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TÌNH HÌNH CHUNG

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

 ♦ Cao su: Trong 10 ngày đầu tháng 4/2021, 
giá cao su trên thị trường châu Á tiếp tục xu 
hướng giảm.

 ♦ Cà phê: Đầu tháng 4/2021, giá cà phê 
Robusta giảm do lo ngại tiêu thụ toàn cầu giảm; 
trong khi giá cà phê Arabica tăng do sản lượng 
của quốc gia khu vực Trung Mỹ giảm.

 ♦ Hạt tiêu: Đầu tháng 4/2021, giá hạt tiêu 
xuất khẩu tại Việt Nam, Bra-xin và Ma-lai-xi-a 
ổn định; giá hạt tiêu Ấn Độ và In-đô-nê-xi-a tăng.

 ♦ Chè: Sản lượng chè của Ấn Độ và Xri Lan-ca 
trong tháng 2/2021 tăng mạnh. Sản lượng chè 
của Ấn Độ trong tháng 2/2021 đạt 17,48 nghìn 
tấn, tăng 20,22% so với tháng 2/2020.

 ♦ Sắn và sản phẩm từ sắn: Giá sắn và sản 
phẩm sắn tại Thái Lan đầu tháng 4/2021 ổn 
định so với cuối tháng 3/2021.

 ♦ Thủy sản: Cho đến nay, hơn 60% trang 
trại tôm tại Ấn Độ đã được thả nuôi và vụ thu 
hoạch tôm tại Ấn Độ dự kiến sẽ bắt đầu kể từ 
giữa tháng 4/2021. Theo Undercurrent News, 
sản lượng tôm nuôi ở Mỹ Latinh năm 2021 dự 
kiến   sẽ tăng 8% so với năm 2020, lên khoảng 
1,1 triệu tấn. Trung Quốc đã dỡ bỏ lệnh tạm 
ngừng nhập khẩu tôm từ công ty xuất khẩu 
tôm lớn thứ tư của Ê-cu-a-đo.

 ♦ Gỗ và sản phẩm gỗ: Đồ nội thất của  
In-đô-nê-xi-a có cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu tới 
thị trường Ca-dắc-xtan. Năm 2020, Trung Quốc 
giảm nhập khẩu gỗ tròn.
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THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

 ♦ Cao su: Trong 2 tháng đầu năm 2021, 
xuất khẩu cao su của Thái Lan giảm 14,3% về 
lượng, nhưng tăng 2% về trị giá so với cùng kỳ 
năm 2020. 2 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu 
cao su của Việt Nam sang Trung Quốc tăng 
99,3% về lượng và tăng 117,7% về trị giá so 
với cùng kỳ năm 2020. Tháng 1/2021, thị phần 
cao su tự nhiên của Việt Nam trong tổng lượng 
cao su nhập khẩu của Ấn Độ giảm so với cùng 
kỳ năm 2020.

 ♦ Cà phê: Ngày 9/4/2021, giá cà phê 
Robusta trong nước tăng 0,6% so với ngày 
30/3/2021, lên mức 31.600 – 32.700 đồng/kg. 
2 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu cà phê 
Arabica đạt 11,9 nghìn tấn, trị giá 31,16 triệu 
USD, giảm 26,8% về lượng và giảm 16,8% về 
trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Thị phần cà 
phê của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu 
của Thụy Sĩ trong 2 tháng đầu năm 2021 giảm 
so với cùng kỳ năm 2020.

 ♦ Hạt tiêu: Đầu tháng 4/2021, giá hạt 
tiêu trong nước giảm. Quý I/2021, xuất khẩu 
hạt tiêu của Việt Nam ước đạt 60 nghìn tấn, 
trị giá 174 triệu USD, giảm 25% về lượng và 
giảm 1,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.  
2 tháng đầu năm 2021, thị phần hạt tiêu của 
Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Nhật 
Bản tăng mạnh.

 ♦ Chè: Quý I/2021, xuất khẩu chè ước đạt 
26 nghìn tấn, trị giá 41 triệu USD, giảm 3,1% về 
lượng, nhưng tăng 6,8% về trị giá so với cùng 
kỳ năm 2020. Thị phần chè của Việt Nam trong 
tổng lượng nhập khẩu của Úc giảm.

 ♦ Sắn và sản phẩm từ sắn: Quý I/2021, 
xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn ước đạt 
1,07 triệu tấn, trị giá 396 triệu USD, tăng 40,3% 
về lượng và tăng 53,3% về trị giá so với cùng kỳ 
năm 2020. Thị phần sắn lát của Việt Nam trong 
tổng nhập khẩu của Trung Quốc tăng, trong khi 
thị phần tinh bột sắn giảm.

 ♦ Thủy sản: Ngày 8/4/2021, giá cá tra 
thịt trắng nguyên liệu cỡ > 1,2 kg/con tại An 
Giang giảm; giá tôm sú nguyên liệu tại Cà Mau 
cỡ 20 – 30 con/kg tăng; giá tôm cỡ 40 con/kg 
giảm. Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang 
thị trường Trung Quốc 2 tháng đầu năm 2021 
tăng 22,3% về lượng và tăng 15,9% về trị giá 
so với 02 tháng đầu năm 2020. Trong 2 tháng 
đầu năm 2021, thị phần thủy sản của Việt Nam 
trong tổng lượng nhập khẩu của Hoa Kỳ tăng.

 ♦ Gỗ và sản phẩm gỗ: Thị phần đồ nội thất 
bằng gỗ của Việt Nam trong tổng lượng nhập 
khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Trung Quốc tăng. 
Trong 3 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu đồ nội 
thất phòng ngủ ước đạt 554,1 triệu USD, tăng  
31,4% so với cùng kỳ năm 2020.
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Trong 10 ngày đầu tháng 4/2021, giá cao su trên thị trường châu Á tiếp tục xu hướng giảm.

Trong 2 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu cao su của Thái Lan giảm 14,3% về lượng, nhưng tăng 
2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

2 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu cao su của Việt Nam sang Trung Quốc tăng 99,3% về 
lượng và tăng 117,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Tháng 1/2021, thị phần cao su tự nhiên của Việt Nam trong tổng lượng cao su nhập khẩu 
của Ấn Độ giảm so với cùng kỳ năm 2020.

THỊ TRƯỜNG CAO SU

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI
Từ đầu tháng 4/2021 đến nay, giá cao su 

tại châu Á giảm do số ca nhiễm Covid-19 tiếp 
tục tăng trên phạm vi toàn cầu và tình trạng 
thiếu chip có thể ảnh hưởng đến nhu cầu lốp 
xe. Dịch Covid-19 toàn cầu diễn biến phức tạp 
khiến nhiều quốc gia đã phải đóng cửa một số 
khu vực để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. 

+ Tại Sở giao dịch hàng hóa Osaka Exchange 
(OSE), giá cao su giảm mạnh do lo ngại tình trạng 
thiếu chip toàn cầu có thể làm giảm sản lượng 
ô tô và ảnh hưởng đến nhu cầu lốp xe. Ngày 
08/4/2021, giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 
5/2021 giao dịch ở mức 240 Yên/kg (tương 
đương 2,19 USD/kg), giảm 2,2% so với cuối 
tháng 3/2021, nhưng tăng 72,9% so với cùng kỳ 
năm 2020.

Diễn biến giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 5/2021 tại sàn OSE từ đầu tháng 3/2021 
đến nay (ĐVT: Yên/kg)

Nguồn: cf.market-info.jp
+ Tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai 

Thượng Hải (SHFE), ngày 08/4/2021 giá cao 
su RSS3 giao kỳ hạn tháng 5/2021 giao dịch 

ở mức 13.755 NDT/tấn (tương đương 2,1 
USD/kg), giảm 3,3% so với cuối tháng 3/2021, 
nhưng tăng 40,4% so với cùng kỳ năm 2020.
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Diễn biến giá cao su giao kỳ hạn tháng 5/2021 tại sàn SHFE từ đầu tháng 3/2021 đến 
nay (ĐVT: NDT/tấn)

Nguồn: shfe.com.cn
+ Tại Thái Lan, ngày 08/4/2021, giá cao su 

RSS 3 chào bán ở mức 64,9 Baht/kg (tương 
đương 2,06 USD/kg), giảm 0,6% so với cuối 

tháng 3/2021, nhưng tăng 56% so với cùng kỳ 
năm 2020.

Diễn biến giá cao su RSS3 tại Thái Lan từ đầu tháng 3/2021 đến nay 
(ĐVT: Baht/kg)

Nguồn: thainr.com
Dự báo: Thời gian tới, giá cao su có thể 

tăng trở lại do kinh tế toàn cầu hồi phục mạnh 
sau số liệu kinh tế vững chắc từ Trung Quốc 
và triển vọng tăng trưởng từ nhận định của 
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). IMF nâng dự báo 
tăng trưởng toàn cầu lên 6% trong năm 2021, 
từ mức 5,5% trước đó do triển vọng kinh tế  
Hoa Kỳ tăng trưởng tốt hơn sau gói cứu trợ trị 
giá 1.900 tỷ USD.

Thái Lan: Theo số liệu thống kê của Cơ 
quan Hải quan Thái Lan, 2 tháng đầu năm 
2021, xuất khẩu cao su (mã HS: 4001; 4002; 
4003; 4005) của Thái Lan đạt 795,58 nghìn 
tấn, trị giá 39,23 tỷ Baht (tương đương 1,25 tỷ 

USD), giảm 14,3% về lượng, nhưng tăng 2% về 
trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Trung Quốc,  
Ma-lai-xi-a, Nhật Bản, Hoa Kỳ và Ấn Độ là 5 thị 
trường xuất khẩu cao su lớn nhất của Thái Lan 
trong 2 tháng đầu năm 2021. 

Trong đó, xuất khẩu cao su sang Trung Quốc 
chiếm 48,41% tổng lượng cao su xuất khẩu 
của Thái Lan trong 2 tháng đầu năm 2021 với 
385,13 nghìn  tấn, trị giá 17,62 tỷ Baht (tương 
đương với 562,14 triệu USD), giảm 30,2% về 
lượng và giảm 21,8% về trị giá so với cùng kỳ 
năm 2020. 

(Tỷ giá ngày 07/4/2021: 1 Baht = 0,0319 USD)
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Về cơ cấu chủng loại xuất khẩu: Trong 2 
tháng đầu năm 2021, Thái Lan xuất khẩu được 
520,6 nghìn tấn cao su tự nhiên (mã HS 4001), 
trị giá 25,42 tỷ Baht (tương đương 811,01 triệu 
USD), giảm 9,5% về lượng, nhưng tăng 11% về 
trị giá so với cùng kỳ năm 2020, chủ yếu xuất 
khẩu sang Trung Quốc, Ma-lai-xi-a, Nhật Bản, 
Hoa Kỳ và Thổ Nhỹ Kỳ. Trong đó, xuất khẩu 
sang Trung Quốc chiếm 30,52% tổng lượng 
cao su tự nhiên xuất khẩu của Thái Lan trong 2 

tháng đầu năm 2021 với 158,89 nghìn tấn, trị 
giá 7,37 tỷ Baht (tương đương 235,29 tỷ USD), 
giảm 33,5% về lượng và giảm 21,6% về trị giá 
so với cùng kỳ năm 2020.

Cơ cấu thị trường xuất khẩu cao su tự nhiên 
của Thái Lan trong 2 tháng đầu năm 2021 có 
sự thay đổi khi tỷ trọng xuất khẩu sang các 
thị trường Ma-lai-xi-a, Nhật Bản và Thổ Nhỹ 
Kỳ tăng, trong khi tỷ trọng xuất khẩu sang thị 
trường Trung Quốc và Hoa Kỳ lại giảm.

Cơ cấu 5 thị trường tiêu thụ cao su tự nhiên của Thái Lan 
(Tỷ trọng tính theo lượng)

2 tháng năm 2020 2 tháng năm 2021

Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê của Cơ quan Hải quan Thái Lan

Trong 2 tháng đầu năm 2021, Thái Lan 
xuất khẩu được 245,37 nghìn tấn cao su tổng 
hợp (mã HS 4002), trị giá 12,05 tỷ Baht (tương 
đương 384,31 triệu USD), giảm 25,5% về lượng 
và giảm 15,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 
2020. Trong đó, xuất khẩu sang Trung Quốc 
chiếm 86,09% tổng lượng cao su tổng hợp 
xuất khẩu của Thái Lan trong 2 tháng đầu năm 
2021, đạt 211,24 nghìn tấn, trị giá 9,77 tỷ Baht 

(tương đương 311,58 triệu USD), giảm 29,9% 
về lượng và giảm 23,6% về trị giá so với cùng 
kỳ năm 2020.

Cơ cấu thị trường xuất khẩu cao su tổng 
hợp của Thái Lan trong 2 tháng đầu năm 2021 
có sự thay đổi khi tỷ trọng xuất khẩu sang thị 
trường Trung Quốc giảm mạnh, trong khi tỷ 
trọng xuất khẩu sang Nhật Bản, Ma-lai-xi-a,  
Ấn Độ và Việt Nam tăng.
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TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CAO SU CỦA VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải 

quan, 2 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu cao 
su của Việt Nam sang Trung Quốc đạt 217,42 
nghìn tấn cao su, trị giá 341,82 triệu USD, tăng 
99,3% về lượng và tăng 117,7% về trị giá so 
với cùng kỳ năm 2020; giá xuất khẩu bình quân 
đạt 1.572 USD/tấn, tăng 9,2% so với cùng kỳ 
năm 2020.

Trong đó, hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su 
tổng hợp (mã HS 400280) chiếm 87,7% tổng 
lượng cao su xuất khẩu sang Trung Quốc trong 
2 tháng đầu năm 2021, đạt 190,71 nghìn tấn, 
trị giá 302,8 triệu USD, tăng 91,2% về lượng và 
tăng 111,4% về trị giá; giá xuất khẩu bình quân 

đạt 1.588 USD/tấn, tăng 10,5% so với cùng kỳ 
năm 2020.

