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TÌNH HÌNH CHUNG

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

 ▶ Cao su: Trong 6 tháng đầu năm 2021, sau 
khi đạt đỉnh vào tháng 2/2021, giá cao su tại Sở giao 
dịch hàng hóa Osaka Exchange và sàn giao dịch 
hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) có xu hướng 
giảm. ANRPC dự báo triển vọng thị trường cao su 
trong ngắn hạn không khả quan do: Sự gián đoạn 
về hậu cần, cước phí vận chuyển đường biển tăng, 
việc vận chuyển bị chậm trễ, thiếu chip ảnh hưởng 
đến ngành sản xuất ô tô, tiêu thụ ô tô chậm lại, sự 
gia tăng nguồn cung cao su tự nhiên... Các tháng 
đầu năm 2021, nhập khẩu cao su của hầu hết các 
thị trường lớn trên thế giới đều tăng so với cùng 
kỳ năm 2020. Trong đó tăng mạnh nhất là khối thị 
trường EU27, Ma-lai-xi-a, Ấn Độ.

 ▶ Cà phê: Quý II/2021, giá cà phê thế giới biến 
động theo xu hướng tăng so với quý I/2021. Cuối 
tháng 7/2021, giá cà phê thế giới liên tục ghi nhận ở 
mức cao lịch sử. 5 tháng đầu năm 2021, cho dù dịch 
Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều nền kinh tế lớn 
như: Hoa Kỳ, châu Âu và một số quốc gia châu Á vẫn 
tăng nhập khẩu cà phê.

 ▶ Hạt điều: Tháng 7/2021, giá hạt điều thô xuất 
khẩu tại Ni-giê-ri-a ổn định so với tháng 6/2021; giá 
hạt điều tại Ga-na tăng 5,94%; giá tại Bờ Biển Ngà 

tăng 8,1%, lên mức 1.337,5 USD/tấn. Lượng hạt điều 
tiêu thụ tại thị trường Đức dự tính sẽ tăng trưởng 
bình quân 4,1% trong giai đoạn 2020-2025.

 ▶ Rau quả: Trên thị trường trái cây toàn cầu, 
trái bơ được dự báo là trái cây được xuất khẩu nhiều 
nhất vào năm 2030, đạt 30,9 triệu tấn, vượt qua dứa 
và xoài. 

 ▶ Sắn và sản phẩm từ sắn: Trong 6 tháng đầu 
năm 2021, giá sắn lát và tinh bột sắn tại Thái Lan 
tương đối ổn định.

 ▶ Thủy sản: Xuất khẩu tôm của Ê-cu-a-đo 6 
tháng đầu năm 2021 tăng 10,5% về trị giá so với 
cùng kỳ năm 2020. Cơ cấu thị trường xuất khẩu tôm 
của Ê-cu-a-đo có nhiều biến động. Giá thủy sản tại 
thị trường Trung Quốc tăng mạnh do nguồn cung 
thấp hơn nhu cầu. Xuất khẩu thủy sản của Ấn Độ 
sang thị trường Trung Quốc đang gặp khó khăn 
khi Cơ quan Hải quan Trung Quốc kiểm tra từng 
container thủy sản nhập khẩu từ nước này.

 ▶ Gỗ và sản phẩm gỗ: Xuất khẩu đồ nội thất 
của Thổ Nhĩ Kỳ đạt 2 tỷ USD trong nửa đầu năm 
2021, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2020. Xuất khẩu 
gỗ tròn của Nga cũng tăng mạnh cả về lượng và trị 
giá so với cùng kỳ năm trước.
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THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

 ▶ Cao su:  Trong quý II/2021, các chủng loại 
cao su xuất khẩu phần lớn đều tăng so với cùng kỳ 
năm 2020. Thị phần cao su của Việt Nam trong tổng 
nhập khẩu của hầu hết các nước nhập khẩu lớn trên 
thế giới đều tăng hoặc giữ ổn định, riêng thị phần 
trong tổng nhập khẩu của EU giảm còn 0,8% trong 4 
tháng đầu năm 2021 từ mức 1,4% trong 4 tháng đầu 
năm 2020.

 ▶ Cà phê: Giá cà phê Robusta tại thị trường nội 
địa trong quý II/2021 biến động theo xu hướng tăng 
so với quý I/2021; Xu hướng tăng giá kéo dài sang cả 
tháng 7/2021. Quý II/2021, diễn biến phức tạp của 
làn sóng Covid-19 lần thứ 4 đã tác động tiêu cực lên 
hoạt động xuất khẩu cà phê của Việt Nam.

 ▶ Hạt điều: Xuất khẩu hạt điều của Việt Nam 
trong quý II/2021 đạt 160,1 nghìn tấn, trị giá 980,91 
triệu USD, tăng 42,7% về lượng và tăng 49,3% về trị 
giá so với quý I/2021; so với quý II/2020 tăng 24,1% 
về lượng và tăng 20,6% về trị giá. Thị phần hạt điều 
của Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Đức, Pháp, 
Ca-na-đa, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ và Úc tăng.

 ▶ Rau quả: Xuất khẩu hàng rau quả trong 
quý II/2021 đạt 1,06 tỷ USD, tăng 22,3% so với quý 
II/2020. Thị phần hàng rau quả (Mã HS 06,07,08 và 
20, trong đó mã HS08 trừ đi mã 080131 và 080132) 

của Việt Nam trong tổng trị giá nhập khẩu hàng rau 
quả của thế giới giảm.

 ▶ Sắn và sản phẩm từ sắn: Hiện các nhà máy 
tinh bột sắn tại Đắk Lắk ngừng hoạt động do ảnh 
hưởng của dịch Covid-19 khiến thu hoạch và vận 
chuyển sắn củ gặp khó khăn. Giá tinh bột sắn tại Tây 
Ninh giảm mạnh do tiêu thụ nội địa và xuất khẩu đều 
chậm do ảnh hưởng của dịch bệnh. Xuất khẩu sắn 
và các sản phẩm sắn của Việt Nam trong quý II/2021 
tiếp tục phục hồi nhờ nhu cầu sắn và các sản phẩm 
sắn toàn cầu tăng.

 ▶ Thủy sản: Xuất khẩu thủy sản quý II/2021 
tăng mạnh so với quý trước đó và so với cùng kỳ năm 
2020. Trong các tháng đầu năm 2021, thị phần thủy 
sản của Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Hoa Kỳ, 
Ý, Đức, Hàn Quốc tăng; trong khi thị phần trong tổng 
nhập khẩu của Nhật Bản, Trung Quốc, Tây Ban Nha, 
Pháp giảm.

 ▶ Gỗ và sản phẩm gỗ: Xuất khẩu gỗ và sản 
phẩm gỗ trong quý II/2021 đạt 4,42 tỷ USD, tăng 
69% so với quý trước, tăng 81,7% so với quý II/2020. 
Trong đó, trị giá xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 3,44 tỷ 
USD, tăng 95% so với cùng kỳ năm 2020. Thị phần đồ 
nội thất bằng gỗ của Việt Nam trong tổng trị giá nhập 
khẩu đồ nội thất bằng gỗ trên toàn cầu tăng.
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THỊ TRƯỜNG CAO SU
Trong 6 tháng đầu năm 2021, sau khi đạt đỉnh vào tháng 2/2021, giá cao su tại Sở giao dịch hàng hóa 

Osaka Exchange và sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) có xu hướng giảm.

ANRPC dự báo triển vọng thị trường cao su trong ngắn hạn không khả quan do: Sự gián đoạn về hậu 
cần, cước phí vận chuyển đường biển tăng, việc vận chuyển bị chậm trễ, thiếu chip ảnh hưởng đến ngành sản 
xuất ô tô, tiêu thụ ô tô chậm lại, sự gia tăng nguồn cung cao su tự nhiên...

Trong các tháng đầu năm 2021, nhập khẩu cao su của hầu hết các thị trường lớn trên thế giới đều 
tăng so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó tăng mạnh nhất là khối thị trường EU27, Ma-lai-xi-a, Ấn Độ.

Cuối tháng 7/2021, giá mủ cao su nguyên liệu tại Bình Phước dao động trong khoảng 315 330 Đ/độ TSC. 

Trong quý II/2021, các chủng loại cao su xuất khẩu phần lớn đều tăng so với cùng kỳ năm 2020.

Thị phần cao su của Việt Nam trong tổng nhập khẩu của hầu hết các nước nhập khẩu lớn trên thế giới 
đều tăng hoặc giữ ổn định, riêng thị phần trong tổng nhập khẩu của EU giảm còn 0,8% trong 4 tháng đầu năm 
2021 từ mức 1,4% trong 4 tháng đầu năm 2020.

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚITHỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI
Trong 6 tháng đầu năm 2021, 

giá cao su tại các sàn giao dịch chủ 
chốt trên thế giới biến động mạnh. 
Giá cao su tại sàn Osaka và Sàn giao 
dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải 
(SHFE) đạt đỉnh 6 tháng đầu năm 
vào tháng 2, giảm trong tháng 3 và 
4, phục hồi trong tháng 5 và giảm 
trở lại từ tháng đầu tháng 6/2021 
cho đến nay. Trong khi đó, giá cao 

su tại Thái Lan đạt đỉnh 6 tháng 
vào ngày 1/6/2021. Mặc dù giảm 
so với đầu năm 2021, nhưng cuối 
tháng 7/2021, giá cao su trên thị 
trường châu Á vẫn tăng mạnh so 
với cùng kỳ năm 2020. Cụ thể:

+ Tại Sở giao dịch hàng hóa 
Osaka Exchange (OSE) Nhật Bản, 
giá cao su đạt đỉnh 6 tháng ở mức 
282,8 Yên/kg (ngày 25/2/2021), 

sau đó giảm xuống mức 220,5 
Yên/kg (ngày 13/4/2021), phục 
hồi lên mức 261 Yên/kg (ngày 
25/5/2021) rồi giảm trở lại. Ngày 
28/7/2021, giá cao su RSS3 giao kỳ 
hạn tháng 8/2021 giao dịch ở mức 
210 Yên/kg (tương đương 1,91 
USD/kg), giảm 9,2% so với cuối 
tháng 6/2021, nhưng tăng 32,1% 
so với cùng kỳ năm 2020. 

Diễn biến giá cao su RSS3 tại sàn Osaka từ đầu năm 2021 đến nay (ĐVT: Yên/kg)

Nguồn: cf.market-info.jp
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Tại Sàn giao dịch hàng hóa 
tương lai Thượng Hải (SHFE), 
giá cao su đạt đỉnh 6 tháng 
ở mức 17.020 NDT/tấn vào 
ngày 25/2/2021, giảm xuống 
mức 12.275 NDT/tấn vào ngày 

22/6/2021 rồi phục hồi trở lại. 
Ngày 28/7/2021, giá cao su RSS3 
giao kỳ hạn tháng 8/2021 ở mức 
13.090 NDT/tấn (tương đương 
2,01 USD/kg), tăng 3,3% so với 
cuối tháng 6/2021 và tăng 23% 

so với cùng kỳ năm 2020. Nguồn 
cung găng tay cao su từ Ma-lai-xi-a 
bị gián đoạn và nhu cầu ở các cơ sở 
cung cấp tại Trung Quốc tăng đột 
biến đã đẩy giá cao su ở Thượng 
Hải liên tiếp tăng trong tháng này.

Diễn biến giá cao su giao tại sàn SHFE từ đầu năm 2021 đến nay (ĐVT: NDT/tấn)

Nguồn: shfe.com.cn
+ Tại Thái Lan, giá cao su đạt 

đỉnh 6 tháng ở mức 73,85 Baht/kg 
vào ngày 1/6/2021, sau đó có xu 
hướng giảm cho đến cuối tháng 

7/2021. Ngày 27/7/2021, giá cao 
su RSS 3 chào bán ở mức 55,6 
Baht/kg (tương đương 1,67 USD/
kg), giảm 7,8% so với cuối tháng 

6/2021, nhưng tăng 17,6% so với 
cùng kỳ năm 2020.

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

Nguồn: thainr.com

Dự báo: ANRPC dự báo triển 
vọng thị trường cao su trong ngắn 
hạn không khả quan do: Sự gián 
đoạn về hậu cần, cước phí vận 
chuyển đường biển tăng, việc vận 
chuyển bị chậm trễ, thiếu chip ảnh 
hưởng đến ngành sản xuất ô tô, 
tiêu thụ ô tô chậm lại, sự gia tăng 
nguồn cung cao su tự nhiên...

Nhu cầu cao su tự nhiên trên 
toàn cầu trong tháng 6/2021 
ước tính không tăng so với tháng 

trước đó, chủ yếu do nhu cầu ở  
Trung Quốc yếu đi. Hoạt động 
sản xuất ở Trung Quốc - quốc gia 
chiếm hơn 40% tiêu thụ cao su 
tự nhiên toàn cầu - trong tháng 
6/2021 đã chậm lại do thiếu chíp 
và gián đoạn chuỗi cung ứng do 
Covid-19 bùng phát ở tỉnh Quảng 
Đông. ANRPC đã từng kỳ vọng nhu 
cầu yếu ở Trung Quốc và nhiều nơi 
khác trên thế giới sẽ được bù lại 
một phần bởi nhu cầu mạnh lên ở 

Mỹ, châu Âu và Ấn Độ. Tuy nhiên, 
dịch bệnh tái bùng phát phức tạp 
ở cả 3 thị trường này khiến cho 
nhu cầu không được khả quan.

Từ chỗ lạc quan về các thị 
trường Hoa Kỳ, Châu Âu và Ấn Độ, 
ANRPC trong báo cáo mới nhất đã 
lo ngại về khả năng nhu cầu cao su 
ở Ấn Độ và khu vực ASEAN trong 
ngắn hạn sẽ giảm do tốc độ tiêm 
chủng Covid-19 chậm.

Trong khi đó, mặc dù thu 
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hoạch bị ảnh hưởng bởi các biện 
pháp kiểm soát dịch Covid-19 tại 
một số quốc gia có thể ảnh hưởng 
một phần đến nguồn cung cao su, 
nhưng nguồn cung cao su toàn 

cầu đã tăng đáng kể từ tháng 
6/2021 khi mùa Đông ở một số 
nước sản xuất cao su lớn đã kết 
thúc. Theo ANRPC, nguồn cung 
cao su của thế giới trong tháng 

7/2021 dự kiến tăng 11,3% so với 
tháng 6/2021, lên 1,1 triệu tấn. 
Nguồn cung cao su tự nhiên tháng 
7/2021 tăng cũng ảnh hưởng đến 
giá mặt hàng.

THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
Giá mủ cao su nguyên liệu 

tại Bình Phước có xu hướng tăng 
mạnh trong tháng 5 và tháng 
6/2021; giá mủ cao su tự nhiên 
dạng nước tại Đồng Nai cũng có xu 

hướng tăng, hiện dao động quanh 
mức 10.500 đồng/kg.

Cuối tháng 7/2021, giá mủ 
cao su nguyên liệu tại Bình Phước 
dao động trong khoảng 315 - 330 

Đ/độ TSC. Trong khi Công ty TNHH 
MTV Cao su Đồng Nai 4 lần thông 
báo điều chỉnh giá thu mua một 
số chủng loại mủ cao su tiểu điền 
trong tháng 7/2021, cụ thể:

Giá thu mua mủ cao su của Công ty TNHH MTV Cao su Đồng Nai

Chủng loại ĐVT Ngày 
27/5/2021

Ngày 
30/6/2021

Ngày 
2/7/2021

Ngày 
7/7/2021

Ngày 
13/7/2021

Ngày 
28/7/2021

Mủ cao su nước loại 1 Đ/độ TSC 380 323 318 308 303 310
Mủ cao su nước loại 2 Đ/độ TSC 373 316 311 301 296 303
Mủ chén khô đ/kg 13.500 12.100 11.800 12.200 12.200 12.500
Mủ chén vừa đ/kg 12.500 11.100 10.800 11.200 11.200 11.500
Mủ chén ướt đ/kg 8.000 6.600 6.300 6.700 6.700 7.000
Mủ đông khô đ/kg 11.300 9.900 9.600 10.000 10.000 10.300
Mủ đông vừa đ/kg 9.700 8.300 8.000 8.400 8.400 8.700
Mủ đông ướt đ/kg 7.300 5.900 5.600 6.000 6.000 6.300
Mủ dây khô đ/kg 12.900 11.500 11.200 11.600 11.600 11.900
Mủ dây ướt đ/kg 9.800 8.400 8.100 8.500 8.500 8.800
Mủ tận thu đ/kg 3.500 2.000 1.800 1.900 1.900 2.100

Nguồn: Công ty TNHH MTV Cao su Đồng Nai

TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CAO SU CỦA VIỆT NAM

Theo tính toán từ số liệu 
thống kê của Tổng cục Hải quan, 
trong quý II/2021, xuất khẩu cao 
su của Việt Nam đạt 308,04 nghìn 
tấn, trị giá 528,97 triệu USD, tăng 
21,8% về lượng và tăng 73,3% về 

trị giá so với cùng kỳ năm 2020. 
Theo số liệu thống kê cho thấy, 
xuất khẩu cao su của Việt Nam 
trong quý II/2021 tiếp tục phục 
hồi nhờ nhu cầu tiêu thụ cao su 
toàn cầu tăng. 

