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TÌNH HÌNH CHUNG

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

 ▶ Cao su: Đầu tháng 3/2022, giá cao su khu vực 
châu Á giảm mạnh do tác động của căng thẳng chính 
trị giữa Nga và U-crai-na. Trong 2 tháng đầu năm 2022, 
nhập khẩu cao su của Trung Quốc tăng 10,5% về lượng 
và tăng 23,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

 ▶ Cà phê: Đầu tháng 3/2022, giá cà phê Robusta 
và Arabica trên thị trường thế giới giảm mạnh do căng 
thẳng địa chính trị giữa Nga và U-crai-na.

 ▶ Hạt điều: Năm 2021, nhập khẩu hạt điều của 
Anh và Trung Quốc tăng so với năm 2020. Thị phần 
hạt điều của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu 
của EU tăng từ 54,1% trong 11 tháng năm 2020, lên 
55,76% trong 11 tháng năm 2021.

 ▶ Rau quả: Thổ Nhĩ Kỳ tạm ngừng xuất khẩu 
hàng rau quả sang Nga và U-crai-na do xung đột 

chính trị giữa 2 quốc gia này, khiến giá rau quả tại 
thị trường nội địa giảm 50%. Xuất khẩu hành tây của 
Trung Quốc năm 2021 thấp hơn mức trung bình trong 
những năm gần đây.

 ▶ Sắn và sản phẩm từ sắn: Đầu tháng 3/2022, 
giá tinh bột sắn của Thái Lan ổn định, giá sắn lát xuất 
khẩu tăng, trong khi giá sắn nguyên liệu giảm.

 ▶ Thủy sản: Tháng 2/2022, xuất khẩu thủy sản 
của Na Uy đạt mức cao kỷ lục trong tháng 2 các năm.

 ▶ Gỗ và sản phẩm gỗ: Thái Lan quyết định giảm 
và miễn thuế đối với một số chủng loại gỗ xuất khẩu. 
Năm 2021, doanh thu của ngành nội thất Ý đạt 49 tỷ 
Euro (tương đương 53,4 tỷ USD), tăng 25,7% so với 
năm 2020 và tăng 14% so với năm 2019 (trước khi 
có dịch).  
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THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

 ▶ Cao su: Giá mủ cao su nguyên liệu trong nước 
đầu tháng 3/2022 ổn định. 2 tháng đầu năm 2022, 
xuất khẩu cao su đạt 294,35 nghìn tấn, trị giá 512,81 
triệu USD, tăng 0,2% về lượng và tăng 7,4% về trị giá 
so với cùng kỳ năm 2021. Năm 2021, Việt Nam là 
nước cung cấp cao su lớn thứ 10 cho thị trường Đức; 
thị phần cao su của Việt Nam trong tổng lượng nhập 
khẩu của Đức tăng.

 ▶ Cà phê: Giá cà phê Robusta tại thị trường nội 
địa đầu tháng 3/2022 giảm mạnh so với cuối tháng 
2/2022 theo xu hướng giá thế giới. Trong 2 tháng đầu 
năm 2022, xuất khẩu cà phê của Việt Nam tăng 30,9% 
về lượng và tăng 65,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 
2021. Thị phần cà phê của Việt Nam trong tổng lượng 
nhập khẩu của Vương quốc Anh giảm từ 23,03% năm 
2020, xuống còn 17,04% trong năm 2021.

 ▶ Hạt điều: Trong 2 tháng đầu năm 2022, xuất 
khẩu hạt điều của Việt Nam đạt 65,46 nghìn tấn, trị 
giá 389 triệu USD, giảm 2,6% về lượng và giảm 1,3% 
về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Thị phần hạt điều 
của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Nga 
tăng từ 55,17% trong năm 2020, lên 62,33% trong 
năm 2021.

 ▶ Rau quả:  Trong 2 tháng đầu năm 2022, xuất 

khẩu hàng rau quả của Việt Nam đạt 508,7 triệu USD, 
giảm 9,6% so với cùng kỳ năm 2021. Thị phần nhập 
khẩu rau quả chế biến (mã HS 20) của Việt Nam trong 
tổng lượng nhập khẩu của Nga giảm.

 ▶ Sắn và sản phẩm từ sắn: Giá sắn nguyên liệu 
tại miền Bắc giảm; giá tại miền Trung và Tây Nguyên 
ổn định; trong khi giá tại miền Nam tăng. Trong 2 
tháng đầu năm 2022, xuất khẩu sắn và các sản phẩm 
từ sắn đạt 519,8 nghìn tấn, trị giá 217,97 triệu USD, 
giảm 23,3% về lượng và giam 13% về trị giá so với 
cùng kỳ năm 2021. Việt Nam là thị trường lớn thứ 2 
cung cấp tinh bột sắn cho thị trường Đài Loan trong 
năm 2021, thị phần tinh bột sắn của Việt Nam giảm 
từ 13,6% trong năm 2020, xuống còn 8,8%.

 ▶ Thủy sản: 2 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu 
thủy sản của Việt Nam đạt 1,51 tỷ USD, mức cao kỷ 
lục so với cùng kỳ nhiều năm. Thị phần thủy sản của 
Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Anh năm 2021 
giảm so với năm 2020.

 ▶ Gỗ và sản phẩm gỗ: 2 tháng đầu năm 2022, 
trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt 2,44 tỷ USD, 
tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2021. Thị phần đồ nội 
thất bằng gỗ của Việt Nam trong tổng nhập khẩu của 
Trung Quốc giảm.
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	 Đầu	tháng	3/2022,	giá	cao	su	khu	vực	châu	Á	giảm	mạnh	do	tác	động	của	căng	thẳng	chính	trị	giữa	Nga	và	
U-crai-na.

2	tháng	đầu	năm	2022,	nhập	khẩu	cao	su	của	Trung	Quốc	tăng	10,5%	về	lượng	và	tăng	23,3%	về	trị	giá	
so	với	cùng	kỳ	năm	2021.

Trái	với	xu	hướng	giá	thế	giới,	giá	mủ	cao	su	nguyên	liệu	trong	nước	đầu	tháng	3/2022	ổn	định.

2	tháng	đầu	năm	2022,	xuất	khẩu	cao	su	đạt	294,35	nghìn	tấn,	trị	giá	512,81	triệu	USD,	tăng	0,2%	về	lượng	
và	tăng	7,4%	về	trị	giá	so	với	cùng	kỳ	năm	2021.

Năm	2021,	Việt	Nam	là	thị	trường	cung	cấp	cao	su	lớn	thứ	10	cho	thị	trường	Đức;	thị	phần	cao	su	của	Việt	
Nam	trong	tổng	lượng	nhập	khẩu	của	Đức	tăng.

THỊ TRƯỜNG CAO SU

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Từ đầu tháng 3/2022 đến nay, 
giá cao su tại các sàn giao dịch 
châu Á có xu hướng giảm mạnh, 
cụ thể:

+ Tại Sở giao dịch hàng hóa 
Osaka Exchange (OSE), giá cao su 
có xu hướng giảm mạnh kể từ đầu 
tháng 3/2022. Ngày 08/3/2022, giá 
cao su RSS3 giao tháng 4/2022 giao 
dịch ở mức 241,8 Yên/kg (tương 
đương 2,09 USD/kg), giảm 7,6% 
so với cuối tháng 2/2022 và giảm 
10,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Diễn biến giá cao su RSS3 tại sàn OSE trong tháng 2-3/2022 (ĐVT: Yên/kg)

Nguồn:	cf.market-info.jp

+ Tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải 
(SHFE), ngày 08/3/2022 giá cao su RSS3 giao tháng 
4/2022 giao dịch ở mức 13.540 NDT/tấn (tương 

đương 2,14 USD/kg), giảm 1,8% so với cuối tháng 
2/2022 và giảm 10,6% so với cùng kỳ năm 2021.
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Diễn biến giá cao su tại sàn SHFE trong tháng 2-3/2022 (ĐVT: NDT/tấn)

Nguồn:	shfe.com.cn

+ Tại Thái Lan, sau khi tăng lên 71,5 Baht/kg vào ngày 03/3/2022, giá cao su giảm trở lại. Ngày 08/3/2022, 
giá cao su RSS3 chào bán ở mức 69,4 Baht/kg (tương đương 2,09 USD/kg), giảm 2,4% so với cuối tháng 
2/2022, nhưng tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2021.

