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TÌNH HÌNH CHUNG

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

 ♦ Cao su: Trong 10 ngày đầu tháng 5/2021, 
giá cao su tại các sàn giao dịch chủ chốt tăng. Quý 
I/2021 xuất khẩu cao su của Thái Lan giảm 0,9% về lượng, 
nhưng tăng 16,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

 ♦ Cà phê: Giá cà phê trên thị trường thế giới 
đầu tháng 5/2021 tăng do nguồn cung thiếu hụt. 
Dự báo giá cà phê thế giới sẽ tiếp tục tăng trong 
thời gian tới do nguồn cung hạn chế khi tình hình 
dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến 
hoạt động thông quan hàng hóa.

 ♦ Hạt điều: Xuất khẩu hạt điều của Căm-pu-chia 
sang Ấn Độ và Nhật Bản gặp khó khăn do diễn biến 
dịch Covid-19 phức tạp. 

 ♦ Rau quả: Xuất khẩu sầu riêng của Thái Lan sang 
thị trường Trung Quốc trong 3 tháng đầu năm 2021 
tăng 14% so với cùng kỳ năm 2020. Căm-pu-chia 
chính thức xuất khẩu xoài tươi sang thị trường 

Trung Quốc.
 ♦ Sắn và sản phẩm từ sắn: Thái Lan điều chỉnh 

tăng giá thu mua tinh bột sắn nội địa, nhưng giảm 
giá sắn nguyên liệu.

 ♦ Thủy sản: Hoa Kỳ đình chỉ nhập khẩu tôm 
tự nhiên từ thị trường Mê-hi-cô. Sản lượng cá rô 
phi năm 2021 tại châu Á, châu Mỹ La tinh dự báo 
tăng. Cơ quan quản lý thủy sản ở Andhra Pradesh, 
bang nuôi tôm lớn nhất của Ấn Độ, đã quyết định 
can thiệp để ngăn giá tôm giảm.

 ♦ Gỗ và sản phẩm gỗ: Sản xuất đồ nội thất của 
Trung Quốc quý I/2021 tăng mạnh. Cơ quan Dịch 
vụ Biên giới Ca-na-đa quyết định áp dụng thuế 
chống bán phá giá và chống trợ cấp tạm thời đối 
với ghế bọc đệm của Trung Quốc và Việt Nam kể từ 
ngày 5/5/2021.
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THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

 ♦ Cao su: Đầu tháng 5/2021, giá mủ cao su 
nguyên liệu trên cả nước có xu hướng tăng mạnh. 
3 tháng đầu năm 2021, Việt Nam xuất khẩu cao su 
sang Trung Quốc tăng 103,1% về lượng và tăng 
128% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Thị phần 
cao su của Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Trung 
Quốc quý I/2021 tăng so với cùng kỳ năm 2020.

 ♦ Cà phê: Đầu tháng 5/2021, giá cà phê trong 
nước tăng mạnh theo xu hướng giá thế giới. Quý 
I/2021, xuất khẩu cà phê Arabica đạt 21,83 nghìn 
tấn, trị giá 57,9 triệu USD, giảm 18,1% về lượng và 
giảm 6,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Thị 
phần cà phê của Việt Nam trong tổng lượng nhập 
khẩu của Cộng hòa Séc giảm.

 ♦ Hạt điều: Quý I/2021, xuất khẩu hạt điều 
W320 đạt gần 46 nghìn tấn, trị giá 266,81 triệu 
USD, tăng 10,8% về lượng, nhưng giảm 13,2% 
về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Thị phần hạt 
điều của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của 
Thổ Nhĩ Kỳ chiếm 92,58% trong 2 tháng đầu năm 
2021, cao hơn nhiều so với thị phần 86,65% trong 
2 tháng đầu năm 2020.

 ♦ Rau quả: Thị phần rau và một số loại củ, 
thân củ và rễ ăn được (mã HS 07) của Việt Nam 
trong tổng nhập khẩu của Hà Lan tăng. Trong 4 

tháng đầu năm 2021, xuất khẩu hàng rau quả 
ước đạt 1,35 tỷ USD, tăng 9,5% so với cùng kỳ  
năm 2020.

 ♦ Sắn và sản phẩm từ sắn: Giá sắn nguyên liệu 
tại khu vực miền Trung Tây Nguyên ít biến động do 
thu hoạch đã vào cuối vụ. 4 tháng đầu năm 2021, 
xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,19 triệu 
tấn, trị giá 443 triệu USD, tăng 13,9% về lượng và 
tăng 23,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Thị 
phần sắn lát của Việt Nam trong tổng nhập khẩu 
của Trung Quốc trong quý I/2021 tăng, nhưng thị 
phần tinh bột sắn giảm.

 ♦ Thủy sản: Tuần đầu tháng 5/2021, giá cá tra 
nguyên liệu tại An Giang và giá tôm nguyên liệu tại 
Cà Mau ổn định. Xuất khẩu tôm tháng 3/2021 tăng 
trưởng khả quan, đưa xuất khẩu trong 3 tháng đầu 
năm tăng so với cùng kỳ năm 2020, sau khi giảm 
nhẹ trong 2 tháng đầu năm 2021. Thị phần thủy sản 
của Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Nhật Bản 
quý I/2021 giảm so với cùng kỳ năm 2020.

 ♦ Gỗ và sản phẩm gỗ: Thị phần đồ nội thất 
bằng gỗ của Việt Nam trong tổng nhập khẩu của 
Úc tăng mạnh. Trong 3 tháng đầu năm 2021, xuất 
khẩu đồ nội thất văn phòng đạt 50,3 triệu USD, 
tăng 65,6% so với cùng kỳ năm 2020.
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 Trong 10 ngày đầu tháng 5/2021, giá cao su tại các sàn giao dịch chủ chốt tăng.
Quý I/2021 xuất khẩu cao su của Thái Lan giảm 0,9% về lượng, nhưng tăng 16,8% về trị giá.
Đầu tháng 5/2021, giá mủ cao su nguyên liệu trên cả nước có xu hướng tăng mạnh.
3 tháng đầu năm 2021, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 290,16 nghìn tấn cao su, trị giá 463,07 

triệu USD, tăng 103,1% về lượng và tăng 128% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.
Thị phần cao su của Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Trung Quốc quý I/2021 tăng so với cùng kỳ 

năm 2020.

THỊ TRƯỜNG CAO SU

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Trong 10 ngày đầu tháng 5/2021, giá cao su tại 
các sàn giao dịch chủ chốt tăng khi Trung Quốc tăng 
mua cao su thiên nhiên để dự trữ nguồn nguyên 
liệu cho các nhà máy sản xuất, cụ thể:

+ Tại Sở giao dịch hàng hóa Osaka Exchange 
(OSE), ngày 10/5/2021, giá cao su RSS3 giao kỳ hạn 
tháng 6/2021 giao dịch ở mức 262,9 Yên/kg (tương 
đương 2,41 USD/kg), tăng 8,8% so với cuối tháng 
4/2021 và tăng 82,7% so với cùng kỳ năm 2020.

Diễn biến giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 6/2021 tại sàn OSE trong tháng 5/2021 
(ĐVT: Yên/kg)

Nguồn: cf.market-info.jp
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+ Tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng 
Hải (SHFE), ngày 10/5/2021 giá cao su RSS3 
giao kỳ hạn tháng 6/2021 ở mức 14.230 NDT/

tấn (tương đương 2,21 USD/kg), tăng 3,4% so với 
cuối tháng 4/2021 và tăng 40,5% so với cùng kỳ 
năm 2020.

Diễn biến giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 6/2021 tại sàn SHFE trong tháng 5/2021 (ĐVT: 
NDT/tấn)

Nguồn: shfe.com.cn
+ Tại Thái Lan, ngày 10/5/2021, giá cao su RSS 

3 chào bán ở mức 70,6 Baht/kg (tương đương 
2,26 USD/kg), tăng 7% so với cuối tháng 4/2021 
và tăng 65,9% so với cùng kỳ năm 2020.

Diễn biến giá cao su RSS3 tại Thái Lan trong tháng 5/2021  
(ĐVT: Baht/kg)

Nguồn: thainr.com

Giá cao su tại các sàn giao dịch chủ chốt đã tăng 
trở lại sau kỳ nghỉ Lễ do kỳ vọng nhu cầu tăng sau 
khi những dữ liệu kinh tế tích cực của một số nền 
kinh tế lớn nhất thế giới được công bố. Trung Quốc 
đang tăng mua cao su để dự trữ nguồn nguyên liệu 
cho các nhà máy sản xuất.

Thái Lan: Theo số liệu thống kê của Cơ quan 
Hải quan Thái Lan, 3 tháng đầu năm 2021, Thái Lan 
xuất khẩu 1,3 triệu tấn cao su (mã HS: 4001; 4002; 
4003; 4005), trị giá 64,77 tỷ Baht (tương đương 
2,07 tỷ USD), giảm 0,9% về lượng, nhưng tăng 
16,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.  

Trong đó, xuất khẩu cao su sang Trung Quốc 
chiếm 50,6% tổng lượng cao su xuất khẩu của  
Thái Lan trong 3 tháng đầu năm 2021, đạt 661,22 
nghìn tấn, trị giá 30,42 tỷ Baht (tương đương 974,51 

triệu USD), giảm 14,7% về lượng và giảm 5,4% về 
trị giá so với cùng kỳ năm 2020. (Tỷ giá: 1 Baht = 
0,03203 USD).

Về cơ cấu chủng loại xuất khẩu: Trong 3 tháng 
đầu năm 2021, Thái Lan xuất khẩu 870,03 nghìn 
tấn cao su tự nhiên (mã HS 4001), trị giá 42,85 
tỷ Baht (tương đương 1,37 tỷ USD), tăng 10,7% 
về lượng và tăng 35,7% về trị giá so với cùng kỳ 
năm 2020, chủ yếu xuất khẩu sang Trung Quốc,  
Ma-lai-xi-a, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Thổ Nhĩ Kỳ. Xuất 
khẩu sang Trung Quốc chiếm 34,36% tổng lượng 
cao su tự nhiên xuất khẩu của Thái Lan trong 3 
tháng đầu năm 2021, đạt 298,94 nghìn tấn, trị giá 
13,88 tỷ Baht (tương đương 444,58 triệu USD), 
giảm 0,9% về lượng, nhưng tăng 16% về trị giá so 
với cùng kỳ năm 2020.
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Cơ cấu thị trường xuất khẩu cao su tự nhiên 
của Thái Lan trong 3 tháng đầu năm 2021 có sự 
thay đổi khi tỷ trọng xuất khẩu sang thị trường 

Ma-lai-xi-a, Nhật Bản và Thổ Nhĩ Kỳ tăng, trong khi 
xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc và Hoa Kỳ 
lại giảm.

Cơ cấu thị trường xuất khẩu cao su tự nhiên của Thái Lan 
(tỷ trọng tính theo lượng)

3 tháng đầu năm 2020 3 tháng đầu năm 2021

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

Trong 3 tháng đầu năm 2021, Thái Lan xuất 
khẩu 390,66 nghìn tấn cao su tổng hợp (mã HS 
4002), trị giá 19,26 tỷ Baht (tương đương 616,85 
triệu USD), giảm 21,3% về lượng và giảm 12,2% 
về trị giá so với cùng kỳ năm 2020, chủ yếu xuất 
khẩu sang các thị trường Trung Quốc, Ma-lai-xi-a,  
Nhật Bản, Việt Nam và In-đô-nê-xi-a. Trong đó, xuất 
khẩu sang Trung Quốc chiếm 86,72% tổng lượng 
cao su tổng hợp xuất khẩu của Thái Lan trong 3 
tháng đầu năm 2021, với 338,77 nghìn tấn, trị giá 

15,79 tỷ Baht (tương đương 505,78 triệu USD), 
giảm 25,8% về lượng và giảm 19,9% về trị giá so 
với cùng kỳ năm 2020.

Cơ cấu thị trường xuất khẩu cao su tổng hợp 
của Thái Lan trong 3 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, In-đô-nê-xi-a và 
Việt Nam tăng.

THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

Đầu tháng 5/2021, giá mủ cao 
su nguyên liệu trên cả nước có xu 
hướng tăng mạnh. Ngày 10/5/2021, 
giá thu mua mủ nước của Công ty 
TNHH MTV Cao su Phú Riềng ở mức 
390 đồng/TSC; giá thu mua mủ tạp 
ở mức 300 đồng/TSC, tăng 30 đồng/
TSC so với ngày đầu tháng 5/2021. 

Công ty TNHH MTV Cao su Lộc 
Ninh cũng 3 lần thông báo điều 
chỉnh tăng giá thu mua mủ cao su 
tiểu điền, cụ thể:

Giá thu mua mủ cao su của Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh

Chủng loại ĐVT Ngày 
22/1/2021

Ngày 
29/1/2021

Ngày 
04/5/2021

Ngày 
06/5/2021

Ngày 
10/5/2021

Mủ cao su nước tại nhà máy Đ/độ TSC 340 335 355 370 380
Mủ chén, dây khô đ/kg 12.300 12.200 14.400 17.000 17.100
Mủ chén, dây vừa đ/kg tươi 10.900 10.800 12.700 15.000 15.100
Mủ chén ướt đ/kg tươi 8.500 8.500 9.900 11.700 11.800
Mủ đông khô đ/kg tươi  11.100  11.000  13.000  15.300  15.400 
Mủ tận thu đ/kg tươi 4.600 4.500 5.300 6.300 6.300

Nguồn: Công tyTNHH MTV Cao su Lộc Ninh
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TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CAO SU CỦA VIỆT NAM 
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, 

3 tháng đầu năm 2021, Việt Nam xuất khẩu sang 
Trung Quốc 290,16 nghìn tấn cao su, trị giá 463,07 
triệu USD, tăng 103,1% về lượng và tăng 128% về 
trị giá so với cùng kỳ năm 2020; giá xuất khẩu bình 
quân đạt 1.596 USD/tấn, tăng 12,2% so với cùng kỳ 
năm 2020.