Trong 2 tháng đầu năm 2021, hầu hết các 
chủng loại cao su xuất khẩu sang Trung Quốc 
đều tăng cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ 
năm 2020, trong đó xuất khẩu cao su Latex 
tăng 1.959,9% về lượng và tăng 2.459,4% về 
trị giá; cao su tổng hợp tăng 17.350% về lượng 
và tăng 6.292% về trị giá…

Giá bình quân xuất khẩu các chủng loại cao 
su sang Trung Quốc trong 2 tháng đầu năm 
2021 hầu hết đều tăng mạnh so với cùng kỳ 
năm 2020, trừ mặt hàng cao su tổng hợp và 
cao su tái sinh giảm.

Chủng loại cao su của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc trong tháng 2  
và 2 tháng đầu năm 2021

Chủng loại
Tháng 2/2021 So với tháng 

2/2020 (%) 2 tháng đầu năm 2021 So với 2 tháng 
năm 2020 (%)

Lượng 
(tấn)

Trị giá 
(nghìn USD) Lượng Trị giá Lượng 

(tấn)
Trị giá 

(nghìn USD) Lượng Trị giá

Tổng 74.977 119.766 75,6 96,9 217.421 341.817 99,3 117,7

Hỗn hợp cao 
su tự nhiên 
và cao su 
tổng hợp (HS: 
400280)

64.080 102.885 70,2 92,6 190.711 302.800 91,2 111,4

Latex 5.728 7.423 1.001,5 1.253,3 15.655 19.762 1.959,9 2.459,4

SVR 3L 1.541 2.936 10,2 36,1 2.476 4.660 18,6 43,9

RSS3 1.204 2.350 161,7 221,1 2.349 4.494 41,5 71,6

SVR 10 888 1.416 13,4 30,2 2.330 3.546 35,3 45

SVR CV60 968 1.888 84,7 116,2 1.613 3.171 74 106,9

Cao su tổng 
hợp 1 4 698 956 17.350 6.292

SVR 5 242 433 -11 -3,7 665 1.170 53,6 63,7

Cao su tái 
sinh 206 176 647 514 314,7 305,7

RSS1 38 79 141 277

Cao su hỗn 
hợp (HS: 
4005)

77 167 108,1 84,1 129 448 -39,4 21,3

SVR CV50 4 9 8 18

Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan
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DUNG LƯỢNG THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU CAO SU CỦA ẤN ĐỘ TRONG THÁNG 1/2021 VÀ 
THỊ PHẦN CỦA VIỆT NAM

Theo số liệu thống kê của Bộ Thương mại 
Ấn Độ, trong tháng 1/2021, nhập khẩu cao su 
(mã HS 4001;4002;4003;4005) của Ấn Độ đạt 
102,23 nghìn tấn, trị giá 181,26 triệu USD, tăng 
36,4% về lượng và tăng 41,7% về trị giá so với 
tháng 1/2020.

Trong tháng 1/2021, Việt Nam là thị trường 

cung cấp cao su lớn thứ 3 cho Ấn Độ, đạt 8,57 
nghìn tấn, trị giá 15,52 triệu USD, tăng 6,7% 
về lượng và tăng 32% về trị giá so với tháng 
1/2020. Tháng 1/2021, thị phần cao su của 
Việt Nam chiếm 8,38% trong tổng lượng cao su 
nhập khẩu của Ấn Độ, giảm so với mức 10,71% 
của tháng 1/2020.
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Cơ cấu chủng loại nhập khẩu: 
Tháng 1/2021, Ấn Độ nhập khẩu 40,15 

nghìn tấn cao su tự nhiên (mã HS 4001), trị giá 
66,24 triệu USD, tăng 29,5% về lượng và tăng 
49,8% về trị giá so với tháng 1/2020. Việt Nam 
là thị trường cung cấp cao su tự nhiên lớn thứ 
2 cho Ấn Độ, đạt 8,52 nghìn tấn, trị giá 15,32 
triệu USD, tăng 7,1% về lượng và tăng 31,7% 
về trị giá so với tháng 1/2020. Thị phần cao 

su tự nhiên của Việt Nam trong tổng lượng 
nhập khẩu của Ấn Độ giảm từ mức 25,65% của 
tháng 1/2020, xuống còn 21,22% trong tháng 
1/2021.

Cơ cấu thị trường cung cấp cao su tự nhiên 
chính cho Ấn Độ trong tháng 1/2021 có sự 
thay đổi khi tỷ trọng nhập khẩu từ Việt Nam, 
Bờ Biển Ngà, Xin-ga-po, Ma-lai-xi-a giảm, trong 
khi tỷ trọng của In-đô-nê-xi-a và Thái Lan tăng.

Cơ cấu thị trường cung cấp cao su tự nhiên (mã HS: 4001) cho Ấn Độ 
(Đvt: % tính theo lượng)

Tháng 1/2020 Tháng 1/2021

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Bộ Thương mại Ấn Độ
Trong tháng 1/2021, nhập khẩu mặt hàng 

cao su tổng hợp (mã HS 4002) của  Ấn Độ đạt 
52,65 nghìn tấn, trị giá 98,26 triệu USD, tăng 
51,1% về lượng và tăng 49,5% về trị giá so với 
tháng 1/2020.

Cơ cấu thị trường cung cấp cao su tổng 
hợp cho Ấn Độ trong tháng 1/2021 có sự 

thay đổi khi thị phần cao su tổng hợp của 
Hàn Quốc, Xin-ga-po trong tổng nhập khẩu 
của Ấn Độ giảm, trong khi thị phần của Nga,  
Nhật Bản và Hoa Kỳ tăng. Thị phần cao su tổng 
hợp Việt Nam chiếm 0,1% trong tổng nhập 
khẩu của Ấn Độ.

Thị trường cung cấp cao su cho Ấn Độ trong tháng 1/2021

Thị trường
Tháng 1/2021 So với tháng 1/2020 (%) Tỷ trọng tính theo lượng (%)

Lượng (tấn) Trị giá 
(triệu USD) Lượng Trị giá Tháng 

1/2020
Tháng 

1/2021
Tổng 102.233 181,26 36,4 41,7 100 100
In-đô-nê-xi-a 17.046 27,81 129,6 161,4 9,91 16,67
Hàn Quốc 11.404 20,19 10,9 30,0 13,72 11,15
Việt Nam 8.570 15,52 6,7 32,0 10,71 8,38
Nga 7.694 13,29 154,7 133,2 4,03 7,53
Ma-lai-xi-a 7.221 12,59 35,7 54,9 7,10 7,06
Hoa Kỳ 6.790 9,57 102,8 83,3 4,47 6,64
Thái Lan 6.652 12,86 16,4 26,0 7,62 6,51
Xin-ga-po 6.520 12,68 -2,2 3,5 8,90 6,38
Nhật Bản 4.975 15,05 55,8 52,6 4,26 4,87
Bờ Biển Ngà 4.455 5,93 23,5 25,4 4,81 4,36
Thị trường khác 20.906 35,77 14,0 5,5 24,47 20,45

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Bộ Thương mại Ấn Độ
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Đầu tháng 4/2021, giá cà phê Robusta giảm do lo ngại tiêu thụ toàn cầu giảm; trong khi giá 
cà phê Arabica tăng do sản lượng của quốc gia khu vực Trung Mỹ giảm.

Ngày 9/4/2021, giá cà phê Robusta trong nước tăng 0,6% so với ngày 30/3/2021, lên mức 
31.600 – 32.700 đồng/kg.

2 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu cà phê Arabica đạt 11,9 nghìn tấn, trị giá 31,16 triệu USD, 
giảm 26,8% về lượng và giảm 16,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Thị phần cà phê của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Thụy Sĩ trong 2 tháng đầu 
năm 2021 giảm so với cùng kỳ năm 2020.

THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Đầu tháng 4/2021, giá cà phê Robusta giảm 
do lo ngại tiêu thụ toàn cầu giảm. Nhiều quốc 
gia mở rộng giãn cách xã hội khi số liệu báo cáo 
số ca nhiễm Covid-19 vẫn gia tăng. Trong khi 
đó, giá cà phê Arabica tăng do sản lượng của 
quốc gia khu vực Trung Mỹ giảm đáng kể sau 
hai cơn bão Eta và Lota từ tháng 11/2020.

+ Trên sàn giao dịch London, ngày 
9/4/2021, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao 
tháng 5/2021 và tháng 7/2021 giảm lần lượt 
2,3% và 2,0% so với ngày 30/3/2021, xuống 
còn 1.345 USD/tấn và 1.369 USD/tấn; kỳ hạn 
giao tháng 9/2021 và tháng 11/2021 cùng 
giảm 2,1% so với ngày 30/3/2021, xuống còn 
1.385 USD/tấn và 1.401 USD/tấn.

Diễn biến giá cà phê robusta giao kỳ hạn trên sàn giao dịch London từ cuối tháng 
1/2021 đến nay 

(ĐVT: USD/tấn)

1.260

1.360

1.460

29/1 5/2 12/2 19/2 26/2 8/3 15/3 22/3 29/3 7/4
Kỳ hạn Tháng 7/2021 Kỳ hạn Tháng 9/2021

Nguồn: Sàn giao dịch London

+ Trên sàn giao dịch New York, ngày 
9/4/2021 giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 
5/2021 tăng 0,6% so với ngày 30/3/2021, 
lên mức 127,85 Uscent/lb; kỳ hạn giao tháng 

7/2021 và tháng 9/2021 cùng tăng 0,5% so 
với ngày 30/3/2021, lên mức 129,75 Uscent/
lb và 131,7 Uscent/lb.
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Diễn biến giá cà phê Arabica trên sàn giao dịch New York từ cuối tháng 1/2021 đến nay 
(ĐVT: Uscent/lb)

110
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29/1 3/2 10/2 13/2 18/2 23/2 26/2 3/3 9/3 12/3 17/3 22/3 25/3 30/3 6/4 9/4

Kỳ hạn giao tháng 9/2021 Kỳ hạn giao tháng 7/2021 

Nguồn: Sàn giao dịch New York

+ Trên sàn giao dịch BMF của Bra-xin, giá 
cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 5/2021 tăng 
0,7% so với ngày 30/3/2021, lên mức 147,9 
Uscent/lb; kỳ hạn giao tháng 7/2021 và tháng 
9/2021 tăng lần lượt 2,5% và 0,9% so với 
ngày 30/3/2021, lên mức 149,25 Uscent/lb và 
153,4 Uscent/lb.

+ Tại cảng khu vực thành phố Hồ Chí Minh, 
cà phê Robusta xuất khẩu loại 2, tỷ lệ đen vỡ 5% 

giao dịch ở mức giá 1.400 USD/tấn, chênh lệch 
+55 USD/tấn, giảm 31 USD/tấn (tương đương 
mức giảm 2,2%) so với ngày 30/3/2021.

Dự báo giá cà phê sẽ phục hồi. Theo 
Blomberg đưa tin, nguồn cung cà phê niên vụ 
2021/2022 sẽ thiếu hụt khoảng 11,6 triệu bao 
do sản lượng của Bra-xin giảm. Trong đó, thế 
giới sẽ thiếu hụt 7,5 triệu bao cà phê Arabica. 

TRONG NƯỚC: GIÁ CÀ PHÊ TĂNG
Sau khi giảm trong tháng 3/2021, giá cà 

phê Robusta tại thị trường nội địa đã tăng trở 
lại. Ngày 9/4/2021, giá cà phê Robusta tăng 
0,6% so với ngày 30/3/2021, lên mức 31.600 

– 32.700 đồng/kg. Tại cảng khu vực Thành phố 
Hồ Chí Minh, cà phê Robusta loại R1 ổn định ở 
mức 33.900 đồng/kg.

Giá cà phê tại một số tỉnh/huyện khu vực khảo sát ngày 9/4/2021
Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát)  Đơn giá (đồng/kg) So với ngày 30/3/2021 (%)

Tỉnh Lâm Đồng
Lâm Hà (Robusta)  31.700 0,6
Bảo Lộc (Robusta)  31.700 0,6
Di Linh (Robusta)  31.600 0,6
Tỉnh Đắk Lắk
Cư M’gar (Robusta)  32.700 0,6
Ea H’leo (Robusta)  32.500 0,6
Tỉnh Gia Lai
Chư Prông (Robusta)  32.300 0,6
la Grai (Robusta)  32.400 0,6
Tỉnh Đắk Nông
Gia Nghĩa (Robusta)  32.400 0,6
Đắk R’lấp (Robusta)  32.300 0,6
Tỉnh Kon Tum
Đắk Hà (Robusta)  32.400 0,6
Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh
R1  33.900 0,0

Nguồn: Tintaynguyen.com
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XUẤT KHẨU CÀ PHÊ ARABICA SANG ĐỨC TĂNG MẠNH

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải 
quan, xuất khẩu cà phê Arabica tháng 2/2021 
đạt 5,24 nghìn tấn, trị giá 13,41 triệu USD, 
giảm 44,6% về lượng và giảm 38,4% về trị giá 
so với tháng 2/2020. Tính chung 2 tháng đầu 

năm 2021, xuất khẩu cà phê Arabica đạt 11,9 
nghìn tấn, trị giá 31,16 triệu USD, giảm 26,8% 
về lượng và giảm 16,8% về trị giá so với cùng 
kỳ năm 2020.

Lượng cà phê Arabica xuất khẩu qua các tháng năm 2020 – 2021
(ĐVT: tấn)
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Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan

2 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu cà phê 
Arabica sang các thị trường Đức, Ý, Nhật Bản, 
Ma-lai-xi-a tăng, nhưng xuất khẩu sang thị 
trường Hoa Kỳ giảm mạnh.

Giá xuất khẩu bình quân cà phê Arabica 

trong 2 tháng đầu năm 2021 đạt 2.623 USD/
tấn, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2020. 
Trong đó, giá xuất khẩu bình quân cà phê 
Arabica sang thị trường Đức, Hoa Kỳ, Ý,  
Nhật Bản tăng, nhưng giá xuất khẩu bình quân 
sang Ma-lai-xi-a giảm. 