Diễn biến giá cao su RSS3 tại Thái Lan trong tháng 2-3/2022  
(ĐVT: Baht/kg)

Nguồn:	thainr.com

Giá cao su giảm trong bối cảnh căng thẳng giữa 
Nga với U-crai-na ngày càng trầm trọng, giá nguyên 
liệu thô giảm kéo giá cao su đi xuống.

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, 
trong 2 tháng đầu năm 2022, Trung Quốc nhập khẩu 
1,19 triệu tấn cao su tự nhiên và tổng hợp (kể cả mủ 
cao su), trị giá 2,22 tỷ USD, tăng 10,5% về lượng và 
tăng 23,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Thái Lan: Theo số liệu thống kê của Cơ quan Hải 
quan Thái Lan, tháng 1/2022, Thái Lan xuất khẩu 
được 446,61 nghìn tấn cao su (mã HS: 4001; 4002; 
4003; 4005), trị giá 24,79 tỷ Baht (tương đương 750,67 
triệu USD), tăng 26% về lượng và tăng 41,1% về trị giá 
so với tháng 1/2021. Trung Quốc, Ma-lai-xi-a, Hoa Kỳ, 

Nhật Bản và Ấn Độ là 5 thị trường xuất khẩu cao su 
lớn nhất của Thái Lan trong tháng 1/2022. 

Trong đó, xuất khẩu cao su sang Trung Quốc 
chiếm 48,3% tổng lượng cao su xuất khẩu của  
Thái Lan trong tháng 1/2022 với 215,66 nghìn tấn, trị 
giá 11,87 tỷ Baht (tương đương với 359,35 triệu USD), 
tăng 38,9% về lượng và tăng 68,4% về trị giá so với 
tháng 1/2021. (Tỷ giá 1 Baht = 0,03028 USD).

Về cơ cấu chủng loại xuất khẩu: Trong tháng 
1/2022, Thái Lan xuất khẩu được 305,79 nghìn tấn 
cao su tự nhiên (mã HS: 4001), trị giá 16,54 tỷ Baht 
(tương đương 500,78 triệu USD), tăng 28% về lượng 
và tăng 40,7% về trị giá so với tháng 1/2021, chủ 
yếu xuất khẩu sang Trung Quốc, Ma-lai-xi-a, Hoa Kỳ, 
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Nhật Bản và Hàn Quốc. Trong đó, xuất khẩu sang 
Trung Quốc chiếm 31% tổng lượng cao su tự nhiên 
xuất khẩu của Thái Lan trong tháng 1/2022 với 94,84 
nghìn tấn, trị giá 5,19 tỷ Baht (tương đương 157,29 
triệu USD), tăng 48% về lượng và tăng 72,9% về trị giá 
so với tháng 1/2021.

Cơ cấu thị trường xuất khẩu cao su tự nhiên 
của Thái Lan trong tháng 1/2022 có sự thay đổi 
khi tỷ trọng xuất khẩu sang các thị trường lớn là  
Trung Quốc, Hoa Kỳ, Hàn Quốc tăng; trong khi tỷ trọng 
xuất khẩu sang thị trường Ma-lai-xi-a, Nhật Bản và 
Thổ Nhĩ Kỳ lại giảm mạnh.

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

Tháng 1/2021 Tháng 1/2022

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

Trong tháng 1/2022, xuất khẩu cao su tổng hợp 
(mã HS: 4002) của Thái Lan đạt 126,7 nghìn tấn, trị 
giá 7,28 tỷ Baht (tương đương 220,47 triệu USD), 
tăng 25,1% về lượng và tăng 46,8% về trị giá so với 
tháng 1/2021, chủ yếu xuất khẩu sang các thị trường 
Trung Quốc, Nhật Bản, Ma-lai-xi-a, In-đô-nê-xi-a và 
Ấn Độ. Trong đó, xuất khẩu sang Trung Quốc chiếm 
90,2% tổng lượng cao su tổng hợp xuất khẩu của 
Thái Lan trong tháng 1/2022, với 114,36 nghìn tấn, 

trị giá 6,5 tỷ Baht (tương đương 196,8 triệu USD), 
tăng 35,8% về lượng và tăng 70,6% về trị giá so với 
tháng 1/2021. 

Cơ cấu thị trường xuất khẩu cao su tổng hợp của 
Thái Lan trong tháng 1/2022 có sự thay đổi khi tỷ 
trọng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc tăng 
mạnh, trong khi tỷ trọng xuất khẩu sang Nhật Bản, 
Ma-lai-xi-a, Ba Lan giảm.

THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

Từ đầu tháng 3/2022 đến nay, giá mủ cao su 
nguyên liệu trên cả nước ổn định. Tại Bình Phước 
giá mủ cao su nguyên liệu được Công ty cao su Phú 
Riềng thu mua ở mức từ 330-340 đồng/độ mủ. Tại 
Bình Dương, giá thu mua mủ cao su nguyên liệu của 

Công ty cao su Phước Hòa giữ ở mức 348-350 đồng/
độ TSC. Giá mủ cao su tại Gia Lai được Công ty cao 
su Mang Yang thu mua với giá 310-320 đồng/độ TSC, 
ổn định so với cuối tháng 2/2022.
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TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CAO SU CỦA VIỆT NAM 

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, 
tháng 2/2022, xuất khẩu cao su của Việt Nam đạt 
101,66 nghìn tấn, trị giá 181,75 triệu USD, giảm 47,2% 
về lượng và giảm 45,1% về trị giá so với tháng 1/2022; 
so với tháng 2/2021 giảm 2,4% về lượng, nhưng tăng 

5,4% về trị giá. Lũy kế 2 tháng đầu năm 2022, xuất 
khẩu cao su đạt 294,35 nghìn tấn, trị giá 512,81 triệu 
USD, tăng 0,2% về lượng và tăng 7,4% về trị giá so với 
cùng kỳ năm 2021.

Xuất khẩu cao su của Việt Nam năm 2020 2022  
(ĐVT: nghìn tấn)

Nguồn:	Theo	số	liệu	của	Tổng	cục	Hải	quan	Việt	Nam

Về	giá	xuất	khẩu: Tháng 2/2022, giá cao su xuất khẩu bình quân đạt 1.788 USD/tấn, tăng 4,1% so với tháng 
1/2022 và tăng 8% so với tháng 2/2021.