Tính chung 6 tháng đầu 
năm 2021, xuất khẩu cao su của  
Việt Nam đạt 714,32 nghìn tấn, 
trị giá 1,2 tỷ USD, tăng 48,2% về 
lượng và tăng 88,5% về trị giá so 
với cùng kỳ năm 2020.

Trị giá xuất khẩu cao su qua các quý từ năm 2019 – 2021  
(Đơn vị tính: triệu USD)

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

Về thị trường xuất khẩu: 
Trong quý II/2021, cao su của  
Việt Nam chủ yếu được xuất khẩu 

sang khu vực châu Á, chiếm tới 
84,6% tổng trị giá xuất khẩu cao 
su của cả nước, đạt 264,02 nghìn 

tấn, trị giá 447,68 triệu USD, tăng 
14,2% về lượng và tăng 61,6% về 
trị giá so với cùng kỳ năm 2020. 
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Cơ cấu khu vực xuất khẩu cao su của Việt Nam (Tỷ trọng tính theo trị giá)
Quý II/2020 Quý II/2021

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan
Trong quý II/2021, xuất khẩu 

cao su của Việt Nam sang hầu hết 
các thị trường đều tăng trưởng 
mạnh. Trong đó, Trung Quốc vẫn 
là thị trường lớn nhất tiêu thụ cao 
su của Việt Nam, với 201,47 nghìn 
tấn, trị giá 330,67 triệu USD, tăng 

3% về lượng và tăng 43,3% về 
trị giá so với cùng kỳ năm 2020, 
chiếm 62,5% trong tổng trị giá 
xuất khẩu cao su của cả nước. 

Thị trường xuất khẩu lớn 
thứ hai là Ấn Độ với 14,54 nghìn 

tấn, trị giá 26,63 triệu USD, tăng 
104,7% về lượng và tăng 188,4% 
về trị giá so với cùng kỳ năm 2020, 
chiếm 5% trong tổng trị giá xuất 
khẩu cao su của cả nước trong quý 
II/2021.

Cơ cấu thị trường chính xuất khẩu cao su của Việt Nam (Tỷ trọng tính theo trị giá)
Quý II/2020 Quý II/2021

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

Về chủng loại xuất khẩu: Trong 
quý II/2021, các chủng loại cao su 
xuất khẩu phần lớn đều tăng so 
với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, 
hỗn hợp cao su tự nhiên và cao 
su tổng hợp (HS 400280) chiếm 
65,6% tổng trị giá cao su xuất khẩu 
của cả nước, đạt 172,95 nghìn tấn, 
trị giá 288,67 triệu USD, tăng 4,7% 

về lượng và tăng 44,2% về trị giá 
so với cùng kỳ năm 2020. Trong 
đó, xuất khẩu sang Trung Quốc 
chiếm 99,6% tổng trị giá hỗn hợp 
cao su tự nhiên và cao su tổng hợp 
xuất khẩu của cả nước, với 172,33 
nghìn tấn, trị giá 287,43 triệu USD, 
tăng 7,3% về lượng và tăng 47,4% 
về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Về giá xuất khẩu: trong quý 
II/2021, giá xuất khẩu bình quân 
các chủng loại cao su hầu hết đều 
tăng so với cùng kỳ năm 2020, trừ 
cao su tổng hợp, cao su tái sinh, 
cao su hỗn hợp (HS 4005) và cao 
su dạng Crếp có giá xuất khẩu bình 
quân giảm. 

Cơ cấu chủng loại cao su xuất khẩu của Việt Nam (Tỷ trọng tính theo trị giá)
Quý II/2020 Quý II/2021

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam 
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DUNG LƯỢNG THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU CAO SU CỦA CÁC QUỐC GIA NHẬP KHẨU 
HÀNG ĐẦU VÀ THỊ PHẦN CỦA VIỆT NAM

Theo số liệu thống kê cho 
thấy, trong các tháng đầu năm 
2021, nhập khẩu cao su của hầu 
hết các thị trường lớn trên thế 
giới đều tăng so với cùng kỳ năm 
2020. Trong đó tăng mạnh nhất là 
khối thị trường EU27, Ma-lai-xi-a, 
Ấn Độ và nhập khẩu cao su từ  
Việt Nam của các thị trường này 
đều tăng so với cùng kỳ năm 2020. 
Tuy nhiên, ngoài Trung Quốc thì 
thị phần cao su của Việt Nam 
tại các thị trường này vẫn ở 
mức thấp.

EU: trong 4 tháng đầu năm 
2021, EU là thị trường nhập 
khẩu cao su lớn nhất thế giới, 
kim ngạch đạt 7,78 tỷ USD, 
tăng 120% so với cùng kỳ năm 
2020. Trong đó, EU nhập khẩu 
cao su từ Việt Nam đạt 66,02 
triệu USD, tăng 37,4% so với 
cùng kỳ năm 2020, thị phần 
cao su Việt Nam chỉ chiếm 
0,8% trong tổng trị giá nhập 
khẩu cao su của EU trong 4 
tháng đầu năm 2021, giảm 
so với mức 1,4% của cùng kỳ 
năm 2020. Triển vọng xuất 
khẩu cao su trong thời gian 
tới sang các quốc gia EU sẽ 
vẫn khả quan khi nhu cầu dự báo 
sẽ tiếp tục tăng, trong khi nguồn 
cung chưa thể sớm hồi phục.

Trung Quốc: 5 tháng đầu năm 
2021, Trung Quốc là thị trường 
nhập khẩu cao su lớn thứ hai thế 
giới, đạt 5,14 tỷ USD, tăng 29,7% 
so với cùng kỳ năm 2020. Trong 
đó, Trung Quốc nhập khẩu cao su 
từ Việt Nam đạt 770 triệu USD, 
tăng 77,3% so với cùng kỳ năm 
2020, thị phần cao su Việt Nam 
chiếm 15% trong tổng trị giá nhập 
khẩu cao su của Trung Quốc trong 

5 tháng đầu năm 2021, tăng so 
với mức 11% của cùng kỳ năm 
2020. Nguồn cung cao su toàn cầu 
bị ảnh hưởng do tình trạng thiếu 
container vận chuyển quay trở lại, 

việc Trung Quốc tăng cường dự 
trữ và dịch bệnh hoành hành cũng 
ảnh hưởng đến sản lượng cao su 
cung cấp ra thị trường. Xuất khẩu 
cao su của Việt Nam trong thời 
gian tới sẽ tiếp tục tăng nhờ nhu 
cầu từ Trung Quốc, thị trường 
xuất khẩu cao su lớn nhất của  
Việt Nam với lợi thế về vị trí địa 
lý và là thị trường truyền thống. 
Đồng thời giá cao su cũng ở mức 

cao so với cùng kỳ năm 2020.
Hoa Kỳ: 5 tháng đầu 

năm 2021, nhập khẩu cao su 
của Hoa Kỳ đạt 1,68 tỷ USD, 
tăng 10,6% so với cùng kỳ 
năm 2020. Trong đó, Hoa Kỳ 
nhập khẩu cao su từ Việt 
Nam đạt 36,7 triệu USD, tăng 
75,4% so với cùng kỳ năm 
2020, thị phần cao su Việt 
Nam chiếm 2,2% trong tổng 
trị giá nhập khẩu cao su của  
Hoa Kỳ trong 5 tháng đầu 
năm 2021, tăng so với mức 
1,4% của cùng kỳ năm 2020. 
Triển vọng xuất khẩu cao 
su của Việt Nam trong thời 
gian tới sẽ phụ thuộc vào 
chiến dịch tiêm chủng tích 
cực ở các nền kinh tế phát 

triển - là yếu tố hỗ trợ phục hồi 
sản xuất và làm tăng nhu cầu 
cao su toàn cầu, nhất là ở những 
thị trường như Trung Quốc,  
Hoa Kỳ và châu Âu. 

Các thị trường nhập khẩu cao su lớn nhất thế giới trong 5 tháng đầu năm 2021 và thị phần của Việt Nam

Thị trường

 Tháng 
1/2021 
(triệu 
USD) 

 Tháng 
2/2021 
(triệu 
USD) 

 Tháng 
3/2021 
(triệu 
USD) 

 Tháng 
4/2021 
(triệu 
USD) 

 Tháng 
5/2021 
(triệu 
USD) 

Tổng các 
tháng 
đầu 
năm 
2021 
(triệu 
USD) 

 So với 
cùng 

kỳ năm 
2020 
(%) 

 Thị phần cao su của 
Việt Nam/tổng nhập 

khẩu (%) 

Các tháng 
đầu năm 

2020

Các tháng 
đầu năm 

2021 
EU (27) 879,2 1.007,8 1.183,8 1.176,4 7.785,1 120 1,4 0,8
Trung Quốc * 1.128,9 741,4 1.286,3 1.091,3 897,2 5.145,1 29,7 11 15
Ma-lai-xi-a 407,6 414,1 459,0 424,3 419,3 2.124,3 134,5 0,6 0,5
Hoa Kỳ 264,1 294,8 396,5 340,1 386,6 1.682,1 10,6 1,4 2,2
Ấn Độ** 181,3 189,7 223,0 209,0 802,9 72,4 7,3 8,1
Nhật Bản 135,8 144,0 186,1 176,9 159,3 802,0 33,2 1,2 1,1
Thái Lan 124,6 139,0 151,9 142,9 151,7 710,1 52,2 0,2 0,2
Hàn Quốc 84,2 79,9 110,5 92,9 103,6 471,1 29,5 6,7 7,2

Nguồn: ITC, * số liệu tháng 4 và 5 bổ sung từ Cơ quan Hải quan Trung Quốc,  
** Ấn Độ theo số liệu của Bộ Thương mại Ấn Độ
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Quý II/2021, giá cà phê thế giới biến động theo xu hướng tăng so với quý I/2021. Cuối tháng 7/2021, 
giá cà phê thế giới liên tục ghi nhận ở mức cao lịch sử.

Giá cà phê Robusta tại thị trường nội địa trong quý II/2021 biến động theo xu hướng tăng so với quý 
I/2021; Xu hướng tăng giá kéo dài sang cả tháng 7/2021.

Quý II/2021, diễn biến phức tạp của làn sóng Covid-19 lần thứ 4 đã tác động tiêu cực lên hoạt động 
xuất khẩu cà phê của Việt Nam.

5 tháng đầu năm 2021, cho dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều nền kinh tế lớn như: Hoa Kỳ, 
châu Âu và một số quốc gia châu Á vẫn tăng nhập khẩu cà phê.

THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ

THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ THẾ GIỚI

Quý II/2021, giá cà phê thế giới biến động theo 
xu hướng tăng so với quý I/2021 do: (i) Diễn biến 
phức tạp của làn sóng Covid-19, tình trạng thiếu 
container rỗng kéo dài, giá cước phí tăng cao; (ii) 
Nguồn cung cà phê thiếu hụt do Việt Nam và một 
số nước sản xuất lớn chịu ảnh hưởng tiêu cực từ đại 
dịch Covid-19; (iii) Nhu cầu nhập khẩu của Hoa Kỳ, 
châu Âu tăng.

Tháng 7/2021, giá cà phê thế giới chững lại trong 
những ngày đầu tháng so với cuối tháng 6/2021, 
nhưng sau đó đã tăng mạnh trở lại. Những ngày cuối 

tháng 7/2021, giá cà phê thế giới liên tục ghi nhận 
ở mức cao lịch sử. Đợt sương giá nghiêm trọng tại  
Bra-xin và nguồn cung hạn chế từ Việt Nam khiến giá 
cà phê tăng mạnh.

+ Trên sàn giao dịch London, giá cà phê Robusta 
giao kỳ hạn tháng 11/2021 và tháng 1/2022 sau khi 
ghi nhận mức cao kỷ lục 1.975 USD/tấn và 1.960 USD/
tấn ngày 27/7/2021, ngày 28/7/2021 giảm xuống 
1.940 USD/tấn và 1.923 USD/tấn, nhưng so với ngày 
30/6/2021 vẫn tăng lần lượt là 14,8% và 13,3%.

Diễn biến giá cà phê Robusta giao kỳ hạn trên sàn giao dịch London trong 6 tháng đầu năm 2021
(ĐVT: USD/tấn)

Nguồn: Sàn giao dịch London
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+ Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica 
giao kỳ hạn tháng 3/2021, tháng 12/2021 và tháng 
3/2022 ghi nhận mức cao 207,8 Uscent/lb, 210,7 
Uscent/lb và 212,6 Uscent/lb vào ngày 27/7/2021, 

sang ngày 28/7/2021 giảm xuống 201,75 Uscent/
lb, 204,6 Uscent/lb và 206,55 Uscent/lb, nhưng so 
với ngày 30/6/2021 tăng lần lượt 25,9%, 25,4% và  
tăng 24,7%.

Diễn biến giá cà phê Arabica trên sàn giao dịch New York trong 6 tháng đầu năm 2021 (ĐVT: Uscent/lb)

Nguồn: Sàn giao dịch New York

+ Trên sàn giao dịch BMF của Bra-xin, ngày 
28/7/2021, giá cà phê giao kỳ hạn tháng 9/2021, 
tháng 12/2021 và tháng 3/2022 đạt lần lượt 250,05 
Uscent/lb, 256,8 Uscent/lb và 259,95 Uscent/lb, 
giảm nhẹ so với giá ngày 27/7/2021, nhưng so với 
ngày 30/6/2021 tăng mạnh lần lượt là 29,2%, 29,8% 
và 31%.

+ 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 1.984 USD/tấn, chênh lệch +55 USD/tấn, 
tăng 238 USD/tấn (tương đương mức tăng 13,6%) so 
với ngày 30/6/2021.

Dự báo giá cà phê thế giới tiếp tục xu hướng 
tăng. Các yếu tố hỗ trợ giá cà phê tăng (i) Nguồn cung 
hạn chế, nhu cầu tiêu thụ tăng trong bối cảnh dịch 
bệnh vẫn diễn biến phức tạp. Giá cước vận chuyển 
các tuyến Châu Á sang Châu Âu và Bắc Mỹ tiếp tục 

tăng cao, tình trạng thiếu container vẫn không được 
khắc phục dự kiến kéo dài tiếp. Các nhà nhập khẩu cà 
phê không muốn ký hợp đồng FOB, mà muốn người 
bán chịu toàn bộ chi phí bao gồm vận tải, bảo hiểm… 
khiến xuất khẩu cà phê gặp nhiều khó khăn; (ii) Bộ 
Nông nghiệp Hoa Kỳ dự báo, niên vụ 2021-2022, sản 
lượng cà phê của Việt Nam tăng 1,8 triệu bao lên 
30,8 triệu bao, xuất khẩu cà phê nhân dự báo tăng 
3,0 triệu bao lên 26,0 triệu bao, giúp giảm nhẹ tồn 
kho. (iii) Theo ước tính ban đầu, tình trạng sương giá 
tại Bra-xin sẽ làm sản lượng vụ mùa đang thu hoạch 
giảm khoảng 1% và khả năng sản lượng của niên vụ 
sau cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Thị trường tiếp tục thận 
trọng với dự báo nhiệt độ ở các vùng trồng cà phê 
vào đầu tháng 8 có khả năng chạm ngưỡng 00C và 
nguy cơ xuất hiện “sương giá đen”.

TRONG NƯỚC: GIÁ CÀ PHÊ TĂNG
Quý II/2021, giá cà phê Robusta tại thị trường nội 

địa biến động theo xu hướng tăng so với quý I/2021. 
Xu hướng tăng giá kéo dài sang cả tháng 7/2021.

Ngày 28/7/2021, giá cà phê tại thị trường nội địa 

tăng theo giá thế giới. Mức tăng từ 7,0 – 7,2% so với 
ngày 30/6/2021, lên mức 37.000 - 38.200 đồng/kg. 
Tại cảng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, giá cà phê 
tăng 6,8% so với ngày 30/6/2021, lên 39.400 đồng/kg.