Trong 3 tháng đầu năm 2021, hỗn hợp cao 
su tự nhiên và cao su tổng hợp (mã HS 400280) 
chiếm 88,23% tổng lượng cao su xuất khẩu sang 
Trung Quốc, đạt 256 nghìn tấn, trị giá 410,89 triệu 
USD, tăng 98,3% về lượng và tăng 124,4% về trị 
giá; giá xuất khẩu bình quân đạt 1.605 USD/tấn, 

tăng 13,2% so với cùng kỳ năm 2020.
Xuất khẩu hầu hết các chủng loại cao su sang 

thị trường Trung Quốc trong 3 tháng đầu năm 
2021 đều tăng so với cùng kỳ năm 2020. Các chủng 
loại cao su xuất khẩu tăng mạnh gồm: Latex tăng 
1.616,5% về lượng và tăng 2.012,8% về trị giá; 
cao su tổng hợp tăng 18.200% về lượng và tăng 
6.638,7% về trị giá…

Giá bình quân xuất khẩu các chủng loại cao su 
sang Trung Quốc trong 3 tháng đầu năm 2021 hầu 
hết đều tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2020, trừ giá 
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 3 tháng đầu năm 2021

Chủng loại
3 tháng đầu năm 2021 So với 3 tháng năm 2020 (%)

Lượng 
(tấn)

Trị giá 
(nghìn USD)

Giá XK BQ 
(USD /tấn) Lượng Trị giá Giá XK 

BQ
Trung Quốc 290.159 463.076 1.596 103,1  128,0 12,2
Hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su tổng 
hợp (HS: 400280) 256.004 410.890 1.605 98,3 124,4 13,2

Latex 16.890 21.473 1.271 1.617 2.013 23,1
RSS3 4.360 8.308 1.905 134,4 184,7 21,4
SVR 10 3.888 6.168 1.587 28,3 47,9 15,3
SVR 3L 3.748 7.156 1.909 21,7 50,6 23,8
SVR CV60 2.278 4.600 2.019 41,2 72,5 22,2
Cao su tái sinh 1.138 926 814 128,1 116,3 -5,1
SVR 5 786 1.400 1.782 27,8 41,3 10,6
Cao su tổng hợp 732 1.008 1.377 18.200 6.639 -63,2
Cao su hỗn hợp (HS: 4005) 297 887 2.986 -46,7 -5,3 77,7

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

DUNG LƯỢNG THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU CAO SU TRUNG QUỐC QUÝ I/2021 VÀ THỊ PHẦN CỦA 
VIỆT NAM

Theo số liệu thống kê của Cơ quan Hải quan 
Trung Quốc, trong 3 tháng đầu năm 2021, nhập 
khẩu cao su (mã HS 4001, 4002, 4003, 4005) của 
Trung Quốc đạt 3,15 tỷ USD, tăng 23,1% so với 
cùng kỳ năm 2020. 

Trong 3 tháng đầu năm 2021, Việt Nam là thị 

trường cung cấp cao su lớn thứ 2 cho Trung Quốc, 
kim ngạch đạt 606,66 triệu USD, tăng 83,8% so 
với cùng kỳ năm 2020. Thị phần cao su Việt Nam 
trong tổng trị giá nhập khẩu của Trung Quốc trong 
3 tháng đầu năm 2021 chiếm 19,21%, tăng mạnh 
so với mức 12,86% của 3 tháng đầu năm 2020.

10 thị trường cung cấp cao su lớn nhất cho Trung Quốc trong tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2021

Thị trường
Tháng 

3/2021 
(nghìn 
USD)

So với 
tháng 

2/2021 
(%)

So với 
tháng 

3/2020 
(%)

3 tháng năm 
2021  

(nghìn USD)

So với 3 
tháng năm 
2020 (%)

Tỷ trọng (%)

3 tháng 
năm 2020

3 tháng 
năm 2021

Tổng 1.286.636 73,3 39,5 3.158.552 23,1 100 100
Thái Lan 453.571 139,9 5,2 1.001.946 -8,5 42,65 31,72
Việt Nam 172.696 -9,9 156,7 606.666 83,8 12,86 19,21
Ma-lai-xi-a 156.502 144,9 48,9 344.013 22,1 10,98 10,89
Hàn Quốc 94.917 61,9 162,4 222.565 92,1 4,51 7,05
Nhật Bản 78.295 67,5 89,4 180.917 40,1 5,03 5,73
In-đô-nê-xi-a 50.037 69,3 41,6 121.351 32,3 3,57 3,84
Mi-an-ma 36.802 80,1 101,5 85.444 108,7 1,6 2,7
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Thị trường
Tháng 

3/2021 
(nghìn 
USD)

So với 
tháng 

2/2021 
(%)

So với 
tháng 

3/2020 
(%)

3 tháng năm 
2021  

(nghìn USD)

So với 3 
tháng năm 
2020 (%)

Tỷ trọng (%)

3 tháng 
năm 2020

3 tháng 
năm 2021

Bờ Biển Ngà 38.530 233 90,4 82.857 87 1,73 2,62
Nga 29.455 75,3 -16,9 77.334 -1,4 3,06 2,45
Đài Loan 25.146 89,8 121,3 59.951 75 1,33 1,9
Thị trường khác 150.684 49,5 25,2 375.509 15,4 12,68 11,89

Nguồn: Cơ quan Hải quan Trung Quốc

Về chủng loại nhập khẩu
Trong 3 tháng đầu năm 2021, Trung Quốc nhập 

khẩu cao su tự nhiên (mã HS: 4001) đạt 857,59 
triệu USD, tăng 24,7% so với cùng kỳ năm 2020. 
Trung Quốc nhập khẩu cao su tự nhiên chủ yếu từ 
các thị trường: Thái Lan, Ma-lai-xi-a, Bờ Biển Ngà, 
In-đô-nê-xi-a và Việt Nam. 

Trong 3 tháng đầu năm 2021, Việt Nam là thị 
trường cung cấp cao su tự nhiên lớn thứ 5 cho 
Trung Quốc với kim ngạch đạt 68,36 triệu USD, 
tăng 133,8% so với cùng kỳ năm 2020. Thị phần 
cao su tự nhiên của Việt Nam chiếm 7,97% trong 
tổng trị giá nhập khẩu của Trung Quốc, tăng so với 
mức 4,25% của 3 tháng đầu năm 2020.

Cơ cấu thị trường cung cấp cao su tự nhiên cho Trung Quốc  (% tính theo trị giá)
3 tháng đầu năm 2020 3 tháng đầu năm 2021

Nguồn: Cơ quan Hải quan Trung Quốc
Trong 3 tháng đầu năm 2021, Trung Quốc nhập 

khẩu hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su tổng hợp 
(mã HS 400280) đạt 1,33 tỷ USD, tăng 15% so với 
cùng kỳ năm 2020. 

Đáng chú ý, 3 tháng đầu năm 2021, Việt Nam là 
thị trường cung cấp hỗn hợp cao su tự nhiên và cao 

su tổng hợp lớn nhất cho Trung Quốc, kim ngạch 
đạt 535,93 triệu USD, tăng 79,8% so với cùng kỳ 
năm 2020. Thị phần hỗn hợp cao su tự nhiên và 
cao su tổng hợp của Việt Nam chiếm 40,34% trong 
tổng trị giá nhập khẩu chủng loại cao su này của 
Trung Quốc, tăng so với mức 25,81% của 3 tháng 
đầu năm 2020.

Cơ cấu thị trường cung cấp hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su tổng hợp cho Trung Quốc  
(% tính theo trị giá)

3 tháng đầu năm 2020 3 tháng đầu năm 2021

Nguồn: Cơ quan Hải quan Trung Quốc
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Giá cà phê trên thị trường thế giới đầu tháng 5/2021 tăng do nguồn cung thiếu hụt. Dự báo giá cà 
phê thế giới sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới do nguồn cung hạn chế khi tình hình dịch Covid-19 diễn 
biến phức tạp ảnh hưởng đến hoạt động thông quan hàng hóa.

Đầu tháng 5/2021, giá cà phê trong nước tăng mạnh theo xu hướng giá thế giới.
Quý I/2021, xuất khẩu cà phê Arabica đạt 21,83 nghìn tấn, trị giá 57,9 triệu USD, giảm 18,1% về 

lượng và giảm 6,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.
Thị phần cà phê của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Cộng hòa Séc giảm.

THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI
Đầu tháng 5/2021, áp lực thiếu hụt nguồn cung 

vụ mới kết hợp với tác động của đại dịch Covid-19 
tại các nhà sản xuất chủ chốt đẩy giá cà phê tăng. 

Trong báo cáo định kỳ mới nhất, Tổ chức Cà 
phê Thế giới (ICO) đã điều chỉnh sản lượng cà phê 
toàn cầu trong niên vụ 2021/22 giảm 1,32% so 
với niên vụ 2020/21, xuống 169,63 triệu bao, do 
đó, dư thừa toàn cầu giảm xuống còn 3,29 triệu 
bao, thay vì 5,26 triệu bao như dự báo trong báo 
cáo trước đó. Bên cạnh đó, diễn biến phức tạp của 

đại dịch Covid-19 tại châu Á, căng thẳng chính 
trị tại Cô-lôm-bi-a khiến việc xuất khẩu cà phê bị  
chậm lại.

+ Trên sàn giao dịch London, ngày 10/5/2021, 
giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 7/2021 
và tháng 9/2021 cùng tăng 4,8% so với ngày 
29/4/2021, lên mức 1.539 USD/tấn và 1.561 USD/
tấn; kỳ hạn giao tháng 11/2021 tăng 4,7% so với 
ngày 29/4/2021, lên mức 1.577 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)
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Nguồn: Sàn giao dịch London
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+ Trên sàn giao dịch New York, ngày 10/5/2021 
giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 7/2021 và 
tháng 9/2021 tăng lần lượt 6,0% và 6,1% so với 

ngày 29/4/2021, lên mức 152,9 Uscent/lb và 154,8 
Uscent/lb; kỳ hạn giao tháng 12/2021 tăng 6,4% 
so với ngày 29/4/2021, lên mức 157,25 Uscent/lb.

Diễn biến giá cà phê Arabica trên sàn giao dịch New York từ cuối tháng 1/2021 đến nay  
(ĐVT: Uscent/lb)
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Nguồn: Sàn giao dịch New York

+ Trên sàn giao dịch BMF của Bra-xin, ngày 
10/5/2021 giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 
7/2021 và tháng 9/2021 tăng lần lượt 5,5% và 
5,9% so với ngày 29/4/2021, lên mức 179,75 
Uscent/lb và 181,75 Uscent/lb; kỳ hạn giao tháng 
12/2021 tăng 4,7% so với ngày 29/4/2021, lên 
mức 181,75 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 1.594 USD/tấn, chênh lệch 
+55 USD/tấn, tăng 71 USD/tấn (tương đương mức 
tăng 4,7%) so với ngày 29/4/2021.

Dự báo giá cà phê thế giới sẽ tiếp tục tăng trong 
thời gian tới do nguồn cung hạn chế khi tình hình 
dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến 
hoạt động thông quan hàng hóa. 

TRONG NƯỚC: GIÁ CÀ PHÊ TĂNG

Đầu tháng 5/2021, giá cà phê trong nước tăng 
mạnh theo xu hướng giá thế giới. Ngày 10/5/2021, 
giá cà phê Robusta tăng từ 1,1 – 1,5% so với ngày 
29/4/2021. Mức tăng cao nhất 1,5% tại các tỉnh 
Đắk Lắk, Gia Lai, Đắk Nông, Kon Tum; mức tăng 

thấp nhất là 1,2% tại tỉnh Lâm Đồng. Giá cà phê 
phổ biến ở mức 33.000 – 34.200 đồng/kg. 

Tại cảng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, cà phê 
Robusta loại R1 tăng 1,4% so với ngày 29/4/2021, 
lên mức 35.400 đồng/kg.

Giá cà phê tại một số tỉnh/huyện khu vực khảo sát ngày 10/5/2021
Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát)  Đơn giá (đồng/kg) So với ngày 29/4/2021 (%)

Tỉnh Lâm Đồng
Lâm H , Bảo Lộc (Robusta) 33.100 1,2
Di Linh (Robusta) 33.000 1,2
Tỉnh Đắk Lắk
Cư M’gar (Robusta) 34.200 1,5
Ea H’leo (Robusta) 34.000 1,5
Buôn Hồ (Robusta) 34.000 1,5
Tỉnh Gia Lai
Chư Prông (Robusta) 33.800 1,5
la Grai (Robusta) 33.900 1,5
Tỉnh Đắk Nông
Gia Nghĩa (Robusta) 33.900 1,5
Đắk R’lấp (Robusta) 33.800 1,5
Tỉnh Kon Tum
Đắk Hà (Robusta) 33.900 1,5
Thành phố Hồ Chí Minh
R1 35.400 1,4

Nguồn: Tintaynguyen.com
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XUẤT KHẨU CÀ PHÊ ARABICA QUÝ I/2021 GIẢM SO VỚI CÙNG KỲ NĂM 2020

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, 
xuất khẩu cà phê Arabica của Việt Nam trong tháng 
3/2021 đạt 9,95 nghìn tấn, trị giá 26,74 triệu USD, 
giảm 4,5% về lượng, nhưng tăng 8,2% về trị giá so 

với tháng 3/2020. Quý I/2021, xuất khẩu cà phê 
Arabica đạt 21,83 nghìn tấn, trị giá 57,9 triệu USD, 
giảm 18,1% về lượng và giảm 6,9% về trị giá so với 
cùng kỳ năm 2020.

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

Quý I/2021, xuất khẩu cà phê Arabica sang một 
số thị trường chính giảm như: Hoa Kỳ, Bỉ, Tây Ban Nha. 
Ngược lại, xuất khẩu cà phê Arabica sang các thị 
trường Đức, Nhật Bản, Ý, Ma-lai-xi-a, Ca-na-đa, 
Nga, Hàn Quốc tăng so với cùng kỳ năm 2020.