Giá bình quân xuất khẩu cao su của Việt Nam qua các tháng  
năm 2020 2022 (ĐVT: USD/tấn)

Nguồn:	Theo	số	liệu	của	Tổng	cục	Hải	quan	Việt	Nam

Tháng 2/2022, Trung Quốc vẫn là thị trường xuất 
khẩu cao su lớn nhất của Việt Nam, chiếm 66,1% tổng 
lượng cao su xuất khẩu của cả nước, đạt 67,18 nghìn 
tấn, trị giá 117,15 triệu USD, giảm 53,1% về lượng và 
giảm 51,9% về trị giá so với tháng 1/2022; so với tháng 
2/2021 giảm 9,9% về lượng và giảm 1,8% về trị giá. 
Giá cao su xuất khẩu bình quân sang Trung Quốc ở 
mức 1.744 USD/tấn, tăng 2,5% so với tháng 1/2022 và 
tăng 9% so với tháng 2/2021. Lũy kế 2 tháng đầu năm 

2022, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 210,42 
nghìn tấn cao su, trị giá 360,96 triệu USD, giảm 2,8% 
về lượng, nhưng tăng 5,9% về trị giá so với cùng kỳ 
năm 2021.

Tháng 2/2022, xuất khẩu cao su sang một số thị 
trường tăng mạnh cả về lượng và trị giá so với tháng 
2/2021 như: Ấn Độ, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga,  
Ca-na-đa,  Xri-Lan-ca, Bra-xin…
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Thời gian tới, thị trường cao su sẽ có nhiều 
biến động do xung đột giữa Nga với U-crai-na sẽ 
tác động đến thị trường hàng hóa, trong đó có 
mặt hàng cao su. Nga và U-crai-na là hai trong số 
những nước tiêu thụ các sản phẩm làm từ cao su 
nhiều nhất thế giới. 

Xuất khẩu cao su của Việt Nam sang Nga cũng sẽ 
gặp khó khăn do vận tải bị ngừng trệ, rủi ro về giao 
dịch ngân hàng... Việc cấm vận hàng không cũng sẽ 
dẫn đến các hãng hàng không phải chọn đường bay 
dài hơn, chi phí tăng, áp lực gia tăng lên hệ thống vận 
chuyển logistics toàn cầu và giá cả hàng hóa.

10 thị trường xuất khẩu cao su lớn nhất của Việt Nam trong tháng 2/2022 

Thị trường

Tháng 2/2022 So với tháng 2/2021 (%) 2 tháng đầu năm 2022 So với cùng kỳ năm 
2021 (%)

Lượng 
(tấn)

Trị giá 
(nghìn 
USD)

Lượng Trị giá Lượng 
(tấn)

Trị giá 
(nghìn 
USD)

Lượng Trị giá

Tổng 101.667 181.758 -2,4 5,4 294.358 512.819 0,2 7,4
Trung Quốc 67.179 117.156 -9,9 -1,8 210.423 360.966 -2,8 5,9
Ấn Độ 6.911 12.697 68,8 74 20.190 36.400 65,1 69,7
Hàn Quốc 3.320 6.176 48,5 52,1 6.097 11.399 -6,6 -6,5
Hoa Kỳ 2.876 5.269 -20,4 -12,6 6.231 10.900 -15,9 -12,9
Thổ Nhĩ Kỳ 2.801 5.135 60,6 60 6.070 10.997 40,3 38,4
Đức 2.377 4.428 1,2 -2,1 5.210 9.230 -1,7 -6,5
In-đô-nê-xi-a 1.592 2.981 4,6 3,8 3.796 6.871 10,6 13,5
Nga 1.507 2.762 191,5 169,2 3.676 6.696 190,6 178,7
Xri-Lan-ca 1.333 2.631 42,4 47 3.382 6.235 2,2 -1,4
Ca-na-đa 1.212 2.360 109,7 75,6 1.474 2.853 3,4 -12,9
Thị trường khác 10.559 20.162 -12,2 -3,9 27.809 50.273 -12,6 -7,8

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

DUNG LƯỢNG THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU CAO SU CỦA ĐỨC VÀ THỊ PHẦN CỦA VIỆT NAM

Theo số liệu thống kê của Trung tâm Thương mại 
Quốc tế (ITC), năm 2021, Đức nhập khẩu 974,4 nghìn 
tấn cao su (mã HS: 4001, 4002, 4003, 4005), trị giá 
2,38 tỷ USD, tăng 16% về lượng và tăng 38,7% về trị 
giá so với năm 2020. Trong đó, Hà Lan, Bờ Biển Ngà, 
Pháp, Nga và Thái Lan là 5 thị trường lớn nhất cung 
cấp cao su cho Đức trong năm 2021, đáng chú ý nhập 
khẩu từ các thị trường này đều tăng cả về lượng và trị 

giá so với năm 2020.

Trong năm 2021, Việt Nam là thị trường cung cấp 
cao su lớn thứ 10 cho Đức với 40,58 nghìn tấn, trị giá 
84,37 triệu USD, tăng 29,4% về lượng và tăng 77,7% 
về trị giá so với năm 2020, thị phần cao su Việt Nam 
trong tổng lượng nhập khẩu cao su của Đức chiếm 
4,2%, tăng nhẹ so với mức 3,7% của năm 2020.
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Thị trường cung cấp cao su cho Đức trong năm 2021

Thị trường
Năm 2021 So với năm 2020 (%) Tỷ trọng tính theo lượng (%)

Lượng (tấn) Trị giá (nghìn 
USD) Lượng Trị giá Năm 2020 Năm 2021

Tổng 974.408 2.384.897 16,0 38,7  100  100 

Hà Lan 86.307 189.836 24,1 62,0  8,3  8,9 

Bờ Biển Ngà 73.548 127.979 36,2 63,2  6,4  7,5 

Pháp 71.304 217.678 5,4 28,3  8,1  7,3 

Nga 69.128 127.462 13,9 37,3  7,2  7,1 

Thái Lan 59.002 141.613 23,5 59,1  5,7  6,1 

Ba Lan 58.177 108.127 26,3 46,0  5,5  6,0 

Ý 53.774 181.084 17,1 38,0  5,5  5,5 

In-đô-nê-xi-a 53.000 103.629 8,1 39,9  5,8  5,4 

Hoa Kỳ 52.229 172.809 7,1 18,9  5,8  5,4 

Bỉ 52.188 135.413 4,7 20,1  5,9  5,4 

Việt Nam 40.582 84.369 29,4 77,7  3,7  4,2 

Thị trường khác 305.169 794.898 13,3 35,3  32,1  31,2

Nguồn:	ITC

Về chủng loại nhập khẩu: 

Trong năm 2021, Đức nhập khẩu 279,27 nghìn tấn 
cao su tự nhiên (mã HS: 4001), trị giá 554,14 triệu 
USD, tăng 22,9% về lượng và tăng 58,3% về trị giá so 
với năm 2020. Bờ Biển Ngà, Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, 
Việt Nam và Ma-lai-xi-a là 5 thị trường lớn nhất cung 
cấp cao su tự nhiên cho Đức trong năm 2021, nhập 
khẩu từ các thị trường này đều tăng cả về lượng và trị 

giá so với năm 2020.

Trong năm 2021, Việt Nam là thị trường cung cấp 
cao su tự nhiên lớn thứ 4 cho Đức, với 40,58 nghìn 
tấn, trị giá 84,25 triệu USD, tăng 29,4% về lượng và 
tăng 77,8% về trị giá so với năm 2020, thị phần cao 
su tự nhiên của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu 
của Đức chiếm 14,5%, tăng so với mức 13,8% của 
năm 2020.

Cơ cấu thị trường cung cấp cao su tự nhiên cho Đức (%	tính	theo	lượng)

Năm 2020 Năm 2021

Nguồn:	ITC

Trong năm 2021, Đức nhập khẩu 531,05 nghìn tấn 
cao su tổng hợp (mã HS: 4002), trị giá 1,3 tỷ USD, 
tăng 14% về lượng và tăng 37,6% về trị giá so với năm 
2020. Hà Lan, Nga, Hoa Kỳ, Pháp và Bỉ là 5 thị trường 
lớn nhất cung cấp cao su tổng hợp cho Đức trong 
năm 2021.

