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Giá cà phê hôm nay 29/11: Trên mức 35.000 đồng/kg [1]

Giá cà phê hôm nay 29/11 tăng tiếp 200 đồng, giá cà
phê trong nước đã trở lại mức giao dịch 35.000 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta trên sàn ICE Europe – London giao tháng 1 giao dịch ở mức 1.625 USD/tấn giảm
1,23%, và kỳ hạn giao tháng 3 giao dịch ở mức 1.635 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).

Với chủ đề "Phát triển cà-phê Việt Nam theo hướng bền vững", Ngày Cà-phê Việt Nam lần thứ hai sẽ
được tổ chức tại thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đác Nông từ ngày 9 đến ngày 11-12 tới, với sáu sự kiện chính
nhằm quảng bá thương hiệu, sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành cà phê.

Hiện nay, diện tích cà-phê Đác Nông là 127.452 ha, chiếm hơn 60% tổng diện tích cây công nghiệp
dài ngày, với 112.600 ha cà-phê kinh doanh chiếm 88.34% tổng diện tích cà-phê hiện có, sản lượng
thu hoạch đạt 267.499 tấn, năng suất trung bình năm 2017 là 2,376 tấn/ha.

Diện tích cà-phê được chứng nhận theo tiêu chuẩn 4C và UTZ trên địa bàn tỉnh Đác Nông là 5.475
ha, với sản lượng 19.836 tấn; kim ngạch xuất khẩu cà-phê năm 2017 đạt 248 triệu USD, với sản
lượng 118 nghìn tấn; chín tháng đầu năm 2018 kim ngạch xuất khẩu cà-phê đạt 152,8 USD, với sản
lượng 86,8 nghìn tấn.

Trong khi đó, vụ cà phê ở tỉnh Đắk Lắk đang vào mùa thu hoạch nhưng vụ này không chỉ mất mùa
mà giảm sâu, khiến nông dân lo lắng. Theo ông Nguyễn Quang An, Chủ tịch Hội nông dân xã Ea Tu,
thành phố Buôn Ma Thuột, nguyên nhân khiến năng suất cà phê năm nay giảm là thời tiết diễn biến
bất thường.
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