5 thị trường xuất khẩu cà phê Arabica lớn nhất của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2021

Thị trường 
 2 tháng năm 2021 So với cùng kỳ năm 2020 (%)

 Lượng  
(tấn) 

 Trị giá  
(nghìn USD) 

 Giá XKBQ 
(USD/tấn) Lượng Trị giá Giá XKBQ

Tổng  11.879  31.158  2.623 -26,8 -16,8 13,6
Đức  3.561  9.761  2.741 171,7 258,5 31,9
Hoa Kỳ  3.336  8.706  2.610 -48,7 -44,5 8,2
Ý  791  2.149  2.716 80,8 115,5 19,1
Nhật Bản  748  1.950  2.607 3,6 20,2 16,0
Ma-lai-xi-a  440  771  1.752 8,2 -3,2 -10,6
Thị trường khác  3.003  7.821  2.605 -56,1 -49,9 14,0

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan
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DUNG LƯỢNG THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU CÀ PHÊ CỦA THỤY SĨ 2 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 
VÀ THỊ PHẦN CỦA VIỆT NAM

Theo số liệu thống kê từ Trung tâm Thương 
mại Quốc tế, nhập khẩu cà phê của Thụy Sĩ 
giai đoạn 2016 – 2020 tăng trưởng bình quân 
5,8%/năm (tính theo lượng), từ 163,5 nghìn 
tấn năm 2016 lên 204,7 nghìn tấn năm 2020. 

Nếu tính theo trị giá, nhập khẩu cà phê của 
Thụy Sĩ tăng trưởng bình quân 5,4%/năm, từ 
697,76 triệu USD năm 2016 lên 856,59 triệu 
USD năm 2020.

Nhập khẩu cà phê của Thụy Sĩ giai đoạn 2016 – 2020
(ĐVT: nghìn tấn)
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Nguồn: Trung tâm Thương mại Quốc tế 
Cập nhật số liệu thống kê cho thấy, nhập 

khẩu cà phê của Thụy Sĩ trong 2 tháng đầu năm 
2021 đạt 35,1 nghìn tấn, trị giá 153,42 triệu USD,  

tăng 10,7% về lượng và tăng 21,3% về trị giá 
so với cùng kỳ năm 2020.  Trong đó, Thụy Sĩ 
tăng nhập khẩu tất cả các chủng loại cà phê.

Chủng loại cà phê nhập khẩu của Thụy Sĩ trong 2 tháng đầu năm 2021

Mã HS 
 2 tháng năm 2021 So với cùng kỳ năm 2020 (%) Cơ cấu chủng loại (%)

 Lượng  (tấn) Trị giá (trị giá) Lượng Trị giá 2 tháng năm 
2021

2 tháng năm 
2020

090111  31.102  118.512 10,9 21,3 88,60 88,44
090121  2.028  24.138 0,0 19,3 5,78 6,39
090112  1.915  10.072 19,6 27,6 5,46 5,05
090122  58  671 57,4 2,8 0,17 0,12
090190  2  30 215,4 172,7 0,01 0,00

Nguồn: Trung tâm Thương mại Quốc tế 
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Giá nhập khẩu bình quân cà phê của Thụy 
Sĩ trong 2 tháng đầu năm 2021 đạt 4.370 USD/
tấn, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2020. Trong 

đó, giá nhập khẩu bình quân cà phê của Thụy Sĩ 
tăng từ Cô-lôm-bi-a, Cốt-xta-Ri-ca, nhưng giảm 
từ Bra-xin, Ấn Độ và Việt Nam. 

5 thị trường cung cấp cà phê lớn nhất cho Thụy Sĩ 2 tháng đầu năm 2021

Thị trường
 2 tháng năm 2021 So với cùng kỳ năm 2020 (%)

 Lượng 
(tấn) 

 Trị giá 
(nghìn USD) 

 Giá NKBQ 
(USD/tấn) Lượng Trị giá Giá NKBQ

Tổng  35.105  153.424  4.370 10,7 21,3 9,5
Bra-xin  8.644  25.188  2.914 21,3 21,0 -0,3
Cô-lôm-bi-a  5.060  22.440  4.434 8,4 24,2 14,5
Ấn Độ  2.442  7.682  3.146 29,7 26,8 -2,2
Việt Nam  2.618  4.488  1.714 -21,8 -26,5 -6,1
Cốt-xta-Ri-ca  2.088  12.077  5.784 12,4 28,4 14,2
Thị trường khác  14.253  81.549  5.722 11,2 23,5 11,1

Nguồn: Trung tâm Thương mại Quốc tế 

Trong 2 tháng đầu năm 2021, Thụy Sĩ tăng 
nhập khẩu cà phê từ nhiều thị trường như: 
Bra-xin, Cô-lôm-bi-a, Ấn Độ, Cốt-xta-Ri-ca, 
nhưng giảm từ Việt Nam.

Số liệu thống kê cho thấy, nhập khẩu cà phê 
của Thụy Sĩ từ Việt Nam trong 2 tháng đầu 
năm 2021 đạt 2,62 nghìn tấn, trị giá 4,49 triệu 
USD, giảm 21,8% về lượng và giảm 26,5% về 
trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Thị phần cà 
phê của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu 
của Thụy Sĩ chiếm 7,46% trong 2 tháng đầu 
năm 2021, thấp hơn so với 10,56% trong 2 
tháng đầu năm 2020. 

Cơ cấu thị trường cung cấp cà phê cho Thụy Sĩ
(% tính theo lượng)

2 tháng năm 2020 2 tháng năm 2021

Nguồn: Trung tâm Thương mại Quốc tế
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Đầu tháng 4/2021, giá hạt tiêu xuất khẩu tại Việt Nam, Bra-xin và Ma-lai-xi-a ổn định; giá 
hạt tiêu Ấn Độ và In-đô-nê-xi-a tăng.

Đầu tháng 4/2021, giá hạt tiêu trong nước giảm.

Quý I/2021, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam ước đạt 60 nghìn tấn, trị giá 174 triệu USD, 
giảm 25% về lượng và giảm 1,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

2 tháng đầu năm 2021, thị phần hạt tiêu của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của 
Nhật Bản tăng mạnh.

THỊ TRƯỜNG HẠT TIÊU

THỊ TRƯỜNG HẠT TIÊU THẾ GIỚI

Đầu tháng 4/2021, giá hạt tiêu ổn định 
tại một số nước sản xuất lớn như: Việt Nam,  
Bra-xin, Ma-lai-xi-a, nhưng tăng tại Ấn Độ và  
In-đô-nê-xi-a.

+ Tại Bra-xin, ngày 8/4/2021, giá hạt tiêu 
đen xuất khẩu ổn định ở mức 4.000 USD/tấn 
so với ngày 30/3/2021.

+ Tại cảng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh 
của Việt Nam, ngày 8/4/2021, giá hạt tiêu đen 
loại 500g/l và 550g/l xuất khẩu ổn định ở mức 
3.595 USD/tấn và 3.635 USD/tấn so với ngày 
30/3/2021. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu ổn 
định ở mức 5.330 USD/tấn.

 

Diễn biến giá hạt tiêu đen và hạt tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam từ đầu năm 2021 
đến nay (ĐVT: USD/tấn)
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Nguồn: Hiệp hội hạt tiêu Quốc tế (IPC)
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+ Tại cảng Hà Khẩu (Trung Quốc), ngày 
8/4/2021, giá hạt tiêu trắng xuất khẩu ổn định 
ở mức 6.385 USD/tấn so với ngày 30/3/2021.

+ Tại cảng Kuching của Ma-lai-xi-a, ngày 
8/4/2021 giá hạt tiêu đen và hạt tiêu trắng 
xuất khẩu ổn định ở mức 4.225 USD/tấn và 
5.560 USD/tấn so với ngày 30/3/2021.

Diễn biến giá hạt tiêu đen xuất khẩu của In-đô-nê-xi-a và Ma-lai-xi-a từ đầu năm 2021 
đến nay (ĐVT: USD/tấn)
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Nguồn: Hiệp hội hạt tiêu Quốc tế (IPC)

+ Tại cảng Lampung ASTA của In-đô-nê-xi-a, 
ngày 8/4/2021 giá hạt tiêu đen xuất khẩu tăng 
4,8% so với ngày 30/3/2021, lên mức 3.763 
USD/tấn. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu tăng 
3,2% so với ngày 30/3/2021, lên mức 7.187 
USD/tấn.

+ Tại cảng Kochi (Ấn Độ), giá hạt tiêu đen 

xuất khẩu tăng 3,1% so với ngày 30/3/2021, 
lên mức 5.446 USD/tấn.

Giá hạt tiêu toàn cầu đã chững lại sau khi 
tăng mạnh thời gian trước. Dự báo thời gian 
tới, giá hạt tiêu có khả năng sẽ giảm do lo ngại 
diễn biến dịch Covid-19, nhiều quốc gia mở 
rộng giãn cách xã hội, nhu cầu tiêu thụ giảm. 

TRONG NƯỚC: GIÁ HẠT TIÊU GIẢM
Đầu tháng 4/2021, giá hạt tiêu trong nước 

giảm. Ngoài việc doanh nghiệp trì hoãn việc 
giao hàng do sự cố ở kênh đào Suez, thì việc 
Trung Quốc giảm nhập khẩu khiến giá hạt  
tiêu giảm.

Ngày 9/4/2021, giá hạt tiêu đen trong 

nước giảm từ 1,3 – 2,0% ở hầu hết các khu vực 
sản xuất, nhưng ổn định tại Đồng Nai, ở mức 
70.000 – 74.000 đồng/kg. Giá hạt tiêu trắng ở 
mức 108.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg so 
với cuối tháng 3/2021, nhưng cao hơn nhiều 
so với 57.000 đồng/kg cùng kỳ năm 2020.

Giá hạt tiêu tại một số tỉnh/huyện khu vực khảo sát ngày 9/4/2021

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát)
Đơn giá 

(đồng/kg)
So với ngày 30/3/2021 (%)

Đắk Lắk
Ea H’leo  72.000 -2,0
Gia Lai
Chư Sê  70.000 -2,1
Đắk Nông
Gia Nghĩa  72.000 -2,0
Bà Rịa - Vũng Tàu  74.000 -1,3
Bình Phước  73.000 -1,4
Đồng Nai  71.000 0,0

Nguồn: Tintaynguyen.com
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XUẤT KHẨU HẠT TIÊU QUÝ I/2021 GIẢM SO VỚI CÙNG KỲ NĂM 2020

Theo ước tính, kim ngạch xuất khẩu hạt 
tiêu của Việt Nam trong tháng 3/2021 đạt 30 
nghìn tấn, trị giá 86 triệu USD, tăng 123,4% về 
lượng và tăng 120,9% về trị giá so với tháng 
2/2021, so với tháng 3/2020 giảm 24,8% về 
lượng, nhưng tăng 4,3% về trị giá. Tính chung 
quý I/2021, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam 
ước đạt 60 nghìn tấn, trị giá 174 triệu USD, 
giảm 25% về lượng và giảm 1,4% về trị giá so 
với cùng kỳ năm 2020.

Giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu trong tháng 
3/2021 ước đạt 2.867 USD/tấn, giảm 1,1% so 
với tháng 2/2021, nhưng tăng mạnh 38,6% so 

với tháng 3/2020. Tính chung quý I/2021, giá 
xuất khẩu bình quân hạt tiêu đạt 2.879 USD/
tấn, tăng 31,5% so với cùng kỳ năm 2020.

Số liệu thống kê cho thấy, trong 2 tháng đầu 
năm 2021, xuất khẩu hạt tiêu đen và hạt tiêu 
trắng giảm so với cùng kỳ năm 2020, nhưng 
xuất khẩu hạt tiêu đen xay và hạt tiêu trắng xay 
tăng mạnh. Như vậy, cơ cấu chủng loại hạt tiêu 
xuất khẩu đã có sự thay đổi mạnh mẽ. Doanh 
nghiệp giảm xuất khẩu hạt tiêu thô, thay vào 
đó là các chủng loại đã qua chế biến chuyên  
sâu hơn.

Chủng loại hạt tiêu xuất khẩu trong 2 tháng đầu năm 2021

Chủng loại 
 2 tháng năm 2021 So với cùng kỳ năm 2020 (%)

 Lượng (tấn)  Trị giá 
(nghìn USD)

 Giá XKBQ 
(USD/tấn) Lượng Trị giá  Giá XKBQ 

Hạt tiêu đen  21.678  58.002  2.676 -30,9 -14,4 23,9
Hạt tiêu đen xay  4.303  15.061  3.500 21,2 28,6 6,1
Hạt tiêu trắng  2.214  8.830  3.989 -34,9 -16,9 27,8
Hạt tiêu trắng xay  1.036  4.524  4.365 60,3 90,2 18,6

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan
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DUNG LƯỢNG THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU HẠT TIÊU CỦA NHẬT BẢN 2 THÁNG ĐẦU NĂM 
2021 VÀ THỊ PHẦN CỦA VIỆT NAM 

Theo số liệu thống kê từ Trung tâm Thương 
mại Quốc tế, nhập khẩu hạt tiêu của Nhật Bản 
trong 2 tháng đầu năm 2021 đạt 1,47 nghìn 
tấn, trị giá trên 7 triệu USD, giảm 1,0% về 
lượng, nhưng tăng 6,6% về trị giá so với cùng 
kỳ năm 2020.

Giá nhập khẩu bình quân hạt tiêu của  
Nhật Bản trong 2 tháng đầu năm 2021 đạt 4.754 
USD/tấn, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2020. 
Trong đó, giá nhập khẩu bình quân hạt tiêu của 
Nhật Bản tăng từ hầu hết các thị trường cung 
cấp chính, nhưng giảm mạnh từ Ấn Độ.