Cơ cấu thị trường cung cấp cao su tổng hợp cho 
Đức trong năm 2021 có sự thay đổi khi thị phần cao 
su tổng hợp của Pháp và Bỉ giảm; trong khi thị phần 
của Hà Lan, Nga và Hoa Kỳ lại tăng. Theo số liệu của 
ITC, Việt Nam chưa tham gia cung cấp cao su tổng 
hợp cho Đức trong năm 2021.
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Đầu	tháng	3/2022,	giá	cà	phê	Robusta	và	Arabica	trên	thị	trường	thế	giới	giảm	mạnh	do	căng	thẳng	địa	
chính	trị	giữa	Nga	và	U-crai-na.

Giá	cà	phê	Robusta	tại	thị	trường	nội	địa	đầu	tháng	3/2022	giảm	mạnh	so	với	cuối	tháng	2/2022	theo	xu	
hướng	giá	thế	giới.	

Trong	2	tháng	đầu	năm	2022,	xuất	khẩu	cà	phê	của	Việt	Nam	tăng	30,9%	về	lượng	và	tăng	65,8%	về	trị	
giá	so	với	cùng	kỳ	năm	2021.

Thị	phần	cà	phê	của	Việt	Nam	trong	tổng	lượng	nhập	khẩu	của	Vương	quốc	Anh	giảm	từ	23,03%	năm	
2020,	xuống	còn	17,04%	năm	2021.

THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Đầu tháng 3/2022, giá cà phê Robusta 
và Arabica trên thị trường thế giới giảm 
mạnh. Căng thẳng địa chính trị giữa Nga 
và U-crai-na chưa có dấu hiệu lắng dịu, 
khiến dòng vốn đầu cơ ồ ạt đổ vào các mặt 
hàng tăng nóng như vàng, dầu thô. 

+ Trên sàn giao dịch London, ngày 
8/3/2022, giá cà phê Robusta giao ngay 
giảm 4,4% so với ngày 28/2/2022, xuống 
còn 2.192 USD/tấn; các kỳ hạn tháng 
5/2022, tháng 7/2022, tháng 9/2022 cùng 
giảm 6,6% so với ngày 28/2/2022, xuống 
còn lần lượt 2.035 USD/tấn, 2.014 USD/
tấn, 2.009 USD/tấn.

Diễn biến giá cà phê Robusta giao kỳ hạn trên sàn giao dịch London  
từ đầu năm 2022 đến nay (ĐVT:	USD/tấn)

Nguồn:	Sàn	giao	dịch	London

+ Trên sàn giao dịch New York, ngày 8/3/2022, 
giá cà phê Arabica giao ngay giảm 6,1% so với ngày 
28/2/2022, xuống còn 225,5 Uscent/lb; các kỳ hạn 
tháng 5/2022, tháng 7/2022 và tháng 9/2022 giảm lần 

lượt 6,0%, 5,9% và giảm 5,8% so với ngày 28/2/2022, 
xuống mức 224,25 Uscent/lb, 223,1 Uscent/lb và 
221,9 Uscent/lb.
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Diễn biến giá cà phê Arabica trên sàn giao dịch New York từ đầu năm 2022 đến nay (ĐVT:	Uscent/lb)

Nguồn:	Sàn	giao	dịch	New	York

+ Trên sàn giao dịch BMF của Bra-xin, ngày 
8/3/2022, giá cà phê giao ngay giảm 6,2% so với 
ngày 28/2/2022, xuống còn 271 Uscent/lb; các kỳ 
hạn tháng 5/2022, tháng 7/2022 và tháng 9/2022 
giảm lần lượt 5,8%, 6,5% và giảm 5,3% so với ngày 
28/2/2022, xuống còn 275,55 Uscent/lb, 267,05 
Uscent/lb và 276,95 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 2.090 USD/tấn, chênh lệch +55 USD/tấn, 
giảm 143 USD/tấn (tương đương mức giảm 6,4%) so 

với ngày 28/2/2022.

Căng thẳng địa chính trị giữa Nga và U-crai-na 
chưa có dấu hiệu lắng dịu, thị trường lo ngại nhu cầu 
tiêu thụ giảm, chi tiêu bị thắt chặt trong ngắn và trung 
hạn đã thúc đẩy các nhà đầu cơ mạnh tay thanh lý 
khiến giá cà phê Arabica New York giảm xuống mức 
thấp 2 tháng, trong khi giá cà phê Robusta London 
ngấp nghé ngưỡng tâm lý 2.000 USD/tấn. Dự kiến đà 
giảm giá cà phê vẫn còn khi áp lực nguồn cung vẫn 
còn nguyên. 

TRONG NƯỚC: GIÁ CÀ PHÊ GIẢM 1.200 ĐỒNG/KG 

Đầu tháng 3/2022, giá cà phê Robusta tại thị 
trường nội địa giảm mạnh so với cuối tháng 2/2022 
theo xu hướng giá thế giới. Ngày 8/3/2022, giá cà 
phê tại thị trường nội địa giảm 1.200 đồng/kg so với 

ngày 28/2/2022, mức cao nhất là 39.800 đồng/kg tại 
tỉnh Đắk Lắk; mức thấp nhất 39.200 đồng/kg tại tỉnh 
Lâm Đồng; tại tỉnh Gia Lai và Đắk Nông ở mức 39.700 
đồng/kg.

Diễn biến giá cà phê Robusta trong nước từ đầu năm 2021 đến nay  
(ĐVT:	đồng/kg)

Nguồn:	giacaphe
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2 THÁNG ĐẦU NĂM 2022, XUẤT KHẨU CÀ PHÊ CỦA VIỆT NAM TĂNG MẠNH SO VỚI CÙNG KỲ NĂM 2021

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất 
khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng 2/2022 đạt 
139,37 nghìn tấn, trị giá 321,32 triệu USD, giảm 14,7% 
về lượng và giảm 13,3% về trị giá so với tháng 1/2022, 
tuy nhiên so với tháng 2/2021 tăng 13,5% về lượng 
và tăng 48,8% về trị giá. Tính chung 2 tháng đầu năm 
2022, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 370,87 
nghìn tấn, trị giá 823,1 triệu USD, tăng 30,9% về lượng 

và tăng 65,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Xuất khẩu cà phê của Việt Nam chưa chịu ảnh 
hưởng lớn bởi căng thẳng địa chính trị giữa Nga và 
U-crai-na. Mặc dù Nga là thị trường xuất khẩu cà phê 
lớn thứ 7 của Việt Nam, nhưng tỷ trọng xuất khẩu 
sang thị trường Nga chỉ chiếm 4,1% trong tổng kim 
ngạch xuất khẩu cà phê của cả nước.

Lượng cà phê xuất khẩu qua các tháng giai đoạn 2020 – 2022 
(ĐVT:	nghìn	tấn)

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

Diễn	biến	giá	xuất	khẩu	bình	quân:	Tháng 2/2022, 
giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam đạt 
mức 2.306 USD/tấn, tăng 1,6% so với tháng 1/2022 
và tăng 31,1% so với tháng 2/2021. Tính chung 2 
tháng đầu năm 2022, giá xuất khẩu bình quân cà phê 
của Việt Nam đạt mức 2.219 USD/tấn, tăng 26,7% so 
với cùng kỳ năm 2020.

Về	thị	trường:	Tháng 2/2022 so với tháng 2/2021, 
xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang một số thị trường 
chủ lực tăng mạnh, trong khi xuất khẩu sang Đức, 
Ý, Hoa Kỳ, Nga, Tây Ban Nha, Phi-líp-pin, Hàn Quốc 
giảm. Tính chung 2 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu 
cà phê của Việt Nam sang hầu hết các thị trường 
truyền thống tăng so với cùng kỳ năm 2021, ngoại trừ 
Ý, Hoa Kỳ, Hàn Quốc.