Diễn biến giá cà phê Robusta trong nước trong 6 tháng đầu năm 2021

Nguồn: Tintaynguyen.com



SỐ TỔNG KẾT QUÝ II/2021 12 

XUẤT KHẨU CÀ PHÊ CỦA VIỆT NAM QUÝ II/2021 GIẢM 

Quý II/2021, diễn biến phức tạp của làn sóng 
Covid-19 lần thứ 4 đã tác động tiêu cực lên hoạt động 
xuất khẩu cà phê của Việt Nam. Theo số liệu thống kê 
từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cà phê của Việt Nam 
trong quý II/2021 đạt 390,4 nghìn tấn, trị giá 738,52 
triệu USD, giảm 12,8% về lượng và giảm 8,7% về trị 
giá so với quý I/2021, so với quý II/2020 giảm 8,1% về 
lượng, nhưng tăng 2,6% về trị giá. 

Theo ước tính, xuất khẩu cà phê của Việt Nam 
tháng 7/2021 đạt 110 nghìn tấn, trị giá 207 triệu USD, 
giảm 14,1% về lượng và giảm 16,7% về trị giá so với 
tháng 6/2021, so với tháng 7/2020 ổn định về lượng, 
nhưng tăng 5,9% về trị giá. Lũy kế 7 tháng đầu năm 
2021, xuất khẩu cà phê của Việt Nam ước đạt 953 
nghìn tấn, trị giá 1,754 tỷ USD, giảm 9,3% về lượng 
và giảm 1,7% về trị giá so với 7 tháng đầu năm 2020.

Dự báo xuất khẩu cà phê của Việt Nam thời gian 

tới sẽ vẫn đối mặt với nhiều khó khăn. Diễn biến 
phức tạp của dịch Covid-19, Việt Nam áp dụng lệnh 
giãn cách xã hội trên diện rộng, ảnh hưởng tiêu cực 
lên hoạt động sản xuất và vận chuyển hàng hóa. Bên 
cạnh đó, tình trạng thiếu hụt container rỗng tiếp tục 
kéo dài khiến chi phí tăng mạnh, làm giảm sức cạnh 
tranh của mặt hàng cà phê trên thị trường thế giới.

Trị giá xuất khẩu cà phê qua các quý giai đoạn 2019 – 2020
(ĐVT: triệu USD)

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Khu vực thị trường xuất khẩu
Quý II/2021, trị giá xuất khẩu cà phê sang hầu 

hết các châu lục giảm so với quý I/2021, trong đó, 
tốc độ giảm xuất khẩu sang châu Đại Dương cao nhất 

18,1%; mức giảm thấp nhất là sang châu Phi giảm 
0,5%. So với quý II/2020, xuất khẩu cà phê sang hầu 
hết các châu lục giảm, ngoại trừ châu Á tăng 30,9%.

Cơ cấu khu vực xuất khẩu cà phê trong quý II 
(tỷ trọng tính theo trị giá)

Quý II/2020 Quý II/2021

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan
Thị trường xuất khẩu
Quý II/2021, trị giá xuất khẩu cà phê sang hầu 

hết các thị trường chính giảm so với quý I/2021, 
ngoại trừ Nga, Tây Ban Nha, Bỉ, Trung Quốc, An-giê-ri, 

Thái Lan, Hoa Kỳ. So với quý II/2020, trị giá xuất khẩu 
cà phê sang nhiều thị trường chính giảm, ngoại trừ 
Đức, Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan.
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Cơ cấu thị trường xuất khẩu cà phê lớn trong quý II
(Tỷ trọng tính theo trị giá)

Quý II/2020 Quý II/2021

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

Chủng loại xuất khẩu
Quý II/2021, trị giá xuất khẩu cà phê Robusta 

và Arabica giảm so với quý I/2020, nhưng xuất khẩu 
cà phê chế biến và cà phê Excelsa tăng. So với quý 
II/2020, trị giá xuất khẩu hầu hết các chủng loại cà 
phê tăng, ngoại trừ cà phê Arabica.

6 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu cà phê Robusta 
đạt 729,7 nghìn tấn, trị giá 1,15 tỷ USD, giảm 9,3% 
về lượng và giảm 3,1% về trị giá so với 6 tháng đầu 
năm 2020.

Cơ cấu chủng loại cà phê xuất khẩu trong quý II
(Tỷ trọng tính theo trị giá)

Quý II/2020 Quý II/2021

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

DUNG LƯỢNG THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU CÀ PHÊ CỦA 10 THỊ TRƯỜNG LỚN VÀ THỊ 
PHẦN CỦA VIỆT NAM

5 tháng đầu năm 2021, cho dù dịch Covid-19 
diễn biến phức tạp, nhiều nền kinh tế lớn như:  
Hoa Kỳ, châu Âu và một số quốc gia châu Á vẫn tăng 
nhập khẩu cà phê. 

Đối với ngành cà phê Việt Nam, diễn biến phức 
tạp của làn sóng Covid-19 lần thứ 4 khiến hoạt động 
sản xuất, thu hoạch gặp nhiều khó khăn. Tình trạng 
thiếu container rỗng kéo dài và giá cước phí tăng 
cao làm giảm sức cạnh tranh của mặt hàng cà phê  
Việt Nam tại các thị trường xuất khẩu. Trong 5 tháng 
đầu năm 2021, hầu hết các thị trường nhập khẩu lớn 
tăng nhập khẩu cà phê từ các thị trường khác, nhưng 
giảm từ Việt Nam.

Với diễn biến phức tạp của làn sóng Covid-19 
lần thứ 4 tại Việt Nam, dự báo xuất khẩu cà phê của  

Việt Nam sang các thị trường nhập khẩu lớn như: 
Hoa Kỳ, châu Âu sẽ vẫn gặp khó khăn trong ngắn hạn. 
Khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, xuất khẩu cà 
phê của Việt Nam sẽ tăng mạnh trở lại.

- Thị trường Hoa Kỳ: 5 tháng đầu năm 2021,  
Hoa Kỳ nhập khẩu cà phê đạt 2,578 tỷ USD, tăng 5% 
so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, Hoa Kỳ nhập khẩu 
cà phê từ thị trường Việt Nam đạt 102,76 triệu USD, 
giảm 30,7% so với 5 tháng đầu năm 2020. Thị phần 
cà phê của Việt Nam chiếm 3,99% trong tổng giá trị 
nhập khẩu của Hoa Kỳ 5 tháng đầu năm 2021, thấp 
hơn so với mức 6,04% trong 5 tháng đầu năm 2020.

Theo khảo sát, người Hoa Kỳ tiêu thụ khoảng 400 
triệu tách cà phê mỗi ngày, khiến nước này trở thành 
nước tiêu thụ cà phê hàng đầu thế giới. 
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Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, 
nhu cầu tiêu thụ cà phê tại nhà của người dân Hoa Kỳ 
tăng cao. Theo khảo sát của Hiệp hội Cà phê Quốc gia 
Hoa Kỳ, hơn 70% người tiêu dùng thích pha cà phê tại 
nhà. Thị hiếu tiêu dùng của người dân Hoa Kỳ đã có 
sự chuyển đổi dần từ nước giải khát sang thức uống 
cà phê trong những năm gần đây. Thị trường cà phê 
Hoa Kỳ được dự báo sẽ tăng trưởng bình quân 4,8%/
năm trong giai đoạn 2020 – 2025.

- Thị trường Đức: 5 tháng đầu năm 2021, Đức 
nhập khẩu cà phê đạt 1,6 tỷ USD, tăng 7,5% so với 
cùng kỳ năm 2020. Trong đó, Đức nhập khẩu cà phê 
từ Việt Nam từ Việt Nam đạt 148,9 triệu USD, giảm 
26,9% so với 5 tháng đầu năm 2020. Thị phần cà phê 
của Việt Nam chiếm 5,78% trong tổng giá trị nhập 
khẩu của Đức trong 5 tháng đầu năm 2021, thấp hơn 
so với 8,29% trong 5 tháng đầu năm 2020.

Đức là nhà nhập khẩu cà phê lớn nhất tại châu 
Âu. Đức có ngành công nghiệp rang xay cà phê rất 

lớn, phục vụ thị trường nội địa và thị trường xuất 
khẩu trong và ngoài châu Âu. Các thị trường tái xuất 
cà phê nhân của Đức gồm: Ba Lan (chiếm 26%),  
Hoa Kỳ (chiếm 23%), Tây Ban Nha (10%), Hà Lan 
(8,4%), Pháp (7,3%) và CH Séc (4,5%).

Thị hiếu tiêu dùng của người dân Đức ưa chuộng 
cà phê Arabica và cà phê rang nhẹ. Mức tiêu thụ cà 
phê bình quân đầu người ở Đức đạt xấp xỉ 6,5 kg/
người/năm, cao hơn mức trung bình của EU khoảng 
5,2 kg/người/năm. 

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, 
Đức tăng nhập khẩu cà phê phục vụ nhu cầu tiêu thụ 
nội địa và xuất khẩu. Dự báo, mức tăng trưởng tiêu 
thụ cà phê của Đức sẽ tăng khoảng 3 – 5%. Nhu cầu 
về cà phê hữu cơ ở Đức tiếp tục tăng. Để tăng xuất 
khẩu vào thị trường cửa ngõ châu Âu này, doanh 
nghiệp phải đáp ứng được tiêu chuẩn khắt khe của 
thị trường, đồng thời quan tâm tới sản xuất cà phê 
hữu cơ.

10 thị trường nhập khẩu cà phê lớn nhất toàn cầu và thị phần của Việt Nam  
trong 5 tháng đầu năm 2021

Thị trường 
 Nhập khẩu từ thế giới  Nhập khẩu từ Việt Nam Thị phần nhập khẩu từ Việt 

Nam (%)
 5 tháng 2021 
(nghìn USD) 

So sánh 
(%)

 5 tháng 2021 
(nghìn USD) 

So sánh 
(%) 5 tháng 2021 5 tháng 2020

Hoa Kỳ 2.578.034 5,0 102.763 -30,7 3,99 6,04
Đức 1.602.519 7,2 148.898 -26,9 5,78 8,29
Pháp 1.256.033 17,1 18.338 -40,2 0,71 1,25
Nhật Bản 538.917 17,4 75.797 -7,3 2,94 3,33
Thụy Sỹ 413.812 27,3 12.280 -13,8 0,48 0,58
Tây Ban Nha 426.099 0,7 67.504 -36,4 2,62 4,32
Hàn Quốc 344.601 30,6 26.278 6,5 1,02 1,00
Anh 348.903 -14,1 23.546 -54,6 0,91 2,11
Nga 298.296 15,0 51.047 -19,1 1,98 2,57
Úc 203.008 26,4 9.567 -33,6 0,37 0,59

Nguồn: Trung tâm Thương mại Quốc tế
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Tháng 7/2021, giá hạt điều thô xuất khẩu tại Ni-giê-ri-a ổn định so với tháng 6/2021; giá hạt điều tại 
Ga-na tăng 5,94%; giá tại Bờ Biển Ngà tăng 8,1% lên mức 1.337,5 USD/tấn.

Lượng hạt điều tiêu thụ tại thị trường Đức dự tính sẽ tăng trưởng bình quân 4,1% trong giai đoạn 
2020-2025.

Xuất khẩu hạt điều của Việt Nam trong quý II/2021 đạt 160,1 nghìn tấn, trị giá 980,91 triệu USD, tăng 
42,7% về lượng và tăng 49,3% về trị giá so với quý I/2021, so với quý II/2020 tăng 24,1% về lượng và tăng 
20,6% về trị giá.

Trong 5 tháng đầu năm 2021, trị giá nhập khẩu hạt điều của hầu hết các thị trường lớn giảm so với 
5 tháng đầu năm 2020, ngoại trừ Pháp, Ca-na-đa, Thổ Nhĩ Kỳ.

Thị phần hạt điều của Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Đức, Pháp, Ca-na-đa, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ  
và Úc tăng.

THỊ TRƯỜNG HẠT ĐIỀU

THỊ TRƯỜNG HẠT ĐIỀU THẾ GIỚI 
- Tháng 7/2021, giá hạt điều 

thô xuất khẩu tại Ni-giê-ri-a ổn 
định so với tháng 6/2021; giá hạt 
điều tại Ga-na tăng 5,94%; giá tại 
Bờ Biển Ngà tăng 8,1% lên mức 
1.337,5 USD/tấn.

- Theo thông tin từ https://
www.mordorintelligence.com, 
lượng hạt điều tiêu thụ tại thị 
trường Đức dự tính sẽ tăng 
trưởng bình quân 4,1% trong giai 
đoạn 2020-2025. Đức là một trong 
những thị trường tiêu thụ hạt 
điều lớn nhất Liên minh châu Âu.  
Nhu cầu hạt điều của Đức tăng do 
nhu cầu từ các ngành công nghiệp 
chế biến thực phẩm ở mức cao. 
Thị trường hạt điều của Đức tập 
trung nhiều vào phân khúc đồ ăn 
nhẹ, trong khi nhu cầu hạt điều 
và hạt vỡ lại xuất phát từ ngành 
công nghiệp thực phẩm đang  
phát triển.

- Hà Lan là nhà nhập khẩu hạt 
điều nhân lớn nhất của châu Âu, 

chiếm hơn 40% tổng kim 
ngạch nhập khẩu của 
khu vực. Trên toàn cầu, 
quốc gia này chiếm 10% 
tổng kim ngạch thương 
mại. Thị trường hạt điều  
Hà Lan dự tính đạt tốc 
độ tăng trưởng bình 
quân là 3,2% trong giai 
đoạn 2020-2025. 

- Ấn Độ là quốc gia 
tiêu thụ hạt điều lớn 
nhất thế giới, đạt 1,6 triệu tấn 
vào năm 2020. Tuy nhiên, dịch 
Covid-19 khiến nhu cầu tiêu thụ 
hạt điều của Ấn Độ giảm mạnh do 
kênh phân phối bị gián đoạn, ảnh 
hưởng đến giá. Giá hạt điều giảm 
xuống mức thấp nhất trong vòng 
10-12 năm qua. Giai đoạn 2021 - 
2026, thị trường hạt điều Ấn Độ 
dự kiến sẽ đạt tốc độ tăng trưởng 
bình quân 4,0%.

Theo Bộ Thương mại Ấn Độ, 
xuất khẩu hạt điều của nước này 

trong 4 tháng đầu năm 2021 đạt 
36,2 nghìn tấn, trị giá 175 triệu 
USD, tăng 98,3% về lượng và tăng 
22% về trị giá so với 4 tháng đầu 
năm 2020.

4 tháng đầu năm 2021, diễn 
biến dịch Covid-19 tại Ấn Độ đã 
ảnh hưởng nghiêm trọng đến 
hoạt động sản xuất, xuất khẩu 
của nước này. Trong bối cảnh xuất 
khẩu sang các thị trường Hà Lan, 
Nhật Bản giảm, Ấn Độ tăng mạnh 
xuất khẩu sang Việt Nam (chủ yếu 
là hạt điều có mã HS 080131).

5 thị trường xuất khẩu hạt điều lớn nhất của Ấn Độ trong 4 tháng đầu năm 2021

Thị trường
 4 tháng 2021 So với 4 tháng 2020 (%) Tỷ trọng tính theo lượng 

(%)

 Lượng  (tấn)  Trị giá      
(nghìn USD) Lượng Trị giá 4 tháng 2021 4 tháng 2020

Tổng  36.222  175.010 98,3 22,0 100,00 100,00
Việt Nam  16.675  21.790 17.577,2 12.717,6 46,04 0,52
Các TVQ Ả rập Thống nhất  5.871  46.100 53,7 49,1 16,21 20,91
Ả rập Xê út  2.876  22.550 17,4 13,0 7,94 13,41
Hà Lan  2.105  15.000 -35,0 -39,9 5,81 17,72
Nhật Bản  1.823  14.420 -18,3 -22,0 5,03 12,22
Thị trường khác  6.872  55.150 6,9 12,5 18,97 35,21

Nguồn: Bộ Thương mại Ấn Độ 
(*) Ghi chú: HS 080131 Hạt điều tươi hoặc khô, chưa tách vỏ; HS 080132 Hạt điều tươi hoặc khô, tách vỏ
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- Theo Trung tâm Thương mại 
Quốc tế, tháng 5/2021, xuất khẩu 
hạt điều của Bra-xin đạt 1,55 nghìn 
tấn, trị giá 9,73 triệu USD, tăng 
42,4% về lượng và tăng 44,3% về 
trị giá so với tháng 5/2020. Tính 

chung 5 tháng đầu năm 2021, xuất 
khẩu hạt điều của Bra-xin đạt 6,32 
nghìn tấn, trị giá 40,33 triệu USD, 
tăng 0,9% về lượng, nhưng giảm 
11,1% về trị giá so với 5 tháng đầu 
năm 2020.