Giá xuất khẩu bình quân cà phê Arabica trong 
quý I/2021 đạt 2.653 USD/tấn, tăng 13,7% so với 
cùng kỳ năm 2020. Trong đó, giá xuất khẩu bình 
quân cà phê Arabica sang hầu hết các thị trường 
chính tăng, nhưng sang thị trường Ma-lai-xi-a giảm.

10 thị trường xuất khẩu cà phê Arabica lớn nhất của Việt Nam trong quý I/2021

Thị trường 
 Quý I/2021 So với quý I/2020 (%)

 Lượng (tấn)  Trị giá 
(nghìn USD)

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

Tổng  21.827  57.901  2.653 -18,1 -6,9 13,7
Đức  7.500  20.399  2.720 278,2 386,6 28,7
Hoa Kỳ  5.427  14.384  2.650 -46,3 -41,5 8,9
Nhật Bản  1.599  4.339  2.714 -1,9 17,0 19,2
Ý  863  2.300  2.664 49,9 69,0 12,7
Ma-lai-xi-a  792  1.467  1.851 86,7 74,1 -6,8
Bỉ  768  2.123  2.763 -86,2 -82,5 26,4
Ca-na-đa  740  2.052  2.774 154,2 159,1 1,9
Tây Ban Nha  422  1.139  2.696 -21,2 -3,9 21,9
Nga  327  855  2.615 19,9 36,3 13,6
Hàn Quốc  286  789  2.760 243,3 332,5 26,0
Thị trường khác  3.102  8.053  2.596 -40,2 -35,8 7,4

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan
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DUNG LƯỢNG THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU CÀ PHÊ CỦA CỘNG HÒA SÉC TRONG 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 Cộng hòa Séc 
giai đoạn 2016 – 2020 giảm bình quân 21,1%/
năm (tính theo lượng), từ 63,8 nghìn tấn năm 
2016 xuống 53,47 nghìn tấn năm 2020. Trong đó, 

Cộng hòa Séc nhập khẩu cà phê từ Việt Nam giai 
đoạn 2016 – 2020 giảm bình quân 15,4%/năm, 
từ 3,51 nghìn tấn năm 2016 xuống 1,37 nghìn tấn 
năm 2020.

 Cộng hòa Séc nhập khẩu cà phê giai đoạn 2016 – 2020
(ĐVT: tấn)

63.828

46.736

65.060
55.400 53.475

0

20.000

40.000

60.000

80.000

Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020

Nguồn: Trung tâm Thương mại Quốc tế 

Trong 2 tháng đầu năm 2021, Cộng hòa Séc 
nhập khẩu 7,25 nghìn tấn cà phê, trị giá 35,2 triệu 
USD, giảm 9,9% về lượng và giảm 9,2% về trị giá 

so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, Cộng hòa Séc 
giảm nhập khẩu hầu hết các chủng loại cà phê.

Chủng loại cà phê nhập khẩu của Cộng hòa Séc trong 2 tháng đầu năm 2021

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

lượng (%)

 Lượng (tấn)  Trị giá 
 (nghìn USD) Lượng Trị giá 2 tháng năm 

2021
2 tháng năm 

2020
090121  4.101  25.837 -10,9 -12,7 56,56 57,22
090111  3.104  9.021 -3,0 9,1 42,81 39,78
090122  43  320 -81,5 -61,5 0,60 2,91
090190  1  14 88,0 600,0 0,02 0,01
090112  1  9 -89,3 -89,0 0,01 0,08

Nguồn: Trung tâm Thương mại Quốc tế 
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2 tháng đầu năm 2021, giá nhập khẩu bình 
quân cà phê của Cộng hòa Séc ở mức 4.855 USD/
tấn, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, 

giá nhập khẩu bình quân cà phê của Cộng hòa Séc 
tăng từ các thị trường Ba Lan, Ý, Việt Nam.

5 thị trường cung cấp cà phê lớn nhất cho Cộng hòa Séc 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  7.251  35.201  4.855 -9,9 -9,2 0,7
 Đức  4.471  16.925  3.785 2,2 -4,0 -6,1
 Ba Lan  1.406  5.884  4.185 26,0 36,2 8,0
 Ý  327  3.945  12.072 -18,8 -4,5 17,6
 Ca-mơ-run  121  191  1.583 -54,5 -55,9 -3,0
 Việt Nam  138  252  1.820 -16,9 -12,8 5,0
 Thị trường khác  788  8.004  10.159 -54,1 -33,1 45,8

Nguồn: Trung tâm Thương mại Quốc tế
(*) Ghi chú HS 0901 cà phê, đã hoặc chưa rang hoặc chưa tách caphêin; vỏ hoặc vỏ cà phê; sản phẩm 

thay thế cà phê

Trong 2 tháng đầu năm 2021, Cộng hòa Séc tăng 
nhập khẩu cà phê từ các thị trường Đức, Ba Lan, 
nhưng giảm nhập khẩu từ Việt Nam. Theo đó, nhập 
khẩu cà phê của Cộng hòa Séc từ Việt Nam trong 2 
tháng đầu năm 2021 đạt 138 tấn, trị giá 252 nghìn 
USD, giảm 16,9% về lượng và giảm 12,8% về trị 
giá so với cùng kỳ năm 2020. Thị phần cà phê của  
Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Cộng hòa 
Séc chiếm 1,91% trong 2 tháng đầu năm 2021, thấp 
hơn so với 2,07% trong 2 tháng đầu năm 2020. 

Theo FAOSTAT, tiêu thụ cà phê bình quân đầu 
người của Cộng hòa Séc đạt 2,24 kg vào năm 2018, 
tăng 5,66% so với năm 2017. Cộng hòa Séc được 
xếp hạng 56 trong nhóm 150 quốc gia mà FAOSTAT 
theo dõi về mức tiêu thụ cà phê bình quân đầu 
người, cao hơn 1 bậc so với vị trí 10 năm trước. 

Như vậy có thể thấy, tiềm năng xuất khẩu cà 
phê vào Cộng hòa Séc còn khá lớn. Hiện thị phần 

cà phê của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu 
của Cộng hòa Séc ở mức thấp, do đó, Việt Nam còn 
nhiều dư địa để đẩy mạnh xuất khẩu trong thời 
gian tới.

Cơ cấu thị trường cung cấp cà phê cho Cộng hòa Séc
(% tính theo lượng)

2 tháng năm 2020 2 tháng năm 2021

Nguồn: Trung tâm Thương mại Quốc tế 
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 Xuất khẩu hạt điều của Căm-pu-chia sang Ấn Độ và Nhật Bản gặp khó khăn do diễn biến dịch 
Covid-19 phức tạp. 

Quý I/2021, xuất khẩu hạt điều W320 đạt gần 46 nghìn tấn, trị giá 266,81 triệu USD, tăng 10,8% về 
lượng, nhưng giảm 13,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Thị phần hạt điều của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ chiếm 92,58% trong 2 
tháng đầu năm 2021, cao hơn nhiều so với mức 86,65% trong 2 tháng đầu năm 2020.

THỊ TRƯỜNG HẠT ĐIỀU

THỊ TRƯỜNG HẠT ĐIỀU THẾ GIỚI

Giá hạt điều trên thị trường quốc tế tiếp tục 
tăng. Đặc biệt, giá hạt điều chủng loại WW320 
tăng mạnh, đôi khi đạt mức tương đương với loại 
WW240 do nhu cầu cao trong khi nguồn cung thấp. 
Giá hạt điều thô tăng khiến giá hạt điều nhân cũng 
tăng. Ngoài ra, khó khăn trong hoạt động logistic 
như thiếu container, giá vận chuyển tăng cũng có 
tác động đến giá hạt điều.

- Bờ Biển Ngà:  Xuất khẩu hạt điều thô của  
Bờ Biển Nga trong tháng 4/2021 đạt 132 nghìn 
tấn, tăng mạnh so với mức 77 nghìn tấn năm 2020,  
nhưng vẫn thấp hơn so với mức 145 nghìn tấn của 
năm 2019. Xuất khẩu hạt điều nhân tháng 4/2021 
đạt 2.300 tấn nhân ổn định so với cùng kỳ năm 
2020, đưa Bờ Biển Ngà vượt Bra-xin trở thành 
nước xuất khẩu hạt điều nhân điều lớn thứ ba trên 
thế giới.

Nguồn dự trữ hạt điều thô từ các nhà sản xuất 
tại Bờ Biển Ngà đầu tháng 5/2021 giảm. Sản lượng 
và chất lượng hạt điều vụ thu hoạch thứ hai tại  
Bờ Biển Ngà ở mức thấp. Sản lượng hạt điều của 
Bờ Biển Ngà có khả năng giảm xuống dưới 800 
nghìn tấn.

- Ấn Độ: hầu hết các bang tại nước này áp dụng 
các biện pháp hạn chế kể từ giữa tháng 4/2021 để 
ngăn chặn sự lây lan của virus 
corona của Covid-19. Điều này 
làm ảnh hưởng đến hoạt động 
vận tải, mặc dù các sản phẩm 
nông nghiệp,thực phẩm và các 
ngành công nghiệp liên quan 
được miễn cách ly. Do đó, nhu 
cầu về hạt nhân từ cuối tháng 
4/2021 đến nay giảm đáng kể. Ở 
Andhra và Odisha, vụ thu hoạch 
hạt điều thô đang vào chính vụ, 
sản lượng ổn định, chất lượng 
tốt. Giá hạt điều thô (tươi) vụ 
mới tại địa phương khoảng 80 
- 91 INR/kg. Mức giá cao đối 

với hạt điều khô chất lượng tốt với tỷ lệ thu hồi  
53-54 lbs.

- Bê-nin: Nguồn cung hạt điều thô tại Bê-nin ở 
mức thấp, giá giảm nhẹ xuống từ 400 - 500 fcfa/kg 
(0,73 - 0,83 USD/kg). Ở Bê-nin, khoảng 100 nghìn 
tấn điều thô đã được tiêu thụ và khoảng 2/3 lượng 
điều thô đã được xuất khẩu sang các nước châu Á.

- Ga-na: Nguồn cung hạt điều khan hiếm, chất 
lượng rất kém. Giá hạt điều thô bán buôn tăng nhẹ, 
nhưng giá tại vườn ổn định do chất lượng giảm. 
Giá tại cổng trại từ 3,5 - 3,9 GHS/kg trong; giá bán 
buôn 4,30 - 4,80 GHS/kg.

- Theo số liệu thống kê từ Trung tâm Thương 
mại Quốc tế, xuất khẩu hạt điều của Lít-va giai 
đoạn 2016 – 2020 tăng trưởng bình quân 10,3%/
năm (tính theo lượng), từ 978 tấn năm 2016, lên 
1,22 nghìn tấn năm 2020.

Trong 2 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu hạt 
điều của Lít-va đạt 279 tấn, trị giá 1,6 triệu USD, 
tăng 63% về lượng và tăng 12,1% về trị giá so 
với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, xuất khẩu hạt 
điều của Lít-va sang các thị trường Ca-dắc-xtan,  
Bê-la-dút tăng mạnh, nhưng xuất khẩu sang Phần 
Lan, Lát-vi-a giảm.



16 |  SỐ RA NGÀY 10/5/2021 BẢN TIN THỊ TRƯỜNG NÔNG, LÂM, THỦY SẢN

5 thị trường xuất khẩu hạt điều lớn nhất của Lít-va trong 2 tháng đầu năm 2021

Thị trường 
 2 tháng năm 2021 So với cùng kỳ năm 2020 (%) Tỷ trọng tính theo lượng (%)

 Lượng (tấn)  Trị giá (nghìn 
USD) Lượng Trị giá 2 tháng năm 

2021
2 tháng năm 

2020
 Tổng  279  1.594 63,0 12,1 100,00 100,00
 Ca-dắc-xtan  109  109 587,3 581,3 39,07 9,27
 Phần Lan  88  844 -8,3 -3,3 31,46 55,95
 Bê-la-dút  19  100 281,6 194,1 6,77 2,89
Lát-vi-a  20  171 -2,8 -1,2 7,12 11,93
Ê-xtô-ni-a  10  95 2,4 2,2 3,70 5,89
Thị trường khác  33  275 37,7 18,0 11,89 14,07

Nguồn: Trung tâm Thương mại Quốc tế
(*) Ghi chú: HS 080132 Hạt điều tươi hoặc khô, đã tách vỏ

- Tại Căm-pu-chia, trong khi nhiều mặt hàng 
nông sản xuất khẩu của nước này gặp khó khăn do 
tình trạng thiếu container và cước tàu biển tăng 
cao thì xuất khẩu hạt điều lại không bị ảnh hưởng. 
Hạt điều của Căm-pu-chia chủ yếu xuất khẩu sang 
Việt Nam bằng đường bộ, nên không bị ảnh hưởng 

do tình trạng thiếu container rỗng.
Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại  

Ấn Độ và Nhật Bản nên xuất khẩu hạt điều của 
Căm-pu-chia sang 2 thị trường trên gặp nhiều  
khó khăn. 

XUẤT KHẨU HẠT ĐIỀU W320 TRONG QUÝ I/2021 TĂNG VỀ LƯỢNG, NHƯNG GIẢM VỀ TRỊ GIÁ 
SO VỚI CÙNG KỲ NĂM 2020

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, 
xuất khẩu hạt điều W320 của Việt Nam tháng 
3/2021 đạt 17,6 nghìn tấn, trị giá 102 triệu USD, 
giảm 10% về lượng và giảm 28,3% về trị giá so với 
tháng 3/2020. Tính chung 3 tháng đầu năm 2021, 
xuất khẩu hạt điều W320 đạt gần 46 nghìn tấn, trị 
giá 266,81 triệu USD, tăng 10,8% về lượng, nhưng 
giảm 13,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Dự báo xuất khẩu hạt điều thời gian tới tương 
đối khả quan do nhu cầu tiêu thụ toàn cầu tăng. Tại 
Hoa Kỳ - thị trường nhập khẩu hạt điều lớn nhất 
thế giới, nhập khẩu hạt điều năm 2020 tăng 8%, 
cao nhất trong vòng 10 năm và dự kiến sẽ tiếp tục 
tăng trong năm 2021. Tại châu Âu, nhu cầu tiêu thụ 

hạt điều năm 2020 tăng 17%, từ 140.000 tấn năm 
2019 lên 160.000 tấn năm 2020, và dự kiến sẽ vẫn 
tăng mạnh trong năm 2021. 