10 thị trường xuất khẩu cà phê lớn nhất của Việt Nam trong tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2022

Thị trường
Tháng 2/2022 So với tháng 2/2021 

(%) 2 tháng 2022 So với cùng kỳ năm 
2021 (%)

Lượng 
(tấn)

Trị giá  
(nghìn USD) Lượng Trị giá Lượng 

(tấn)
Trị giá  

(nghìn USD) Lượng Trị giá

Tổng 139.371 321.322 13,5 48,8 370.874 823.107 30,9 65,8
Đức 17.186 39.921 -15,9 19,7 47.173 104.390 16,6 49,3
Bỉ 12.754 27.418 271,5 391,6 36.632 73.599 451,8 587,8
Ý 11.537 26.288 -2,2 31,9 24.773 54.365 -0,6 29,9
Nhật Bản 9.428 23.795 29,2 77,9 21.615 53.046 10,6 47,4
Anh 8.169 15.979 157,9 197,8 20.450 40.601 245,0 310,5
Hoa Kỳ 7.499 19.221 -26,4 -1,3 16.400 42.288 -6,6 23,7
Nga 4.831 12.604 -12,0 19,9 15.406 37.104 20,6 53,4
Tây Ban Nha 5.122 12.420 -4,9 19,3 14.847 33.520 38,5 63,5
Phi-líp-pin 2.906 8.808 -29,5 -5,1 9.212 28.368 26,4 58,6
Hàn Quốc 3.503 9.057 -7,4 48,8 6.596 17.334 -6,9 49,0
Thị trường khác 56.436 125.811 18,2 52,3 157.770 338.492 21,0 54,1

Nguồn:	Tính	toán	từ	số	liệu	của	Tổng	cục	Hải	quan
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DUNG LƯỢNG THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU CÀ PHÊ CỦA VƯƠNG QUỐC ANH NĂM 2021 VÀ THỊ PHẦN 
CỦA VIỆT NAM

Thị hiếu tiêu dùng cà phê ở Vương quốc Anh có 
sự khác biệt rõ ràng so với các nước châu Âu khác. 
Cà phê hòa tan là chủng loại cà phê được người tiêu 
dùng Anh ưa chuộng nhất. Các thương hiệu cà phê 
hòa tan hàng đầu tiếp cận được nhiều người tiêu 
dùng hơn so với các nhãn hiệu cà phê mới xay của họ. 

Trong giai đoạn 2017 – 2021, nhập khẩu cà phê 
của Vương quốc Anh giảm bình quân 1,4%/năm, từ 
220,66 nghìn tấn năm 2017 xuống 203,38 nghìn tấn 
vào năm 2021. Trong hai năm 2020 và 2021, nhập 
khẩu cà phê của Vương quốc Anh có xu hướng 
giảm do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, chủ yếu 
ảnh hưởng đến phân khúc cà phê ngoài gia đình, và 
ở Vương quốc Anh vẫn phổ biến văn hóa uống trà  
tại nhà.

Nhập khẩu cà phê của Vương quốc Anh giai đoạn 
2017 2021 (ĐVT:	nghìn	tấn)

Nguồn:	ITC

Theo số liệu từ ITC cho biết, năm 2021, Vương 
quốc Anh nhập khẩu cà phê đạt 203,38 nghìn tấn, trị 
giá 945,56 triệu USD, giảm 12,7% về lượng và giảm 
6,2% về trị giá so với năm 2020.

Về	giá	nhập	khẩu

Năm 2021, giá nhập khẩu bình quân cà phê 
vào Anh đạt mức 4.649 USD/tấn, tăng 7,5% so với 
năm 2020. Trong đó, giá nhập khẩu bình quân cà 
phê từ hầu hết nguồn cung chính tăng, ngoại trừ  
In-đô-nê-xi-a. Mức tăng giá cao nhất 18,6% từ  
Cô-lôm-bi-a; mức tăng giá thấp nhất 6,7% từ Việt Nam.

Về	cơ	cấu	nguồn	cung

Năm 2021, Vương quốc Anh giảm nhập khẩu 
cà phê từ Việt Nam, nhưng tăng nhập khẩu từ 

nhiều nguồn cung lớn khác. Số liệu thống kê từ ITC  
cho thấy:

Nhập khẩu cà phê của Vương quốc Anh từ  
Bra-xin trong năm 2021 đạt xấp xỉ 43,6 nghìn tấn, trị 
giá 119,53 triệu USD, tăng 11,1% về lượng và tăng 
23,4% về trị giá so với năm 2020. Thị phần cà phê của 
Bra-xin trong tổng lượng nhập khẩu của Vương quốc 
Anh chiếm 21,4% năm 2021, cao hơn so với thị phần 
16,83% năm 2020. 

Ngược lại, nhập khẩu cà phê của Vương quốc Anh 
từ Việt Nam trong năm 2021 giảm 35,5% về lượng 
và giảm 31,1% về trị giá so với năm 2020, đạt 34,65 
nghìn tấn, trị giá 66,16 triệu USD. Thị phần cà phê của  
Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Vương 
quốc Anh giảm từ 23,03% năm 2020, xuống còn 
17,04% năm 2021.

5 thị trường cung cấp cà phê  (HS 0901) lớn nhất cho Vương Quốc Anh trong năm 2021

Thị trường 
 Năm 2021 So với năm 2020 (%)

 Lượng (tấn)  Trị giá  
(nghìn USD)

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

Tổng  203.379  945.561  4.649 -12,7 -6,2 7,5

Bra-xin  43.587  119.531  2.742 11,1 23,4 11,1

Việt	Nam	 	34.652	 	66.164	 	1.909	 -35,5 -31,1 6,7

Cô-lôm-bi-a  16.855  78.349  4.648 18,1 40,1 18,6

In-đô-nê-xi-a  13.676  28.596  2.091 88,8 42,3 -24,6

Hon-đu-rát  12.007  43.401  3.615 17,4 36,2 16,0

Thị trường khác  82.603  609.520  7.379 -23,8 -13,8 13,2

Nguồn:	ITC
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Năm	2021,	nhập	khẩu	hạt	điều	của	Anh	và	Trung	Quốc	tăng	so	với	năm	2020.

Thị	phần	hạt	điều	của	Việt	Nam	trong	tổng	lượng	nhập	khẩu	của	EU	tăng	từ	54,1%	trong	11	tháng	năm	
2020,	lên	55,76%	trong	11	tháng	năm	2021.

Trong	2	tháng	đầu	năm	2022,	xuất	khẩu	hạt	điều	của	Việt	Nam	đạt	65,46	nghìn	tấn,	trị	giá	389	triệu	USD,	
giảm	2,6%	về	lượng	và	giảm	1,3%	về	trị	giá	so	với	cùng	kỳ	năm	2021.

Thị	phần	hạt	điều	của	Việt	Nam	trong	tổng	lượng	nhập	khẩu	của	Nga	tăng	từ	55,17%	trong	năm	2020,	lên	
62,33%	trong	năm	2021.

