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Giá cà phê hôm nay 19/10: Chuẩn bị vào mùa thu hoạch [1]

Giá cà phê hôm nay 19/10 tăng thêm 400 đồng, giá
cà phê trong nước đang ở mức cao trên 37.000 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta trên sàn ICE Europe – London giao tháng 11 giao dịch ở mức 1.745 USD/tấn,
giảm 0,5% và kỳ hạn giao tháng 1 giao dịch ở mức 1.766 USD/tấn, giảm 0,56%.

Giá cà phê Arabica trên sàn ICE US – New York kỳ hạn giao ngay tháng 12 giảm 1,15% ở mức 121,15
cent/lb và kỳ hạn giao tháng 3 ở mức 124,9 cent/lb giảm 1,08%.

Thị trường cà phê trong nước, giá cà phê nguyên liệu tăng 100 đồng, giao dịch ở mức từ 37.100 –
37.800 đồng/kg. Giá cà phê nhân xô thấp nhất 37.100 đồng/kg tại Lâm Đồng và cao nhất 37.800
đồng/kg tại Đắc Lắc.

Giá cà phê xuất khẩu loại 2, tỷ lệ đen vỡ 5% tại cảng Tp.HCM giao dịch ở mức 1.701 USD/tấn, trừ lùi
75 USD/tấn (FOB).

Báo cáo của Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) ước tính, sản lượng cà phê thế giới trong năm 2017/18
cao hơn 5,7% so với năm trước với 164,81 triệu bao. Sản lượng cà phê Arabica đã tăng 2,2% lên
101,82 bao, và Robusta tăng 11,7% lên 62,99 triệu bao.

Trong năm cà phê 2017/18, tiêu thụ cà phê thế giới được ước tính cao hơn 1,8% so với năm 2016/17
với 162,23 triệu bao, sản lượng cà phê này vượt 2,58 triệu USD.

Nguồn cung lớn nhất trong năm 2017/18 được phản ánh xuất khẩu tăng trong tháng 8 năm 2018, khi
xuất khẩu toàn cầu tăng 6,3% lên 11,1 triệu bao so với tháng 8/2017.

Chỉ số ICO tổng hợp giảm xuống còn 98,17 cent Mỹ/p trong tháng 9 năm 2018. Mức này thấp hơn
4,1% so với tháng 8 năm 2018 và mức trung bình hàng tháng thấp nhất vào tháng 10 năm 2006 khi
đạt 95,53 cent/pound.
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