5 thị trường cung cấp hạt tiêu lớn nhất cho Nhật Bản trong 2 tháng đầu năm 2021 

Thị trường 
 2 tháng năm 2021 So với cùng kỳ năm 2020 (%)

 Lượng (tấn)  Trị giá 
(nghìn USD)

 Giá NKBQ 
(USD/tấn) Lượng Trị giá Giá NKBQ

Tổng  1.473  7.004  4.754 -1,0 6,6 7,7
Ma-lai-xi-a  512  2.132  4.162 -21,3 -13,6 9,8
In-đô-nê-xi-a  447  2.113  4.726 -12,2 -9,6 3,0
Việt Nam  414  1.990  4.804 44,3 51,2 4,8
Ấn Độ  75  483  6.456 193,2 143,9 -16,8
Xri Lan-ca  8  74  9.119 679,5 722,2 5,5
Thị trường khác  17  212  12.703 17,1 -12,4 -25,2

Nguồn: Trung tâm Thương mại Quốc tế

2 tháng đầu năm 2021, Nhật Bản giảm 
nhập khẩu hạt tiêu từ thị trường Ma-lai-xi-a và  
In-đô-nê-xi-a, nhưng tăng mạnh nhập khẩu 
từ Việt Nam, Ấn Độ, Xri Lan-ca. Đây được coi 
là tín hiệu tốt đối với xuất khẩu hạt tiêu của 
Việt Nam trong bối cảnh xuất khẩu sang các thị 
trường châu Âu và Hoa Kỳ gặp khó khăn khi 
dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp.

Số liệu thống kê cho thấy, nhập khẩu hạt 
tiêu của Nhật Bản từ Việt Nam trong 2 tháng 
đầu năm 2021 đạt 414 tấn, trị giá xấp xỉ 2 triệu 
USD, tăng 44,3% về lượng và tăng 51,2% về trị 
giá so với cùng kỳ năm 2020. Thị phần hạt tiêu 
của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của 
Nhật Bản tăng mạnh từ 19,29% trong 2 tháng 
đầu năm 2020, lên 28,12% trong 2 tháng đầu 
năm 2021.

Cơ cấu nguồn cung hạt tiêu cho Nhật Bản
 (% tính theo lượng)

2 tháng đầu năm 2020 2 tháng đầu năm 2021

Nguồn: Trung tâm Thương mại Quốc tế
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Sản lượng chè của Ấn Độ và Xri Lan-ca trong tháng 2/2021 tăng mạnh.
Thị phần chè của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Úc giảm.
Quý I/2021, xuất khẩu chè ước đạt 26 nghìn tấn, trị giá 41 triệu USD, giảm 3,1% về lượng, 

nhưng tăng 6,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

THỊ TRƯỜNG CHÈ

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Ấn Độ: Theo Hội đồng chè Ấn Độ, trong 
tháng 2/2021 sản lượng chè của nước này 
đạt 17,48 nghìn tấn, tăng 20,22% so với tháng 
2/2020. Tính chung trong 2 tháng đầu năm 
2021, sản lượng chè của Ấn Độ đạt 33,53 nghìn 
tấn, tăng 9,58% so với cùng kỳ năm 2020.

Năm 2020 là năm đầu tiên trong những 
năm gần đây, sản lượng chè của Ấn Độ giảm 
so với năm 2019. Trong những tháng đầu năm 
2021 sản lượng chè của Ấn Độ có xu hướng 
tăng, đây là tín hiệu tích cực đối với ngành 
chè Ấn Độ. Tuy nhiên, các nhà sản xuất chè 
nước này vẫn lo ngại sản lượng chè có thể bị 
ảnh hưởng tiêu cực, nếu việc phong tỏa được 
áp dụng ở các bang trồng chè để chống lại làn 
sóng dịch Covid-19 tiếp theo. 

Xri Lan-ca: Theo Hiệp hội xuất khẩu chè 
Xri Lan-ca, trong tháng 2/2021 sản lượng chè 
nước này đạt 22,38 nghìn tấn, tăng 22,9% so 
với so với tháng 2/2020. Tính chung trong 
2 tháng đầu năm 2021, sản lượng chè của  
Sri Lanka đạt 45,5 nghìn tấn, tăng 13,3% so với 
cùng kỳ năm 2020.

Về xuất khẩu: Tháng 2/2021, xuất khẩu 
chè của Xri Lan-ca đạt 23,16 nghìn tấn, giảm 
2,1% so với tháng 2/2020. Tính chung trong 
2 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu chè của  
Xri Lan-ca đạt 43,99 nghìn tấn, giảm 3,8% so 
với cùng kỳ năm 2020. Trong 2 tháng đầu năm 
2021 Xri Lan-ca xuất khẩu chè tới một số thị 
trường chính như: Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, I-rắc và 
Trung Quốc.
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TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CHÈ CỦA VIỆT NAM
Theo ước tính, trong tháng 3/2021 xuất 

khẩu chè đạt 10 nghìn tấn, trị giá 16 triệu USD, 
tăng 8,4% về lượng và tăng 23% về trị giá so với 
tháng 3/2020. Tính chung trong 3 tháng đầu 
năm 2021, xuất khẩu chè ước đạt 26 nghìn tấn, 
trị giá 41 triệu USD, giảm 3,1% về lượng, nhưng 
tăng 6,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Tháng 3/2021 giá chè xuất khẩu bình 
quân ước đạt 1.600 USD/tấn, tăng 13,5% so 
với tháng 3/2020. Tính chung trong 3 tháng 
đầu năm 2021, giá chè xuất khẩu trung bình 
ước đạt 1.604 USD/tấn, tăng 10,2% so với 
cùng kỳ năm 2020.

Về chủng loại chè: Trong 2 tháng đầu 
năm 2021 chè đen và chè xanh là hai chủng 
loại xuất khẩu chính, với lượng chiếm tỷ 
trọng cao trong cơ cấu mặt hàng chè xuất 
khẩu. Trong đó, dẫn đầu là chủng loại chè 
đen đạt 7,78 nghìn tấn, trị giá 10,8 triệu USD, 
giảm 21,3% về lượng và giảm 18,2% về trị 
giá so với cùng kỳ năm 2020. Tỷ trọng xuất 
khẩu chè đen giảm 7,6 điểm phần trăm so 
với cùng kỳ năm 2020. Chủng loại chè đen 
xuất khẩu nhiều nhất tới thị trường Nga với 
lượng chiếm 28,5% tổng lượng chè đen xuất 
khẩu. Tiếp theo là các thị trường khác như: 
Pa-ki-xtan, I-rắc, In-đô-nê-xi-a, thị trường  
Đài Loan…

Xuất khẩu chè xanh trong 2 tháng đầu 
năm 2021 đạt 7,16 nghìn tấn, trị giá 12,7 
triệu USD, tăng 5,4% về lượng và tăng 16,2% 
về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Tỷ trọng 

xuất khẩu chè xanh chiếm 45,4% tổng lượng 
chè xuất khẩu, tăng 6,3 điểm phần trăm so với 
cùng kỳ năm 2020. Chè xanh xuất khẩu chính 
tới thị trường Pa-ki-xtan trong 2 tháng đầu 
năm 2021, đạt 4 nghìn tấn, trị giá 7,86 triệu 
USD, giảm 5,6% về lượng và tăng 0,1% về trị 
giá so với cùng kỳ năm 2020. Tỷ trọng xuất 
khẩu chè xanh tới thị trường Pa-ki-xtan chiếm 
tới 56% tổng lượng chè xanh xuất khẩu. Ngoài 
ra, chè xanh còn được xuất khẩu tới một số 
thị trường khác như: Trung Quốc, thị trường  
Đài Loan, In-đô-nê-xi-a, Các TVQ Ả rập Thống 
nhất, Phi-líp-pin…

Chủng loại chè xuất khẩu chính trong 2 tháng đầu năm 2021

Chủng loại

2 tháng năm 2021 So với cùng kỳ năm 2020 
(%)

Tỷ trọng theo 
lượng 2 tháng 

(%)

Lượng 
(Tấn)

Trị giá 
(Nghìn 
USD)

Giá TB 
(USD/

tấn)
Lượng Trị giá Giá TB Năm 

2021
Năm 
2020

Tổng 15.794  25.385  1.607,2 -9,2 -1,4 8,5 100,0 100,0
Chè đen  7.775  10.825  1.392,3 -21,3 -18,2 3,9 49,2 56,8
Chè xanh  7.163  12.724  1.776,3 5,4 16,2 10,2 45,4 39,1
Chè ướp hoa  104  185  1.775,1 75,3 115,5 22,9 0,7 0,3
Chè ô long  12  22  1.778,8 333,6 14,4 -73,6 0,1 0,0
Loại khác  739  1.629  2.203,3 12,5 11,2 -1,1 4,7 3,8

Nguồn: Tính toán theo số liệu từ Tổng cục Hải quan
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DUNG LƯỢNG THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU CHÈ CỦA ÚC VÀ THỊ PHẦN CỦA VIỆT NAM

Theo số liệu thống kê từ Trung tâm Thương 
mại Quốc tế (ITC), nhập khẩu chè của Úc trong 
giai đoạn năm 2016 – 2020 tăng trưởng bình 
quân 0,6%/năm. Năm 2020 do tác động bởi 
dịch Covid-19 Úc giảm nhập khẩu chè, đạt 
13,18 nghìn tấn, trị giá 102,25 triệu USD, giảm 
6,3% về lượng và giảm 3,2% về trị giá so với 
năm 2019. Đơn giá nhập khẩu bình quân mặt 

hàng chè của Úc trong năm 2020 đạt 7.760 
USD/tấn, tăng 3,3% so với năm 2019.  

Trong tháng 1/2021 nhập khẩu chè của 
Úc đạt 1,4 nghìn tấn, trị giá 12,06 triệu USD, 
tăng 26,8% về lượng và tăng 42,5% về trị giá 
so với tháng 1/2020. Đơn giá chè nhập khẩu 
bình quân đạt 8.570,3 USD/tấn, tăng 12,4% so 
với tháng 1/2020. 

Nhập khẩu mặt hàng chè của Úc giai đoạn 2016 - 2020
(ĐVT: Nghìn tấn)
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Về thị trường: Tháng 1/2021, Úc nhập khẩu 
chè nhiều nhất từ thị trường Ấn Độ, Xri Lan-ca, 
Các TVQ Ả rập Thống nhất, In-đô-nê-xi-a và 
Trung Quốc. Tổng lượng nhập khẩu từ 5 thị 
trường này chiếm 84,5% tổng lượng chè Úc 
nhập khẩu trong tháng 1/2021. 

Đáng chú ý, chè tiêu thụ tại Úc chủ yếu là 
nhập khẩu do điều kiện khí hậu tại Úc không 
trồng được chè. Vì vậy, còn rất nhiều cơ hội 
để đẩy mạnh xuất khẩu chè sang thị trường 

Úc trong thời gian tới. Tuy nhiên, Việt Nam 
chỉ cung cấp một lượng nhỏ chè cho Úc trong 
tháng 1/2021, tỷ trọng nhập khẩu chè từ chỉ 
chiếm 0,08% tổng lượng chè nhập khẩu của Úc. 
Lượng chè nhập khẩu từ Việt Nam giảm 7,8% 
trong tháng 1/2021, đạt 1 nghìn tấn. Trong khi 
đó, trị giá nhập khẩu chè từ Việt Nam đạt 16 
nghìn USD, tăng 33,3% so với tháng 1/2020. 
Trị giá tăng mạnh là do giá chè nhập khẩu bình 
quân từ Việt Nam đạt 15.094,3 USD/tấn, tăng 
44,7% so với tháng 1/2020. 

Thị trường cung cấp mặt hàng chè cho Úc trong tháng 1/2021

Thị trường

Tháng 1/2021 So với tháng 1/2020 (%)
Tỷ trọng theo 
lượng tháng 

1(%)

Lượng 
(Tấn)

Trị giá 
(Nghìn 
USD)

Giá 
(USD/

tấn)
Lượng Trị giá Giá Năm 

2021
Năm 
2020

Tổng 1.407 12.056 8.570,3 26,8 42,5 12,4 100,0 100,0
Ấn Độ 368 2.212 6.007,4 10,1 38,6 25,8 26,2 30,1
Xri Lan-ca 310 2.881 9.303,9 119,4 118,3 -0,5 22,0 12,7
Các TVQ Ả rập 
Thống nhất 196 1.938 9.905,4 10,1 27,8 16,0 13,9 16,0

In-đô-nê-xi-a 174 1.547 8.900,5 14,9 34,2 16,7 12,4 13,6
Trung Quốc 141 1.297 9.184,7 253,6 211,0 -12,0 10,0 3,6
Ba Lan 112 978 8.770,6 -23,1 -15,3 10,1 7,9 13,1
Đài Loan 23 302 -36,4 -33,3 4,8 1,6 3,2
Niu Di-lân 21 164 7.992,2 6,3 118,7 105,8 1,5 1,7
Ác-hen-ti-na 15 42 2.720,2 86,0 90,9 2,6 1,1 0,7
Ma Rốc 10 96 9.542,7 28,0 -23,2 -40,0 0,7 0,7
…
Việt Nam 1 16 -7,8 33,3 44,7 0,08 0,1
Thị trường khác 37 583 -23,4 -5,0 23,9 2,6 4,3

Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê của ITC
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Về chủng loại: Chè đen và chè xanh là chủng 
loại chính Úc nhập khẩu trong tháng 1/2201. 
Trong đó, nhập khẩu chè đen đạt 1,28 nghìn 
tấn, trị giá 10,7 triệu USD, tăng 25,6% về lượng 
và tăng 46,7% về trị giá so với tháng 1/20201. 
Úc nhập khẩu chè đen chủ yếu từ Ấn Độ,  
Xri Lan-ca, Các TVQ Ả rập Thống nhất và  
In-đô-nê-xi-a.