Lượng hạt điều W320 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

Giá xuất khẩu bình quân hạt điều W320 trong 
tháng 3/2021 đạt 5.782 USD/tấn, giảm 20,4% so 
với tháng 3/2020. Tính chung quý I/2021, giá xuất 

khẩu bình quân hạt điều W320 đạt 5.808 USD/tấn, 
giảm 21,7% so với cùng kỳ năm 2020.
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Giá xuất khẩu bình quân hạt điều W320 qua các tháng giai đoạn 2020 – 2021
(ĐVT: USD/tấn)
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Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Quý I/2021, lượng hạt điều W320 xuất khẩu 
sang các thị trường Hà Lan, Trung Quốc, Ca-na-đa, 
Úc, Thổ Nhĩ Kỹ, Các TVQ Ả rập Thống nhất, Nga, 

Pháp tăng, nhưng xuất khẩu sang Hoa Kỳ, Đức giảm 
so với cùng kỳ năm 2020. 

10 thị trường xuất khẩu hạt điều W320 lớn nhất của Việt Nam trong quý I/2021

Thị trường 
 Quý I/2021 So với cùng kỳ năm 2020 (%)

 Lượng 
(tấn)

 Trị giá  
(nghìn USD)

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

Tổng  45.942  266.807  5.808 10,8 -13,2 -21,7
Hà Lan  10.291  42.981  4.176 35,5 -28,5 -47,2
Hoa Kỳ  9.416  54.735  5.813 -17,3 -32,9 -18,9
Trung Quốc  4.306  29.396  6.827 116,9 100,6 -7,5
Ca-na-đa  2.362  16.998  7.198 8,2 -5,3 -12,4
Đức  1.907  12.464  6.536 -29,0 -36,3 -10,3
Úc  1.552  9.683  6.237 3,2 -9,3 -12,0
Thổ Nhĩ Kỳ  1.375  8.522  6.199 42,8 29,3 -9,5
Các TVQ Ả rập Thống nhất  1.230  7.664  6.230 542,2 449,3 -14,5
Nga  1.050  6.296  5.995 79,6 56,7 -12,8
Pháp  1.013  6.941  6.849 30,3 -1,4 -24,3
Thị trường khác  11.439  71.128  5.808 -1,5 -15,2 -19,7

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan
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DUNG LƯỢNG THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU HẠT ĐIỀU CỦA THỔ NHĨ KỲ TRONG 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 điều của Thổ Nhĩ Kỳ giai 
đoạn 2016 – 2020 tăng trưởng bình quân 20%/
năm (tính theo lượng), từ 5,58 nghìn tấn năm 
2016, lên 9,3 nghìn tấn năm 2020. Trong đó, nhập 
khẩu hạt điều của Thổ Nhĩ Kỳ từ Việt Nam giai đoạn 
2016 – 2020 tăng trưởng bình quân 88,1%/năm, 

từ 762 tấn năm 2016 lên 8,5 nghìn tấn năm 2020. 
Năm 2020, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp 

khiến Thổ Nhĩ Kỳ liên tục thực hiện các biện pháp 
giãn cách xã hội, buộc người dân phải ở nhà, khiến 
nhu cầu đối với các sản phẩm hạt như hạt điều 
tăng mạnh.

Thổ Nhĩ Kỳ nhập khẩu hạt điều giai đoạn 2016 – 2020
(ĐVT: Tấn)
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Nguồn: Trung tâm Thương mại Quốc tế

Trong 2 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu hạt 
điều của Thổ Nhĩ Kỳ đạt 1,86 nghìn tấn, trị giá 8,48 
triệu USD, tăng 140,6% về lượng và tăng 108,8% 
về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Giá nhập khẩu bình quân hạt điều của Thổ Nhĩ Kỳ 
trong 2 tháng đầu năm 2021 đạt 4.556 USD/tấn, 
giảm 13,2% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, 
giá nhập khẩu bình quân hạt điều của Thổ Nhĩ Kỳ 
từ Việt Nam, Mô-dăm-bích giảm.

5 thị trường cung cấp hạt điều lớn nhất cho Thổ Nhĩ Kỳ trong 2 tháng đầu năm 2021

Thị trường 
 2 tháng năm 2021 So với cùng kỳ năm 2020 (%) Thị phần tính theo lượng (%)

 Lượng (tấn)  Trị giá (nghìn 
USD) Lượng Trị giá 2 tháng năm 

2021
2 tháng năm 

2020
Tổng  1.862  8.484 140,6 108,8 100,00 100,00 
Việt Nam  1.724  7.826 157,1 122,0 92,58 86,65 
Mô-dăm-bích  50  279 -30,2 -32,4 2,68 9,23 
Ta-da-ni-a  27  155 1,47 0,00 
I-ran  26  24 1,41 0,00 
Pa-pu-a Niu Ghi-nê  16  119 0,88 0,00 
Thị trường khác  18  81 -42,1 -35,7 0,99 4,12

Nguồn: Trung tâm Thương mại Quốc tế
 (*) Ghi chú: HS 080132 Hạt điều tươi hoặc khô, đã tách vỏ 

Trong 2 tháng đầu năm 2021, Thổ Nhĩ Kỳ tăng 
nhập khẩu hạt điều từ Việt Nam, nhưng giảm nhập 
khẩu từ Mô-dăm-bích.

Nhập khẩu hạt điều của Thổ Nhĩ Kỳ từ Việt Nam 
đạt 1,72 nghìn tấn, trị giá 7,82 triệu USD trong 2 
tháng đầu năm 2021, tăng 157,1% về lượng và 
tăng 122% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Thị 
phần hạt điều của Việt Nam trong tổng lượng nhập 
khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ chiếm 92,58% trong 2 tháng 

đầu năm 2021, cao hơn nhiều so với 86,65% trong 
2 tháng đầu năm 2020.

Qua số liệu phân tích cho thấy, ngành hạt điều 
Việt Nam đã chiếm ưu thế  tại thị trường Thổ Nhĩ 
Kỳ. Việc doanh nghiệp Việt Nam khai thác tốt thị 
trường Thổ Nhĩ Kỳ là hướng đi đúng trong bối 
cảnh cạnh tranh tại các thị trường lớn ở EU ngày 
càng gay gắt. 
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Xuất khẩu sầu riêng của Thái Lan sang thị trường Trung Quốc trong 3 tháng đầu năm 2021 tăng 
14% so với cùng kỳ năm 2020.

Căm-pu-chia chính thức xuất khẩu xoài tươi sang thị trường Trung Quốc.
 Thị phần rau và một số loại củ, thân củ và rễ ăn được (mã HS 07) của Việt Nam trong tổng nhập 

khẩu của Hà Lan tăng.
 Trong 4 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu hàng rau quả ước đạt 1,35 tỷ USD, tăng 9,5% so với cùng 

kỳ năm 2020.

THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Thái Lan: Dẫn nguồn freshplaza.com, theo Bộ 
Nông nghiệp Thái Lan, xuất khẩu sầu riêng của 
Thái Lan sang thị trường Trung Quốc trong 3 tháng 
đầu năm 2021 đạt 186 triệu USD, tăng 14% so với 
cùng kỳ năm 2020. Giá sầu riêng năm 2021 tăng so 
với cùng kỳ năm 2020, đạt khoảng 70 - 95 Baht/kg.

Năm 2021, Thái Lan đã tăng cường kiểm soát 
chất lượng, tiêu chuẩn đóng gói, đồng thời mở 
rộng bán hàng trực tuyến và triển khai hệ thống 
truy xuất nguồn gốc, giao dịch sầu riêng kỳ hạn để 
nâng cao uy tín cho sầu riêng xuất khẩu của nước này.

Theo dự báo của Bộ Nông nghiệp Thái Lan, 
năm 2021, xuất khẩu sầu riêng tươi của nước này 
sang thị trường Trung Quốc sẽ tăng mạnh.

Căm-pu-chia: Ngày 26/4/2021, Cơ quan Hải 

quan Trung Quốc (GACC) đã chính thức chấp nhận 
cho 37 Công ty có trang trại trồng cây xoài, và 05 
Công ty có nhà máy xử lý đóng gói quả xoài tươi 
của Căm-pu-chia đủ điều kiện để xuất khẩu quả 
xoài tươi trực tiếp vào Trung Quốc. Đây là trái cây 
thứ hai, sau quả chuối của Căm-pu-chia được trực 
tiếp xuất khẩu sang Trung Quốc.

Trong năm 2020, diện tích trồng cây xoài của  
Căm-pu-chia là hơn 130 nghìn hecta, năng suất 1,6 
- 1,7 triệu tấn/hecta. Trong 4 tháng đầu năm 2021, 
Căm-pu-chia đã xuất khẩu 142,5 nghìn tấn xoài, 
tăng 239,13% so với cùng kỳ năm 2020. Trong 
đó xuất khẩu sang Việt Nam đạt 122,6 nghìn tấn;  
Thái Lan đạt 19,7 nghìn tấn; Hồng Kông đạt 46,28 
tấn; Hàn Quốc đạt 124,38 tấn; Xing-ga-po đạt 16,20 
tấn; Cô - oét 0,01 tấn.
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TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU HÀNG RAU QUẢ CỦA VIỆT NAM
Theo ước tính, xuất khẩu hàng rau quả của 

Việt Nam tháng 4/2021 tăng 11,5% so với tháng 
4/2020. Tính chung 4 tháng đầu năm 2021, xuất 
khẩu hàng rau quả ước đạt 1,35 tỷ USD, tăng 9,5% 
so với cùng kỳ năm 2020.

Đáng chú ý, theo tính toán từ số liệu của Tổng 
cục Hải quan, trong 3 tháng đầu năm 2021, các 
chủng loại trái cây, rau củ chủ lực như thanh long, 
xoài, chuối, mít, dưa hấu, ớt, cà rốt, tỏi… xuất khẩu 
tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, trái 

thanh long trái vụ, dứa năm nay được mùa, được 
giá, đóng góp đáng kể vào tốc độ tăng trưởng xuất 
khẩu chung toàn ngành. Xuất khẩu quả thanh long 
quý I/2021 đạt 327 triệu USD, tăng 4,7% so với 
cùng kỳ năm 2020, chiếm 46,7% tổng trị giá xuất 
khẩu nhóm quả và hạt của cả nước. Thanh long các 
loại của Việt Nam chủ yếu được xuất khẩu sang thị 
trường Trung Quốc, chiếm 91,8% tổng kim ngạch 
xuất khẩu chủng loại quả này, đạt 301,8 triệu USD, 
tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2020.

Chủng loại hàng rau quả xuất khẩu trong tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2021

Chủng loại
Tháng 

3/2021 
(nghìn USD)

So với tháng 
3/2020 (%)

3 tháng năm 
2021 (nghìn 

USD)

So với 3 
tháng năm 
2020 (%)

Tỷ trọng 3 tháng  (%)

Năm 2021 Năm 2020

Quả và hạt 289.306 16,4  700.321 11,4 100,0 100,0
Thanh long  109.875 -2,1  327.114 4,7 46,7 49,7
Xoài  64.578 49,8  115.059 44,5 16,4 12,7
Chuối  45.486 62,3  78.762 40,5 11,2 8,9
Mít  15.295 19,4  51.876 66,1 7,4 5,0
Dưa hấu  16.510 23,7  33.638 34,2 4,8 4,0
Loại khác  37.561 -3,8  93.873 -24,4 13,4 19,8
Sản phẩm chế biến  80.257 -3,0  186.655 -1,3 100,0 100,0
Dừa  11.726 148,7  30.748 137,4 16,5 6,8
Trái cây  6.998 114,2  17.552 85,2 9,4 5,0
Hạnh nhân  3.598 21,3  12.178 58,0 6,5 4,1
Chanh leo  5.427 8,1  10.525 -1,1 5,6 5,6
Xoài  5.837 -30,2  10.240 -28,9 5,5 7,6
Loại khác  46.670 -20,1  105.413 -21,3 56,5 70,8
Rau quả  31.780 14,4  75.285 10,0 100,0 100,0
Ớt  11.349 27,2  22.524 16,0 29,9 28,4
Cà rốt  6.480 161,5  11.989 34,4 15,9 13,0
Khoai lang  3.758 -46,4  9.298 -35,8 12,3 21,2
Ngô  1.525 1,0  4.344 9,7 5,8 5,8
Tỏi  1.045 -0,4  4.246 40,1 5,6 4,4
Loại khác  7.622 11,8  22.885 22,9 30,4 27,2
Hoa  6.351 63,4  15.210 30,4 100,0 100,0
Hoa cúc  5.331 67,9  12.490 33,2 82,1 80,4
Hoa lan hồ điệp  419 22,1  1.078 -4,2 7,1 9,7
Hoa cẩm chướng  181 15,1  507 9,0 3,3 4,0
Hoa cát tường  172 49,7  493 30,7 3,2 3,2
Ly  114 58,0  293 28,5 1,9 2,0
Loại khác  135 476,4  349 286,9 2,3 0,8
Lá  711 11,6  1.999 61,5 100,0 100,0
Lá sắn  131 -22,9  391 68,6 19,5 18,7
Lá tre  156 23,4  361 48,6 18,0 19,6
Lá khoai lang  103 34,1  194 79,7 9,7 8,7
Lá diễn  90 0,0  180 0,0 9,0 14,5
Lá vải  66 202,7  132 339,5 6,6 2,4
Loại khác  166 8,4  742 66,5 37,1 36,0

Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan
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DUNG LƯỢNG THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU RAU, CỦ, THÂN CỦ VÀ RỄ ĂN ĐƯỢC CỦA HÀ LAN, THỊ 
PHẦN CỦA VIỆT NAM

Theo tính toán từ số liệu thống kê của Cơ quan 
thống kê châu Âu (Eurostat), nhập khẩu rau, một 
số loại củ, thân củ và rễ ăn được (mã HS 07) của 
Hà Lan trong giai đoạn 2016 – 2020 tăng trưởng 
bình quân 3%/năm. Năm 2020,  nhập khẩu rau, 
một số loại củ, thân củ và rễ ăn được (mã HS 07) 

của Hà Lan đạt 2,62 tỷ Eur (tương đương 3,2 tỷ 
USD), giảm 2,8% so với năm 2019, nhưng tăng 
11,7% so với năm 2016. Tháng 1/2021, nhập khẩu 
nhóm hàng mã HS 07 của Hà Lan đạt 181,1 triệu 
Eur (tương đương 342,96 triệu USD), giảm 1,1% 
so với tháng 1/2020.