THỊ TRƯỜNG HẠT ĐIỀU

THỊ TRƯỜNG HẠT ĐIỀU THẾ GIỚI 

Theo số liệu thống kê của ITC, năm 2021, nhập 
khẩu hạt điều của Anh đạt 23,4 nghìn tấn, trị giá 
151,28 triệu USD, tăng 4,9% về lượng và tăng 0,9% 
về trị giá so với năm 2020. Trong đó, Anh nhập 
khẩu hạt điều từ Việt Nam đạt 16,5 nghìn tấn, trị giá 
97,63 triệu USD, tăng 6,3% về lượng và tăng 7,0% về 
trị giá; từ Hà Lan đạt 3,45 nghìn tấn, trị giá 24,28 
triệu USD, tăng 46,3% về lượng và tăng 30,4% về 
trị giá; từ Đức đạt 2,22 nghìn tấn, trị giá 19,37 triệu 
USD, tăng 5,0% về lượng, nhưng giảm 5,7% về trị giá 
so với năm 2020.

Giá nhập khẩu bình quân hạt điều của Anh trong 
năm 2021 đạt mức 6.464 USD/tấn, giảm 3,8% so với 
năm 2020. Trong đó, giá nhập khẩu bình quân hạt điều 
của Anh từ Việt Nam tăng 0,7%, lên mức 5.920 USD/
tấn; từ Hà Lan giảm 10,9%, xuống còn 7.033 USD/tấn; từ 
Đức giảm 10,2%, xuống mức 8.729 USD/tấn.

Theo Cơ quan Hải quan Trung Quốc, nhập khẩu 
hạt điều của nước này trong năm 2021 đạt 203,55 
triệu USD, tăng 22,1% so với năm 2020. Trong đó, 
Trung Quốc nhập khẩu hạt điều từ Việt Nam đạt 
180,16 triệu USD, tăng 21,9%. Thị phần hạt điều 
của Việt Nam trong tổng kim ngạch nhập khẩu của  
Trung Quốc giảm từ 88,61% trong năm 2020 xuống 
88,51% trong năm 2021. Đáng chú ý, nhập khẩu hạt 
điều của Trung Quốc từ Bờ Biển Ngà tăng tới 414,3%, 
đạt 4,81 triệu USD; từ Mi-an-ma tăng tới 118.401,2%, 
đạt 4,56 triệu USD; từ Bê-nanh tăng 45,3%, đạt 3,72 
triệu USD. Mặc dù vậy, trị giá nhập khẩu hạt điều từ các 
thị trường trên vẫn ở mức thấp, trong ngắn hạn chưa 
thể cạnh tranh với hạt điều Việt Nam tại thị trường  
Trung Quốc.

5 thị trường cung cấp hạt điều lớn nhất cho Trung 
Quốc năm 2021

Thị trường 

 Năm 
2021 

(nghìn 
USD) 

Năm 2021 
so với năm 
2020 (%)

Thị phần/Tổng 
KNNK (%)

Năm 
2021

Năm 
2020

Tổng  203.552 22,1 100,00 100,00
Việt	Nam	 	180.165	 21,9 88,51 88,61
Bờ Biển Ngà  4.812 414,3 2,36 0,56
Tô-gô  4.570 16,1 2,25 2,36
Mi-an-ma  4.562 118.401,2 2,24 0,00
Bê-nanh  3.720 45,3 1,83 1,54
Thị trường khác  5.722 -50,5 2,81 6,93

Nguồn:	Cơ	quan	Hải	quan	Trung	Quốc

Theo Eurostat, Việt Nam là nguồn cung hạt điều 
lớn nhất cho EU, đạt 110,8 nghìn tấn, trị giá 644,6 triệu 
EUR trong 11 tháng năm 2021, tăng 8,6% về lượng 
và tăng 1,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Thị 
phần hạt điều của Việt Nam trong tổng lượng nhập 
khẩu của EU tăng từ 54,1% trong 11 tháng năm 2020, 
lên 55,76% trong 11 tháng năm 2021.
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TRONG 2 THÁNG ĐẦU NĂM 2022, XUẤT KHẨU HẠT ĐIỀU CỦA VIỆT NAM GIẢM SO VỚI CÙNG KỲ NĂM 2021

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, tháng 
2/2022, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam đạt 25,32 
nghìn tấn, trị giá 150,7 triệu USD, giảm 37% về lượng 
và giảm 36,8% về trị giá so với tháng 1/2022, nhưng 
so với tháng 2/2021 tăng 15,2% về lượng và tăng 
18,2% về trị giá. Tính chung 2 tháng đầu năm 2022, 
xuất khẩu hạt điều của Việt Nam đạt 65,46 nghìn tấn, 
trị giá 389 triệu USD, giảm 2,6% về lượng và giảm 
1,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Dự báo trong ngắn hạn, xuất khẩu hạt điều của  
Việt Nam sẽ vẫn ở mức thấp. Theo yếu tố chu kỳ, quý I 
là thời gian châu Âu thường nhập khẩu hạt điều ở mức 
thấp. Căng thẳng địa chính trị giữa Nga và U-crai-na 
không tác động nhiều đến xuất khẩu hạt điều của  
Việt Nam. Bởi lượng hạt điều của Việt Nam chủ yếu 
xuất khẩu sang Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu, trong khi 
xuất khẩu sang Nga ở mức thấp.  

Lượng hạt điều xuất khẩu qua các tháng giai đoạn 2020 – 2022 
(ĐVT:	nghìn	tấn)

Nguồn:	Tổng	cục	Hải	quan

Diễn	biến	giá	xuất	khẩu	bình	quân:	Tháng 2/2022, 
giá xuất khẩu bình quân hạt điều của Việt Nam đạt 
mức 5.950 USD/tấn, tăng 0,3% so với tháng 1/2022 
và tăng 2,5% so với tháng 2/2021. Tính chung 2 tháng 
đầu năm 2022, giá xuất khẩu bình quân hạt điều của 
Việt Nam đạt mức 5.943 USD/tấn, tăng 1,3% so với 
cùng kỳ năm 2020.

Về	thị	trường:	Tháng 2/2022 so với tháng 2/2021, 
xuất khẩu hạt điều của Việt Nam sang nhiều thị 
trường tăng, trong khi xuất khẩu sang các thị trường 
Hà Lan, Trung Quốc, Úc, Ca-na-đa, Nga giảm. Tính 
chung 2 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu hạt điều của  
Việt Nam sang nhiều thị trường giảm, nhưng xuất 
khẩu sang Hoa Kỳ, Đức, Úc, Ý, Anh, Ả rập Xê út tăng 
so với cùng kỳ năm 2021.

10 thị trường xuất khẩu hạt điều lớn nhất trong tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2022

Thị trường
Tháng 2/2022 So với tháng 2/2021 (%) 2 tháng 2022 So với cùng kỳ năm 2020 (%)

Lượng 
(tấn)

Trị giá  
(nghìn USD) Lượng Trị giá Lượng 

(tấn)
Trị giá  

(nghìn USD) Lượng Trị giá

Tổng 25.326 150.701 15,2 18,2 65.464 389.035 -2,6 -1,3
Hoa Kỳ 9.341 52.505 49,7 54,3 22.023 125.964 22,5 27,4
Hà Lan 2.512 10.307 -1,3 6,5 6.954 31.663 -15,8 -14,6
Trung Quốc 1.490 9.854 -29,4 -35,7 3.143 20.906 -65,5 -68,4
Đức 1.137 7.364 25,4 32,0 3.062 19.925 25,7 37,0
Úc 727 4.725 -9,2 -3,6 2.403 14.598 17,8 16,5
Ý 1.751 12.644 383,7 736,3 2.344 16.404 148,6 329,8
Anh 643 3.578 49,5 67,7 1.808 10.273 55,3 76,4
Ca-na-đa 615 3.036 -35,1 -60,8 1.780 9.174 -27,8 -49,1
Nga 293 1.767 -42,0 -37,2 1.363 8.164 -19,8 -8,7
Ả rập Xê út 462 2.843 9,0 9,7 1.207 7.772 5,1 7,3
Thị trường khác 6.355 42.078 -5,3 2,0 19.377 124.191 -2,9 2,5

Nguồn:	Tính	toán	từ	số	liệu	của	Tổng	cục	Hải	quan
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DUNG LƯỢNG THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU HẠT ĐIỀU CỦA NGA TRONG NĂM 2021 VÀ THỊ PHẦN CỦA VIỆT NAM 

Theo số liệu thống kê từ Cơ quan Hải quan Nga, 
nhập khẩu hạt điều của nước này trong năm 2021 đạt 
15,2 nghìn tấn, trị giá 61,62 triệu USD, tăng 40,5% về 
lượng và tăng 36,2% về trị giá so với năm 2020.

