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Giá cà phê hôm nay 10/10: Vượt mức 36.000 đồng/kg [1]

Giá cà phê hôm nay 10/10 tăng thêm 500
đồng mỗi kg thị trường trong nước. Hiện giá cà phê thế giới đang có xu hướng hồi phục, góp phần
kéo giá cà phê trong nước tăng theo.

Giá cà phê Robusta trên sàn ICE Europe – London giao tháng 11 giao dịch ở mức 1.6818 USD/tấn,
tăng 0,23% và kỳ hạn giao tháng 1 giao dịch
ở mức 1.698USD/tấn, tăng 1,65%.

Giá cà phê Arabica trên sàn ICE US – New York kỳ hạn giao ngay tháng 12 tăng 1,89% ở mức 111,85
cent/lb và kỳ hạn giao tháng 3 ở mức 115,4 cent/lb tăng 0,043%.

Thị trường cà phê trong nước, giá cà phê nguyên liệu tăng 500 đồng, giao dịch ở mức từ 35.400 36.000 đồng/kg. Giá cà phê nhân xô thấp nhất 35.400 đồng/kg tại Lâm Đồng và cao nhất 36.000
đồng/kg tại Gia Lai.

Giá cà phê xuất khẩu loại 2, tỷ lệ đen vỡ 5% tại cảng Tp.HCM giao dịch ở mức 1.639 USD/tấn, trừ lùi
45 USD/tấn (FOB).

Giá cà phê trên thị trường nội địa đang tăng trở lại nhờ xu hướng tăng giá của thị trường cà phê thế
giới. Tháng 9/2018, xuất khẩu cà phê tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước, ước đạt 130 ngàn tấn,
kim ngạch đạt 225 triệu USD, tăng 62,6% về lượng và tăng 20,7% về trị giá so với tháng 9/2017.

Tuy nhiên, lũy kế 9 tháng đầu năm 2018, xuất khẩu cà phê ước đạt 1,46 triệu tấn tăng 20,1% về
lượng nhưng do giá cà phê xuất khẩu bình quân 9 tháng giảm đến 16,4% nên chỉ mang về 2,77 tỷ
USD, tăng 0,4% về kim ngạch so với cùng kỳ 2017.
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