Úc chỉ nhập khẩu một lượng nhỏ chè xanh 

tháng 1/2021 đạt 107 tấn, trị giá 1,27 triệu 
USD, tăng 25,3% về lượng và tăng 14,1% về trị 
giá so với tháng 1/2020. Đáng chú ý, chè xanh 
là chủng loại chính Úc nhập khẩu từ Việt Nam 
trong tháng 1/2021. Lượng và trị giá nhập 
khẩu chè xanh từ Việt Nam tăng mạnh trong 
tháng 1/2021. Tuy nhiên, tỷ trọng nhập khẩu 
từ Việt Nam chỉ chiếm 1% tổng lượng chè xanh 
nhập khẩu của Úc.

Thị trường cung cấp chè đen và chè xanh cho Úc  trong tháng 1/2021

Chủng loại
(Thị trường)

Tháng 1/2021 So với tháng 1/2020 (%) Tỷ trọng theo 
lượng tháng 1 (%)

Lượng 
(Tấn)

Trị giá 
(Nghìn 
USD)

Giá 
(USD/

tấn)
Lượng Trị giá Giá Năm 

2021
Năm 
2020

Chè đen 1.283 10.742 8.371,5 26,5 46,7 15,9 100,0 100,0
Ấn Độ 356 2.144 6.029,8 6,5 34,8 26,5 27,7 32,9
Xri Lan-ca 277 2.590 9.358,9 115,8 125,8 4,6 21,6 12,6
Các TVQ Ả rập 
Thống nhất 196 1.938 9.905,4 10,1 27,8 16,0 15,2 17,5

In-đô-nê-xi-a 173 1.542 8.933,4 17,9 38,2 17,2 13,5 14,4
Trung Quốc 119 1.027 8.618,5 747,4 534,0 -25,2 9,3 1,4
…
Việt Nam -100,0 -100,0 -100,0 0,0 0,05
Thị trường khác 163 1.501 9.184,5 -23,5 -16,0 9,8 12,7 21,1
Chè xanh 107 1.267 25,3 14,1 -8,9 100,0 100,0
Xri Lan-ca 33 291 8.841,2 154,7 68,2 -34,0 30,9 15,2
Trung Quốc 22 270 -14,8 5,9 24,2 20,7 30,4
Ba Lan 17 169 9.807,3 37,7 49,6 8,6 16,2 14,7
Ấn Độ 13 68 5.378,0 2691,2 1260,0 -51,3 11,9 0,5
Nhật Bản 8 255 -35,5 -9,9 39,7 7,3 14,3
…
Việt Nam 1,1 16 61,8 100,0 23,6 1,0 0,8
Thị trường khác 13 198 -37,2 -27,5 15,4 12,1 24,1

Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê của ITC
(Ghi chú: Chè xanh Mã HS: 090210, 090220 và chè đen mã HS: 090230, 090240) 
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Giá sắn và sản phẩm sắn tại Thái Lan đầu tháng 4/2021 ổn định so với cuối tháng 3/2021.

Quý I/2021, xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn ước đạt 1,07 triệu tấn, trị giá 396 triệu 
USD, tăng 40,3% về lượng và tăng 53,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Thị phần sắn lát của Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Trung Quốc tăng, trong khi thị 
phần tinh bột sắn giảm.

THỊ TRƯỜNG SẮN VÀ SẢN PHẨM TỪ SẮN

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI
Thái Lan: Đầu tháng 4/2021, Hiệp hội tinh 

bột sắn Thái Lan thông báo giá sàn xuất khẩu 
tinh bột sắn ở mức 485 USD/tấn, ổn định so 
với cuối tháng 3/2021 và giá thu mua tinh bột 
sắn nội địa cũng được giữ ở mức 13,9 Baht/kg, 
ổn định so với cuối tháng 3/2021. 

Trong khi đó, Hiệp hội Nhà máy sản xuất 
khoai sắn Thái Lan cũng giữ giá sàn xuất khẩu 
sắn lát ở mức 255-265 USD/tấn FOB-Băng 
Cốc, ổn định so với cuối tháng 3/2021; giá sắn 
nguyên liệu cũng được giữ ổn định ở mức 2,15-
2,60 Baht/kg.
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THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

Từ đầu năm 2021 đến nay, giá sắn ở nhiều 
địa phương tăng mạnh. Tại Gia Lai, từ đầu năm 
2021 đến nay, giá sắn nguyên liệu luôn ở mức 
cao, riêng Nhà máy sản xuất tinh bột sắn Gia 
Lai thu mua sắn của dân với giá 3.100 đồng/kg, 
tăng 1.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm 2020. 
Sắn được coi là một trong những cây trồng 
chủ lực của tỉnh Gia Lai với diện tích khoảng 
13.000 ha, tập trung ở vùng Đông, Đông Nam 
của tỉnh. Giá sắn vụ này tăng cao nhưng nhiều 
nông dân không được hưởng lợi do sắn bị mất 
mùa do thiên tai, dịch bệnh. Theo thống kê, 
niên vụ 2020/21, vùng nguyên liệu sắn tại các 
huyện phía Đông tỉnh Gia Lai hầu hết đều bị 
ảnh hưởng bởi bệnh khảm lá, mưa bão khiến 
năng suất sắn kém, sản lượng giảm sâu.

Vụ sản xuất năm 2020, tỉnh Quảng Ngãi 
có hơn 16.000 ha diện tích trồng cây sắn, với 

sản lượng đạt hơn 311.000 tấn. Theo Chi cục 
Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Ngãi, 
vụ sắn năm 2021, tính đến thời điểm hiện tại, 
toàn tỉnh đã xuống giống được hơn 14.200 ha 
sắn, nhưng đã có hơn 2.400 ha sắn bị nhiễm 
bệnh khảm lá tập trung tại các huyện Sơn Hà, 
Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Sơn Tịnh, Mộ Đức, Đức 
Phổ, TP Quảng Ngãi và Bình Sơn. Huyện Sơn Hà 
là địa phương có diện tích sắn bị nhiễm nhiều 
nhất với khoảng 2.000 ha. Diện tích này bùng 
phát mạnh nhất chủ yếu là giống KM140 và 
KM94, nhiễm nặng hơn ở giống KM140. Đây là 
năm thứ 3 liên tiếp, tỉnh Quảng Ngãi bùng phát 
bệnh khảm lá sắn. Vụ năm 2021, dù người dân 
mới xuống giống được từ 1 – 3 tháng, nhưng 
bệnh khảm lá đã nhanh chóng lây lan trên diện 
rộng. Trong thời gian tới, nhiều khả năng bệnh 
khảm lá sẽ không dừng lại ở diện tích này mà 
còn tiếp tục tăng cao.

TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU SẮN VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ SẮN

Theo ước tính, tháng 3/2021, cả nước xuất 
khẩu được khoảng 385 nghìn tấn sắn và các sản 
phẩm từ sắn, trị giá 142 triệu USD, tăng 76% 
về lượng và tăng 77,8% về trị giá so với tháng 
2/2021; so với tháng 3/2020 tăng 17,1% về 
lượng và tăng 23,9% về trị giá; giá xuất khẩu 
bình quân tăng 1% so với tháng 2/2021 và 
tăng 5,8% so với tháng 3/2020, lên mức 369 
USD/tấn. Lũy kế 3 tháng đầu năm 2021, xuất 
khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,07 
triệu tấn, trị giá 396 triệu USD, tăng 40,3% về 
lượng và tăng 53,3% về trị giá so với cùng kỳ  
năm 2020.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải 
quan Việt Nam, 2 tháng đầu năm 2021, xuất 
khẩu tinh bột sắn đạt 420,71 nghìn tấn, trị giá 
187,43 triệu USD, tăng 50,7% về lượng và tăng 
69,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020, chủ 
yếu được xuất khẩu sang Trung Quốc, thị trường 
Đài Loan, Pa-pu-a Niu Ghi-nê và Phi-líp-pin.  
Trong đó, xuất khẩu sang Trung Quốc chiếm 
95,82% tổng lượng tinh bột sắn xuất khẩu của 
cả nước, với 403,1 nghìn tấn, trị giá 179,1 triệu 
USD, tăng 57,6% về lượng và tăng 77,8% về trị 
giá so với cùng kỳ năm 2020. 

Trong 2 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu sắn 
lát khô đạt 254,72 nghìn tấn, trị giá 63,82 triệu 
USD, tăng 82,8% về lượng và tăng 103,2% về trị 
giá so với cùng kỳ năm 2020. Sắn lát khô được 
xuất khẩu chủ yếu sang các thị trường như 
Trung Quốc, Hàn Quốc và Ma-lai-xi-a. Trong đó, 
xuất khẩu sắn lát sang Trung Quốc chiếm 96,1% 
tổng lượng sắn lát xuất khẩu của cả nước với 
244,74 nghìn tấn, trị giá 60,57 triệu USD, tăng 
90,8% về lượng và tăng 113,8% về trị giá so với 
cùng kỳ năm 2020.
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Xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2021

Thị trường

2 tháng đầu năm 2021 So với 2 tháng năm 
2020 (%)

Tỷ trọng tính theo 
lượng (%)

Lượng 
(tấn)

Trị giá 
(nghìn 
USD)

Giá XK 
BQ (USD/ 

tấn)
Lượng Trị 

giá

Giá 
XK 
BQ

2 tháng 
năm 2020

2 tháng 
năm 2021

Tinh bột sắn 420.709 187.430 445,5 50,7 69,6 12,5 100 100
Trung Quốc 403.103 179.101 444,3 57,6 77,8 12,8 91,63 95,82
Đài Loan 8.589 3.943 459,1 28 42,6 11,5 2,4 2,04
Pa-pu-a Niu Ghi-nê 2.664 1.128 423,5 123,9 141,6 7,9 0,43 0,63
Phi-líp-pin 1.983 877 442,5 12,4 28,2 14,1 0,63 0,47
Ma-lai-xi-a 824 427 518,4 -88,7 -85,9 25,6 2,62 0,2
Xin-ga-po 742 378 509,6 301,1 349,5 12,1 0,07 0,18
Nam Phi 670 373 556,5 -54,6 -46 18,9 0,53 0,16
Ba Lan 453 230 507,4 586,4 768 26,5 0,02 0,11
Pa-ki-xtan 374 257 687 266,7 259,9 -1,9 0,04 0,09
Hàn Quốc 358 174 485,3 -44,8 -39,2 10 0,2 0,1
Thị trường khác 949 542 570,9 -75,6 -68,5 29,3 1,4 0,2
Sắn lát khô 254.718 63.821 250,6 82,8 103,2 11,2 100 100
Trung Quốc 244.740 60.576 247,5 90,8 113,8 12 92 96,1
Hàn Quốc 9.869 3.208 325,1 4,5 19,7 14,6 6,8 3,9
Ma-lai-xi-a 110 37 336,6 307,4 349,6 10,4 0 0
Củ sắn tươi 8.660 691 79,8 -53,6 -38,9 31,6 100 100
Trung Quốc 8.660 691 79,8 -53,6 -38,9 31,6 100 100
Củ sắn tươi đã 
qua chế biến 408 386 946 -33,9 -22,6 17 100 100

Loại khác 168 79 342,1 27,3 100 100

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam
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DUNG LƯỢNG THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU TINH BỘT SẮN CỦA TRUNG QUỐC TRONG 2 
THÁNG ĐẦU NĂM 2021 VÀ THỊ PHẦN CỦA VIỆT NAM

Sắn lát: Theo số liệu thống kê của Cơ quan 
Hải quan Trung Quốc, trong 2 tháng đầu năm 
2021, nhập khẩu sắn lát (mã HS 071410) của 
Trung Quốc đạt 222,65 triệu USD, tăng 151,9% 
so với cùng kỳ năm 2020. Thái Lan, Việt Nam, 
Căm-pu-chia, Lào và Tan-da-ni-a là 5 thị trường 
cung cấp sắn lát lớn nhất cho Trung Quốc trong 
2 tháng đầu năm 2021. 

Trong đó, Việt Nam là thị trường lớn thứ 
2 cung cấp sắn lát cho Trung Quốc trong 2 
tháng đầu năm 2021 với 41,72 triệu USD, 
tăng 209,9% so với cùng kỳ năm 2020, thị 
phần sắn lát của Việt Nam chiếm 18,74% 
trong tổng trị giá nhập khẩu sắn lát của  
Trung Quốc, tăng mạnh so với mức 15,23% 
của 2 tháng năm 2020. 

Trung Quốc cũng tăng thu mua sắn lát của 
Thái Lan trong 2 tháng đầu năm 2021 với 
173,1 triệu USD, tăng 148,5% so với cùng 
kỳ năm 2020, thị phần sắn lát của Thái Lan 
chiếm 77,74% trong tổng trị giá nhập khẩu 
sắn lát của Trung Quốc, giảm nhẹ so với mức 
78,81% của 2 tháng năm 2020. 

Tinh bột sắn: Trong 2 tháng đầu năm 
2021, Trung Quốc nhập khẩu tinh bột sắn 
(mã HS: 11081400) đạt 534,46 nghìn tấn, trị 
giá 241,46 triệu USD, tăng 60,6% về lượng và 
tăng 72,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020, 
chủ yếu nhập khẩu từ Thái Lan, Việt Nam,  
In-đô-nê-xi-a, Lào và Căm-pu-chia. 

Trong đó, Việt Nam là thị trường lớn thứ 
2 cung cấp tinh bột sắn cho Trung Quốc trong 
2 tháng đầu năm 2021, với 158,22 nghìn tấn, 
trị giá 70,57 triệu USD, tăng 38% về lượng và 
tăng 53,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.
Trung Quốc cũng tăng nhập khẩu tinh bột sắn 
của Thái Lan với 321,06 nghìn tấn, trị giá 147,4 
triệu USD, tăng 56,2% về lượng và tăng 65,9% 
về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. 

Thị phần tinh bột sắn của Việt Nam trong 
tổng nhập khẩu của Trung Quốc trong 2 tháng 
đầu năm 2021 chiếm 29,6%, giảm so với mức 
34,44% của cùng kỳ năm 2020; trong khi thị 
phần tinh bột sắn của Thái Lan chiếm 60,06%, 
giảm so với mức 61,75% của cùng kỳ năm 2020. 

