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Giá cà phê hôm nay 28/11: Tăng 400 đồng/kg [1]

Giá cà phê hôm nay 28/11 tăng 400 đồng, mỗi
kg cà phê đã trở lại mức giao dịch 35.000 đồng. Cà phê quốc tế tiếp tục trầm lắng trước bối cảnh thu
hoạch tại các nước.

Giá cà phê Robusta trên sàn ICE Europe – London giao tháng 11 giao dịch ở mức 1.637 USD/tấn, và
kỳ hạn giao tháng 1 giao dịch ở mức 1.640 USD/tấn.

Giá cà phê Arabica trên sàn ICE US – New York kỳ hạn giao ngay tháng 12 tăng 0,372% ở mức 107,4
cent/lb và kỳ hạn giao tháng 3 ở mức 112,3 cent/lb tăng 1,336%.

Theo khảo sát, giá cà phê nguyên liệu trong nước giao dịch ở mức từ 35.000 – 35.600 đồng/kg. Giá
cà phê nhân xô thấp nhất 35.000 đồng/kg tại Lâm Đồng và cao nhất 35.6 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 1.532 USD/tấn, trừ lùi
100 USD/tấn (FOB).

Cà phê liên tục rớt giá, đặc biệt là vụ cà phê năm nay mất cả mùa lẫn giá, khiến nhiều người dân
Mường Ảng, Điện Biên lao đao. Niên vụ 2018 năng suất cà phê ở Mường Ảng chỉ ước đạt 8 tạ/ha, sản
lượng cà phê trấu khoảng 2.500 tấn; giảm hơn 3 lần so với niên vụ 2017. Điều này khiến các hộ dân
trồng cà phê tại đây đang gặp nhiều khó khăn.

Chủ trương của huyện vẫn sẽ tiếp tục duy trì ổn định những diện tích cà phê hiện có. Bởi đây vẫn là
loại cây trồng mang lại lợi nhuận lớn, giải quyết nhu cầu việc làm cho nhiều lao động trên địa bàn.
Theo tính toán, hằng năm, thu nhập cho người lao động nhân công tại các vườn cà phê lên đến trên
100 tỷ đồng.

Dữ liệu từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) tại Mumbai cho biết, sản lượng cà phê niên vụ 2018 - 2019 tại
Ấn Độ được dự báo đạt 5,2 triuệ bao 60 kg, vì những trận mưa gió mùa lớn ảnh hưởng đáng kể tới
mùa vụ tại các vùng trồng cà phê ở Karnataka và Kerala.

Tiêu thụ cà phê năm mùa vụ 2018 - 2019 dự báo đạt 1,25 triệu bao 60 kg (tương đương 75.000 tấn).
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Ước tính của ngành cho thấy tiêu thụ cà phê vẫn dao động trong khoảng 1,16 triệu - 1,25 triệu bao
60 kg (tương đương 70.000 - 75.000 tấn).
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