5 tháng đầu năm 2021, xuất 
khẩu hạt điều của Bra-xin sang 
hầu hết các thị trường chính tăng, 
ngoại trừ Ý.

5 thị trường xuất khẩu hạt điều lớn nhất của Bra-xin trong 5 tháng đầu năm 2021

Thị trường 
 Tháng 5/2021 So với tháng 5/2020 (%)  5 tháng 2021 So với 5 tháng 2020 (%)

 Lượng  Trị giá Lượng Trị giá  Lượng  Trị giá Lượng Trị giá

Tổng  1.551  9.736 42,4 44,3  6.322  40.331 0,9 -11,1

Hoa Kỳ  717  4.813 56,1 53,3  2.385  16.651 15,8 -3,1

Ca-na-đa  203  1.526 113,3 160,4  677  4.462 15,3 12,6

Ác-hen-ti-na  133  641 207,5 206,7  553  2.772 27,8 12,9

Ý  127  531 60,0 77,6  543  2.457 -27,0 -22,6

Pháp  79  423 150,4 233,1  302  1.638 19,0 0,8

Thị trường 
khác  292  1.802 -23,3 -24,5  1.862  12.351 -15,0 -27,1

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

TRỊ GIÁ XUẤT KHẨU HẠT ĐIỀU QUÝ II/2021 GHI NHẬN MỨC CAO KỶ LỤC

Theo số liệu thống kê từ Tổng 
cục Hải quan, xuất khẩu hạt điều 
của Việt Nam trong quý II/2021 
đạt 160,1 nghìn tấn, trị giá 980,91 
triệu USD, tăng 42,7% về lượng và 
tăng 49,3% về trị giá so với quý 
I/2021, so với quý II/2020 tăng 
24,1% về lượng và tăng 20,6% về 
trị giá. Tính chung 6 tháng đầu 
năm 2021, xuất khẩu hạt điều của 
Việt Nam đạt 273,54 nghìn tấn, 
trị giá 1,65 tỷ USD, tăng 21,8% về 
lượng và tăng 10,8% về trị giá so 
với cùng kỳ năm 2020.

Theo ước tính, xuất khẩu hạt 

điều của Việt Nam trong tháng 
7/2021 đạt 50 nghìn tấn, trị giá 324 
triệu USD, giảm 14,9% về lượng và 
giảm 12,3% về trị giá so với tháng 
6/2021; so với tháng 7/2020 tăng 
19,6% về lượng và tăng 33,5% về 
trị giá. Tính chung 7 tháng đầu 
năm 2021, xuất khẩu hạt điều của 
Việt Nam ước đạt 324 nghìn tấn, 
trị giá 1,97 tỷ USD, tăng 21,4% về 
lượng và tăng 14% về trị giá so với 
7 tháng đầu năm 2020.

Dự báo xuất khẩu hạt điều 
trong quý III/2021 tăng trưởng 
khả quan nhờ nhu cầu nhập khẩu 

của các thị trường Hoa Kỳ, châu Âu 
tăng theo yếu tố chu kỳ. Tuy nhiên, 
diễn biến phức tạp của làn sóng 
Covid-19 lần thứ 4 sẽ ảnh hưởng 
tiêu cực đến hoạt động sản xuất, 
vận chuyển hạt điều của nước ta. 
Tình trạng thiếu container rỗng 
nhiều khả năng sẽ tiếp tục diễn ra 
trong những tháng tới, giá cước 
vận chuyển cao được dự báo sẽ 
kéo dài sang tận năm 2022. Để bù 
đắp cho sự sụt giảm, ngành điều 
Việt Nam sẽ tăng xuất khẩu sang 
thị trường Trung Quốc và một số 
thị trường khu vực châu Á khác.

Trị giá xuất khẩu hạt điều qua các quý giai đoạn 2019 – 2021
(ĐVT: triệu USD)

Nguồn: Tổng cục Hải quan
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Quý II/2021, xuất khẩu hầu 
hết các chủng loại hạt điều tăng so 
với quý I/2021, ngoại trừ hạt điều 
W450. So với quý II/2020, xuất 
khẩu hầu hết các chủng loại hạt 
điều tăng, ngoại trừ hạt điều LP 
và SP. Tỷ trọng xuất khẩu hạt điều 
W320 và W240, trong khi tỷ trọng 
xuất khẩu hạt điều W180 tăng từ 
3,9% trong quý II/2020 lên 5,41% 

trong quý II/2021.
6 tháng đầu năm 2021 so với 

6 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu 
hầu hết chủng loại hạt điều tăng, 
ngoạiP và SP. Trong đó, xuất khẩu 
một số chủng loại hạt điều ghi 
nhận mức tăng trưởng cao như: 
W180 tăng 98,1%, đạt 80,41 triệu 
USD ; DW tăng 231,7%, đạt 29,9 
triệu USD.

Khu vực thị trường xuất khẩu
Quý II/2021, trị giá xuất khẩu 

hạt điều của Việt Nam sang hầu 
hết các châu lục tăng so với quý 
I/2021, ngoại trừ Châu Phi. So với 
quý II/2020, xuất khẩu hạt điều 
sang hầu hết các châu lục tăng, 

ngoại trừ Châu Đại Dương.
Tỷ trọng xuất khẩu hạt điều 

của Việt Nam sang châu Mỹ và 
châu Âu trong tổng trị giá xuất 
khẩu hạt điều của cả nước giảm lần 
lượt từ 36,79% và 30,01% trong 

quý II/2020, xuống còn 33,48% và 
27,96% trong quý II/2021. Ngược 
lại, tỷ trọng xuất khẩu hạt điều 
của Việt Nam sang châu Á tăng 
từ 28,02% trong quý II/2020, lên 
33,59% trong quý II/2021.

Cơ cấu khu vực xuất khẩu hạt điều trong quý II 
(tỷ trọng tính theo trị giá)

Quý II/2020 Quý II/2021

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan
Thị trường xuất khẩu
Quý II/2021, cơ cấu xuất 

khẩu hạt điều của Việt Nam có sự 
chuyển dịch. Tỷ trọng xuất khẩu 

hạt điều của Việt Nam sang các 
thị trường Hoa Kỳ, châu Âu giảm, 
trong khi xuất khẩu sang một số 

thị trường châu Á tăng, điển hình 
là Trung Quốc. 

Cơ cấu các thị trường xuất khẩu hạt điều
(Tỷ trọng tính theo trị giá)

Quý II/2020 Quý II/2021

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

Chủng loại xuất khẩu
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Cơ cấu chủng loại hạt điều xuất khẩu trong quý II
(Tỷ trọng tính theo trị giá)

Quý II/2020 Quý II/2021

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

DUNG LƯỢNG THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU HẠT ĐIỀU CỦA 10 THỊ TRƯỜNG LỚN  
TRONG 5 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 VÀ THỊ PHẦN CỦA VIỆT NAM 

Những tháng đầu năm 2021, 
giá hạt điều ở mức thấp trong 
nhiều năm gần đây đã ảnh hưởng 
đến trị giá nhập khẩu mặt hàng 
này. Trong 5 tháng đầu năm 2021, 
trị giá nhập khẩu hạt điều của hầu 
hết các thị trường lớn giảm so với 
5 tháng đầu năm 2020, ngoại trừ 
Pháp, Ca-na-đa, Thổ Nhĩ Kỳ. 

Ngành điều Việt Nam đã khẳng 
định được vị trí nhà cung cấp số 
1 tại hầu hết các thị trường nhập 
khẩu lớn. Trong 5 tháng đầu năm 
2021, xuất khẩu hạt điều giảm chủ 

yếu do nhu cầu thị trường giảm. 
Thị phần hạt điều của Việt Nam 
trong tổng nhập khẩu của hầu hết 
các thị trường lớn tăng so với cùng 
kỳ, trừ thị phần tại thị trường Hoa 
Kỳ, Anh và Thái Lan giảm.

Trong bối cảnh làn sóng 
Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, 
ngành điều Việt Nam sẽ vẫn phải 
đối mặt với khó khăn trong ngắn 
hạn, do các biện pháp giãn cách xã 
hội được thắt chặt hơn. Giá cước 
phí tăng cao khiến giá hạt điều 
của Việt Nam khó cạnh tranh  so 

với sản phẩm từ Ấn Độ, Bra-xin. 
Do đó, ngành điều Việt Nam cần 
khai thác tốt các thị trường trong 
khu vực châu Á như Trung Quốc,  
Nhật Bản và một số thị trường 
ngách của Liên minh châu Âu. Mở 
rộng hình thức vận tải được sẽ 
giúp doanh nghiệp đẩy nhanh tiến 
độ. Đoàn tàu hỏa chở container 
thẳng từ Hà Nội sang Bỉ, đánh dấu 
mở thêm tuyến đường vận tải vào 
sâu trong nội địa châu Âu, sẽ giúp 
hoạt động lưu thông hàng hóa của 
Việt Nam thuận lợi hơn.
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- Thị trường Hoa Kỳ: 5 tháng 
đầu năm 2021, trị giá nhập khẩu 
hạt điều của Hoa Kỳ đạt 389,81 
triệu USD, giảm 17,2% so với cùng 
kỳ năm 2020. Trong đó, Hoa Kỳ  
nhập khẩu từ Việt Nam đạt 341,61 
triệu USD, giảm 17,7%. Thị phần 
hạt điều của Việt Nam chiếm 
87,64% trong tổng giá trị nhập 
khẩu của Hoa Kỳ trong 5 tháng 
đầu năm 2021, thấp hơn so với 
88,22% trong 5 tháng đầu năm 
2020. 

Hoa Kỳ là thị trường tiêu thụ 
hạt điều lớn. Thị trường hạt điều 
khu vực Bắc Mỹ (chủ yếu là Hoa 
Kỳ) được dự báo sẽ tăng trưởng 

bình quân 4,3%/năm trong giai 
đoạn 2020 – 2025. Do đó, tiềm 
năng xuất khẩu hạt điều vào thị 
trường Hoa Kỳ rất lớn.

- Thị trường Pháp: 5 tháng 
đầu năm 2021, trị giá nhập khẩu 
hạt điều của Pháp đạt 52,95 triệu 
USD, tăng 16,1% so với cùng kỳ 
năm 2020. Trong đó, Pháp tăng 
mạnh nhập khẩu từ Việt Nam, 
mức tăng 36,2%, đạt 34,41 triệu 
USD. Thị phần hạt điều của Việt 
Nam trong tổng trị giá nhập khẩu 
của Pháp chiếm 64,99% trong 5 
tháng đầu năm 2021, cao hơn 
so với 55,41% trong 5 tháng đầu  
năm 2020. 

Pháp là thị trường nhập khẩu 
hạt điều lớn thứ 3 tại EU, tốc độ 
nhập khẩu tăng trưởng bình quân 
7,99%/năm giai đoạn 2015 – 2020. 
Thị trường hạt điều Pháp được 
dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng 
trong thời gian tới. Thị hiếu tiêu 
dùng của người Pháp sử dụng 
hạt điều là một món ăn nhẹ phổ 
biến. Hạt điều ngày càng được sử 
dụng làm thành phần trong đồ 
uống từ hạt, chẳng hạn như sữa 
hạt điều không đường và các sản 
phẩm sáng tạo khác như sô cô la 
hoặc đồ ăn nhẹ. Bên cạnh đó, sự 
xuất hiện của các thương hiệu bán 
lẻ hạt điều hữu cơ ở Pháp ngày  
càng tăng.

- Thị trường Nhật Bản: 5 
tháng đầu năm 2021, Nhật Bản 
nhập khẩu hạt điều đạt 33,17 
triệu USD, giảm 11,2% so với cùng 
kỳ năm 2020. Trong đó, Nhật Bản 
giảm mạnh nhập khẩu hạt điều từ 
Ấn Độ, mức giảm 22,8%, đạt 19,14 
triệu USD. Ngược lại, Nhật Bản 
tăng nhập khẩu hạt điều từ Việt 
Nam, mức tăng 4,5%, đạt 12,92 
triệu USD. Thị phần hạt điều của 
Việt Nam trong tổng trị giá nhập 
khẩu của Nhật Bản chiếm 38,97% 
trong 5 tháng đầu năm 2021, cao 
hơn so với 33,09% trong 5 tháng 
đầu năm 2020. Như vậy có thể 
thấy, người tiêu dùng Nhật Bản 
có xu hướng chuyển dần từ tiêu 
thụ hạt điều Ấn Độ sang hạt điều  
Việt Nam. 

10 thị trường nhập khẩu hạt điều lớn nhất thế giới và thị phần của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2021

Thị trường 
 Nhập khẩu từ thế giới  Nhập khẩu từ Việt Nam Thị phần nhập khẩu từ Việt Nam (%)

5 tháng 2021 
(nghìn USD) So sánh (%)  5 tháng 2021 

(nghìn USD)
So sánh

 (%) 5 tháng 2021 5 tháng 2020

Hoa Kỳ  389.811 -17,2  341.612 -17,7 87,64 88,22
Đức  172.952 -15,0  103.433 -0,8 59,80 51,24
Anh  51.595 -15,1  30.596 -23,6 59,30 65,87
Pháp  52.947 16,1  34.411 36,2 64,99 55,41
Ca-na-đa  41.746 8,5  32.522 10,2 77,90 76,70
Thái Lan  24.663 -7,7  21.551 -10,9 87,38 90,52
Nhật Bản  33.171 -11,2  12.926 4,5 38,97 33,09
Tây Ban Nha  28.778 -8,0  11.457 -16,3 39,81 43,74
Thổ Nhĩ Kỳ  22.185 34,1  20.610 40,0 92,90 88,95
Úc  30.881 -14,4  30.441 -11,9 98,58 95,75

Nguồn: Trung tâm Thương mại Quốc tế
(*) Ghi chú HS 080132 Hạt điều tươi hoặc khô, đã tách vỏ
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Trên thị trường toàn cầu, trái bơ được dự báo là trái cây được xuất khẩu nhiều nhất vào năm 2030, 
đạt 30,9 triệu tấn, vượt qua dứa và xoài.

Trong những năm qua, xuất khẩu chuối của thị trường Đài Loan sang Nhật Bản đã tăng gấp ba lần 
từ 1.000 tấn lên 3.000 tấn một năm và kỳ vọng của thị trường Đài Loan xuất khẩu chuối sang thị trường Nhật 
Bản sẽ đạt 10.000 tấn.

Thị phần hàng rau quả (Mã HS 06,07,08 và 20, trong đó mã HS08 trừ đi mã 080131 và 080132) của 
Việt Nam trong tổng trị giá nhập khẩu hàng rau quả của thế giới giảm.

Xuất khẩu hàng rau quả trong quý II/2021 đạt 1,06 tỷ USD, tăng 22,3% so với quý II/2020.

THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Thế giới: Dẫn nguồn ihsmarkit.com, theo báo 
cáo triển vọng nông nghiệp 2021-2030 của OECD-
FAO, trên thị trường toàn cầu, trái bơ được dự báo 
là trái cây được xuất khẩu nhiều nhất vào năm 2030, 
đạt 30,9 triệu tấn, vượt qua dứa và xoài. Trong đó, 
Mê-hi-cô là thị trường sản xuất và xuất khẩu bơ lớn 
nhất thế giới, dự báo   sản lượng bơ của Mê-xi-cô tăng 
trưởng bình quân 5%/năm trong vòng 10 năm tới. 
Xuất khẩu trái bơ của Mê-hi-cô tăng là nhờ nhu cầu 
tiêu thụ mạnh tại Hoa Kỳ, thị trường tiêu thụ chính 
trái bơ của Mê-hi-cô. Bất chấp sự cạnh tranh ngày 
càng tăng từ các quốc gia khác, Mê-hi-cô dự kiến   sẽ 
tiếp tục tăng tỷ trọng xuất khẩu trái bơ trên toàn cầu 
lên 63% vào năm 2030. Trong đó, Hoa Kỳ và EU là 
thị trường xuất khẩu chính trái bơ của Mê-hi-cô. Tỷ 
trọng nhập khẩu bơ của Hoa Kỳ dự kiến chiếm 40% 
và EU chiếm 31% tổng trị giá nhập khẩu trái bơ trên 
toàn cầu vào năm 2030. Bên cạnh đó, nhập khẩu trái 
bơ cũng đang tăng nhanh ở nhiều thị trường khác 

như ở Trung Quốc và một số nước ở Trung Đông.
Thị trường Đài Loan: Theo Hội đồng Nông 

nghiệp Đài Loan, 5 tấn chuối của thị trường Đài Loan 
xuất khẩu tới Nhật Bản để phục vụ cho Thế vận hội 
Tokyo. Uỷ ban Olympic của Nhật Bản cũng xem xét 
cả dứa, thanh long và xoài của thị trường Đài Loan, 
nhưng cuối cùng chỉ tập trung vào trái chuối và dứa. 
Do thời kỳ thu hoạch dứa vừa kết thúc, nên chỉ có trái 
chuối được lựa chọn vào thị trường Nhật Bản.

