+100

Đắk Nông

34.300

+100

Thị trường robusta thế giới hồi phục nhẹ khiến thị trường cà phê tăng trở lại sau 3 phiên sụt giảm liên
tiếp. Cụ thể, giá thấp nhất ở 33.800 đồng/kg tại Lâm Đồng, và cao nhất ở 34.400 đồng/kg tại Đắk Lăk
và Gia Lai. Giá cà phê xuất khẩu loại 2, tỷ lệ đen vỡ 5% tại cảng TP.HCM giao dịch ở mức 1.486
USD/tấn, trừ lùi 110 USD/tấn.
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Mặc dù tăng lên nhỏ giọt nhưng đây vẫn là mức giá trung bình thấp nhất của các tỉnh từ đầu vụ đến
nay.

Theo các nhà quan sát, đồng USD vững ở mức cao đã ngăn cản sức mua hàng hóa, buộc giới đầu cơ
phải rút vốn ra đứng bên ngoài thị trường để chờ đợi nghe ngóng thêm. Thị trường cà phê đang chịu
sức ép vụ mùa mới được bán ra khá mạnh từ hai nhà sản xuất cà phê lớn thứ nhất và thứ ba thế giới,
trong khi dự báo vụ mùa sắp thu hoạch của nhà sản xuất lớn thứ hai năm nay “được mùa”. Nguồn
cung dồi dào khiến cho thị trường cà phê toàn cầu không có dấu hiệu gì tăng cao trở lại.

Sản lượng cà phê của Indonesia trong năm nay dự báo sẽ giảm 40% vì điều kiện thời tiết cực đoan,
một nhóm ngành công nghiệp địa phương cho biết trong tuần trước.

Xuất khẩu cà phê robusta tháng 7 của Sumatra giảm 51% so với năm ngoái xuống 16.306,8 tấn,
nhưng con số này gấp 4 lần so với tháng 6 do tỉnh này đang trong mùa thu hoạch.
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