Hà Lan nhập khẩu rau, một số loại củ, thân củ và rễ ăn được (mã HS 07) giai đoạn 2016 – 2020 
(ĐVT: tỷ Eur)

Nguồn: Eurostat
Nhập khẩu rau, một số loại củ, thân củ và rễ ăn được của Hà Lan năm 2020 – 2021 (ĐVT: Triệu 

Eur)

 
Nguồn: Eurostat
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Hà Lan nhập khẩu rau, một số loại củ, thân củ và 
rễ ăn được (mã HS 07) chủ yếu từ thị trường trong 
Liên minh châu Âu (EU), trong đó Tây Ban Nha, Bỉ 
và Đức là 3 thị trường cung cấp lớn nhất.

Nhập khẩu rau và một số loại củ, thân củ và rễ ăn 
được (mã HS 07) của Hà Lan từ các thị trường ngoài 
khối EU chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ. Trong đó, Ma-rốc, 
Ai Cập, Xê-nê-gan, Trung Quốc là những thị trường 
cung cấp chính. Việt Nam là thị trường cung cấp rau 
và một số loại củ, thân củ và rễ ăn được (mã HS 07) 

xếp thứ 46 cho Hà Lan, nhập khẩu từ Việt Nam chỉ 
chiếm tỷ trọng rất thấp. 

Hà Lan là thị trường nhiều tiềm năng đối với 
nhóm hàng rau, củ quả. Hiện tại, trong khối EU, Hà 
Lan là thị trường nhập khẩu rau quả lớn nhất của 
Việt Nam. Hiện hơn 20% rau quả tươi do các nước 
đang phát triển cung cấp cho EU thông qua Hà Lan. 
Từ cảng Rotterdam, điểm nhập khẩu chính, các 
thương nhân Hà Lan và quốc tế sẽ phân phối sản 
phẩm đến nhiều nước EU khác.

Thị trường cung cấp rau và một số loại củ, thân củ và rễ ăn được cho Hà Lan năm 2020 và  tháng 
1/2021

Thị trường
Tháng 1/2021 So với 

tháng 
1/2020 

(%)

Năm 2020 So với 
năm 

2019 (%)

Tỷ trọng (%)

Nghìn 
EUR

Nghìn 
USD

Nghìn 
EUR

Nghìn 
USD

Năm 
2020

Năm 
2019

Tổng 281.117 342.963 -1,1 -2,8 100,00 100,00
Tây Ban Nha 89.434 109.109 -13,8 646.130 788.278 1,4 24,66 23,66
Bỉ 42.704 52.098 17,1 441.838 539.043 -5,3 16,87 17,31
Đức 35.058 42.771 19,6 363.055 442.927 -3,0 13,86 13,90
Pháp 17.657 21.541 -17,9 169.298 206.544 -6,3 6,46 6,71
Ma-rốc 10.820 13.200 1,2 99.102 120.904 4,7 3,78 3,51
Ý 9.068 11.062 -3,9 92.696 113.089 6,7 3,54 3,23
Ai Cập 8.648 10.551 11,2 63.933 77.998 -35,5 2,44 3,68
Xê-nê-gan 6.926 8.450 -2,4 24.044 29.334 31,3 0,92 0,68
Trung Quốc 6.908 8.428 -4,0 82.757 100.963 2,6 3,16 2,99
Ba Lan 6.091 7.431 19,1 61.365 74.865 -9,0 2,34 2,50
Việt Nam 165 201 13,6 1.899 2.317 8,8 0,07 0,06
Thị trường khác 47.639 58.119 4,6 573.540 699.719 -2,2 21,89 21,76

Nguồn: Eurostat

Rau khác, tươi hoặc ướp lạnh (mã HS 0709) 
và cà chua, tươi hoặc ướp lạnh (mã HS 0702) là 2 
nhóm sản phẩm nhập khẩu chính của Hà Lan với 
trị giá chiếm 34,6% tổng trị giá nhập khẩu nhóm 
hàng mã HS 07.  

Hiện tại, Việt Nam chỉ cung cấp các chủng loại 
như: Rau các loại (đã hoặc chưa hấp chín hoặc luộc 

chín trong nước), đông lạnh (mã HS 0710); Sắn, củ 
dong, củ lan, atisô Jerusalem, khoai lang và các loại 
củ và rễ tương tự có hàm lượng tinh bột hoặc inulin 
cao, tươi, ướp lạnh, đông lạnh hoặc khô, đã hoặc 
chưa thái lát hoặc làm thành dạng viên; lõi cây cọ 
sago (mã HS 0714) và rau khô, ở dạng nguyên, cắt, 
thái lát, vụn hoặc ở dạng bột, nhưng chưa chế biến 
thêm (mã HS 0712).

Chủng loại rau và một số loại củ, thân củ và rễ ăn được (mã HS 07) Hà Lan nhập khẩu trong năm 
2020 và  tháng 1/2021

Mã HS
Tháng 1/2021 So với 

tháng 
1/2020 

(%)

Năm 2020 So với 
năm 2019 

(%)

Tỷ trọng (%)

Nghìn 
EUR

Nghìn 
USD

Nghìn 
EUR

Nghìn 
USD

Năm 
2020

Năm 
2019

Tổng 281.117 342.963 -1,1 2.619.657 3.195.981 -2,8 100,0 100,0
0709 79.290 96.734 14,2 610.952 745.361 3,8 23,3 21,8
0702 42.982 52.438 2,5 295.482 360.488 5,5 11,3 10,4
0708 18.977 23.152 2,1 183.751 224.176 6,5 7,0 6,4
0703 18.728 22.848 23,0 207.920 253.662 -21,0 7,9 9,8
0712 17.044 20.794 -0,7 151.709 185.084 -5,4 5,8 6,0
Loại khác 104.097 126.998 -14,5 1.169.844 1.427.210 -4,9 44,7 45,6

Nguồn: Eurostat
Ghi chú: Tỷ giá 1 Eur = 1,22 USD
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 Thái Lan điều chỉnh tăng giá thu mua tinh bột sắn nội địa, nhưng giảm giá sắn nguyên liệu.
Giá sắn nguyên liệu tại khu vực miền Trung Tây Nguyên ít biến động do thu hoạch đã vào cuối vụ.
4 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,19 triệu tấn, trị giá 443 triệu 

USD, tăng 13,9% về lượng và tăng 23,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.
Thị phần sắn lát của Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Trung Quốc trong quý I/2021 tăng; thị 

phần tinh bột sắn giảm.

THỊ TRƯỜNG SẮN VÀ SẢN PHẨM TỪ SẮN

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Thái Lan: Trong 10 ngày đầu tháng 5/2021, 
Hiệp hội tinh bột sắn Thái Lan giữ giá sàn xuất 
khẩu tinh bột sắn ở mức 485 USD/tấn, ổn định 
so với cuối tháng 4/2021; điều chỉnh tăng giá thu 
mua tinh bột sắn nội địa lên mức 14 Baht/kg, tăng 
0,1 Baht/kg so với cuối tháng 4/2021. 

Trong khi đó, Hiệp hội thương mại khoai mỳ 
Thái Lan thông báo giữ giá sàn xuất khẩu sắn lát ở 
mức 260 - 265 USD/tấn FOB - Băng Cốc, ổn định so 
với cuối tháng 4/2021; điều chỉnh giá sắn nguyên 
liệu xuống mức 2,25 - 2,55 Baht/kg, giảm 0,25 
Baht/kg so với cuối tháng 4/2021.

THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

Giá sắn nguyên liệu tại khu vực miền Trung Tây 
Nguyên ít biến động do thu hoạch đã vào cuối vụ. 
Hiện thu hoạch sắn tại khu vực miền Trung Tây 
Nguyên dần kết thúc, nhiều nơi đã thu hoạch đến 
95%. Nhiều nhà máy tại khu vực Gia Lai, Kon Tum 
thông báo ngừng nhập sắn nguyên liệu để nghỉ vụ 
sản xuất. 

Theo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn 
tỉnh Phú Yên, tỉnh đã thu hoạch hơn 25 nghìn ha 
trong tổng số 27,6 nghìn ha sắn niên vụ 2020/21, 
với năng suất bình quân đạt khoảng 20 tấn/ha. 
Niên vụ này, các nhà máy chế biến tinh bột sắn trên 
địa bàn tỉnh thu mua sắn tươi với giá từ 2.900 - 
3.200 đồng/kg (30% trữ bột), là mức giá cao nhất 
trong vòng 5 năm trở lại đây.

Người trồng sắn tại tỉnh Phú Yên đang xuống 
giống sắn mới. Đến nay, toàn tỉnh trồng được 
18.700 ha sắn niên vụ 2021/22, dự kiến vụ trồng 

sẽ kết thúc trong tháng 5/2021. Tuy nhiên, hơn 
6.000 ha sắn đang bị bệnh khảm lá virus gây hại, 
trong đó huyện Sông Hinh 2.600 ha, Đồng Xuân 
1.800 ha, Sơn Hòa 1.060 ha, Tây Hòa 550 ha và Phú 
Hòa 10 ha.

Tại Thanh Hóa, tính đến ngày 27/4/2021, 
trong tổng số 12,9 nghìn ha sắn niên vụ 2021/22 
đã trồng tại Thanh Hóa có trên 2,8 nghìn ha nhiễm 
bệnh khảm lá sắn, tại 5 huyện. Tỷ lệ bệnh khảm 
lá sắn phổ biến 10 - 15%, nơi cao đến 30% và cục 
bộ có nơi đến 90%. Các huyện có diện tích nhiễm 
bệnh khảm lá sắn nhiều như Như Xuân (1,1 nghìn 
ha); Thường Xuân (trên 975 ha); Như Thanh (161 
ha)... Do giá sắn nguyên liệu tăng mạnh nên người 
dân tăng đầu tư vào trồng sắn. Tuy nhiên, vì thiếu 
nguồn cung giống nên nông dân sử dụng cả giống 
sắn nhiễm bệnh để trồng khiến bệnh khảm lá sắn 
lây lan ra diện rộng.
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TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU SẮN VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ SẮN
Theo ước tính, tháng 4/2021, cả nước xuất 

khẩu được khoảng 200 tấn sắn và các sản phẩm từ 
sắn, trị giá 74 triệu USD, giảm 36,1% về lượng và 
giảm 36,6% về trị giá so với tháng 3/2021; so với 
tháng 4/2020 giảm 29,6% về lượng và giảm 25,4% 
về trị giá; giá xuất khẩu bình quân giảm 0,8% so 
với tháng 3/2021, nhưng tăng 5,9% so với tháng 
4/2020, đạt mức 370 USD/tấn. Lũy kế 4 tháng đầu 
năm 2021, xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn 
đạt 1,19 triệu tấn, trị giá 443 triệu USD, tăng 13,9% 
về lượng và tăng 23,8% về trị giá so với cùng kỳ 
năm 2020.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan 
Việt Nam, 3 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu tinh 
bột sắn đạt 585,01 nghìn tấn, trị giá 265,75 triệu 
USD, tăng 11,2% về lượng và tăng 28,8% 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, Phi-líp-pin và Hàn Quốc. Trong đó, xuất 
khẩu sang Trung Quốc chiếm 95,04% tổng lượng 
tinh bột sắn xuất khẩu của cả nước, với 555,98 
nghìn tấn, trị giá 251,84 triệu USD, tăng 14,4% 
về lượng và tăng 32,8% về trị giá so với cùng kỳ  
năm 2020. 

Trong 3 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu sắn 
lát khô đạt 403,09 nghìn tấn, trị giá 101,89 triệu 
USD, tăng 80,8% về lượng và tăng 101,2% 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 95,63% tổng lượng sắn 
lát xuất khẩu của cả nước với 385,46 nghìn tấn, trị 
giá 96,33 triệu USD, tăng 94,6% về lượng và tăng 
119,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Xuất khẩu sắn lát tăng là do giá tinh bột sắn 
và ngô tăng mạnh, nhiều nhà máy Trung Quốc đã 
ưu tiên sử dụng sắn lát nghiền và đẩy mạnh mua 
mặt hàng này từ nhiều nước, trong đó có Việt Nam. 
Trong khi đó, Trung Quốc thay đổi công thức cám 
cho lợn và gia cầm theo hướng tăng sắn lát và tinh 
bột sắn, đây là cơ hội tốt cho xuất khẩu sắn của  
Việt Nam sang thị trường này. Dự báo xuất khẩu 
sắn và các sản phẩm từ sắn của nước ta sang  
Trung Quốc trong thời gian tới sẽ tiếp tục duy trì ở 
mức cao.

Xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn của Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2021

Chủng loại/Thị 
trường

3 tháng đầu năm 2021 So với 3 tháng năm 2020 
(%)

Tỷ trọng tính theo 
lượng/ tổng XK (%)

Lượng 
(tấn)

Trị giá 
(nghìn 
USD)

Giá XK BQ  
(USD/ 

tấn)
Lượng Trị giá Giá 

XK BQ
3 tháng 

năm 
2020

3 tháng 
năm 
2021

Tinh bột sắn 585.012 265.754 454,3 11,2 28,8 15,8 100 100
Trung Quốc 555.987 251.843 453 14,4 32,8 16,1 92,36 95,04
Đài Loan 11.473 5.404 471 3,8 18,9 14,6 2,1 1,96
Pa-pu-a Niu Ghi-nê 6.851 3.100 452,4 361,7 430,2 14,9 0,28 1,17
Phi-líp-pin 2.591 1.189 458,9 -17,7 -1,9 19,1 0,6 0,44
Hàn Quốc 1.958 847,17 432,7 134,5 131,9 -1,1 0,16 0,33
Ma-lai-xi-a 1.166 602,63 516,8 -91,2 -88,8 27,3 2,51 0,2
Thị trường khác 4.986 2.768 555,2 -52,4 -40,8 24,3 1,99 0,85
Sắn lát khô 403.096 101.889 252,8 80,8 101,2 11,3 100 100
Trung Quốc 385.462 96.329 249,9 94,6 119,3 12,7 88,87 95,63
Hàn Quốc 17.470 5.504 315 -24,4 -12,5 15,7 10,36 4,33
Ma-lai-xi-a 164 56 341 51,9 71,2 12,7 0,05 0,04
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 606 636 1.048,9 -30,9 -13,3 25,5 100 100

Loại khác 208 133 641,6 118,9 39 -36,5 100 100
Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam
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DUNG LƯỢNG THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU SẮN TRUNG QUỐC QUÝ I/2021 VÀ THỊ PHẦN CỦA 
VIỆT NAM

Sắn lát: Theo thống kê của Cơ quan Hải quan 
Trung Quốc, tháng đầu năm 2021, nhập khẩu sắn 
lát (mã HS 071410) của Trung Quốc đạt 429,36 
triệu USD, tăng 114,2% so với cùng kỳ năm 2020. 
Trong đó, Việt Nam là thị trường lớn thứ 2 cung 
cấp sắn lát cho Trung Quốc trong 3 tháng đầu năm 
2021 với 71,77 triệu USD, tăng 130,2% so với cùng 
kỳ năm 2020, thị phần sắn lát của Việt Nam chiếm 
16,72% trong tổng trị giá nhập khẩu sắn lát của 
Trung Quốc, tăng so với mức 15,55% của 3 tháng 
đầu năm 2020. 

Trung Quốc cũng tăng mua sắn lát của Thái Lan 
trong 3 tháng đầu năm 2021 với 349,62 triệu USD, 
tăng 119,2% so với cùng kỳ năm 2020, thị phần 
sắn lát của Thái Lan chiếm 81,43% trong tổng trị 
giá nhập khẩu sắn lát của Trung Quốc, tăng so với 
mức 79,56% của 3 tháng đầu năm 2020.

Trung Quốc nhập khẩu sắn lát từ Căm-pu-chia đạt 
5,81 triệu USD, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2020. 
Nhập khẩu sắn lát từ Căm-pu-chia chiếm 1,35% 
trong tổng trị giá nhập khẩu của Trung Quốc, giảm 
so với mức 2,26% của 3 tháng đầu năm 2020.

Cơ cấu thị trường cung cấp sắn lát cho Trung Quốc (Tỷ trọng tính theo trị giá)
3 tháng đầu năm 2020 3 tháng đầu năm 2021

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Cơ quan Hải quan Trung Quốc
Tinh bột sắn: Trong 3 tháng đầu năm 2021, 

Trung Quốc nhập khẩu tinh bột sắn (mã HS 
11081400) đạt 918,31 nghìn tấn, trị giá 422,12 
triệu USD, tăng 44,5% về lượng và tăng 60,3% 
về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó,  
Thái Lan là thị trường cung cấp tinh bột sắn lớn 
nhất cho Trung Quốc trong 3 tháng đầu năm 2021, 
đạt 634,25 nghìn tấn, trị giá 296,22 triệu USD, tăng 
80,4% về lượng và tăng 95,7% về trị giá so với 
cùng kỳ năm 2020. 

Trong 3 tháng đầu năm 2021, Việt Nam là 
thị trường lớn thứ 2 cung cấp tinh bột sắn cho  

Trung Quốc, với 190,23 nghìn tấn, trị giá 85,36 
triệu USD, giảm 26,7% về lượng và giảm 16,5% 
về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Thị phần tinh 
bột sắn của Việt Nam trong tổng nhập khẩu của  
Trung Quốc tháng đầu năm 2021 chiếm 20,72%, giảm 
so với mức 40,84% của cùng kỳ năm 2020; trong 
khi thị phần tinh bột sắn của Thái Lan chiếm 69,07%, 
tăng so với mức 55,32% của cùng kỳ năm 2020. 

Trung Quốc cũng tăng cường nhập khẩu tinh bột 
sắn từ In-đô-nê-xi-a với 61,63 nghìn tấn, trị giá 26,04 
triệu USD, thị phần tinh bột sắn của In-đô-nê-xi-a 
chiếm 6,71% trong tổng nhập khẩu của Trung Quốc.

Thị trường cung cấp tinh bột sắn cho Trung Quốc trong 3 tháng đầu năm 2021

Thị trường
3 tháng đầu năm 2021 So với cùng kỳ năm 2020 (%) Tỷ trọng tính theo lượng (%)

Lượng  (tấn) Trị giá 
(nghìn USD) Lượng Trị giá 3 tháng đầu 

năm 2020
3 tháng đầu 
năm 2021

Tổng 918.307 422.117 44,5 60,3 100 100
Thái Lan 634.252 296.221 80,4 95,7 55,32 69,07
Việt Nam 190.233 85.364 -26,7 -16,5 40,84 20,72
In-đô-nê-xi-a 61.631 26.043 - 6,71
Lào 19.320 8.624 3,3 17,1 2,94 2,10
Căm-pu-chia 12.835 5.820 125,5 142,7 0,90 1,4
Đài Loan 35 41 68,2 73,3 0,00 0,00
Thị trường khác 1,0 3,0 -27,2 -69,0 0,00 0,00

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Cơ quan Hải quan Trung Quốc
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Hoa Kỳ đình chỉ nhập khẩu tôm tự nhiên từ thị trường Mê-hi-cô.
Sản lượng cá rô phi năm 2021 tại châu Á, châu Mỹ La tinh dự báo tăng.

Cơ quan quản lý thủy sản ở Andhra Pradesh, bang nuôi tôm lớn nhất của Ấn Độ, đã quyết định can 
thiệp để ngăn giá tôm giảm.

Tuần đầu tháng 5/2021, giá cá tra nguyên liệu tại An Giang và giá tôm nguyên liệu tại Cà Mau ổn định.
Xuất khẩu tôm tháng 3/2021 tăng trưởng khả quan, đưa xuất khẩu trong 3 tháng đầu năm tăng so 

với cùng kỳ năm 2020, sau khi giảm nhẹ trong 2 tháng đầu năm 2021. 
Thị phần thủy sản của Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Nhật Bản quý I/2021 giảm so với cùng 

kỳ năm 2020.

THỊ TRƯỜNG THỦY SẢN

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

- Hoa Kỳ: Ngày 30/4/2021 Bộ Ngoại giao Hoa 
Kỳ đã thông báo về việc đình chỉ xuất khẩu tôm tự 
nhiên của Mê-hi-cô vào nước này vì những nỗ lực 
bảo vệ rùa biển của Mê-hi-cô “không tương đương 
với Hoa Kỳ”. Theo đó, Mê-hi-cô chỉ có thể được xuất 
khẩu tôm nuôi vào Hoa Kỳ. Năm 2020, Hoa Kỳ cũng 
đã có động thái tương tự đối với mặt hàng tôm tự 
nhiên của Trung Quốc và Vê-nê-du-ê-la. 

Luật Liên bang Hoa Kỳ cấm nhập khẩu tôm 
đánh bắt tự nhiên, trừ khi các quan chức Liên bang 
xác nhận rằng nước xuất khẩu đã áp dụng các biện 
pháp bảo vệ rùa biển và tỷ lệ rùa mắc lưới ngẫu 
nhiên tương đương với tỷ lệ đó của Hoa Kỳ, hoặc 
phương thức ngư dân đánh bắt tôm không đe dọa 
rùa biển.

Theo các quan chức nông nghiệp Mê-hi-cô, 
thông báo của Hoa Kỳ được đưa ra cùng lúc vụ thu 
hoạch tôm thương mại của Mê-hi-cô kết thúc.

Các quốc gia có hoạt động khai thác tôm tự 
nhiên đã được Hoa Kỳ phê duyệt là: Ắc-hen-ti-na,  
Úc, Ba-ha-mát, Bỉ, Bê-li-xê, Ca-na-đa, Chi-lê,  
Cô-lôm-bi-a, Cô-x’ta Ri-ca, Đan Mạch, Cộng hòa 
Đô-mi-ni-ca, Ê-cu-a-đo, En Xan-va-đo, Fiji, Guiana 
thuộc Pháp, Ga-bon, Đức, Goa-tê-ma-la, Guy-a-na, 
Hôn-đu-rát, Ai-xơ-len, Ai-len, Gia-mai-ca, lưu vực 
tôm Nhật Bản ở Hokkaido, Hàn Quốc, Ma-lai-xi-a, 
Hà Lan, Niu Dilân, Ni-ca-ra-goa, Ni-giê-ri-a, Na Uy, 
Ô-man, Pa-na-ma, Pê-ru, Nga, tôm đỏ Địa Trung Hải 
của Tây Ban Nha, Sri Lan-ka, Xu-ri-nam, Thụy Điển, 
Vương quốc Anh và U-ru-goay.

- Theo Robins McIntosh, Phó Chủ tịch cấp 
cao của Charoen Pokphand Foods, sản lượng cá 
rô phi ở châu Á dự kiến   sẽ tăng 6% so với cùng kỳ 
năm 2020, lên hơn 4,8 triệu tấn vào năm 2021.  Sản 
lượng cá rô phi của Trung Quốc được dự báo sẽ tăng 
6% lên 1,8 triệu tấn và sản lượng ở In-đô-nê-xi-a  
dự kiến   sẽ tăng 8% lên 1,3 triệu tấn trong năm nay. 

Sản lượng cá rô phi ở châu Á năm 2022 được dự 
báo ổn định ở mức khoảng 4,8 triệu tấn. 

Năm 2021, sản lượng cá rô phi ở Mỹ Latinh 
dự kiến   sẽ tăng 3% so với năm 2020, lên khoảng 
946.500 tấn.  Sản lượng cá rô phi của Bra-xin cũng 
được dự báo sẽ tăng 3% lên 680.000 tấn; trong khi 
sản lượng ở Mê-hi-cô dự kiến   sẽ không thay đổi ở 
mức 120.000 tấn trong năm 2021. Sản lượng cá rô 
phi khu vực châu Mỹ năm 2022 được dự báo tăng 
2% so với năm 2021, lên 991.500 tấn.

- Ấn Độ: Giá tôm tại Ấn Độ liên tục giảm kể từ 
tháng 3/2021 đến nay do dịch Covid-19 bùng phát 
mạnh. Cơ quan quản lý thủy sản ở Andhra Pradesh, 
bang nuôi tôm lớn nhất của Ấn Độ đã quyết định 
can thiệp để ngăn giá tôm giảm thêm trong bối 
cảnh lo ngại về đợt phong tỏa lần thứ hai. Trong 
tuần từ ngày 26/4 – 2/5/2021, giá tôm tất cả các 
kích cỡ ở Andhra Pradesh giảm xuống mức thấp 
nhất trong vòng 6 tháng gần đây.

Bộ Thủy sản Ấn Độ đã ban hành giá chuẩn là 
200 INR/kg tôm cỡ 100 con/kg, 230 INR/kg cho 
tôm cỡ 80 con/kg và 280 INR/kg cho tôm cỡ 60 
con/kg.
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THỊ TRƯỜNG THỦY SẢN TRONG NƯỚC
Tuần đầu tháng 5/2021 so với cuối tháng 4/2021 giá cá tra nguyên liệu tại An Giang và giá tôm 

nguyên liệu tại Cà Mau ổn định.

Giá cá tra nguyên liệu tại An Giang ngày 6/5/2021

Mặt hàng Trọng lượng Dạng sản 
phẩm

Đơn giá (đ/
kg)

So với giá ngày 
29/4/2021 (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 (+) 3.300-3.600
Cá Tra thịt trắng > 1,2 kg/con Tươi 21.500 0 (+) 4.100 - 4.600

Nguồn: Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại tổng hợp
Giá thủy sản nguyên liệu tại Cà Mau ngày 6/5/2021

Mặt hàng Kích cỡ Dạng sản phẩm Giá ngày 6/5/21 (đ/kg) Giá ngày 29/4/21 (đ/kg)
Tôm sú (sống) 20 con/kg (sống sinh thái) 255.000 255.000
Tôm sú (chết) 20 con/kg Nguyên liệu 230.000 230.000
Tôm sú (sống) 30 con/kg (sống sinh thái) 210.000 209.000
Tôm sú (chết) 30 con/kg Nguyên liệu 190.000 190.000
Tôm sú (sống) 40 con/kg (sống sinh thái) 170.000 166.000
Tôm sú (chết) 40 con/kg Nguyên liệu 150.000 145.000
Tôm đất (sống) Loại I (sống) 124.000 118.000
Tôm đất (chết) Loại I Nguyên liệu 100.000 100.000
Tôm Bạc Loại I Nguyên liệu 85.000 82.000
Tôm thẻ chân trắng 20 con/kg Mua tại ao đầm 215.000 215.000
Tôm thẻ chân trắng 40 con/kg Mua tại ao đầm 120.000 120.000
Mực tua (sống) (sống) 130.000 130.000
Mực ống Loại I 130.000 125.000
Cá Chẻm 1 con/ kg 120.000 110.000

Nguồn: Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại tổng hợp
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TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU TÔM 4 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

Theo ước tính, xuất khẩu tôm của Việt Nam 
trong 4 tháng đầu năm 2021 đạt 106,3 nghìn tấn, 
trị giá 944,38 triệu USD, tăng 8,03% về lượng và 
tăng 9,74% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. 
Theo tính toán từ số liệu thống kê của Tổng cục 
Hải quan, xuất khẩu tôm tháng 3/2021 đạt 31,9 
nghìn tấn, trị giá 283,37 triệu USD, tăng 13,1% về 
lượng và tăng 17,6% về trị giá so với tháng 3/2020. 
Tháng 3/2021, xuất khẩu tôm của Việt Nam sang 
thị trường Hoa Kỳ, EU, Úc, Anh, Hồng Kông và Nga 
tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2020, trong khi xuất 
khẩu sang Hàn Quốc, Trung Quốc và ASEAN giảm. 