Trong những năm qua, xuất khẩu chuối của thị 
trường Đài Loan sang Nhật Bản đã tăng gấp ba lần 
từ 1.000 tấn lên 3.000 tấn một năm và kỳ vọng của 
thị trường Đài Loan xuất khẩu chuối sang thị trường 
Nhật Bản sẽ đạt 10.000 tấn.

Xuất khẩu trái cây của thị trường Đài Loan sang 
Nhật Bản tăng mạnh, đặc biệt là sau khi Trung Quốc 
ban hành lệnh cấm đối với trái dứa của thị trường 
Đài Loan vào tháng 3/2021, với lý do phát hiện ra sâu 
bọ có hại.
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TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU HÀNG RAU QUẢ CỦA VIỆT NAM
Theo tính toán từ số liệu thống kê của Tổng cục 

Hải quan, xuất khẩu hàng rau quả trong quý II/2021 
đạt 1,06 tỷ USD, tăng 22,3% so với quý II/2020. Tính 
chung trong 6 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu hàng 
rau quả đạt 2,03 tỷ USD, tăng 15,4% so với cùng kỳ 
năm 2020.

Xuất khẩu hàng rau quả tăng trưởng khả quan 
trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát mạnh tại 
nhiều nơi trên cả nước. Nhờ việc điều hành hoạt 
động xuất khẩu linh hoạt từ phía cơ quan chức 
năng, nên không còn tình trạng ùn ứ, đặc biệt tại các  
cửa khẩu. 

Triển vọng xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam 
trong nửa cuối năm 2021 có nhiều thuận lợi như: 
Mùa nhãn lồng mới bắt đầu ở Việt Nam và lô nhãn 
lồng Sơn La đầu tiên đã xuất khẩu tới Hà Lan. Lô nhãn 
lồng Sơn La đầu tiên đã được phân phối ngay sau khi 
thông quan cho một số cửa hàng thực phẩm châu Á 
tại các nước Hà Lan, Bỉ, Pháp và Anh. Tại thị trường 
Úc, quả nhãn tươi Việt Nam có ưu thế khi có thể cung 
cấp quanh năm. Trước đây, Australia nhập khẩu nhãn 
từ Thái Lan, nhưng đang có xu hướng chuyển dịch 
sang Việt Nam do giá cạnh tranh hơn, chất lượng 
được cải thiện nhiều. 

Mặc dù có nhiều thuận lợi để tăng trưởng, 
nhưng hàng rau quả cũng đối mặt với nhiều khó 
khăn. Cụ thể là thị trường Trung Quốc, thị trường 
nhập khẩu hàng rau quả lớn nhất của Việt Nam, đang 
bị tình trạng lũ lụt nên ảnh hưởng đến quá trình vận 

chuyển và tiêu thụ mặt hàng. Bên cạnh đó, tình trạng 
thiếu container rỗng khiến cước phí vận chuyển tăng 
cao, làm giảm khả năng cạnh tranh hàng rau quả của  
Việt Nam tại các thị trường xuất khẩu.

Tình hình xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam theo quý giai đoạn  
năm 2019 – 2021 (ĐVT: Triệu USD)
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Nguồn: Tính toán theo số liệu từ Tổng cục Hải quan
Về thị trường: Dù chịu ảnh hưởng của dịch 

Covid-19, nhưng chủng loại hàng rau quả của  
Việt Nam xuất khẩu tới các châu lục vẫn giữ được đà 
tăng trưởng tốt trong quý II/2021, cụ thể: Trị giá xuất 
khẩu hàng rau quả tới các thị trường trong khu vực 
châu Á trong quý II/2021 đạt 848,98 triệu USD, tăng 
16,2% so với quý II/2020; tiếp theo là châu Âu đạt 88 
triệu USD, tăng 40,3%; châu Mỹ đạt 86,1 triệu USD,  
tăng 71,4%...

Tính chung trong 6 tháng đầu năm 2021, trị giá 
xuất khẩu hàng rau quả sang các thị trường trong 
khu vực châu Á vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất, đạt 
1,67 tỷ USD, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2020, 
chiếm 82,4% tổng trị giá xuất khẩu hàng rau quả. 
Tiếp theo là xuất khẩu tới thị trường châu Âu đạt 152 
triệu USD, tăng 22,6%; châu Mỹ đạt 133,1 triệu USD,  
tăng 40,6%...
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Cơ cấu xuất khẩu hàng rau quả sang các châu lục
(ĐVT: % theo trị giá)
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Nguồn: Tính toán theo số liệu từ Tổng cục Hải quan

Về chủng loại: Quả và quả hạch là chủng loại 
xuất khẩu chính trong cơ cấu mặt hàng rau quả của 
Việt Nam. Trong quý II/2021, trị giá xuất khẩu mặt 
hàng này đạt 741 triệu USD, tăng 26,4% so với quý  
II/2020. Trong đó, trị giá xuất khẩu quả và quả hạch 
tới khu vực châu Á đạt 643,6 triệu USD, tăng 19,3% 
so với quý II/2020; châu Mỹ đạt 44,5 triệu USD, tăng 
193,9%; châu Âu đạt 36,7 triệu USD, tăng 58,4%; 
châu Đại Dương đạt 12,9 triệu USD, tăng 47,5%; châu 
Phi đạt 3,34 triệu USD, tăng 13.225,8%.

Tiếp theo là chủng loại sản phẩm chế biến xuất 
khẩu trong quý II/2021 đạt 244,5 triệu USD, tăng 
19,9% so với quý II/2020. Chủng loại sản phẩm chế 
biến xuất khẩu chủ yếu tới khu vực thị trường châu 
Á đạt 109,9 triệu USD, tăng 16,6% so với quý II/2020.

Tính chung trong 6 tháng đầu năm 2021, tỷ trọng 
xuất khẩu hàng quả và quả hạch chiếm 70,2% tổng trị 
giá xuất khẩu, tiếp theo là sản phẩm chế biến chiếm 
21%. Còn lại các chủng loại như rau củ, hoa và lá.

Cơ cấu chủng loại hàng rau quả xuất khẩu
(ĐVT: % theo trị giá)

6 tháng năm 2021 6 tháng năm 2020
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Nguồn: Tính toán theo số liệu từ Tổng cục Hải quan
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DUNG LƯỢNG 10 THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU HÀNG RAU QUẢ LỚN NHẤT THẾ GIỚI VÀ 
THỊ PHẦN CỦA VIỆT NAM

Theo số liệu thống kê từ Trung tâm Thương mại 
Quốc tế (ITC), nhập khẩu hàng rau quả (mã HS 06,07, 
08 và 20 trừ đi mã 080131 và 080132) của thế giới 

trong quý I/2021 đạt 70,1 tỷ USD, tăng 5% so với quý 
I/2020. Tỷ trọng nhập khẩu từ Việt Nam chỉ chiếm 
1% tổng trị giá nhập khẩu mặt hàng này trên thế giới.

Nhập khẩu hàng rau quả trên thị trường thế giới qua các quý 
giai đoạn năm 2019 – 2021 (ĐVT: Tỷ USD)
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Nguồn: ITC
(Ghi chú: Mã HS 06,07,08 và 20, trong đó mã HS08 trừ đi mã 080131 và 080132)

Về thị trường nhập khẩu:
Thị trường EU: EU là thị trường nhập khẩu hàng 

rau quả (Mã HS 06,07,08 và 20, trong đó mã HS08 
trừ đi mã 080131 và 080132) lớn nhất trên thế giới, 
trong quý I/2021 nhập khẩu mặt hàng này của EU đạt 
32,48 tỷ USD, tăng 7,3% so với quý I/2020. Tỷ trọng 
nhập khẩu của EU trong quý I/2021 chiếm 46,3% 
tổng trị giá nhập khẩu hàng rau quả trên thế giới. Tỷ 
trọng nhập khẩu hàng rau quả của EU từ Việt Nam 
chỉ chiếm 0,2% vẫn còn quá thấp, đây là cơ hội để 
các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam đẩy mạnh 
trong thời gian tới. Đặc biệt, với Hiệp định Thương 
mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), rau quả là một 
trong những mặt hàng nông sản được hưởng lợi 
nhiều nhất, bởi 94% trong tổng số 547 dòng thuế rau 
quả và các sản phẩm chế biến từ rau quả được xóa 
bỏ. Việc giảm thuế theo EVFTA sẽ giúp hàng rau quả 
của Việt Nam có lợi thế rất lớn để tiến vào thị trường 
châu Âu.

Thị trường Hoa Kỳ: Thị trường Hoa Kỳ nhập khẩu 
hàng rau quả trong quý I/2021 đạt 13,2 tỷ USD, tăng 
6,6% so với cùng kỳ năm 2020. Tỷ trọng nhập khẩu 
hàng rau quả của Hoa Kỳ chiếm 18,9% tổng trị giá 
nhập khẩu hàng rau quả trên thế giới. Trị giá nhập 
khẩu từ Việt Nam chỉ chiếm 0,6% trong tổng trị giá 
nhập khẩu hàng rau quả của Hoa Kỳ, như vậy thị 
trường Hoa Kỳ vẫn còn có rất nhiều tiềm năng đối với 
hàng rau quả của Việt Nam. 

Theo Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ, năm 2020, 
mặc dù chịu tác động của dịch Covid-19, Hoa Kỳ vẫn 
nhập khẩu tới 14,1 tỷ USD trái cây, tăng nhẹ so với 
năm 2019. Năm 2021, nhờ kiểm soát dịch bệnh và 
gói kích thích kinh tế lớn, nền kinh tế Hoa Kỳ đang 
phục hồi rõ rệt và mức chi cho thực phẩm của người 
dân tăng hơn, nhờ vậy, cơ hội xuất khẩu rau quả vào 

thị trường này là rất lớn.
Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã chính 

thức được cấp phép xuất khẩu 6 loại quả tươi sang 
Hoa Kỳ gồm xoài, nhãn, vải, thanh long, chôm chôm 
và vú sữa. Các loại quả khác có thể được xuất khẩu ở 
dạng đông lạnh hoặc sản phẩm chế biến (đóng hộp, 
sấy khô).

Bên cạnh những thuận lợi, hoạt động xuất khẩu 
trái cây, đặc biệt là trái cây tươi sang Hoa Kỳ cũng gặp 
các khó khăn như: Sản phẩm của Việt Nam phải cạnh 
tranh với các sản phẩm cùng loại được trồng ngày 
càng nhiều tại các bang ở Hoa Kỳ hay tại Mê-hi-cô và 
các nước Nam Mỹ có điều kiện tự nhiên gần giống 
Việt Nam, cũng như sản phẩm của các nước châu 
Á khác và sản phẩm thay thế được trồng ngay tại  
Hoa Kỳ. Do khoảng cách địa lý, chi phí vận chuyển, 
bảo quản cao nên giá thành trái cây của Việt Nam sẽ 
khó cạnh tranh. Quả tươi có mùa vụ ngắn cũng đòi 
hỏi các khâu trong chuỗi phân phối phải rất kỹ càng 
và cẩn thận.

Thị trường Trung Quốc: Trung Quốc là thị trường 
nhập khẩu hàng rau quả lớn thứ 3 trên thế giới, với 
trị giá nhập khẩu trong quý I/2021 đạt 5,27 tỷ USD, 
tăng 32,3% so với quý I/2020, chiếm 7,5% tổng trị giá 
nhập khẩu hàng rau quả thế giới. Tỷ trọng nhập khẩu 
hàng rau quả từ Việt Nam chiếm 6,8% tổng trị giá 
nhập khẩu mặt hàng này của Trung Quốc trong quý 
I/2021, giảm 2,4 điểm phần trăm so với quý I/2020.

Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ có 9 loại quả tươi 
của Việt Nam được phép xuất khẩu chính ngạch vào 
thị trường Trung Quốc bao gồm: Thanh long, xoài, 
dưa hấu, vải, nhãn, chuối, mít, chôm chôm, măng 
cụt. Bên cạnh đó, Trung Quốc đã đồng ý phương án 
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cho xuất khẩu tạm thời hai mặt hàng là khoai lang và 
sầu riêng. Thị trường Trung Quốc hiện nay đòi hỏi rất 
cao về chất lượng, mẫu mã, bao bì, quy cách đóng 
gói, đặc biệt là Trung Quốc rất chú trọng mã số vùng 
trồng. Yêu cầu này bắt buộc đối với hàng hóa của 
tất cả các quốc gia. Để xuất khẩu bền vững sang thị 
trường lớn này, cần đẩy mạnh xây dựng các mã số 
vùng trồng nhằm đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn 
gốc, đảm bảo minh bạch, an toàn đối với hàng rau 
quả của Việt Nam.

Thị trường Anh: Anh là thị trường nhập khẩu 
hàng rau quả lớn thứ 4 trên thế giới trong quý 
I/2021, đạt 4,04 tỷ USD, giảm 1,7% so với cùng kỳ 
năm 2020. Tỷ trọng nhập khẩu hàng rau quả của Anh 
trong tổng nhập khẩu của thế giới giảm từ mức 6,2% 
trong quý I/2020, xuống còn 5,8% trong quý I/2021.  
Tuy nhiên, cho đến nay, thị phần hàng rau của của 
Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Anh ở mức rất 
thấp. Trong quý I/2021, mặc dù nhập khẩu hàng rau 
quả của Anh từ Việt Nam tăng, nhưng thị phần hàng 
rau quả của Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Anh 
chỉ chiếm 0,1%.

Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam 
và Anh sẽ  mang lại cơ hội tiếp cận và mở rộng thị 
trường cho doanh nghiệp rau quả. Nhiều sản phẩm là 
thế mạnh của Việt Nam như: Vải, nhãn, chôm chôm, 
thanh long, dứa, dưa… sẽ có thêm lợi thế tiếp cận thị 
trường trong bối cảnh các loại hoa quả nhiệt đới xuất 
xứ từ các quốc gia cạnh tranh như Brazil, Thái Lan, 
Malaysia… đều chưa có FTA với Anh.

Cũng như nhiều hiệp định thương mại tự do 
khác mà Việt Nam đã tham gia, UKVFTA mang lại 
không ít cơ hội nhưng cũng song hành cùng nhiều 
thách thức. Cũng giống như EU, Anh kiểm soát rất 
chặt chẽ việc sử dụng thuốc trừ sâu, phân bón và 
các sản phẩm hóa chất dùng trong sản phẩm nông 
nghiệp. Nông sản nhập khẩu chỉ được phép thông 
quan nếu có mức dư lượng hóa chất dưới ngưỡng 

tối đa cho phép (MRL) đối với từng loại sản phẩm. 
Để có thể mở rộng thị phần tại Anh, doanh nghiệp 
xuất khẩu rau quả Việt Nam phải đáp ứng một cách 
bền vững các quy định pháp luật của Anh về an toàn 
vệ sinh thực phẩm, giới hạn dư lượng thuốc trừ sâu 
thấp, kiểm dịch thực vật, giống cây biến đổi gien, khả 
năng truy xuất nguồn gốc rõ ràng...

Thị trường Nhật Bản: Nhật Bản là một thị trường 
xuất khẩu rau quả tiềm năng của Việt Nam khi đây là 
một trong 10 thị trường nhập khẩu hàng rau quả lớn 
trên thế giới. Trong quý I/2021, nhập khẩu hàng rau 
quả của Nhật Bản đạt 2,21 tỷ USD, giảm 2,7% so với 
cùng kỳ năm 2020. Tỷ trọng nhập khẩu của Nhật Bản 
trong tổng nhập khẩu của thế giới quý I/2021 chiếm 
3,1%. Mặc dù đây là thị trường tiềm năng, nhưng thị 
phần hàng rau quả của Việt Nam trong tổng nhập 
khẩu của Nhật Bản mặc dù đã cải thiện so với cùng 
kỳ năm 2020, nhưng cũng chỉ chiếm 1,8% trong quý 
I/2021.