Nga nhập khẩu hạt điều năm 2020 – 2021 
(ĐVT:	tấn)

Nguồn:	Cơ	quan	Hải	quan	Nga

Về	giá	nhập	khẩu:	Năm 2021, giá nhập khẩu bình 
quân hạt điều của Nga đạt mức 4.054 USD/tấn, giảm 
3,0% so với năm 2020. Trong đó, giá nhập khẩu bình 
quân hạt điều của Nga từ hầu hết các nguồn cung 
giảm, ngoại trừ Bê-la-rút.

Diễn biến giá nhập khẩu bình quân hạt điều của Nga 
năm 2020 – 2021 (ĐVT:	USD/tấn)

Nguồn:	Cơ	quan	Hải	quan	Nga

Về	thị	trường	cung	cấp

Năm 2021, Nga tăng nhập khẩu hạt điều từ  
Việt Nam, Bê-la-rút, nhưng giảm nhập khẩu từ các thị 
trường Ấn Độ, Mô-dăm-bích, Ni-giê-ri-a.

Số liệu thống kê từ Cơ quan Hải quan Nga cho 
thấy, năm 2021, Nga nhập khẩu hạt điều từ Việt Nam 
đạt 9,47 nghìn tấn, trị giá 54,45 triệu USD, tăng 58,8% 
về lượng và tăng 44,5% về trị giá so với năm 2020. Thị 
phần hạt điều của Việt Nam trong tổng lượng nhập 
khẩu của Nga tăng từ 55,17% trong năm 2020, lên 
62,33% trong năm 2021. 

Năm 2021, Nga tăng nhập khẩu hạt điều từ  
Bê-la-rút, tăng 23,1% về lượng và tăng 23,5% về trị giá 
so với năm 2020, đạt xấp xỉ 5,5 nghìn tấn, trị giá 5,68 
triệu USD. Thị phần hạt điều của Bê-la-rút trong tổng 
lượng nhập khẩu của Nga giảm từ 41,24% năm 2020 
xuống còn 36,12% năm 2021. 

Như vậy có thể thấy, ngành điều Việt Nam hiện 
đang chiếm lĩnh thị trường Nga. Với lợi thế về nguồn 
cung, chất lượng sản phẩm và tận dụng tốt cơ hội mà 
Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Liên minh 
Kinh tế Á Âu (EAEU) mang lại, ngành điều Việt Nam 
sẽ tiếp tục giữ vững thị trường Nga trong năm 2022 
và những năm tiếp theo.

5 thị trường cung cấp hạt điều lớn nhất cho Nga trong năm 2021

Thị trường 
 Năm 2021 So với năm 2020 (%) Thị phần tính theo lượng (%)

 Lượng (tấn)  Trị giá               
(nghìn USD) Lượng Trị giá Năm 2021 Năm 2020

Tổng  15.202  61.625 40,5 36,2 100,00 100,00
Việt	Nam	 	9.476	 	54.450	 58,8 44,5 62,33 55,17
Bê-la-rút  5.491  5.682 23,1 23,5 36,12 41,24
Ấn Độ  99  784 -14,7 -24,7 0,65 1,07
Mô-dăm-bích  62  302 -46,3 -60,1 0,41 1,07
Ni-giê-ri-a  42  261 -57,0 -66,6 0,28 0,90
Thị trường khác  32  146 -45,9 -60,9 0,21 0,55

Nguồn:	Cơ	quan	Hải	quan	Nga

	(*)	Ghi	chú	HS	080131	Hạt	điều	tươi	hoặc	khô,	chưa	tách	vỏ;	HS	080132	Hạt	điều	tươi	hoặc	khô,	đã	tách	vỏ
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Thổ	Nhĩ	Kỳ	tạm	ngừng	xuất	khẩu	hàng	rau	quả	sang	Nga	và	U-crai-na	do	xung	đột	chính	trị	giữa	2	quốc	
gia	này.	Điều	này	dẫn	đến	giá	rau	quả	tại	thị	trường	nội	địa	Thổ	Nhĩ	Kỳ	giảm	50%.

Xuất	khẩu	hành	tây	của	Trung	Quốc	năm	2021	thấp	hơn	mức	trung	bình	trong	những	năm	gần	đây.

	2	tháng	đầu	năm	2022,	trị	giá	xuất	khẩu	hàng	rau	quả	của	Việt	Nam	đạt	508,7	triệu	USD,	giảm	9,6%	so	
với	năm	2021.

Thị	phần	nhập	khẩu	chủng	loại	hàng	rau	quả	chế	biến	(mã	HS	20)	của	Việt	Nam	trong	tổng	lượng	nhập	
khẩu	của	Nga	giảm.

THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Thổ Nhĩ Kỳ: Theo nguồn dailysabah.
com, giá rau quả tươi của Thổ Nhĩ Kỳ 
giảm 50% tại thị trường nội địa do xuất 
khẩu sang Nga và U-crai-na, những 
thị trường xuất khẩu hàng đầu của  
Thổ Nhĩ Kỳ, bị ngừng do căng thẳng 
chính trị. Kể từ ngày 24/2/2022, các 
xe tải xuất khẩu đã phải dừng chờ trên 
đường vì lý do an ninh và nhiều sản 
phẩm như cà chua, ớt, cà tím và bí 
xanh, vẫn chưa xuất khẩu được. Do đó, 
các nhà sản xuất cung cấp sản phẩm 
cho thị trường nội địa và nguồn cung 
dư thừa dẫn tới giá giảm.

Giá các sản phẩm như cà chua 
và bí xanh, nằm trong số những mặt 
hàng rau tươi xuất khẩu hàng đầu của  
Thổ Nhĩ Kỳ, đã giảm 50% sau khi xảy ra 
xung đột vũ trang giữa Nga và U-crai-na. 
Dưa chuột và cà tím là 2 mặt hàng tăng 
giá cao nhất trong những tuần gần đây 
cũng giảm hơn 50%.

Trung Quốc: Theo nguồn freshplaza.
com, trong những năm gần đây, lượng 
hành tươi hoặc hành đông lạnh xuất khẩu của  
Trung Quốc có xu hướng giảm, trong năm 2021 đạt 
645,6 nghìn tấn, giảm 24,8% so với năm 2020. Năm 
2021, lượng hành xuất khẩu của Trung Quốc giảm 
so với mức bình quân các năm gần đây, chủ yếu 
do diện tích trồng hành của Trung Quốc trong năm 
2021 giảm, giá hành cao, chi phí và lợi nhuận xuất 
khẩu bị hạn chế. Bên cạnh đó, chất lượng của hành ở 
mức trung bình, nguồn cung hành chất lượng cao ít 
và nhiều nguồn cung cấp không đạt tiêu chuẩn xuất 
khẩu. Vận tải biển tăng nhanh, chi phí vận chuyển 
cao và đồng Nhân dân tệ tăng giá đã làm giảm sự 
quan tâm của các đối tác nước ngoài đối với hành  
Trung Quốc.