Xuất khẩu tôm tháng 3/2021 tăng trưởng khả 
quan, đưa xuất khẩu trong 3 tháng đầu năm tăng 
so với cùng kỳ năm 2020, sau khi giảm nhẹ trong 
2 tháng đầu năm 2021. Theo đó, trong 3 tháng đầu 
năm 2021, xuất khẩu tôm các loại của Việt Nam 
đạt 74,35 nghìn tấn, trị giá 659,4 triệu USD, tăng 
5,3% về lượng và tăng 6,1% về trị giá so với cùng 
kỳ năm 2020. Quý I/2021, xuất khẩu tôm sang thị 
trường Nga, Úc, Hoa Kỳ tăng mạnh so với cùng kỳ 
năm 2020, trong khi xuất khẩu sang Nhật Bản,  
Hàn Quốc, Trung Quốc và ASEAN giảm.

Quý I/2021, xuất khẩu tôm sang thị trường 
Hoa Kỳ tăng mạnh khi nhu cầu của thị trường này 
liên tục tăng. Theo thống kê của Cơ quan quản lý 
Khí tượng và thủy văn Hoa Kỳ (NOAA), nhập khẩu 
tôm của Hoa Kỳ tháng 3/2021 tăng tháng thứ 4 
liên tiếp, đạt 62,87 nghìn tấn, trị giá 525,6 triệu 
USD, tăng 22% về lượng và tăng 19% về trị giá 
so với cùng kỳ năm 2020. Dự báo, trong thời gian 
tới, xuất khẩu tôm của Việt Nam sang thị trường  
Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm 2020 do 
nhu cầu thị trường vẫn ở mức cao. 

Nhật Bản là thị trường xuất khẩu tôm lớn thứ 
2 của Việt Nam trong quý I/2021, đạt 13,91 nghìn 
tấn, trị giá 124,5 triệu USD, giảm 2,8% về lượng và 
giảm 4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Tuy 
nhiên, xuất khẩu tôm sang thị trường Nhật Bản 
có dấu hiệu phục hồi khi xuất khẩu tháng 3/2021 
tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2020. Nhu cầu nhập 
khẩu tôm của Nhật Bản cũng có dấu hiệu phục hồi 
trong tháng 3/2021 khi tăng 2,8% về lượng so với 
tháng 3/2020. Mặc dù lượng nhập khẩu tôm tăng, 
nhưng trị giá nhập khẩu vẫn giảm do Nhật Bản có 
xu hướng tăng nhập khẩu tôm thẻ chân trắng với 
giá phải chăng hơn so với tôm sú. Khi xuất khẩu 
tôm vào thị trường Nhật Bản, các doanh nghiệp 
cần chú ý ghi nhãn bằng tiếng Nhật Bản và tuân 
thủ theo các luật, quy định gồm: Luật Tiêu chuẩn 
hóa và Ghi nhãn; Luật An toàn vệ sinh thực phẩm; 
Luật Đo lường; Luật Bảo vệ sức khỏe; Luật khuyến 
khích sử dụng hiệu quả tài nguyên; Luật Chống lại 
việc đánh giá cao, sai sự thật và mô tả gây hiểu lầm; 
các luật liên quan đến sở hữu trí tuệ. 

Xuất khẩu tôm sang thị trường EU  quý I/2021 
tăng trưởng khả quan cho thấy các doanh nghiệp 
ngành này đã tận dụng hiệu quả những ưu đãi từ 
Hiệp định EVFTA. Theo EVFTA, thuế nhập khẩu 
hầu hết tôm nguyên liệu (tươi, đông lạnh, ướp 
lạnh) của Việt Nam vào EU được giảm từ mức thuế 
cơ bản 12 - 20% xuống 0% ngay khi Hiệp định có 
hiệu lực, thuế nhập khẩu tôm chế biến sẽ về 0% 
theo lộ trình 7 năm kể từ khi Hiệp định có hiệu lực. 
Nhờ EVFTA, ngành tôm Việt Nam có lợi thế cạnh 
tranh đáng kể so với các nước sản xuất khác, trong 
đó lợi thế rõ rệt với tôm sú, tôm chân trắng đông 
lạnh khi tôm sú được giảm từ mức thuế GSP 4,2% 
về 0% ngay khi Hiệp định có hiệu lực, tôm chân 
trắng đông lạnh sẽ giảm dần về 0% sau 5 năm, 
trong khi Thái Lan không được hưởng GSP, không 
ký FTA, chịu mức thuế cơ bản 12%, Ấn Độ không 
có FTA chịu thuế GSP 4,2%, In-đô-nê-xi-a chịu thuế 
GSP 4,2%.

Trong khi đó, xuất khẩu tôm sang thị trường 
Trung Quốc tiếp tục giảm khi nhu cầu nhập khẩu 
của thị trường này giảm. Theo thống kê của Cơ 
quan Hải quan Trung Quốc, quý I/2021 nhập khẩu 
tôm nước ấm của nước này đạt 135 nghìn tấn, trị 
giá 721 triệu USD, giảm 13% về lượng và giảm 
23% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. 
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Thị trường xuất khẩu tôm của Việt Nam tháng 3 và 3 tháng năm 2021

Thị trường

Tháng 3/2021 So với tháng 3/2020 
(%)

3 tháng đầu năm 
2021

So với 3 tháng đầu 
năm 2020 (%)

Lượng 
(tấn)

Trị giá 
(Nghìn 
USD)

Lượng Trị giá Lượng 
(tấn)

Trị giá 
(Nghìn 
USD)

Lượng Trị giá

Tổng 31.915 283.370 13,1 17,6 74.351 659.388 5,3 6,1
Hoa Kỳ 5.983 61.637 55,4 50,2 13.442 135.680 25,4 18,1
Nhật Bản 6.010 52.799 0,9 1,3 13.909 124.526 -2,8 -4,0
EU 5.085 43.655 23,2 29,0 11.024 96.204 2,9 9,1
Hàn Quốc 3.361 26.584 -3,2 11,4 8.808 67.924 -8,2 -1,9
Trung Quốc 3.468 21.565 -14,9 -18,5 7.012 45.965 -7,3 -16,5
Úc 1.441 14.779 28,5 37,2 4.248 42.180 42,1 50,6
Anh 1.845 18.815 15,5 31,2 4.274 40.398 2,3 11,6
Ca-na-đa 1.238 14.152 1,6 -6,9 3.176 35.919 6,1 -1,2
Hồng Kông 713 5.918 73,7 63,3 1.816 15.717 1,5 14,1
Nga 658 5.872 104,1 97,2 1.238 11.169 103,9 101,9
ASEAN 589 3.389 -13,0 -25,0 1.512 9.128 -2,0 -16,4
Đài Loan 412 3.759 25,4 22,8 1.078 8.880 9,0 -0,8
UAE 198 1.939 37,2 31,8 532 4.871 26,2 11,3
Niu Dilân 187 1.427 48,5 28,4 409 3.437 13,6 25,0
Thuỵ Sỹ 65 937 -75,9 -65,6 209 3.189 -49,0 -28,6
Thị trường khác 662 6.143 28,9 59,0 1.664 14.201 16,4 9,1

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

DUNG LƯỢNG THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU THỦY SẢN NHẬT BẢN QUÝ I/2021 VÀ THỊ PHẦN CỦA 
VIỆT NAM

Theo số liệu thống kê của Cơ quan Hải quan 
Nhật Bản, nhập khẩu thủy sản của nước này tháng 
3/2021 đạt 152,16 nghìn tấn, trị giá 107,015 tỷ Yên 
(tương đương 979 triệu USD), tăng 2,8% về lượng, 
nhưng giảm 1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. 
Cá ngừ, tôm, trứng cá là những mặt hàng thủy sản 
nhập khẩu vào Nhật Bản có lượng tăng trong tháng 
3/2021 so với cùng kỳ năm 2020.

Tính chung 3 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu 

thủy sản của Nhật Bản đạt 437,58 nghìn tấn, trị 
giá 296,78 tỷ Yên (tương đương 2,7 tỷ USD), tăng 
0,1% về lượng, nhưng giảm 9% về trị giá so với 
cùng kỳ năm 2020. Các sản phẩm thủy sản có trị 
giá thấp và trung bình được tăng cường nhập khẩu, 
những sản phẩm thủy sản đông lạnh, đóng hộp dễ 
chế biến tại nhà có kích cỡ nhỏ được nhập khẩu 
nhiều là nguyên nhân chính khiến cho trị giá nhập 
khẩu thủy sản của Nhật Bản giảm 9%, dù lượng 
nhập khẩu tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2020. 
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Mặt hàng thủy sản nhập khẩu vào Nhật Bản tháng 3 và 3 tháng năm 2021

Mặt hàng

Tháng 3/2021 So với tháng 
3/2020 (%) 3 tháng đầu năm 2021 So với cùng kỳ 

năm 2020 (%)

Lượng 
(tấn)

Trị giá 
(triệu 
Yên)

Trị giá 
(triệu 
USD)

Lượng Trị 
giá

Lượng 
(tấn)

Trị giá 
(triệu 
Yên)

Trị giá 
(triệu 
USD)

Lượng Trị 
giá

Tổng 152.159 107.015 979 2,8 -1,0 437.582 296.780 2.715 0,1 -9,0
Cá ngừ 52.814 39.612 362 28,0 19,3 148.372 105.733 967 22,9 10,2
Tôm 16.444 17.727 162 2,8 -3,8 48.023 50.663 463 -0,3 -8,5
Mực 8.562 5.206 48 -1,9 -16,3 30.304 17.843 163 3,8 -11,6
Trứng cá 7.248 5.118 47 251,3 146,9 16.918 11.724 107 188,1 110,3
Bạch tuộc 5.073 3.930 36 -35,0 -28,8 14.465 10.078 92 -21,8 -24,3
Cua 815 2.280 21 -35,2 -25,5 2.742 7.450 68 -24,4 -17,2
Mặt hàng khác 61.203 23210 212 -13,7 -41,4 176.758 93.290 853 -16,3 -26,4

Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê của Cơ quan Hải quan Nhật Bản

Cơ cấu thị trường cung cấp thủy sản cho Nhật Bản (Tỷ trọng tính theo lượng)
Quý I/2021 Quý I/2020

Thị trường cung cấp thủy sản cho Nhật Bản tháng 3 và 3 tháng năm 2021

Mặt hàng

Tháng 3/2021 So với tháng 
3/2020 (%) 3 tháng đầu năm 2021 So với cùng kỳ 

năm 2020 (%)

Lượng 
(tấn)

Trị giá 
(triệu 
Yên)

Trị giá 
(triệu 
USD)

Lượng Trị 
giá

Lượng 
(tấn)

Trị giá 
(triệu 
Yên)

Trị giá 
(triệu 
USD)

Lượng Trị 
giá

Tổng 152.159 107.015 979 2,8 -1 437.582 296.780 2,715 0,1 -9,0
Chi-lê 26.571 17.487 160 55,9 36,5 72.957 46.268 423 26,4 7,4
Trung Quốc 27.869 16.486 151 -11,4 -11,9 76.424 45.824 419 -14,4 -21,3
Na Uy 11.971 7.709 71 26,1 10,5 54.829 26.851 246 40,4 12,5
Việt Nam 9.663 7.787 71 -5,1 -16,3 28.583 22.981 210 -2,0 -14,2
Nga 7.756 5.803 53 -9,7 -32 20.541 17.877 164 -7,4 -25,3
Thái Lan 10.288 7.695 70 1,5 -3,7 23.477 17.608 161 -18,5 -20,6
In-đô-nê-xi-a 6.305 5.306 49 -2,9 4,9 16.694 13.713 125 -31,2 -11,1
Hoa Kỳ 11.044 4.982 46 -5,4 -10,8 26.459 12.874 118 -7,9 -17,6
Ấn Độ 8.884 3950 36 43,7 37,5 24.809 11.272 103 47,6 21,9
Hàn Quốc 5.264 4.301 39 2,1 -2,7 12920 10.277 94 -6,7 -15,7
Thị trường khác 26.544 25.509 233 -16,0 -1,2 79.889 71.235 652 -8,5 -5,7

Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê của Cơ quan Hải quan Nhật Bản

Quý I/2021, nhập khẩu thủy sản của Nhật Bản 
từ Chi-lê, Na Uy và Ấn Độ tăng mạnh, trong khi 
nhập khẩu từ các thị trường cung cấp lớn khác 
giảm. Việt Nam là thị trường cung cấp lớn thứ 4 

cho Nhật Bản, đạt 28,5 nghìn tấn với trị giá 22,9 
tỷ Yên (tương đương 210 triệu USD), giảm 2% 
về lượng và giảm 14,2% về trị giá so với cùng kỳ  
năm 2020.
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Sản xuất đồ nội thất của Trung Quốc quý I/2021 tăng mạnh.
Cơ quan Dịch vụ Biên giới Ca-na-đa quyết định áp dụng thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp 

tạm thời đối với ghế bọc đệm của Trung Quốc và Việt Nam kể từ ngày 5/5/2021.
Thị phần đồ nội thất bằng gỗ của Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Úc tăng mạnh.
Trong 3 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu đồ nội thất văn phòng đạt 50,3 triệu USD, tăng 65,6% so 

với cùng kỳ năm 2020.

THỊ TRƯỜNG GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ

THỊ TRƯỜNG GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ THẾ GIỚI

Trung Quốc: Theo Bộ Công nghiệp và Công 
nghệ thông tin Trung Quốc, lĩnh vực đồ nội thất 
của Trung Quốc ghi nhận mức tăng trưởng mạnh 
trong quý 1/2021. Doanh thu hoạt động của ngành 
công nghiệp đồ nội thất đạt 163,71 tỷ Nhân dân 
tệ (tương đương 25,31 tỷ USD), tăng 39,9% so với 
quý 1/2020. Tổng số 245,68 triệu mặt hàng đồ nội 
thất đã được sản xuất trong quý 1/2021, tăng 40% 
so với cùng kỳ năm 2020.