Hiện nay Việt Nam đã được cấp phép xuất khẩu 
chuối, xoài, thanh long và vải sang Nhật Bản. Nhu cầu 
của thị trường Nhật Bản cho các loại quả tươi này là 
rất lớn, nhưng sản xuất trong nước chỉ đáp ứng được 
một phần rất nhỏ. Do đó đây là thị trường nhiều tiềm 
năng đối với ngành rau quả Việt Nam

Tuy nhiên, Nhật Bản là quốc có yêu cầu cao về 
tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Đây là thách 
thức đối với ngành hàng rau quả của Việt Nam. Theo 
các quy định của Nhật Bản, các tiêu chuẩn về chất 
lượng sản phẩm rau quả được yêu cầu rất cao, đòi hỏi 
về tiêu chuẩn chất lượng và dư lượng hóa chất nông 
nghiệp. Nếu bị phát hiện có các dư lượng vượt quá 
mức cho phép, sau đó các sản phẩm này sẽ bị giám 
sát rất chặt chẽ. Các mặt hàng khi đến thị trường 
Nhật Bản không thể thiếu bởi người Nhật đưa ra 5 
yếu tố (5S) gần như đã thành quy chuẩn gồm: sạch 
sẽ, sàng lọc, cắt bỏ những thứ không cần thiết, môi 
trường trong sạch và để đồ đạc ngăn nắp.

10 thị trường nhập khẩu hàng rau quả lớn nhất trên thế giới và thị phần của Việt Nam quý I/2021

Thị trường Quý I/2021 
(triệu USD)

So với quý 
I/2020 (%)

Tỷ trọng trong tổng nhập khẩu 
thế giới quý I (%)

Tỷ trọng nhập khẩu từ Việt 
Nam quý I (%)

Năm 2021 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2020
Tổng 70.112 5,0 100,0 100,0 1,0 1,1
EU 32.482 7,3 46,3 45,3 0,2 0,2
Mỹ 13.226 6,6 18,9 18,6 0,6 0,4
Trung Quốc 5.269 32,3 7,5 6,0 6,8 9,2
Anh 4.043 -1,7 5,8 6,2 0,1 0,0
Ca-na-đa 2.979 3,1 4,2 4,3 0,5 0,5
Nhật Bản 2.208 -2,7 3,1 3,4 1,8 1,7
Nga 2.133 -11,3 3,0 3,6 0,8 0,6
Hàn Quốc 1.199 15,6 1,7 1,6 5,5 5,2
Thuỵ Sỹ 1.013 18,3 1,4 1,3 0,2 0,3
Thái Lan 809 11,1 1,2 1,1 4,3 6,5
Thị trường khác 4.752 -18,5 6,8 8,7 1,3 1,4

Nguồn: ITC
(Ghi chú: Mã HS 06,07,08 và 20, trong đó mã HS08 trừ đi mã 080131 và 080132)
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Thái Lan: 6 tháng đầu năm 
2021, giá sắn tại Thái Lan không 
có nhiều biến động, giá sàn xuất 
khẩu sắn lát dao động ở mức 255 
– 265 USD/tấn, FOB, Băng Cốc; giá 
sắn nguyên liệu dao động trong 
khoảng 2,2-2,85 Baht/kg; giá tinh 
bột sắn dao động ở mức 475 - 485 
USD/tấn.

Trong tháng 7/2021, 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 
6/2021; Trong khi điều chỉnh giá 
thu mua tinh bột sắn lên mức 14,1 
Baht/kg, tăng 0,1 Baht/kg so với 
cuối tháng 6/2021. 

Hiệp hội thương mại khoai 
mỳ 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 6/2021; trong 
khi điều chỉnh giá sắn nguyên 
liệu xuống mức 2,25 - 2,80 Baht/

kg, giảm 0,05 Baht/kg so với cuối 
tháng 6/2021.

Theo số liệu thống kê của Cơ 
quan Hải quan Thái Lan, 6 tháng 
đầu năm 2021, Thái Lan xuất khẩu 
được 2,86 triệu tấn sắn lát (mã HS 
07141011), trị giá 21,57 tỷ Baht 
(tương đương 655,05 triệu USD), 
tăng 57,7% về lượng và tăng 81,6% 
về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. 
Trong đó, xuất khẩu sang Trung 
Quốc chiếm 99,65% tổng lượng 
sắn lát xuất khẩu của Thái Lan với 
2,85 triệu tấn, trị giá 21,56 tỷ Baht 
(tương đương 654,89 triệu USD), 
tăng 57,8% về lượng và tăng 81,8% 
về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. 
(Tỷ giá 1 Baht = 0,03037 USD). 

Trong 6 tháng đầu năm 2021, 
Thái Lan xuất khẩu được 1,78 triệu 
tấn tinh bột sắn (mã HS 11081400), 
trị giá 24,62 tỷ Baht (tương đương 
747,82 triệu USD), tăng 33,9% về 
lượng và tăng 42,2% về trị giá so với 

cùng kỳ năm 2020. Trong đó, xuất 
khẩu tinh bột sắn sang Trung Quốc 
chiếm tỷ trọng lớn nhất, chiếm 
72,5% tổng lượng tinh bột sắn xuất 
khẩu của Thái Lan, với 1,29 triệu 
tấn, trị giá 17,52 tỷ Baht (tương 
đương 532,02 triệu USD), tăng 
63,4% về lượng và tăng 76,1% về trị 
giá so với cùng kỳ năm 2020; tiếp 
đến là thị trường Đài Loan đứng vị 
trí thứ 2, chiếm 7,8%, với 139,53 
nghìn tấn, tăng 22,3% và Nhật Bản 
đứng ở vị trí thứ 3, chiếm 3,6%, với 
63,49 nghìn tấn, giảm 7,9% so với 
cùng kỳ năm 2020.

Cơ cấu thị trường xuất khẩu 
tinh bột sắn của Thái Lan trong 6 
tháng đầu năm 2021 thay đổi khi 
tỷ trọng xuất khẩu sang thị trường 
Trung Quốc và Ma-lai-xi-a tăng; 
trong khi tỷ trọng xuất khẩu sang 
thị trường Đài Loan, Nhật Bản,  
In-đô-nê-xi-a và Hoa Kỳ giảm.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, giá sắn lát và tinh bột sắn tại Thái Lan tương đối ổn định.
Hiện các nhà máy tinh bột sắn tại Đắk Lắk ngừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến 

thu hoạch và vận chuyển sắn củ gặp khó khăn. Giá tinh bột sắn tại Tây Ninh giảm mạnh do tiêu thụ nội địa và 
xuất khẩu đều chậm do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Xuất khẩu sắn và các sản phẩm sắn của Việt Nam trong quý II/2021 tiếp tục phục hồi nhờ nhu cầu sắn 
và các sản phẩm sắn toàn cầu tăng.

THỊ TRƯỜNG SẮN VÀ SẢN PHẨM TỪ SẮN

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI
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Cơ cấu thị trường xuất khẩu tinh bột sắn của Thái Lan 
(% tính theo lượng)

6 tháng đầu năm 2020 6 tháng đầu năm 2021

Nguồn: Cơ quan Hải quan Thái Lan

THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
Trong mấy tháng qua, lượng 

tiêu thụ của thị trường Trung 
Quốc có xu hướng giảm gây ra 
nhiều khó khăn cho các nhà máy 
sắn Việt Nam. Tồn kho sắn cao hơn 
kế hoạch hàng năm, trong khi tình 
hình dịch Covid 19 tại Việt Nam và 
trên thế giới vẫn đang diễn biến 
phức tạp, đã gây nên sức ép đối 

với các nhà máy có tiềm lực tài 
chính trung bình. Nguồn cung sắn 
tươi nguyên liệu của Việt Nam 
giảm, khiến cho sản lượng tinh 
bột sắn liên tục giảm, trong khi thị 
trường sắn lát khô của Việt Nam 
vẫn ổn định. Một số nhà máy sản 
xuất tinh bột sắn tại khu vực phía 
Bắc đã dừng sản xuất do nguồn 

cung sắn tươi thấp.
Hiện các nhà máy tinh bột 

sắn tại Đắk Lắk ngừng hoạt động 
do ảnh hưởng của dịch Covid-19 
khiến thu hoạch và vận chuyển 
sắn củ gặp khó khăn. Giá tinh bột 
sắn tại Tây Ninh giảm mạnh do tiêu 
thụ nội địa và xuất khẩu đều chậm 
do ảnh hưởng của dịch bệnh.

TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU SẮN VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ SẮN CỦA VIỆT NAM

Theo tính toán từ số liệu 
thống kê của Tổng cục Hải quan, 
trong quý II/2021, xuất khẩu sắn 
và các sản phẩm sắn của Việt Nam 

đạt 618,61 nghìn tấn, trị giá 250,04 
triệu USD, tăng 1,2% về lượng và 
tăng 17,2% về trị giá so với cùng 
kỳ năm 2020. Xuất khẩu sắn và các 

sản phẩm sắn của Việt Nam trong 
quý II/2021 tiếp tục phục hồi nhờ 
nhu cầu sắn và các sản phẩm sắn 
toàn cầu tăng.

Trị giá xuất khẩu sắn và các sản phẩm sắn qua các quý từ năm 2019 – 2021  
(ĐVT: triệu USD)

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan
Về thị trường xuất khẩu: trong 

quý II/2021, sắn và các sản phẩm 
sắn của Việt Nam chủ yếu được 
xuất khẩu sang khu vực châu Á, 

chiếm tới 98,7% tổng trị giá xuất 
khẩu sắn và các sản phẩm sắn của 
cả nước, đạt 613,3 nghìn tấn, trị 
giá 246,8 triệu USD, tăng 1,1% về 

lượng và tăng 17,2% về trị giá so 
với cùng kỳ năm 2020. 
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Cơ cấu khu vực thị trường xuất khẩu sắn và các sản phẩm sắn của Việt Nam
(Tỷ trọng tính theo trị giá)

Quý II/2020 Quý II/2021

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan
Trong quý II/2021, xuất khẩu 

sắn và các sản phẩm sắn của Việt 
Nam sang một số thị trường như 
Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, 
Nam Phi, Ma-lai-xi-a… giảm, trong 
khi xuất khẩu sang một số thị 
trường vẫn đạt được tăng trưởng 
mạnh như: Pa-pu-a Niu Ghi-nê,  
Pa-ki-xtan, Xin-ga-po… Tuy nhiên 
trị giá xuất khẩu sang các thị trường 

này vẫn ở mức thấp. Trung Quốc 
vẫn là thị trường lớn nhất tiêu 
thụ sắn và các sản phẩm sắn của  
Việt Nam trong quý II/2021, với 
551,22 nghìn tấn, trị giá 223,22 
triệu USD, giảm 0,1% về lượng, 
nhưng tăng 16% về trị giá so với 
cùng kỳ năm 2020, chiếm 89,4% 
trong tổng trị giá xuất khẩu sắn và 
các sản phẩm sắn của cả nước. 

Thị trường xuất khẩu sắn và 
các sản phẩm từ sắn lớn thứ hai là 
Hàn Quốc với 45,51 nghìn tấn, trị 
giá 15,63 triệu USD, tăng 42,8% về 
lượng và tăng 75,2% về trị giá so 
với cùng kỳ năm 2020, chiếm 6,7% 
trong tổng trị giá xuất khẩu sắn 
và các sản phẩm sắn của cả nước 
trong quý II/2021.

Cơ cấu thị trường chính xuất khẩu sắn và các sản phẩm sắn của Việt Nam
(Tỷ trọng tính theo trị giá)

Quý II/2020 Quý II/2021

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

Về chủng loại xuất khẩu: 
Trong quý II/2021, tinh bột sắn là 
mặt hàng được xuất khẩu nhiều 
nhất, chiếm 77,8% tổng trị giá sắn 
và các sản phẩm sắn xuất khẩu 
của cả nước, với 410,65 nghìn 
tấn, trị giá 194,54 triệu USD, 
giảm 7,7% về lượng, nhưng tăng 
11,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 
2020. Trong đó, xuất khẩu sang  
Trung Quốc chiếm 94,1% tổng trị 
giá tinh bột sắn xuất khẩu của cả 
nước, với 386,86 nghìn tấn, trị giá 
183,02 triệu USD, giảm 7,5% về 
lượng, nhưng tăng 12,3% về trị giá 
so với cùng kỳ năm 2020.

Đáng chú ý, trong quý II/2021, 

xuất khẩu sắn lát khô có 
xu hướng tăng mạnh, 
với 207,36 nghìn tấn, 
trị giá 54,81 triệu USD, 
tăng 25,5% về lượng và 
tăng 43,8% về trị giá so 
với cùng kỳ năm 2020. 
Trong đó, xuất khẩu 
sang Trung Quốc chiếm 
73,3% tổng trị giá sắn 
lát khô xuất khẩu của 
cả nước, với 164,36 
nghìn tấn, trị giá 40,19 
triệu USD, tăng 23,1% 
về lượng và tăng 36,4% 
về trị giá so với cùng kỳ 
năm 2020.
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Chủng loại sắn và phẩm sắn xuất khẩu của Việt Nam 
(% tính theo trị giá)

Quý II/2020 Quý II/2021

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

DUNG LƯỢNG THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU SẮN VÀ TINH BỘT SẮN CỦA 5 THỊ TRƯỜNG 
NHẬP KHẨU LỚN NHẤT THẾ GIỚI VÀ THỊ PHẦN CỦA VIỆT NAM

Trong 5 tháng đầu năm 2021, 
ngoài Trung Quốc, nhu cầu nhập 
khẩu sắn của các thị trường lớn 
đều giảm so với cùng kỳ năm 2020. 
Đáng chú ý, nhập khẩu sắn từ  
Việt Nam của các thị trường này 
lại tăng, tuy nhiên thị phần sắn 
của Việt Nam tại các thị trường 
này đều ở mức thấp.

Trong 5 tháng đầu năm 2021, 
Trung Quốc vẫn là thị trường 
nhập khẩu sắn và tinh bột sắn 
lớn nhất thế giới. Với sự hồi phục 
của ngành chăn nuôi lợn sau khi 
bị dịch tả lợn châu Phi, trong khi 
nguồn cung ngô ở Mỹ và Nam Mỹ 

gặp khó do thời tiết bất lợi, nên 
Trung Quốc tăng cường nhập khẩu 
sắn và tinh bột sắn để làm thức ăn 
chăn nuôi. Dự báo xuất khẩu sắn 
của Việt Nam sang thị trường này 
trong thời gian tới sẽ tiếp tục duy 
trì ở mức cao.

Trong 5 tháng đầu năm 2021, 
nhập khẩu sắn của Trung Quốc 
đạt 719,35 triệu USD, tăng 105,9% 
so với cùng kỳ năm 2020. Trong 
đó, nhập khẩu từ Việt Nam đạt 
103,95 triệu USD, tăng 74% so 
với cùng kỳ năm 2020, thị phần 
sắn của Việt Nam chiếm 14,5% 
trong tổng trị giá nhập khẩu 

của Trung Quốc. Tại thị trường  
Trung Quốc, sắn của Việt Nam chịu 
sự cạnh tranh bởi sắn của Thái Lan 
và In-đô-nê-xi-a. 

Nhập khẩu tinh bột sắn của 
Trung Quốc trong 5 tháng đầu 
năm 2021 đạt 722,7 triệu USD, 
tăng 37,1% so với cùng kỳ năm 
2020. Trong đó, nhập khẩu từ  
Việt Nam đạt 102,6 triệu USD, 
giảm 52,6% so với cùng kỳ năm 
2020, thị phần tinh bột sắn của 
Việt Nam chiếm 14,2% trong tổng 
trị giá nhập khẩu của Trung Quốc, 
giảm mạnh so với mức 41% của 
cùng kỳ năm 2020.

5 thị trường nhập sắn và tinh bột sắn lớn nhất trong các tháng đầu năm 2021 
và thị phần của Việt Nam

Thị trường  5 tháng đầu năm 2021
(nghìn USD) 

 So với cùng kỳ 
năm 2020 (%) 

 Thị phần sắn của Việt Nam/tổng nhập khẩu (%) 

5 tháng năm 2020 5 tháng năm 2021 

Nhập khẩu sắn (mã HS 071410)

Trung Quốc* 719.357 105,9 17,1 14,5

Hàn Quốc 21.483 -0,3 52,5 70,2

Hoa Kỳ 34.831 -5,4 1,1 0,9

Tây Ban Nha 6.828 -9,1 0,3 1,4

Ca-na-da 2.422 -26,4 0,1 2,7

Nhập khẩu tinh bột sắn (mã HS 110814)

Trung Quốc* 722.708 37,1 41 14,2

Đài Loan 67.426 31,5 15 11,5

Hoa Kỳ 36.028 -3,5 0,7 2,8

Ma-lai-xi-a 27.825 15,7 37,0 3,9

Nhật Bản 25.884 17,2 3,2 0,9
Nguồn: ITC, * số liệu tháng 4 và 5 bổ sung từ Cơ quan Hải quan Trung Quốc
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Xuất khẩu tôm của Ê-cu-a-đo 6 tháng đầu năm 2021 tăng 10,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. 
Cơ cấu thị trường xuất khẩu tôm của Ê-cu-a-đo có nhiều biến động.