Thị trường cung cấp tinh bột sắn cho Trung Quốc trong 2 tháng đầu năm 2021  
(mã HS 11081400)

Thị trường

2 tháng đầu năm 2021 So với 2 tháng năm 2020 
(%)

Tỷ trọng tính theo lượng 
(%)

Lượng  
(tấn)

Trị giá 
(nghìn 
USD)

Lượng Trị giá 2 tháng 
năm 2020

2 tháng 
năm 2021

Tổng 534.567 241.463 60,6 72,5 100,0 100,0
Thái Lan 321.062 147.399 56,2 65,9 61,75 60,06
Việt Nam 158.223 70.575 38,0 53,4 34,44 29,60
In-đô-nê-xi-a 37.599 15.689 - 7,03
Lào 12.290 5.393 42,3 56,9 2,59 2,30
Căm-pu-chia 5.370 2.380 32,5 37,4 1,22 1,01
Đài Loan 23 26 143,6 121,1 0,00 0,00

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Cơ quan Hải quan Trung Quốc
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Cho đến nay, hơn 60% trang trại tôm tại Ấn Độ đã được thả nuôi và vụ thu hoạch tôm tại  
Ấn Độ dự kiến sẽ bắt đầu kể từ giữa tháng 4/2021.

Theo Undercurrent News, sản lượng tôm nuôi ở Mỹ Latinh năm 2021 dự kiến   sẽ tăng 8% so 
với năm 2020, lên khoảng 1,1 triệu tấn.

Trung Quốc đã dỡ bỏ lệnh tạm ngừng nhập khẩu tôm từ công ty xuất khẩu tôm lớn thứ tư 
của Ê-cu-a-đo.

Ngày 8/4/2021, giá cá tra thịt trắng nguyên liệu cỡ > 1,2 kg/con tại An Giang giảm; giá tôm 
sú nguyên liệu tại Cà Mau cỡ 20 – 30 con/kg tăng; giá tôm cỡ 40 con/kg giảm.

Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc 2 tháng đầu năm 2021 tăng 
22,3% về lượng và tăng 15,9% về trị giá so với 2 tháng đầu năm 2020.

Trong 2 tháng đầu năm 2021, thị phần thủy sản của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu 
của Hoa Kỳ tăng.

THỊ TRƯỜNG THỦY SẢN

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

- Ấn Độ: Với mục tiêu tăng sản lượng tôm 
lên 1,4 triệu tấn vào năm 2024, Hiệp hội Chuyên 
gia Nuôi trồng Thủy sản Ấn Độ (SAP) cho rằng 
Ấn Độ cần đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, 
tránh phụ thuộc quá nhiều vào thị trường  
Hoa Kỳ. SAP đã đề xuất Ấn Độ tạo ra chương 
trình tiếp thị riêng hoặc tham gia vào một sáng 
kiến toàn cầu để thúc đẩy tiêu thụ tôm tại các 
thị trường chính. SAP cũng khuyến nghị Ấn Độ 
tìm cách giành lại thị trường ở châu Âu hoặc 
Nhật Bản, cũng như đầu tư vào thương hiệu 
“Sản xuất tại Ấn Độ” để phân biệt với đối thủ 
cạnh tranh. Họ cũng đề cập đến việc thúc đẩy 
tăng tiêu thụ nội địa và nhấn mạnh rằng tôm sẽ 
dễ dàng được chấp nhận do dễ chế biến, miễn 
là được quảng bá tốt.

Năm 2021, sản lượng tôm thẻ chân trắng 
của Ấn Độ được kỳ vọng phục hồi trở lại, 
sau khi giảm từ 800.000 tấn xuống khoảng 
650.000 tấn trong năm 2020. Cho đến nay, hơn 
60% trang trại tôm tại Ấn Độ đã được thả nuôi, 
trong khi thời điểm này năm 2020 Ấn Độ đang 
áp dụng lệnh phong tỏa do dịch Covid-19. Vụ 
thu hoạch tôm tại Ấn Độ dự kiến sẽ bắt đầu kể 
từ giữa tháng 4/2021. 

- Mỹ La tinh: Theo Undercurrent News, 
sản lượng tôm nuôi ở Mỹ Latinh năm 2021 dự 
kiến   sẽ tăng 8% so với năm 2020, lên khoảng 

1,1 triệu tấn. Trong đó, sản lượng tôm của  
Ê-cu-a-đo dự báo sẽ tăng 6%, lên 750.000 tấn; 
sản lượng ở Mê-xi-cô tăng 8%, lên 130.000 tấn 
trong năm 2021.

- Trung Quốc: Trung Quốc đã dỡ bỏ lệnh 
tạm ngừng nhập khẩu tôm từ công ty xuất 
khẩu tôm lớn thứ tư của Ê-cu-a-đo là Sociedad 
Nacional de Galapagos, Songa. Vào cuối tháng 
1/2021, Cơ quan Hải quan Trung Quốc (GACC) 
đã thông báo về việc tạm dừng nhập khẩu tôm 
từ công ty này do có vi rút đốm trắng trên tôm 
nhập khẩu.

Chính phủ và ngành tôm Ê-cu-a-đo đã cam 
kết hoàn thiện từng chi tiết trong chuỗi sản 
xuất bằng cách tăng số lượng các đợt kiểm 
tra, cũng như khử trùng và truy xuất nguồn  
gốc tôm.
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THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
Ngày 8/4/2021, giá cá tra thịt trắng nguyên liệu cỡ > 1,2 kg/con tại An Giang giảm, giá cá tra 

cỡ 0,85 – 1,1 kg/con ổn định so với ngày 1/4/2021; giá tôm sú nguyên liệu tại Cà Mau cỡ 20 – 30 
con/kg tăng; giá tôm cỡ 40 con/kg giảm.

Giá cá tra nguyên liệu tại An Giang đến ngày 8/4/2021

Mặt hàng Trọng lượng Dạng sản 
phẩm Đơn giá (đ/kg) So với ngày 

1/4/2021 (đ/kg)
So với cùng kỳ 

năm 2020 (đ/kg)
Cá Tra thịt trắng 0,850-1,1kg/con Tươi 21.000-21.500 0 (+) 3.000 - 3.300
Cá Tra thịt trắng > 1,2 kg/con Tươi 21.500 - 21.700 (-) 300 (+) 3.900 - 4.000

Nguồn: Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại tổng hợp

Giá thủy sản nguyên liệu tại Cà Mau tuần tới ngày 8/4/2021

Mặt hàng Kích cỡ Dạng sản phẩm Đơn giá tuần trước 
(đ/kg)

Đơn giá tuần báo 
cáo (đ/kg)

Tôm sú (sống) 20 con/kg (sống sinh thái) 250.000 255.000

Tôm sú (chết) 20 con/kg Nguyên liệu 228.000 230.000

Tôm sú (sống) 30 con/kg (sống sinh thái) 206.000 206.000

Tôm sú (chết) 30 con/kg Nguyên liệu 187.000 188.000

Tôm sú (sống) 40 con/kg (sống sinh thái) 165.000 164.000

Tôm sú (chết) 40 con/kg Nguyên liệu 146.000 143.000

Tôm đất (sống) Loại I (sống) 115.000 115.000

Tôm đất (chết) Loại I Nguyên liệu 96.000 96.000

Tôm Bạc Loại I Nguyên liệu 81.000 78.000

Tôm Thẻ chân trắng 20 con/kg Mua tại ao đầm 212.000 214.000

Tôm Thẻ chân trắng 40 con/kg Mua tại ao đầm 118.000 118.000

Mực tua (sống) (sống) 130.000 125.000

Mực ống Loại I 125.000 125.000

Cá Chẻm 1 con/ kg 110.000 110.000

Nguồn: Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại tổng hợp

XUẤT KHẨU THỦY SẢN SANG THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC TĂNG 

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải 
quan, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang 
thị trường Trung Quốc trong 2 tháng đầu năm 
2021 đạt 25,3 nghìn tấn, trị giá 71,1 triệu USD, 
tăng 22,3% về lượng và tăng 15,9% về trị giá 
so với 2 tháng đầu năm 2020. 

Xuất khẩu thủy sản sang thị trường  
Trung Quốc 2 tháng đầu năm 2021 tăng chủ 
yếu do xuất khẩu cá cơm khô và mực khô tăng 
mạnh, trong khi xuất khẩu cá tra và tôm đông 
lạnh giảm. 

Trong 2 tháng đầu năm 2021, cá tra đông lạnh 

là mặt hàng có lượng và trị giá xuất khẩu sang 
thị trường Trung Quốc lớn nhất, đạt 11 nghìn 
tấn, kim ngạch 20,05 triệu USD, giảm 8,4% 
về lượng và giảm 5,9% về trị giá so với cùng 
kỳ năm 2020; xuất khẩu tôm đông lạnh đạt 2,3 
nghìn tấn, trị giá 15,6 triệu USD, giảm 15,8%  
về lượng và giảm 14,8% trị giá so với cùng kỳ 
năm 2020; xuất khẩu cá cơm khô 2 tháng đầu 
năm 2021 đạt 5,3 nghìn tấn, trị giá 9,9 triệu 
USD, tăng 669,7% về lượng và tăng 598,5% về 
trị giá; mực khô đạt 1,36 nghìn tấn, trị giá 3,76 
triệu USD, tăng 459,4% về lượng và tăng 797% 
về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2020.
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Mặt hàng thủy sản xuất khẩu sang Trung Quốc trong 2 tháng đầu năm 2021

Mặt hàng
2 Tháng đầu năm 2021 So với 2 tháng đầu năm 2020 (%)

Lượng (tấn) Kim ngạch 
(nghìn USD ) Lượng Kim ngạch

Tổng 25.355,2 71.198,6 22,3 15,9
Cá tra đông lạnh 11.008,4 20.054,8 -8,4 -5,9
Tôm đông lạnh 2.291,9 15.673,8 -15,8 -14,8
Cá cơm khô 5.353,9 9.890,2 669,7 598,5
Tôm sống 405,9 6.558,1 -41,9 -31,8
Cua sống 757,7 4.958,7 26,9 -7,4
Mực khô 1.355,1 3.763,0 469,4 797,0
Surimi 1.207,1 2.558,0 3,6 13,5
Tôm khô 745,4 1.302,5
Bụng mỡ cá tra đông lạnh 109,5 894,8
Chả tôm 96,0 841,2 73,9 56,0
Cá mắt kiếng khô 476,1 722,3 14,3 15,0
Bong bóng cá tra khô 59,2 490,4 -24,3 -20,3
Cá ngừ đông lạnh 56,5 344,1 49,5 46,4
Bạch tuộc đông lạnh 49,4 205,7 -18,5 -29,9
Cá chỉ vàng khô 49,8 198,7 -59,7 28,2
Mặt hàng khác 1.333,3 2.742,3 -26,6 1.315,3

  Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan

DUNG LƯỢNG THỊ TRƯỜNG THỦY SẢN NHẬP KHẨU CỦA HOA KỲ 2 THÁNG NĂM 2021 VÀ  
THỊ PHẦN CỦA VIỆT NAM

Theo số liệu thống kê của NMFS, nhập khẩu 
thủy sản của Hoa Kỳ trong 2 tháng đầu năm 
2021 đạt 490,1 nghìn tấn, trị giá 3,6 tỷ USD, 
tăng 0,7% cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ 
năm 2020. 

Trong 2 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu 
tôm, cá hồi, cua và cá da trơn của Hoa Kỳ tăng, 
trong khi nhập khẩu cá ngừ, cá tuyết, cá rô phi, 
ghẹ giảm so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, 
nhập khẩu tôm của Hoa Kỳ trong 2 tháng đầu 

năm 2021 đạt 129,5 nghìn tấn, trị giá 1,2 tỷ 
USD, tăng 4,8% về lượng và tăng 4,45% về trị 
giá so với cùng kỳ năm 2020; nhập khẩu cá hồi 
đạt 80,4 nghìn tấn, trị giá 783,1 triệu USD, tăng 
3,6% về lượng và tăng 0,4% về trị giá; nhập 
khẩu cua đạt 7,4 nghìn tấn, trị giá 206,7 triệu 
USD, tăng 6,8% về lượng và tăng 40,9% về trị 
giá; nhập khẩu cá da trơn đạt 20,6 nghìn tấn, trị 
giá 53,4 triệu USD, tăng 9,1% về lượng, nhưng 
giảm 6,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Mặt hàng thủy sản nhập khẩu của Hoa Kỳ 2 tháng đầu năm 2021

Mặt hàng
2 tháng đầu năm 2021 So với 2 tháng đầu năm 2020

Lượng (tấn) Trị giá (nghìn USD) Lượng Trị giá
Tổng 490.120 3.611.515 0,7 0,7

Tôm 129.535 1.234.731 4,8 4,5

Cá hồi 80.447 783.071 3,6 0,4

Cá ngừ 55.041 313.409 -8,9 -10,1

Cua 7.355 206.749 6,8 40,9

Cá tuyết 24.437 135.099 -19,2 -24,8



32 |  SỐ RA NGÀY 10/4/2021 BẢN TIN THỊ TRƯỜNG NÔNG, LÂM, THỦY SẢN

Mặt hàng
2 tháng đầu năm 2021 So với 2 tháng đầu năm 2020

Lượng (tấn) Trị giá (nghìn USD) Lượng Trị giá
Cá rô phi 33.262 107.780 -4,9 -2,2

Ghẹ 3.892 80.716 -7,1 -4,7

Cá da trơn 20.578 53.391 9,1 -6,4

Cá nục 3.811 36.012 -21,2 -12,8

Mực 9.304 50.251 -6,4 -5,6

Cá trích 14.616 45.230 39,9 28,7

Điệp 3.774 44.823 32,9 41,7

Bạch tuộc 3.265 21.939 -16,1 -17,1

Mặt hàng khác 100.803 498.315 2,8 -2,2

Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê của NMFS
Về thị trường, trong 2 tháng đầu năm 2021, 

Hoa Kỳ tăng nhập khẩu thủy sản từ thị trường 
Chi-lê, Ca-na-đa, Việt Nam, Nga, Ê-cu-a-đo và 
Na Uy, trong khi giảm nhập khẩu từ Ấn Độ,  
In-đô-nê-xi-a và Trung Quốc. 