Ca-na-đa: Theo furnituretoday.com, Cơ quan 
Dịch vụ Biên giới Ca-na-đa (Cơ quan điều tra – 
CBSA) vừa ban hành Thông báo kết luận điều tra 

sơ bộ trong vụ việc Ca-na-đa điều tra chống bán 
phá giá, chống trợ cấp đối với ghế bọc đệm của  
Việt Nam và Trung Quốc. Theo đó, CBSA quyết định 
áp dụng thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp 
tạm thời đối với ghế bọc đệm kể từ ngày 5/5/2021, 
mức thuế áp dụng cho Trung Quốc là 295,5% và 
Việt Nam là 101,5%. Trong đó, 28 nhà sản xuất 
Trung Quốc được ấn định mức thuế suất riêng từ 
20,65% - 226,45%, trong khi 07 nhà sản xuất tại 
Việt Nam nhận mức thuế suất riêng từ 17,44% - 
89,77%. Cơ quan điều tra – CBSA tiếp tục điều tra 
và đưa ra quyết định cuối cùng vào ngày 2/9/2021.
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TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ

Theo tính toán từ số liệu thống kê của Tổng cục 
Hải quan, trị giá xuất khẩu đồ nội thất văn phòng 
trong tháng 3/2021 đạt 50,3 triệu USD, tăng 65,6% 
so với tháng 3/2020. Tính chung 3 tháng đầu năm 
2021, trị giá xuất khẩu đồ nội thất văn phòng 
đạt 123,98 triệu USD, tăng 51,7% so với cùng kỳ  
năm 2020. 

Trị giá xuất khẩu đồ nội thất văn phòng chỉ 
chiếm 4,6% tổng trị giá xuất khẩu đồ nội thất bằng 
gỗ của Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2021. Đồ 
nội thất văn phòng không phải là thế mạnh của các 
doanh nghiệp Việt Nam so với các nước trong khu 
vực, nhưng đây là mặt hàng xuất khẩu có nhiều 

tiềm năng, do nhu cầu cao từ các thị trường trên 
thế giới. 

Theo Trung tâm Nghiên cứu Công nghiệp 
Ý(CSIL), năm 2020, trong khi tiêu thụ đồ nội thất 
văn phòng trên toàn cầu giảm do ảnh hưởng bởi 
dịch Covid-19, thì tiêu thụ đồ nội thất văn phòng 
trong lĩnh vực thương mại điện tử lại tăng với tốc 
độ hai con số. Hiện tại, các nhà sản xuất đồ nội thất 
văn phòng đang đầu tư mạnh vào lĩnh vực thương 
mại điện tử. Đây là xu hướng phát triển tích cực mà 
các doanh nghiệp xuất khẩu đồ nội thất văn phòng 
của Việt Nam cần hướng tới.

Tình hình xuất khẩu đồ nội thất văn phòng của Việt Nam theo tháng năm 2020 – 2021 
(ĐVT: Triệu USD)

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

Dẫn đầu trị giá xuất khẩu đồ nội thất 
văn phòng trong 3 tháng đầu năm 2021 là 
thị trường Hoa Kỳ, đạt 81,2 triệu USD, tăng 
58,8% so với cùng kỳ năm 2020. Tỷ trọng 
xuất khẩu mặt hàng này tới Hoa Kỳ chiếm 
65,5% tổng trị giá xuất khẩu đồ nội thất 
văn phòng của Việt Nam.

Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng đồ nội 
thất văn phòng sang thị trường Hà Lan đạt 
mức cao nhất so với các thị trường xuất 
khẩu chính. Trị giá xuất khẩu đồ nội thất 
văn phòng tới thị trường Hà Lan đạt 1,27 
triệu USD, tăng 199,6% so với 3 tháng đầu 
năm 2020. Theo số liệu thống kê từ Trung 
tâm Thương mại Quốc tế (ITC), nhập khẩu 
đồ nội thất văn phòng của Hà Lan tăng 
liên tục trong giai đoạn 2016 – 2020, với tốc độ 
tăng trưởng bình quân là 18,2%. Trị giá nhập khẩu 
trong năm 2020 đạt 130,7 triệu USD, tăng 93,9% 
so với năm 2016. Trị giá nhập khẩu từ Việt Nam 
chỉ chiếm 0,6% trong tổng nhập khẩu đồ nội thất 
văn phòng của Hà Lan trong năm 2020, vẫn còn 
rất thấp so với nhu cầu của thị trường này. Vì vậy, 

triển vọng xuất khẩu đồ nội thất văn phòng tới thị 
trường Hà Lan là rất lớn, bởi Hà Lan là thị trường 
đồ nội thất lớn thứ 6 ở châu Âu và đây là thị trường 
có nhu cầu nhập khẩu đồ nội thất văn phòng tăng 
mạnh trong 5 năm qua. Ngoài ra, Hà Lan còn được 
coi là cửa ngõ để vào thị trường EU, nơi trung 
chuyển hàng hóa hàng đầu châu Âu và thế giới.
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Thị trường xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2021

Thị trường
Tháng 

3/2021 
(Nghìn 
USD)

So với 
tháng 

3/2020 
(%)

3 tháng 
2021 

(Nghìn 
USD)

So với 3 
tháng 2020 

(%)

Tỷ trọng 3 tháng (%)

Năm 2021 Năm 2020

Tổng  50.277 65,6  123.981 51,7 100,0 100,0
Hoa Kỳ  32.341 72,2  81.219 58,8 65,5 62,6
Nhật Bản  7.226 28,1  18.422 8,0 14,9 20,9
Trung Quốc  2.749 163,4  4.830 159,5 3,9 2,3
Anh  1.804 87,0  3.486 41,7 2,8 3,0
Úc  809 75,4  2.010 100,9 1,6 1,2
Hàn Quốc  683 14,4  1.698 5,8 1,4 2,0
Hà Lan  141 -27,4  1.270 199,6 1,0 0,5
Ca-na-đa  391 5,6  1.180 5,1 1,0 1,4
Đài Loan  311 -13,5  749 -5,4 0,6 1,0
Bỉ  321 243,4  683 125,4 0,6 0,4
Thị trường khác  3.500 89,0  8.434 112,1 6,8 4,9

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

DUNG LƯỢNG THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU ĐỒ NỘI THẤT BẰNG GỖ CỦA ÚC VÀ THỊ PHẦN CỦA 
VIỆT NAM

Theo số liệu thống kê từ Trung tâm Thương 
mại Quốc tế (ITC), trị giá nhập khẩu đồ nội thất 
bằng gỗ của Úc trong giai đoạn 2016 – 2020 đạt 
trung bình gần 1,5 tỷ USD mỗi năm, với tốc độ tăng 
trưởng bình quân là 2,2%/năm. 

Trong năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng 
bởi dịch Covid-19 nhưng trị giá nhập khẩu đồ nội 
thất bằng gỗ của Úc vẫn tăng, đạt 1,56 tỷ USD, tăng 
4,6% so với năm 2019. Tính đến tháng 2/2021, trị 
giá nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Úc đạt 155,5 
triệu USD, tăng 90,7% so với tháng 2/2020. Tính 
chung, 2 tháng đầu năm 2021, trị giá nhập khẩu đồ 
nội thất bằng gỗ của Úc đạt 320,5 triệu USD, tăng 
44,8% so với cùng kỳ năm 2020. Những tháng đầu 
năm 2021, trong khi nhiều nước đang phải đối phó 
với dịch bệnh bùng phát trở lại thì tình hình dịch 
bệnh ở Úc tương đối ổn định, vì vậy nhu cầu tiêu thụ 
hàng hóa tại Úc tăng.

Thị trường xây dựng tại Úc đang bùng nổ kéo 
theo nhu cầu về đồ nội thất và các sản phẩm gỗ tăng 
mạnh tại thị trường này. Theo Thương vụ Việt Nam 
tại Úc, hiện nay, thị trường xây dựng và vật liệu xây 
dựng Úc đang tăng mạnh, trong đó tổng đơn vị nhà 
ở được điều chỉnh theo mùa đạt 51.055 căn, tăng 
18,6%; các dự án xây dựng nhà ở tư nhân mới khởi 
công đạt 33.761 căn nhà, tăng 26,6%; các dự án nhà 
ở khác của khu vực tư nhân đạt 16.049 công trình, 
tăng 4,1%; tổng giá trị các công trình đã hoàn thành 
đạt 29,4 tỷ AUD, tăng 0,1%.

Nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Úc giai đoạn 2016 – 2020
(ĐVT: Tỷ USD)

Nguồn: ITC
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Nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Úc năm 2020 - 2021 (ĐVT: Triệu USD)

Nguồn: ITC
Trong 2 tháng đầu năm 2021, Úc tăng mạnh 

nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ từ các thị trường, 
trong đó Việt Nam là thị trường cung cấp đồ nội 
thất bằng gỗ lớn thứ 2 cho Úc, đạt 39,15 triệu USD, 
tăng 66,9% so với cùng kỳ năm 2020. Tỷ trọng 
nhập khẩu từ Việt Nam chiếm 12,2% tổng trị giá 

nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Úc, tăng 1,6 điểm 
phần trăm so với cùng kỳ năm 2020. Tỷ trọng xuất 
khẩu vẫn thấp, trong khi nhu cầu thị trường lớn là 
cơ hội để các doanh nghiệp đồ nội thất bằng gỗ của 
Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Úc 
trong thời gian tới.

Thị trường cung cấp đồ nội thất bằng gỗ cho Úc 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  155.517 90,7  320.506 44,8 100,0 100,0
Trung Quốc  104.676 114,4  219.931 49,3 68,6 66,6
Việt Nam  19.958 117,6  39.149 66,9 12,2 10,6
Ma-lai-xi-a  11.244 41,9  22.294 32,4 7,0 7,6
In-đô-nê-xi-a  4.754 53,7  9.283 44,3 2,9 2,9
Ý  3.659 6,2  7.221 -15,8 2,3 3,9
Ấn Độ  3.033 59,1  6.120 65,0 1,9 1,7
Thái Lan  1.604 6,9  2.798 -8,3 0,9 1,4
Ba Lan  780 -7,7  1.700 -10,7 0,5 0,9
Đài Loan  932 363,7  1.686 209,9 0,5 0,2
Niu Di-lân  268 -21,4  838 -23,0 0,3 0,5
Thị trường khác  4.609 6,7  9.486 12,7 3,0 3,8

Nguồn: ITC
Ghế khung gỗ, đồ nội thất phòng khách và 

phòng ăn, đồ nội thất phòng ngủ là 3 mặt hàng chính 
Úc nhập khẩu trong 2 tháng đầu năm 2021, tỷ trọng 
nhập khẩu 3 mặt hàng này chiếm 92,9% tổng trị giá 
nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Úc. Trong đó, mặt 
hàng ghế khung gỗ đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất, 

tiếp theo là đồ nội thất phòng ngủ, đồ nội thất phòng 
khách và phòng ăn. 

Đáng chú ý, trị giá nhập khẩu đồ nội thất nhà 
bếp của Úc giảm trong 2 tháng đầu năm 2021, đây là 
mặt hàng duy nhất trong cơ cấu mặt hàng đồ nội thất 
bằng gỗ Úc nhập khẩu có trị giá giảm.

Úc nhập khẩu mặt hàng đồ nội thất bằng gỗ tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2021

Mã HS Tên hàng
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 155.517 90,7 320.506 44,8 100,0 100,0
940161 + 940169 Ghế khung gỗ  60.101 107,7  126.980 56,0 39,6 36,8

940360 Đồ nội thất phòng khách 
và phòng ăn  50.250 83,4  103.656 39,5 32,3 33,6

940350 Đồ nội thất phòng ngủ  33.815 96,6  67.283 48,3 21,0 20,5
940340 Đồ nội thất nhà bếp  7.193 36,0  13.242 -1,0 4,1 6,0
940330 Đồ nội thất văn phòng  4.158 51,8  9.345 34,8 2,9 3,1

Nguồn: ITC
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TIN CHÍNH SÁCH/CHUYÊN ĐỀ

THAY ĐỔI MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN LƯU HÀNH TỰ DO 
 TỪ NGÀY 01/7/2021 CỦA CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN

Văn phòng SPS Bộ Công Thương - Cục Xuất 
nhập khẩu nhận được văn bản số 69/SPS-BNNVN 
ngày 04 tháng 5 năm 2021 của Văn phòng SPS Việt 
Nam - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về 
việc thay đổi mẫu Giấy chứng nhận lưu hành tự do 
từ ngày 01/7/2021 của Chính phủ Nhật Bản. 

Theo đó, kể từ ngày 01/7/2021, Chính phủ 
Nhật Bản sẽ thay đổi mẫu Giấy chứng nhận lưu 
hành tự do. Mẫu Giấy chứng nhận lưu hành tự 
do được in trên giấy phòng chống giả mạo của Bộ 
Nông Lâm Ngư nghiệp Nhật Bản với mẫu in có 
chữ MAFF (Ministry of Agraiculture Forestry and 
Fishieries) (phụ lục 1) sẽ sử dụng mẫu giấy in có 

chữ “Government of JAPAN” - phụ lục 2, sử dụng 
thống nhất mẫu giấy in của Chính phủ Nhật Bản 
(mẫu giấy gửi kèm theo).

Trong trường hợp phát sinh vướng mắc, 
đề nghị phản hồi kịp thời đến Văn phòng SPS 
Việt Nam (địa chỉ: Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba 
Đình, Hà Nội; điện thoại: 024.37344764; email: 
spsvietnam@mard.gov.vn) hoặc Văn phòng SPS 
Bộ Công Thương (địa chỉ: Số 54 Hai Bà Trưng, 
Hoàn Kiếm, Hà Nội; điện thoại: 024.222.05438; 
email: xnk-ns@moit.gov.vn) để xây dựng phương 
án xử lý phù hợp, tránh gây ảnh hưởng đến tiến độ 
xuất khẩu hàng hóa.

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.