Giá thủy sản tại thị trường Trung Quốc tăng mạnh do nguồn cung thấp hơn nhu cầu.
Xuất khẩu thủy sản của Ấn Độ sang thị trường Trung Quốc đang gặp khó khăn khi Cơ quan Hải quan 

Trung Quốc kiểm tra từng container thủy sản nhập khẩu từ nước này.
Xuất khẩu thủy sản quý II/2021 tăng mạnh so với quý trước đó và so với cùng kỳ năm 2020.
Các tháng đầu năm 2021, mặc dù tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, nhưng nhập khẩu 

thủy sản của nhiều thị trường lớn trên thế giới tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2020. 

THỊ TRƯỜNG THỦY SẢN

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI
- Ê-cu-a-đo: Theo thống kê của Phòng nuôi trồng 

thủy sản Quốc gia Ê-cu-a-đo, trong 6 tháng đầu năm 
2021, xuất khẩu tôm của Ê-cu-a-đo đạt 847,2 nghìn 
tấn, trị giá 2,08 tỷ USD, tăng 10,5% về lượng và tăng 
8,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. 

Giá tôm xuất khẩu của Ê-cu-a-đo có xu hướng 
tăng trong 6 tháng đầu năm 2021, nhưng đến tuần 
28 (tuần từ 12 – 18/7/2021), giá tôm chân trắng tại 
đầm ở Ê-cu-a-đo giảm mạnh lần đầu tiên. Giá tôm 

còn đầu, còn vỏ của Ê-cu-a-đo đạt 6,3 USD/kg với cỡ 
20/30 con/kg; 5,4 USD/kg với cỡ 30/40 con/kg; 4,6 
USD/kg với cỡ 40/50; 4,40 USD/kg  với cỡ 50/60; 4,20 
USD/kg với cỡ 60/70 và 3,5 USD/kg với cỡ 70/80; 3,1 
USD/kg với cỡ 80/100; 2,7 USD/kg với cỡ 100/120 và 
2 USD/kg với cỡ 120/140. Như vậy, giá tôm đã giảm 
0,2 USD/kg – 0,7 USD/kg với các cỡ 30/40, 40/50, 
50/60 và 70/80. Tuy nhiên, giá tôm cỡ 20/30, 60/70, 
80/100, 100/120 và 120/140 giữ ổn định.

Diễn biến giá tôm xuất khẩu trung bình của Ê-cu-a-đo tháng 6/2019 – tháng 6/2021
(ĐVT: USD/kg)

Nguồn: CNA
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Cơ cấu thị trường xuất khẩu tôm của Ê-cu-a-đo  
có nhiều thay đổi khi tỷ trọng xuất khẩu sang Trung 
Quốc giảm từ 63,2% trong 6 tháng đầu năm 2020 
xuống còn 41,4% trong 6 tháng đầu năm 2021; 
tỷ trọng xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ tăng từ 
13,8% trong 6 tháng đầu năm 2020 lên 24% trong 6 
tháng đầu năm 2021; tỷ trọng xuất khẩu sang Châu 
Âu cũng tăng từ 17,4% lên 23,1%

- Trung Quốc: Giá thủy sản tại thị trường  
Trung Quốc tăng mạnh do nguồn cung thấp hơn nhu 
cầu. Theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, giá bán 
buôn thủy sản nước ngọt ở Trung Quốc tăng 20% 
trong nửa đầu năm 2021. Chỉ số giá thủy sản chung 
đã tăng 17,2% trong 6 tháng đầu năm 2021 do nguồn 
cung bị thắt chặt. Các nhà sản xuất trong nước và 
các nhà nhập khẩu đang gặp khó khăn trong việc đáp 
ứng nhu cầu thị trường.

Trong khi thủy sản đang trở nên phổ biến hơn 
với người tiêu dùng Trung Quốc như một lựa chọn 
thực phẩm lành mạnh, thì lại có một số yếu tố đang 
hạn chế sản xuất bao gồm các chính sách bảo vệ môi 
trường mới, sự gián đoạn do Covid-19, thời tiết khắc 
nghiệt ở các khu vực trọng điểm, và tình trạng thiếu 
lao động, cùng với việc chi phí thức ăn chăn nuôi 
tăng. Giá thủy sản tại Trung Quốc tăng còn do nhập 
khẩu của nước này giảm vì dịch Covid-19. Cơ quan 
Hải quan Trung Quốc đã thiết lập một chế độ kiểm 
soát an toàn thực phẩm nghiêm ngặt để ngăn chặn 
Covid-19 xâm nhập vào nước này thông qua thực 
phẩm nhập khẩu, việc kiểm tra đã gây tắc nghẽn và 
làm nhập khẩu thủy sản của Trung Quốc giảm.

Ngoài ra, chi phí vận chuyển hàng hóa cao, sự 
chậm trễ tại các cảng, tình trạng khan hiếm container 
lạnh và thiếu tài xế xe tải đang gây áp lực lên giá bán 
sản phẩm. Do đó, ngay cả khi giá cao hơn do nhu 
cầu ngày càng tăng, nhưng các nhà nhập khẩu Trung 
Quốc cũng khó tìm được nguồn cung do nhu cầu ở 
các thị trường tiêu dùng khác cũng cao.

- Ấn Độ: Xuất khẩu thủy sản của Ấn Độ sang thị 
trường Trung Quốc đang gặp khó khăn khi Cơ quan 
Hải quan Trung Quốc kiểm tra từng container thủy 
sản nhập khẩu từ nước này. Tỷ lệ container thủy sản 
của Ấn Độ có kết quả xét nghiệm dương tính với 
Covid-19 cao hơn nhiều so với trước đây. Một số nhà 
xuất khẩu thủy sản Ấn Độ đã tạm thời bị đưa vào 
danh sách cấm xuất khẩu sang Trung Quốc. 

Tình trạng này khiến các nhà nhập khẩu  
Trung Quốc giảm nhập khẩu thủy sản từ Ấn Độ để 
hạn chế rủi ro. Theo thống kê mới nhất của Cơ quan 
Hải quan Trung Quốc, nhập khẩu tôm nước ấm đông 
lạnh từ Ấn Độ vào Trung Quốc tăng trong các tháng 
đầu năm, nhưng đã giảm vào tháng 6/2021.

- Một số thông tin về thị trường tôm: 
Theo Rabobak, năm 2020 và năm 2021, Ê-cu-a-

đo đã vượt Ấn Độ trở thành thị trường xuất khẩu tôm 
lớn nhất thế giới với sự thay đổi cơ cấu thị trường ấn 
tượng. Theo đó, Ê-cu-a-đo đã thành công trong việc 
chuyển đổi thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu sang các 
thị trường Bắc Mỹ, Châu Âu và các thị trường khác 
khi xuất khẩu sang Trung Quốc gặp khó khăn. Xuất 
khẩu tôm của Ê-cu-a-đo tăng một phần do nguồn 
cung từ Ấn Độ giảm khi dịch Covid-19 bùng phát và 
ảnh hưởng của cơn bão vào tháng 5/2021.

Khả năng xuất khẩu tôm của Ấn Độ phục hồi 
trong nửa cuối năm vẫn còn chưa chắc chắn bởi 
ngành thủy sản nước này vẫn còn đối mặt với nhiều 
thách thức. 

Xuất khẩu tôm của In-đô-nê-xi-a cũng tăng 20% 
vào năm 2020, nhờ chuyển hướng xuất khẩu sang thị 
trường Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, ngành tôm cũng đối mặt với khó khăn 
khi giá thức ăn và chi phí đầu vào tăng theo giá đậu 
nành, bột ngô và bột cá. Giá thức ăn cho tôm đã tăng 
5-15% kể từ giữa năm 2020 và do thức ăn chiếm 50% 
chi phí sản xuất tôm nên lợi nhuận không tăng theo 
giá tôm.



31 BẢN TIN THỊ TRƯỜNG NÔNG, LÂM, THỦY SẢN

TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU THỦY SẢN CỦA VIỆT NAM

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan  
Việt Nam, quý II/2021, xuất khẩu thủy sản của Việt 
Nam đạt 547,96 nghìn tấn, trị giá 2,38 tỷ USD, tăng 
24,9% về lượng và tăng 37,3% về trị giá so với quý 
I/2021; tăng 17,6% về lượng và tăng 20,2% về trị giá 
so với cùng kỳ năm 2020. 

Trong đó, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu thủy sản 
lớn nhất của Việt Nam trong quý II/2021 (tính theo trị 
giá), đạt 85,5 nghìn tấn, trị giá 567,1 triệu USD, tăng 
43,8% về lượng và tăng 69,3% về trị giá so với quý 
I/2021; tăng 60,9% về lượng và tăng 54,4% về trị giá 
so với quý II/2020. Xuất khẩu thủy sản sang Hoa Kỳ 
tiếp tục tăng trưởng khả quan khi mức tăng trưởng 
quý II/2021 cao hơn gấp đôi so với mức tăng của quý 
I/2021 (tăng 25,6% về lượng và tăng 17,01% về trị giá 
so với quý I/2020).

Xuất khẩu thủy sản sang Nhật Bản quý II/2021 
đạt 50,57 nghìn tấn, trị giá 371,94 triệu USD, tăng 
16,3% về lượng và tăng 21,1% về trị giá so với quý 
I/2021; tăng 10,4% về lượng và tăng 4,7% về trị giá so 
với cùng kỳ năm 2020. Như vậy, xuất khẩu thủy sản 
sang Nhật Bản tiếp tục phục hồi khả quan sau khi đã 
tăng 5,59% về lượng, giảm 1,97% về trị giá trong quý 
I/2021 so với cùng kỳ năm 2020.

Hiệp định EVFTA và sự phục hồi kinh tế của 
EU tiếp tục là yếu tố hỗ trợ xuất khẩu thủy sản của  
Việt Nam sang thị trường này trong quý II/2021. 
Trong quý II/2021, xuất khẩu thủy sản sang thị trường 
EU đạt 63,2 nghìn tấn, trị giá 297,3 triệu USD, tăng 
53,8% về lượng và tăng 58,1% về trị giá so với quý 
I/2021; tăng 35,5% về lượng và tăng 36% về trị giá so 
với quý II/2020, sau khi giảm 4,99% về lượng và tăng 
1,21% về trị giá trong quý I/2021.

Ngược lại, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang 

thị trường Trung Quốc quý II/2021 gặp khó khăn khi 
giảm 15,2% về lượng và giảm 19,2% về trị giá so với 
quý II/2020, đạt 109,2 nghìn tấn, trị giá 276,8 triệu 
USD, sau khi đã tăng 24,01% về lượng và 15,1% về trị 
giá trong quý I/2021 so với cùng kỳ năm 2020. Xuất 
khẩu sang thị trường Hàn Quốc cũng giảm 7,6% về 
lượng, nhưng tăng 4% về trị giá so với quý II/2020, 
đạt 38,98 nghìn tấn, trị giá 204,6 triệu USD.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu 
thủy sản của Việt Nam đạt 986,6 nghìn tấn, trị giá 
4,12 tỷ USD, tăng 13,5% về lượng và tăng 14,4% về trị 
giá so với cùng kỳ năm 2020.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu thủy sản 
của Việt Nam sang hầu hết các thị trường lớn đều 
tăng so với cùng kỳ năm 2020, trừ xuất khẩu sang thị 
trường Trung Quốc và thị trường Đài Loan giảm.

Đáng chú ý, với tốc độ tăng trưởng cao, tỷ trọng 
xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ tăng từ 18,1% 
trong 6 tháng đầu năm 2020 lên 21,9% trong 6 tháng 
đầu năm 2021; tỷ trọng xuất khẩu sang Nhật Bản,  
Trung Quốc, Hàn Quốc giảm; tỷ trọng xuất khẩu sang 
thị trường EU tăng nhẹ từ 11,2% lên 11,8%.

Dự báo, cơ cấu thị trường xuất khẩu thủy sản của 
Việt Nam trong quý III/2021 sẽ thay đổi khi xuất khẩu 
tới những thị trường có chương trình tiêm chủng vắc 
xin trên diện rộng như Hoa Kỳ, EU tăng mạnh; trong 
khi xuất khẩu sang các thị trường khu vực châu Á 
như: Trung Quốc, Nhật Bản, ASEAN sẽ bị ảnh hưởng 
bởi tình hình dịch Covid-19 diễn biến khó lường. Bên 
cạnh đó, việc dịch bùng phát trong nước, đặc biệt 
là tại các tỉnh phía Nam khiến nhiều tỉnh, thành phố 
phải tiến hành phong tỏa theo Chỉ thị 16 sẽ có tác 
động đáng kể đến tiến độ xuất khẩu hàng thủy sản 
của Việt Nam.

Cơ cấu thị trường xuất khẩu thủy sản của Việt Nam
(Tỷ trọng tính theo trị giá)

6 tháng năm 2021 6 tháng năm 2020

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan
Về chủng loại sản phẩm xuất khẩu: Quý II/2021, 

xuất khẩu hầu hết các mặt hàng thủy sản chủ lực tăng 
so với quý I/2021 và so với quý II/2020. Trong đó, 
xuất khẩu 2 mặt hàng thủy sản lớn nhất là tôm các 
loại và cá tra, basa tăng mạnh so với quý I/2021 và 
quý II/2020. Trong khi đó, xuất khẩu cá đóng hộp lại 

giảm so với quý I/2021 và cùng kỳ năm 2020.
Nửa đầu năm 2021, xuất khẩu hầu hết các nhóm 

hàng thủy sản xuất khẩu chính của Việt Nam đều đạt 
kết quả tăng trưởng tốt so với cùng kỳ năm 2020, trừ 
xuất khẩu cá đông lạnh, ghẹ và sò giảm. 
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Mặt hàng thủy sản xuất khẩu quý II/2021 và 6 tháng đầu năm 2021

Mặt hàng

Quý II/2021 So với quý 
I/2021 (%)

So với quý 
II/2020 (%)

6 tháng đầu năm 
2021

So với cùng 
kỳ năm 2020 

(%)

Lượng 
(tấn)

Trị giá 
(nghìn 
USD)

Lượng Trị 
giá Lượng Trị 

giá
Lượng 
(tấn)

Trị giá 
(nghìn 
USD)

Lượng Trị 
giá

Tổng 547.959 2.384.752 24,9 37,3 17,6 20,0 986.579 4.121.115 13,5 14,4
Tôm các loại 116.254 1.063.024 56,4 61,2 20,9 20,4 190.605 1.722.412 14,3 14,5
Cá tra, basa 212.350 436.353 20,4 25,9 22,5 31,2 388.731 783.043 14,6 17,6
Cá đông lạnh 50.497 234.913 16,8 16,4 -3,5 4,9 93.728 436730 -11,7 1,1
Cá ngừ các loại 42.793 202.757 24,4 33,8 35,7 38,5 77.195 354.241 28,7 21,2
Surimi 50.325 109.978 26,7 29,6 30,3 41,2 90.055 194840 29,9 38,2
Bạch tuộc các loại 10.962 75.030 37,2 37,0 25,9 33,4 18.951 129.808 15,6 22,7
Mực các loại 14.073 74.450 37,0 23,0 -3,7 0,2 24.345 134.974 2,5 2,9
Cá khô 16.489 63.552 -18,6 -1,4 -12,1 8,6 36.742 128.026 24,4 25,7
Nghêu các loại 11.962 26.141 60,7 69,5 46,7 70,6 19.406 41.561 25,8 45,9
Cua các loại 2.170 22.959 0,4 16,9 -5,0 -14,7 4.332 42600 8,5 -12,6
Cá đóng hộp 6.487 18.917 -20,1 -10,9 -13,3 -4,9 14.603 40.137 12,5 17,9
Ghẹ các loại 924 15.474 -41,0 14,4 -45,2 50,9 2.491 29.002 -27,3 41,3
Mặt hàng khác 12.673 41.204 -0,4 -3,1 4,0 -35,1 25.395 83.740 15,1 -13,6

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

DUNG LƯỢNG THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU CỦA 10 THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU LỚN 
TRÊN THẾ GIỚI VÀ THỊ PHẦN CỦA VIỆT NAM

Các tháng đầu năm 2021, mặc dù tình hình dịch 
Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng nhập khẩu thủy 
sản của nhiều thị trường lớn trên thế giới tăng mạnh 
so với cùng kỳ năm 2020.  

Trong đó, Hoa Kỳ là thị trường có kim ngạch nhập 
khẩu tăng mạnh nhất, tăng 26,9% so với cùng kỳ năm 
2020, đạt 10,7 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm 2021. 
Nhập khẩu thủy sản của nhiều quốc gia tại khu vực 
châu Âu như Tây Ban Nha, Italy, Pháp... cũng tăng 

trưởng khả quan. Trong khi đó, nhu cầu nhập khẩu 
của Trung Quốc lại giảm do nước này vẫn thận trọng 
trong việc nhập khẩu thực phẩm đông lạnh, trong đó 
có mặt hàng thủy sản.