Việt Nam là thị trường cung cấp thủy sản 
lớn thứ 6 cho Hoa Kỳ trong 2 tháng đầu năm 

2021, đạt 43,3 nghìn tấn, trị giá 238,7 triệu 
USD, tăng 13,9% về lượng và tăng 12,3% về 
trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Thị phần thủy 
sản của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu 
của Hoa Kỳ tăng từ mức 6,9% trong 2 tháng 
đầu năm 2020, lên 8,8% trong 2 tháng đầu 
năm 2021; thị phần tính theo trị giá cũng tăng 
từ 5,3%, lên 6,6%.

Thị trường cung cấp thủy sản cho Hoa Kỳ trong 2 tháng năm 2021

Thị trường

2 tháng đầu năm 
2021

So với 2 tháng 
đầu năm 2020 

(%)

Tỷ trọng 2 
tháng đầu năm 

2021 (%)

Tỷ trọng 2 
tháng đầu năm 

2020 (%)

Lượng 
(tấn)

Trị giá 
(Nghìn 
USD)

Lượng Trị giá Lượng Trị giá Lượng Trị giá

Tổng 490.120 3.611.515 0,7 0,7 100,0 100,0 100,0 100,0
Ấn Độ 51.696 434.774 -1,8 -2,9 10,6 12,0 10,3 11,7
Chi-lê 46.394 417.566 5,7 1,7 9,5 11,6 9,7 12,3
Ca-na-đa 38.730 351.677 17,7 5,6 7,9 9,7 7,6 9,6
In-đô-nê-xi-a 39.191 343.687 -5,6 -3,8 8,0 9,5 7,7 9,5
Trung Quốc 70.123 275.056 -19,9 -24,6 14,3 7,6 18,2 10,2
Việt Nam 43.257 238.655 13,9 12,3 8,8 6,6 6,9 5,3
Thái Lan 35.441 201.598 -9,3 -2,9 7,2 5,6 6,3 4,5
Nga 7.369 179.315 50,8 75,9 1,5 5,0 1,1 3,1
Ê-cu-a-đo 26.982 169.778 12,7 14,1 5,5 4,7 5,8 4,7
Na Uy 17.035 161.011 10,0 8,5 3,5 4,5 3,5 4,3
Thị trường 
khác

113.902 838.398 6,5 -1,9 23,8 24,2 23,1 25,0 

Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê của NMFS
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Đồ nội thất của In-đô-nê-xi-a có cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu tới thị trường Ca-dắc-xtan.
Năm 2020, Trung Quốc giảm nhập khẩu gỗ tròn.
Thị phần đồ nội thất bằng gỗ của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu đồ nội thất bằng 

gỗ của Trung Quốc tăng.
Trong 3 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu đồ nội thất phòng ngủ ước đạt 554,1 triệu USD, 

tăng  31,4% so với cùng kỳ năm 2020.

THỊ TRƯỜNG GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ

THỊ TRƯỜNG GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ THẾ GIỚI

In-đô-nê-xi-a: Theo Tổ chức gỗ nhiệt đới 
quốc tế (ITTO), thông tin từ hội thảo trực tuyến 
do Đại sứ quán In-đô-nê-xi-a tại Ca-dắc-xtan tổ 
chức thì  đồ nội thất của In-đô-nê-xi-a có nhiều 
tiềm năng tăng xuất khẩu sang thị trường  
Ca-dắc-xtan, nhờ tận dụng lợi thế về thuế quan 
từ Hiệp định Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU) 
và do ngành công nghiệp đồ nội thất của  
Ca-dắc-xtan chưa phát triển, hầu hết đồ nội 
thất của Ca-dắc-xtan đều được nhập khẩu từ 
Nga, Bê-la-rút, Trung Quốc và Hàn Quốc.

Trung Quốc: Theo Cơ quan Hải quan Trung 
Quốc, năm 2020 nhập khẩu gỗ tròn của Trung 
Quốc đạt 59,2 triệu m3, trị giá 8,42 tỷ USD 

(CIF), giảm 2% về lượng và giảm 11% về trị giá 
so với năm 2019. Giá nhập khẩu gỗ tròn bình 
quân đạt 141 USD (CIF)/m3, giảm 9% so với 
năm 2019.

Trong cơ cấu nhập khẩu gỗ tròn năm 2020, 
nhập khẩu gỗ tròn mềm đạt 46,86 triệu m3, 
tăng 4% so với năm 2019, chiếm 79% tổng 
lượng gỗ tròn nhập khẩu. Giá nhập khẩu gỗ 
tròn mềm bình quân đạt 117 USD (CIF)/m3, 
giảm 6% so với năm 2019.

Nhập khẩu gỗ tròn cứng đạt 12,64 triệu m3, 
giảm 17%; nhập khẩu gỗ tròn nhiệt đới đạt 
8,58 triệu m3, giảm 7% so với năm 2019.
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TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ
Theo ước tính, xuất khẩu đồ nội thất phòng 

ngủ xuất khẩu trong tháng 3/2021 đạt 205,1 
triệu USD, tăng 40% so với tháng 3/2020. Tính 

chung trong 3 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu 
đồ nội thất phòng ngủ ước đạt 554,1 triệu USD, 
tăng  31,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Xuất khẩu đồ nội thất phòng ngủ qua các tháng năm 2020 - 2021

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Trong cơ cấu thị trường xuất khẩu đồ nội 
thất phòng ngủ, Hoa Kỳ là thị trường có trị 
giá chiếm tỷ trọng cao nhất, đạt tốc độ tăng 
trưởng mạnh trong 2 tháng đầu năm 2021. Do 
ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên thị trường 
đồ nội thất phòng ngủ Hoa Kỳ có nhiều biến 
động, một số nguồn cung bị gián đoạn và xu 
hướng tiêu dùng thay đổi. Việt Nam cũng bị 
ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tuy nhiên hoạt 
động sản xuất vẫn không bị gián đoạn. Vì vậy, 
việc cung cấp các sản phẩm nội thất phòng ngủ 
tới thị trường Hoa Kỳ vẫn đạt kết quả tốt.

Ngoài thị trường Hoa Kỳ, xuất khẩu đồ 
nội thất phòng ngủ tới Ả rập Xê-út, Các Tiểu 
Vương Quốc Ả rập Thống nhất, Niu Di-lân đạt 
tốc độ tăng trưởng rất cao, tuy nhiên tỷ trọng 
xuất khẩu đồ nội thất phòng ngủ sang các thị 
trường này chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ. Trong đó, 
trị giá xuất khẩu tới thị trường Ả rập Xê-út đạt 
1,5 triệu USD, tăng 140,3%; Các Tiểu Vương 
Quốc Ả rập Thống nhất đạt 1,48 triệu USD, 
tăng 109,8%; Niu Di-lân đạt 1,4 triệu USD, tăng 
64,7% so với cùng kỳ năm 2020.

Thị trường xuất khẩu đồ nội thất phòng ngủ tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2021

Thị trường
Tháng 

2/2021 
(Nghìn USD)

So với tháng 
2/2020 (%)

2 tháng 2021 
(Nghìn USD)

So với 
2 tháng 

2020 (%)

Tỷ trọng 2 tháng (%)

Năm 
2021

Năm 
2020

Tổng 131.793 1,4 349.002 26,9 100,0 100,0
Hoa Kỳ 106.863 8,2 276.110 33,1 79,1 75,4
Nhật Bản 6.586 -34,7 18.592 -2,6 5,3 6,9
Hàn Quốc 2.821 -20,8 8.468 15,2 2,4 2,7
Anh 3.090 -24,2 8.408 -18,2 2,4 3,7
Canada 2.309 -47,0 7.925 -14,5 2,3 3,4
Úc 1.953 -25,5 6.656 26,0 1,9 1,9
Pháp 731 8,5 1.969 45,6 0,6 0,5
Ả rập Xê-út 572 62,0 1.548 140,3 0,4 0,2
Các TVQ Ả rập 
Thống nhất 440 41,1 1.482 109,8 0,4 0,3

Niu Di-lân 576 115,2 1.411 64,7 0,4 0,3
Thị trường khác 5.854 19,4 16.432 27,9 4,7 4,7

Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan
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DUNG LƯỢNG THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU ĐỒ NỘI THẤT BẰNG GỖ CỦA TRUNG QUỐC  
VÀ THỊ PHẦN CỦA VIỆT NAM

Theo tính toán từ số liệu thống kê của Cơ 
quan Hải quan Trung Quốc,  tháng 2/2021 
Trung Quốc nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ 
đạt 59,18 triệu USD, giảm 4,4% so với tháng 

2/2020. Tính chung trong 2 tháng đầu năm 
2021, nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ của  
Trung Quốc đạt 155,89 triệu USD, tăng 12,6% 
so với cùng kỳ năm 2020.

Tình hình nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Trung Quốc năm 2020 – 2021 
(ĐVT: triệu USD)

Nguồn: Cơ quan Hải quan Trung Quốc

Nhu cầu tiêu thụ đồ nội thất tại Trung Quốc 
rất lớn do dân số cao. Thu nhập khả dụng ngày 
càng tăng, nên người tiêu dùng sẵn sàng chi trả 
nhiều tiền hơn cho các sản phẩm nội thất. Quá 
trình đô thị hóa nhanh, khiến thị trường bất 
động sản tăng trưởng nhanh. Đây là những yếu 
tố chính góp phần thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ 
đồ nội thất tại thị trường này. Việt Nam là thị 
trường cung cấp đồ nội thất bằng gỗ lớn thứ 3 
cho Trung Quốc. Mặc dù đạt tốc độ tăng trưởng 

cao nhưng  tỷ trọng nhập khẩu từ Việt Nam chỉ 
chiếm 6,7% tổng trị giá nhập khẩu đồ nội thất 
bằng gỗ của Trung Quốc trong 2 tháng đầu 
năm 2021. Vì vậy, để mở rộng thị phần đồ nội 
thất bằng gỗ tại Trung Quốc, các doanh nghiệp 
Việt Nam nên tìm hiểu các dòng sản phẩm mà 
Trung Quốc nhập khẩu từ Ý, bởi Ý là thị trường 
cung cấp đồ nội thất bằng gỗ hàng đầu với trị 
giá chiếm 52,5% tổng trị giá nhập khẩu đồ nội 
thất bằng gỗ của Trung Quốc.
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Thị trường cung cấp đồ nội thất bằng gỗ cho Trung Quốc trong tháng 2 và 2 tháng đầu 
năm 2021

Thị trường
Tháng 

2/2021 
(nghìn USD)

So với 
tháng 

2/2020 
(%)

2 tháng năm 
2021  

(nghìn USD)

So với 2 
tháng năm 
2020 (%)

Tỷ trọng 2 tháng 
(%)

Năm 
2021

Năm 
2020

Tổng 59.182 -4,4  155.886 12,6 100,0 100,0
Ý 31.843 3,5  81.792 30,6 52,5 45,2
Đức 5.942 -38,2  15.109 -31,5 9,7 15,9
Việt Nam 1.852 28,5  10.480 32,6 6,7 5,7
Ba Lan 3.926 -2,8  8.803 1,4 5,6 6,3
Lít-va 3.200 23,2  5.388 2,7 3,5 3,8
Thái Lan 1.548 -20,6  4.153 6,8 2,7 2,8
Ma-lai-xi-a 552 -75,2  3.768 -10,8 2,4 3,1
Pháp 1.126 15,8  2.681 -22,8 1,7 2,5
In-đô-nê-xi-a 981 -13,3  2.489 11,9 1,6 1,6
Thụy Điển 1.224 368,2  2.042 182,9 1,3 0,5
Thị trường khác 6.987 1,2  19.181 9,8 12,3 12,6

Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê của Cơ quan Hải quan Trung Quốc

Mặt hàng nhập khẩu
Trong 2 tháng đầu năm 2021, đồ nội thất 

phòng khách và phòng ăn (mã HS 940360), ghế 
khung gỗ (mã HS 940161 + 940169) là hai mặt 
hàng chính trong cơ cấu mặt hàng đồ nội thất 
bằng gỗ Trung Quốc nhập khẩu. Trong đó, đồ 
nội thất phòng khách và phòng ăn nhập khẩu 
với tỷ trọng chiếm 36,4% tổng trị giá nhập 
khẩu, tăng 0,1 điểm phần trăm so với cùng kỳ 
năm 2020. Ý là thị trường cung cấp mặt hàng 
đồ nội thất phòng khách và phòng ăn lớn nhất 
cho Trung Quốc, tiếp theo là Ba Lan, Việt Nam, 
Lít-va…

Ghế khung gỗ xuất khẩu đạt 49,5 triệu 
USD, tăng 33,4% so với cùng kỳ năm 2020. Tỷ 
trọng nhập khẩu mặt hàng này chiếm 31,8% 
tổng lượng nhập khẩu, tăng 5 điểm phần trăm 
so với cùng kỳ năm 2020. Việt Nam là thị 
trường cung cấp ghế khung gỗ lớn thứ 2 cho 
Trung Quốc sau Ý. Tuy nhiên trị giá nhập khẩu 
ghế khung gỗ của Trung Quốc từ Việt Nam 
chỉ chiếm 7,7% tổng trị giá nhập khẩu mặt 
hàng này. Trong khi đó, nhập khẩu từ Ý chiếm 
65% tổng trị giá nhập khẩu ghế khung gỗ của  
Trung Quốc

Trung Quốc nhập khẩu mặt hàng đồ nội thất bằng gỗ trong tháng 2 và 2 tháng đầu 
năm 2021

Mặt hàng 
(mã HS)

Tháng 
2/2021 
(nghìn 
USD)

So với 
tháng 

2/2020 
(%)

2 tháng 
năm 2021 

(nghìn 
USD)

So với 2 
tháng năm 
2020 (%)

Tỷ trọng 2 tháng (%)

Năm 2021 Năm 2020

Tổng  59.182 -4,4  155.886 12,6 100,0 100,0
940360  22.777 -2,4  56.777 13,1 36,4 36,3
940161 + 940169  17.983 11,5  49.523 33,4 31,8 26,8
940350  9.915 0,9  28.664 31,5 18,4 15,7
940340  7.686 -30,3  18.478 -26,5 11,9 18,2
940330  821 -48,6  2.444 -42,1 1,6 3,0

Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê của Cơ quan Hải quan Trung Quốc
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TIN CHÍNH SÁCH/CHUYÊN ĐỀ

EU ĐỊNH HƯỚNG TĂNG TRƯỞNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN HỮU CƠ
Ủy ban Châu Âu (EC) đã công bố một kế 

hoạch hành động mới nhằm đẩy nhanh sự phát 
triển của lĩnh vực hữu cơ, trong đó có nuôi 
trồng thủy sản hữu cơ. 

