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Giá cà phê nhân xô các tỉnh Tây Nguyên
ngày 03/01/2019 tăng nhẹ 100 đồng chốt ở 32.800 – 33.700 đồng/kg (lúc 9h sáng). Tại cảng TPHCM,
giá cà phê xuất khẩu loại 2, tỷ lệ đen vỡ 5% giao dịch tại 1.450 USD/tấn (FOB), trừ lùi lui về mức 80
USD/tấn.

Tham khảo giá cà phê nhân xô tại Việt Nam

TT nhân xô

Giá trung bình

Thay đổi

FOB (HCM)

1.450

Trừ lùi: -80

Đắk Lăk

33.700

+100

Lâm Đồng

32.800

+100

Gia Lai

33.400

+100

Đắk Nông

33.300

+100

Hồ tiêu

51.000

0

Tỷ giá USD/VND

23.165

+10

Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn

Giá cà phê trong nước hồi phục theo thị trường robusta thế giới. Sau kỳ nghỉ lễ kéo dài, khối lượng
giao dịch trên sàn khá ít ỏi. Một vài tín hiệu tích cực cho thấy căng thẳng thương mại có phần giảm
bớt, khi Trung Quốc công bố giảm một loạt hàng hóa nhập khẩu để khuyến khích tiêu dùng trong
nước.

Tết Kỷ Hợi sắp tới cũng là lúc nhu cầu tài chính của người nông dân khá cao nhưng không vì thế mà
họ đẩy mạnh bán hàng ra ở vùng giá thấp. Do họ không còn độc canh cà phê mà đã xen canh và đã
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có thu từ các cây trồng khác nên hầu như áp lực phải bán cà phê ngay sau thu hoạch còn không
đáng kể. Giới thương mại quốc tế cũng ghi nhận sự kháng giá ngày càng gia tăng tại thị trường nội
địa Việt Nam khi giá sàn London quanh quẩn ở vùng giá thấp.

Tân Tổng thống Brazil nhậm chức ngay ngày đầu năm 01/01/2019 và đồng real phục hồi tới 15% kể
từ sau bầu cử là một làn gió mang sinh khí mới cho giá cà phê vốn đã trì trệ trong suốt cả năm qua.
Số tiền người nông dân trồng cà phê của Brazil thu về đạt mức thấp nhất trong 4 năm trở lại đây.
Nguyên nhân là do cung vượt quá cầu, đặc biệt là nguồn cung từ các nước Nam Mỹ khi có làn sóng
đầu tư vào giống cây trồng, phân bón và cải thiện kĩ thuật canh tác. Bên cạnh đó, thời tiết năm 2018
thuận lợi cũng là yếu tô giúp sản lượng cà phê niên vụ 2017/18 đạt kỉ lục.

Theo tờ Pressherald, Bộ Nông Nghiệp Mỹ cho biết, tiêu thụ cà phê toàn cầu tăng trưởng trung bình
3,6 triệu bao/năm kể từ niên vụ 2014/15. Trong khi đó, nguồn cung cà phê niên vụ 2018/19 được dự
đoán giảm do ảnh hưởng bởi thời tiết cực đoan. Hai nhân tố này được coi là yếu tố hỗ trợ giá cà phê
trong thời gian tới.

Phạm Hòa
Nguồn: vinanet / Diễn đàn của người làm cà phê
Thị Trường: Thị Trường Việt Nam [2]
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