Trong các tháng đầu năm 2021, thị phần thủy sản 
của Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Hoa Kỳ, Ý, 
Đức, Hàn Quốc tăng; trong khi thị phần trong tổng 
nhập khẩu của Nhật Bản, Trung Quốc, Tây Ban Nha, 
Pháp giảm.

Nhập khẩu thủy sản của 10 quốc gia nhập khẩu lớn trên thế giới các tháng đầu năm 2021

Thị trường

Tháng 
1/2021 
(Triệu 
USD)

Tháng 
2/2021 
(Triệu 
USD)

Tháng 
3/2021 
(Triệu 
USD)

Tháng 
4/2021 
(Triệu 
USD)

Tháng 
5/2021 
(Triệu 
USD)

Tổng các 
tháng đầu 
năm 2021 

(Triệu USD)

So với 
cùng 

kỳ năm 
2020 
(%)

Thị phần của Việt 
Nam (%)

5 tháng  
đầu năm 

2021

5 tháng 
đầu năm 

2020
Hoa Kỳ 2.049 1.681 2.054 2.180 2.781 10.745 26,9 5,7 5,2
Nhật Bản 1.020 902 973 1.215 1.030 5.140 0,9 7,5 7,7
Trung Quốc* 1.047 712 930 1.098 1.073 4.859 -12,9 5,7 6,2
Tây Ban Nha 661 525 694 622 656 3.158 10,4 1,2 1,3
Ý 524 485 640 568 2.217 22,9 1,9 1,3
Pháp 511 470 628 580 621 2.811 22,6 1,2 1,5
Đức 459 466 517 413 525 2.380 -3,5 3,1 2,6
Thụy Điển 411 407 509 428 1.755 7,1 0,4 0,3
Hàn Quốc 487 376 486 452 445 2.247 7,2 13,3 12,9
Anh 303 290 482 341 345 1.759 4,8 5,9 6,0

Nguồn: ITC; 
Ghi chú: * số liệu tháng 4 và 5 bổ sung từ Cơ quan Hải quan Trung Quốc
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Xuất khẩu đồ nội thất của Thổ Nhĩ Kỳ đạt 2 tỷ USD trong nửa đầu năm 2021, tăng 35% so với cùng 
kỳ năm 2020.

 Trong 5 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu gỗ tròn của Nga tăng mạnh cả về lượng và trị giá. 
Thị phần đồ nội thất bằng gỗ của Việt Nam trong tổng trị giá nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ trên 

toàn cầu tăng.
Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong quý II/2021 đạt 4,42 tỷ USD, tăng 69% so với quý trước, tăng 

81,7% so với quý II/2020. Trong đó, trị giá xuất khẩu sản phẩm gỗ trong quý II/2021 đạt 3,44 tỷ USD, tăng 
95% so với cùng kỳ năm 2020.

THỊ TRƯỜNG GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ

THỊ TRƯỜNG GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ THẾ GIỚI
Thổ Nhĩ Kỳ: Theo số liệu tổng hợp từ Hiệp hội 

các nhà xuất khẩu đồ nội thất, giấy và lâm sản của  
Thổ Nhĩ Kỳ, xuất khẩu đồ nội thất của Thổ Nhĩ Kỳ đạt 
2 tỷ USD trong nửa đầu năm 2021, tăng 35% so với 
cùng kỳ năm 2020. Thổ Nhĩ Kỳ xuất khẩu đồ nội thất 
chủ yếu tới các thị trường như: I-rắc, Đức, Hoa Kỳ, 
I-xra-en và Pháp. Mặt hàng xuất khẩu chính là đồ 
nội thất phòng ngủ trẻ em, đồ nội thất phòng ăn và 
phòng khách.

Hiệp hội các nhà xuất khẩu đồ nội thất, giấy và 
lâm sản của Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến xu hướng xuất khẩu 
đồ nội thất của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng trong những 
năm tới. Hiện ngành công nghiệp đồ nội thất của  
Thổ Nhĩ Kỳ đứng thứ 8 trên thị trường thế giới và 
kỳ vọng sẽ vươn lên vị trí số 5. Do đó, việc thúc đẩy 
quảng bá và xây dựng thương hiệu cần được được 
hỗ trợ từ phía chính phủ.

Tuy nhiên, xuất khẩu trong thời gian tới có thể 
sẽ khó khăn hơn, bởi chi phí nguyên liệu thô như vải, 
ván sợi mật độ trung bình và ván dăm tăng, giá điện 

tăng có thể làm giảm doanh số xuất khẩu. Để hỗ trợ 
cho sản xuất địa phương, gần đây chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ  
đã hạn chế xuất khẩu các nguyên liệu thô được sử 
dụng trong sản xuất đồ nội thất, bao gồm ván mỏng, 
ván định hướng, ván sợi và một số loại gỗ.

Nga: Theo thống kê từ Cơ quan Hải quan Nga, 
trong 5 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu sản phẩm gỗ 
xẻ của Nga đạt 7 triệu tấn, trị giá 2,1 tỷ USD,  giảm 
4,2% về lượng, nhưng tăng 21,3% về trị giá so với 
cùng kỳ năm 2020; Xuất khẩu gỗ tròn đạt 5,8 triệu 
m3, trị giá 627,5 triệu USD,  tăng 16,8% về lượng 
và tăng 24,5% về trị giá; Xuất khẩu gỗ dán đạt 1,3 
triệu m3, trị giá 627,5 triệu USD, tăng 9,9% về lượng 
và tăng 31,4% về trị giá; Xuất khẩu bột gỗ đạt 885,3 
nghìn tấn, trị giá 483,7 triệu USD, giảm 1,1% về lượng 
và tăng 26,6% về tri giá; Xuất khẩu giấy in báo đạt 
382,7 nghìn tấn, trị giá 138,6 triệu USD, giảm 22,3% 
về lượng và giảm 17,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 
2020.
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TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ
Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, trị 

giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong quý II/2021 
đạt 4,42 tỷ USD, tăng 69% so với quý trước, tăng 
81,7% so với quý II/2020. Trong đó, trị giá xuất khẩu 
sản phẩm gỗ trong quý II/2021 đạt 3,44 tỷ USD, tăng 
95% so với cùng kỳ năm 2020. Trong nửa đầu năm 
2021, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt 8,2 tỷ USD, 
tăng 62,6% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, xuất 
khẩu sản phẩm gỗ đạt 6,4 tỷ USD, tăng 76,4% so với 
cùng kỳ năm 2020.

Tốc độ tăng trưởng cao của ngành gỗ trong bối 

cảnh tình hình dịch Covid-19 bùng phát mạnh cả 
trong nước và quốc tế. Kết quả đạt được là nhờ nhiều 
doanh nghiệp gỗ đầu tư công nghệ, phát triển sản 
phẩm mới và sử dụng hiệu quả các kênh tiếp thị, bán 
hàng trực tuyến. Với tốc độ tăng trưởng như hiện tại, 
trong quý III và quý IV/2021 ngành gỗ vẫn tiếp tục 
tăng trưởng xuất khẩu khả quan. Theo thông lệ hàng 
năm, trong nửa cuối năm thị trường nhà tại nhiều 
quốc gia hoạt động mạnh thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ 
gỗ và sản phẩm gỗ, đặc biệt là mặt hàng đồ nội thất 
bằng gỗ.

Tình hình xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ theo quý giai đoạn năm 2019 – 2021 
(ĐVT: Tỷ USD)
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Nguồn: Tính toán theo số liệu từ Tổng cục Hải quan

Về thị trường: Khu vực châu Mỹ là điểm đến 
chính của mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ xuất khẩu của 
Việt Nam. Trong quý II/2021, trị giá xuất khẩu đến 
khu vực này đạt 2,83 tỷ USD, tăng 110,3% so với quý 
II/2020. Trong đó, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ nhiều 
nhất tới thị trường Mỹ trong quý II/2021, đạt 2,74 tỷ 
USD, tăng 110,7% so với quý II/2020.

Tính chung trong 6 tháng đầu năm 2021, tỷ trọng 
xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tới khu vực châu Mỹ 

chiếm 64,7% tổng trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm 
gỗ, tăng 10,4 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 
2020. Trong khi đó, trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm 
gỗ sang các khu vực khác như châu Á, châu Âu, châu 
Đại Dương, châu Phi đều có tỷ trọng giảm trong 6 
tháng đầu năm 2021. Khu vực châu Á tỷ trọng giảm 
mạnh nhất, chiếm 27,6% và trong 6 tháng đầu năm 
2021, giảm 9,2 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 
2020. 

Cơ cấu xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang các châu lục  ( ĐVT: % theo trị giá)
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Nguồn: Tính toán theo số liệu từ Tổng cục Hải quan
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Về mặt hàng: Trong cơ cấu mặt hàng gỗ và sản 
phẩm gỗ xuất khẩu trong quý II/2021, trị giá xuất 
khẩu đồ nội thất bằng gỗ là mặt hàng chiếm tỷ trọng 
cao, đạt 3,1 tỷ USD, tăng 99,3% so với cùng kỳ năm 
2020, chiếm 70,7% tổng trị giá xuất khẩu gỗ và sản 
phẩm gỗ trong quý II/2021. Đồ nội thất bằng gỗ 
xuất khẩu nhiều nhất tới khu vực châu Mỹ trong quý 
II/2021, đạt 2,54 tỷ USD, tăng 114,1% so với cùng kỳ 

năm 2020, chiếm 81,2% tổng trị giá xuất khẩu đồ nội 
thất bằng gỗ trong quý II/2021. Tiếp theo là khu vực 
châu Á, châu Âu, châu Đại Dương và châu Phi.

Tính chung trong 6 tháng đầu năm 2021, trị giá 
xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ đạt 5,8 tỷ USD, tăng 
80,8% so với cùng kỳ năm 2020. Tỷ trọng xuất khẩu 
đồ nội thất bằng gỗ chiếm 71% tổng trị giá xuất khẩu 
gỗ và sản phẩm gỗ. 

Cơ cấu mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ xuất khẩu 
(ĐVT: % theo trị giá)
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Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan
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DUNG LƯỢNG 10 THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU ĐỒ NỘI THẤT BẰNG GỖ LỚN NHẤT THẾ 
GIỚI VÀ THỊ PHẦN CỦA VIỆT NAM

Theo tính toán từ số liệu thống kê của Trung tâm 
Thương mại Quốc tế (ITC), trong quý I/2021, nhập 
khẩu đồ nội thất bằng gỗ trên thế giới đạt 18,2 tỷ 
USD, tăng 30,2% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, 

tỷ trọng nhập khẩu từ Việt Nam chiếm 19,4% tổng trị 
giá nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ của thế giới, tăng 
2,4 điểm phần trăm so với quý I/2020.

Nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ trên thị trường thế giới qua các quý 
giai đoạn năm 2019 – 2021 (ĐVT: Tỷ USD)
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Nguồn: ITC

Hoa Kỳ là thị trường nhập khẩu đồ nội thất bằng 
gỗ lớn nhất trên thế giới, trị giá nhập khẩu trong quý 
I/2021 đạt 6,8 tỷ USD, tăng 43,4% so với quý I/2020. 
Việt Nam là thị trường cung cấp đồ nội thất bằng 
gỗ lớn nhất cho Hoa Kỳ trong thời gian này, tỷ trọng 
nhập khẩu từ Việt Nam chiếm 41,4% tổng trị giá nhập 
khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Hoa Kỳ, tăng 4,4 điểm 
phần trăm so với quý I/2020.

Tiếp theo là thị trường EU nhập khẩu đồ nội thất 
bằng gỗ trong quý I/2021 đạt 6,38 tỷ USD, tăng 24,7% 
so với quý I/2020.  Trong đó, tỷ trọng nhập khẩu từ 

Việt Nam chiếm 2,9% trong tổng trị giá nhập khẩu, 
giảm 0,7 điểm phần trăm so với quý I/2020.

Anh là thị trường nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ 
lớn thứ 3 thế giới, trị giá nhập khẩu của Anh trong 
quý I/2021, đạt 1,1 tỷ USD, tăng 24,1% so với quý 
I/2020.

Đáng chú ý, Ca-na-đa và Úc tăng mạnh nhập 
khẩu đồ nội thất bằng gỗ trong quý I/2021, trong đó 
Ca-na-đa nhập khẩu đạt 627 triệu USD, tăng 32,2% so 
với quý I/2020. Úc nhập khẩu đạt 462 triệu USD, tăng 
65,5% so với cùng kỳ năm 2020.

10 thị trường nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ lớn nhất trên thế giới và thị phần của Việt Nam quý I/2021

Thị trường Quý I/2021 
(triệu USD)

So với quý 
I/2020 (%)

Tỷ trọng trong tổng nhập 
khẩu thế giới quý I (%)

Tỷ trọng nhập khẩu từ Việt 
Nam quý I (%)

Năm 2021 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2020

Tổng 18.168 30,2 100,0 100,0 19,4 17,0

Hoa Kỳ 6.813 43,4 37,5 34,0 41,4 37,0

EU 6.383 24,7 35,1 36,7 2,9 3,6

Anh 1.129 24,1 6,2 6,5 7,3 9,4

Nhật Bản 622 17,6 3,4 3,8 24,1 25,8

Ca-na-đa 627 32,2 3,5 3,4 18,1 15,5

Thuỵ Sỹ 503 23,7 2,8 2,9 2,4 2,1

Úc 462 65,5 2,5 2,0 12,0 11,7

Hàn Quốc 330 27,8 1,8 1,8 16,5 19,3

Trung Quốc 239 18,3 1,3 1,4 7,6 6,4

Na Uy 265 29,8 1,5 1,5 0,94 0,86

Thị trường khác 794 -3,5 4,4 5,9 4,8 4,2

Nguồn: ITC
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TIN CHÍNH SÁCH/CHUYÊN ĐỀ

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.

Thông báo mẫu giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật mới 
của Nam Phi

Ngày 21/6/2021, Cục Bảo vệ Thực vật đã có công văn số 1187/BVTV-KD về việc Thông báo mẫu giấy chứng 
nhận kiểm dịch thực vật mới của Nam Phi. Theo đó, kể từ ngày 15/5/2021, Cơ quan Kiểm dịch thực vật Nam 
Phi không tiếp tục sử dụng mẫu Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật in trên giấy A4 thường. Giấy chứng nhận 
kiểm dịch thực vật mới sẽ được in trên giấy A4 có bảo mật an ninh (watermarked A4 paper) để cấp cho các 
lô hàng của Nam Phi xuất khẩu.

Mẫu giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật này được đăng tải trên websie của Cục (www.ppd.gov.vn)

Bộ Thương mại Hoa Kỳ ban hành Kết luận cuối cùng  
của đợt rà soát thuế chống bán phá giá lần thứ 16 đối với 

cá tra, basa nhập khẩu từ Việt Nam
Ngày 28 tháng 6 năm 2021, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã ban hành Kết luận cuối cùng của đợt rà soát 

thuế chống bán phá giá lần thứ 16 (POR16) đối với cá tra, basa nhập khẩu từ Việt Nam cho giai đoạn rà soát 
từ ngày 01 tháng 8 năm 2018 đến ngày 31 tháng 7 năm 2019 đối với cá tra-basa của Việt Nam. Trong kết luận 
cuối cùng, DOC xác định mức thuế chống bán phá giá đối với 2 doanh nghiệp Việt Nam trong trong đợt rà soát 
này là 0 USD/kg. Đối với các nhà sản xuất, xuất khẩu cá tra-basa khác của Việt Nam, mức thuế chống bán phá 
giá không thay đổi, vẫn ở mức 2,39 USD/kg. Nhìn chung, đây là kết quả tích cực đối với ngành sản xuất, xuất 
khẩu thủy sản của Việt Nam. Hiện nay, đang tiến hành rà soát POR17.

Danh sách doanh nghiệp Xinh-ga-po nhập khẩu nông sản
Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp thuận lợi trong tìm kiếm đầu mối liên hệ với các doanh nghiệp Xinh-ga-

po nhập khẩu nông sản, Thương vụ Việt Nam tại Xinh-ga-po gửi đến Quý doanh nghiệp Danh bạ các doanh 
nghiệp Xinh-ga-po là thành viên của Hiệp hội xuất nhập khẩu rau củ quả Xinh-ga-po (SFVIEA) để tham khảo.

Chi tiết tại: https://vntradesg.org/danh-ba-cac-doanh-nghiep-singaporenhap-khau-nong-san-nam-2021/