Kế hoạch được cấu trúc xung quanh 23 
hành động, nhằm thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ 
các sản phẩm hữu cơ từ nông trại đến bàn ăn 
và các chiến lược đa dạng sinh học.

Theo EC, canh tác hữu cơ, bao gồm cả nuôi 
trồng thủy sản, đáp ứng nhu cầu ngày càng 
tăng của xã hội về thực phẩm chất lượng được 
sản xuất với các tiêu chuẩn cao về môi trường 
và phúc lợi động vật.

Canh tác hữu cơ có thể góp phần bảo vệ 
thiên nhiên và giúp đảo ngược sự suy thoái của 
các hệ sinh thái, đồng thời đóng một vai trò 
quan trọng trong tham vọng chuyển đổi sang 
sản xuất và tiêu thụ thực phẩm bền vững.

Theo Virginijus Sinkevičius, Ủy viên về 
Môi trường, Đại dương và Thủy sản của EU: 
“Kế hoạch hành động canh tác hữu cơ mới sẽ 
là một công cụ quan trọng để đặt ra kế hoạch 
nhằm đạt được mục tiêu 25% diện tích nông 
nghiệp được canh tác hữu cơ và tăng đáng kể 
nuôi trồng thủy sản hữu cơ khép kín trong đa 
dạng sinh học và các chiến lược trang trại. Bên 
cạnh đó, Hướng dẫn Chiến lược mới phát triển 
bền vững nuôi trồng thủy sản của EU sắp được 
ủy ban thông qua, sẽ thúc đẩy nuôi trồng thủy 
sản hữu cơ hơn nữa”.

EC nhấn mạnh rằng chỉ với 4% tổng sản 
lượng nuôi trồng thủy sản, nuôi cá hữu cơ vẫn 
đang trong giai đoạn khởi đầu ở châu Âu, nhưng 
gần đây, lĩnh vực này “dường như đang bùng 
phát khỏi thị trường ngách”. Theo Báo cáo thị 
trường thủy sản EU năm 2020 của EUMOFA, 
tiêu thụ các sản phẩm nuôi trồng thủy sản hữu 
cơ tăng trưởng 20%   trong 5 năm qua. Con số 
này lên tới 48% trong trường hợp của Pháp.

Một phần đáng kể nhu cầu được đáp ứng 
thông qua nhập khẩu từ các nước sản xuất như 

Vương quốc Anh và Na Uy.
Kế hoạch phát triển ngành hữu cơ đưa ra 

các hành động được cấu trúc theo 3 trục: thúc 
đẩy tiêu thụ đồng thời duy trì niềm tin của 
người tiêu dùng, tăng sản lượng và cải thiện 
hơn nữa tính bền vững của ngành.

Để thúc đẩy tiêu dùng hơn nữa, kế hoạch 
hành động nhấn mạnh tầm quan trọng của việc 
truyền thông về nông nghiệp hữu cơ và những 
lợi ích của nó, bao gồm cả các hành động như 
chiến dịch quảng bá hoặc tăng cường chống 
lại các hành vi gian lận, cũng như cải thiện khả 
năng truy xuất nguồn gốc.

Phù hợp với Luật hữu cơ mới, sẽ có hiệu lực 
vào ngày 1/1/2022, EC cũng thúc đẩy chế biến 
quy mô nhỏ và địa phương. EC cũng sẽ hỗ trợ 
nghiên cứu và đổi mới, chẳng hạn như hướng 
tới việc cải thiện dinh dưỡng vật nuôi phù hợp 
với các quy tắc hữu cơ.

Cụ thể, liên quan đến nuôi trồng thủy sản 
bền vững, EC muốn sử dụng hiệu quả hơn các 
nguồn tài nguyên và sẽ soạn thảo các hướng 
dẫn để giảm thiểu việc sử dụng chất dẻo và 
thúc đẩy sử dụng nước và năng lượng hiệu quả.
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TRUNG QUỐC NỚI LỎNG HẠN CHẾ ĐI LẠI TRONG NƯỚC,  
NHƯNG VẪN KIỂM TRA THỦY SẢN NHẬP KHẨU

Theo Global Times, Trung Quốc đã nới lỏng 
các hạn chế đi lại trong nước, cho phép người 
dân di chuyển tự do bằng tàu hỏa mà không 
cần giấy xác nhận đã kiểm tra axit nucleic. Tuy 
nhiên, việc kiểm soát coronavirus đối với thủy 
sản đông lạnh nhập khẩu vẫn được giữ nguyên. 

Theo đó, từ ngày 16/3/2021, người dân 
có thể đi tàu hỏa trên toàn quốc với “mã sức 
khỏe xanh” ghi hồ sơ sức khỏe tốt. Họ sẽ không 
còn bị yêu cầu xuất trình giấy chứng nhận xét 
nghiệm axit nucleic coronavirus âm tính nữa.

Biện pháp này đã được áp dụng cho tất cả 
các khu vực “nguy cơ thấp” Covid-19, hiện đã 
bao phủ toàn bộ đất nước. Trong khi đó, các 
sân bay ở một số thành phố cũng thực hiện 
chính sách tương tự.

Tuy nhiên, các nhà chức trách Trung Quốc 
cho biết việc kiểm soát coronavirus đối với 
thủy sản đông lạnh nhập khẩu vẫn được giữ 
nguyên. Các sản phẩm cần được chứng nhận 
kiểm tra và khử trùng trước khi đưa vào 
 thị trường.

Theo Ông Lu Yongfu, Phó giám đốc Cục giám 
sát thị trường tỉnh Chiết Giang, coronavirus từ 

các sản phẩm thực phẩm nhập khẩu vẫn là mối 
quan tâm chính đối với việc kiểm soát dịch 
bệnh ở nước này; do đó, các hạn chế không thể 
được nới lỏng.

Sau Tết Nguyên đán, chính quyền đã chặn 
417,6 tấn sản phẩm thực phẩm đông lạnh nhập 
khẩu có phát hiện dấu vết của coronavirus xâm 
nhập vào thị trường ở tỉnh Chiết Giang.

Chính quyền tỉnh Chiết Giang đã thiết lập 36 
trạm kiểm soát giao thông trong tỉnh để kiểm 
tra thực phẩm đông lạnh nhập khẩu. Cục giám 
sát thị trường sẽ phối hợp với công an và sở 
giao thông vận tải để theo dõi luồng lưu thông 
của các phương tiện dây chuyền lạnh.

Hơn nữa, chính quyền tỉnh đã giới thiệu 
một ứng dụng trực tuyến để theo dõi tất cả các 
sản phẩm thực phẩm đông lạnh nhập khẩu. 
Bằng cách quét mã vạch trên sản phẩm, người 
tiêu dùng có thể xem các chứng nhận kiểm tra 
và hồ sơ khử trùng của sản phẩm.

Ứng dụng cũng giảm thiểu rủi ro sản phẩm 
thực phẩm bị phát hiện có virus coronavirus 
đang lưu hành trên thị trường.

TỪ 1/4/2021, THỦY SẢN NHẬP KHẨU VÀO ANH CẦN  
CHỨNG THƯ VỆ SINH MỚI

Vương quốc Anh (Anh) rời Liên minh Châu 
Âu (EU) vào ngày 31/1/2020. Kể từ ngày 
31/12/2020, một thỏa thuận thương mại mới 
được áp dụng. Thỏa thuận nêu rõ những thay 
đổi đối với thương mại sản phẩm thủy sản giữa 
EU và Vương quốc Anh, và nhập khẩu từ các 
nước không thuộc EU.

Sản phẩm thủy sản của Anh trên thị 
trường EU sẽ giảm

Anh là nguồn cung cấp cá tươi đánh bắt 
quan trọng cho EU. Brexit có thể ảnh hưởng 
đến việc cung cấp các mặt hàng này cho châu 
Âu. Đây có thể là cơ hội cho các nước xuất khẩu 
khác cung cấp các sản phẩm thay thế. Xuất khẩu 
cá tươi từ Anh hiện đang khó khăn, do các quy 
trình xử lý hành chính, chủ yếu liên quan đến 

giấy chứng thư vệ sinh cho các sản phẩm thủy 
sản. Điều này có nghĩa là, trong tương lai gần, 
sẽ có ít sản phẩm đánh bắt của Anh được bày 
bán trên các kệ hàng ở EU. Năm 2019, các loài 
cá chính Anh xuất khẩu sang EU là cá trích và 
cá tuyết. Cá trích khó thay thế do thị trường 
và hương vị độc đáo. Nhưng cá tuyết Anh có 
thể được thay thế bằng cá tuyết có chứng nhận 
MSC từ các nước đang phát triển.

Các thủ tục và yêu cầu mới đối với hàng 
xuất khẩu sang Vương quốc Anh

Brexit và thỏa thuận thương mại mới có 
ảnh hưởng đến hải quan, thuế quan, kiểm tra 
an toàn thực phẩm và nhãn mác đối với hàng 
xuất khẩu sang Vương quốc Anh
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Lưu ý: 
Thông tin sử dụng trong bản tin được thu thập từ những nguồn mà chúng tôi cho là đáng 
tin cậy. Thông tin trong bản tin chỉ mang tính tham khảo, các ước tính, dự báo có giá trị 
đến ngày ra báo cáo và có thể thay đổi bởi những biến động thị trường. 
Rất mong nhận được sự phản hồi, trao đổi thông tin và đóng góp ý kiến của độc giả để Bản 
tin ngày càng chất lượng hơn.

EU và Anh sẽ quy định các tiêu chuẩn an 
toàn thực phẩm riêng. Điều này có nghĩa là 
sẽ có các cuộc kiểm tra tại cửa khẩu để đảm 
bảo các sản phẩm nhập khẩu đáp ứng các tiêu 
chuẩn. 

Các giấy chứng thư vệ sinh hiện tại mà các 
quốc gia không thuộc Liên minh Châu Âu sử 
dụng chỉ có giá trị ở Vương quốc Anh đến ngày 
1/4/2021. Đối với thủy sản nhập khẩu Vương 
quốc Anh vào hoặc sau ngày 1/4/2021 sẽ cần 
giấy chứng thư vệ sinh mới. 

Các thay đổi của chính phủ Vương quốc Anh 
được quy định cụ thể tại website:

h t t p s : / / w w w. g ov. u k / g ove r n m e n t /
collections/health-certificates-for-animal-
and-animal-product-imports-to-great-britain

Chứng từ và thuế quan
Nếu sản phẩm thủy sản xuất khẩu của 

doanh nghiệp phải đi qua EU để đến Anh, thì 
sản phẩm đó phải vào lãnh thổ EU thông qua 
Trạm Kiểm soát Biên giới. Mỗi lô hàng sẽ cần 
một Chứng nhận y tế nhập cảnh chung. Các nhà 
nhập khẩu cần thông báo cho các cơ quan có 
thẩm quyền của Vương quốc Anh bằng cách sử 
dụng hệ thống thông báo nhập khẩu mới: Hệ 
thống nhập khẩu Sản phẩm, Động vật, Thức ăn 
và Thức ăn chăn nuôi 

(IPAFFS) 
(https://www.gov.uk/guidance/import-of-

products-animals-food-and-feed-system). 

Công cụ này sẽ thay thế hệ thống trực tuyến 
TRACES của EU 

(https://ec.europa.eu/food/animals/
traces_en).

Vương quốc Anh và EU sẽ không áp dụng 
thuế quan đối với các sản phẩm thủy sản được 
mua bán giữa các vùng lãnh thổ của họ. Trong 
trường hợp này, các sản phẩm được giao dịch 
phải có xuất xứ từ Vương quốc Anh hoặc một 
quốc gia thành viên EU. Các nhà xuất khẩu từ 
các nước không thuộc EU phải kiểm tra về các 
thỏa thuận thương mại và thuế quan hiện đang 
được áp dụng với sản phẩm của nước mình. 

Thông tin về thuế quan của Vương quốc 
Anh được đăng tải tại trang web 

Thuế quan Toàn cầu của Vương quốc Anh 
(https://www.gov.uk/trade-tariff).

Hiện tại, cả EU và Anh vẫn đang đối phó với 
tác động của Covid-19. Logistics và thương mại 
từ các nước ngoài EU đang gặp nhiều khó khăn 
và một số chính sách vẫn có thể thay đổi. Việc 
kiểm tra thủy sản nhập khẩu vào Vương quốc 
Anh từ các nước không thuộc EU sẽ vẫn như 
cũ. Tuy nhiên, trong tương lai Anh có thể thực 
hiện các thay đổi dựa trên các rủi ro cụ thể của 
nước này. Các chính sách vẫn áp dụng như cũ 
trong giai đoạn chuyển đổi. Tuy nhiên, điều 
quan trọng là phải trao đổi với nhà nhập khẩu 
về các tuyến đường thương mại mới để giảm 
thiểu bất kỳ sự chậm trễ nào trong vận chuyển 
và logistic.