Do giá hành và chi phí vận chuyển cao hơn nên 
giá hành xuất khẩu năm 2021 tăng cao. Giá xuất 
khẩu hành tươi hoặc hành đông lạnh bình quân 
của Trung Quốc năm 2021 đạt 0,63 USD/kg, tăng 
15,07% so với năm 2020 và tăng 5,44% so với năm 
2019. Hành tây xuất khẩu của Trung Quốc chủ yếu 
là hành tươi hoặc hành đông lạnh và một tỷ lệ nhỏ 
là hành khô. 

Xuất khẩu hành tây của Trung Quốc năm 2022 
vẫn còn đối mặt với nhiều bất ổn, do giao thông cảng 
kém, chính sách phòng, chống đại dịch bất ổn ở nhiều 
nước, cộng với giá hành tăng vào vụ mới và nhu cầu 
thị trường chưa cao.
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TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU HÀNG RAU QUẢ CỦA VIỆT NAM

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất 
khẩu hàng rau quả trong tháng 2/2022 đạt 217 
triệu USD, giảm 14,3% so với tháng 2/2021. Tính 

chung 2 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu hàng rau 
quả của Việt Nam đạt 508,7 triệu USD, giảm 9,6% 
so với năm 2021. 

Xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam qua các tháng giai đoạn năm 2020 2022 

(ĐVT:	triệu	USD)

Nguồn:	Tổng	cục	Hải	quan

Xuất khẩu hàng rau quả sang thị trường lớn nhất là 
Trung Quốc giảm mạnh trong 2 tháng đầu năm 2022, 
đạt 261,2 triệu USD, giảm 25,8% so với cùng kỳ năm 
2021. Xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam sang thị 
trường Trung Quốc gặp khó khăn do bị ùn tắc tại các 
cửa khẩu biên giới đường bộ phía Bắc. Bên cạnh đó, 
từ ngày 01/01/2022 việc xuất khẩu nông sản sang 
Trung Quốc phải thực hiện theo Lệnh 248 và Lệnh 
249 về quản lý giám sát an toàn thực phẩm của 
Tổng cục Hải quan Trung Quốc. Việc thực hiện các 
quy định này vẫn còn gặp nhiều trở ngại do hệ thống 
đăng ký doanh nghiệp nước ngoài trực tuyến của Hải 
quan Trung Quốc mới vận hành, nên tốc độ truy cập 
chậm, ngôn ngữ tiếng Trung, giao diện khó theo dõi… 
Việc phê duyệt mã sản phẩm của Tổng cục Hải quan 
Trung Quốc còn chậm và chưa có quy định về thời 
gian phê duyệt cấp mã số đăng ký doanh nghiệp.

Trong khi xuất khẩu sang Trung Quốc gặp khó 
khăn, xu hướng chuyển dịch xuất khẩu hàng rau quả 
sang các thị trường khác vẫn được duy trì, đặc biệt 
là xuất khẩu sang các thị trường yêu cầu chất lượng 
cao như: Hoa Kỳ đạt 39,4 triệu USD, tăng 68,5%, tỷ 
trọng tăng 3,5 điểm phần trăm so với 2 tháng đầu 
năm 2021; xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc đạt 
24 triệu USD, tăng 42,1%; Nhật Bản đạt 18,5 triệu 
USD, tăng 10,2%; Úc đạt 15 triệu USD, tăng 25,2%... 
Tỷ trọng xuất khẩu hàng rau quả xuất khẩu sang các 
thị trường này đều tăng trong 2 tháng đầu năm 2022.

Nga nằm trong số 10 thị trường xuất khẩu hàng 
rau quả lớn nhất của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 
2022, trị giá xuất khẩu hàng rau quả sang Nga đạt 9,5 
triệu USD, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2021. Căng 

thẳng chính trị giữa Nga và U-crai-na đã gây ra những 
ảnh hưởng tới hoạt động xuất khẩu hàng rau quả sang 
thị trường này. Các đơn hàng với thị trường này đã 
phải ngừng do không có chuyến bay để vận chuyển. 
Ngoài ra, việc dừng đơn hàng, không có chuyến bay 
cũng khiến doanh nghiệp không xây dựng được cước 
cho đơn hàng của các đối tác. Việc một số ngân hàng 
Nga bị cấm tham gia giao dịch quốc tế sẽ gây ảnh 
hưởng đến dòng tiền thanh toán cho doanh nghiệp 
xuất khẩu. Tuy nhiên, tác động tổng thể đến ngành 
không cao do hiện nay tỷ trọng xuất khẩu hàng rau 
quả sang thị trường Nga vẫn ở mức thấp, chỉ chiếm 
1,9% trong tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng trong 
2 tháng đầu năm 2022.
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Thị trường xuất khẩu hàng rau quả tháng 2/2022 và 2 tháng đầu năm 2022

Thị trường Tháng 2/2022 
(nghìn USD)

So với tháng 
2/2021 (%)

2 tháng năm 
2022  

(nghìn USD)

So với 2 
tháng năm 
2021 (%)

Tỷ trọng 2 tháng (%)

Năm 2022 Năm 2021

Tổng 217.103 -14,3 508.678 -9,6 100,0 100,0

Trung Quốc 113.857 -32,8 261.240 -25,8 51,4 62,6

Hoa Kỳ 17.050 66,7 39.404 68,5 7,7 4,2

Hàn Quốc 11.754 54,8 23.964 42,1 4,7 3,0

Nhật Bản 8.088 7,4 19.902 10,2 3,9 3,2

Thái Lan 8.371 38,9 18.465 -16,8 3,6 3,9

Úc 5.771 2,4 14.894 25,2 2,9 2,1

Đài Loan 6.680 74,6 14.444 12,4 2,8 2,3

Hà Lan 4.017 -4,7 11.663 25,9 2,3 1,6

Nga 3.575 -18,5 9.456 7,7 1,9 1,6

UAE 2.697 -5,3 8.080 8,7 1,6 1,3

Thị trường khác 35.242 11,3 87.166 9,1 17,1 14,2

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

DUNG LƯỢNG THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU HÀNG RAU QUẢ CHẾ BIẾN (MÃ HS 20) CỦA NGA  
VÀ THỊ PHẦN CỦA VIỆT NAM

Theo số liệu thống kê từ Cơ quan Hải quan Nga, 
nhập khẩu hàng rau quả chế biến (mã HS 20) trong 
năm 2021 của nước này đạt 1,07 triệu tấn, trị giá 1,36 
tỷ USD, tăng 9,5% về lượng và tăng 15,9% về trị giá 

so với năm 2020. Giá nhập khẩu bình quân hàng rau 
quả chế biến đạt 1.274,2 USD/tấn, tăng 5,9% so với  
năm 2020.

Nhập khẩu hàng rau quả chế biến (mã HS 20) của Nga theo tháng năm 2020 – 2021  
(ĐVT:	triệu	USD)

 

Nguồn:	Cơ	quan	Hải	quan	Nga

Về	thị	trường: Nga nhập khẩu rau quả chế biến từ 
thị trường Trung Quốc nhiều nhất trong năm 2021, 
tuy nhiên lượng và trị giá nhập khẩu từ thị trường này 
giảm so với năm 2020. Trong khi đó, Nga tăng mạnh 
nhập khẩu từ thị trường Bê-la-rút, Ba Lan, Hà Lan,  
Việt Nam, Ý và Ác-mê-ni-a.

Việt Nam là thị trường cung cấp chủng loại rau quả 
chế biến lớn thứ 6 cho Nga trong năm 2021, đạt 45,3 
nghìn tấn, trị giá 49,3 triệu USD, tăng 8,6% về lượng 

và tăng 45,6% về trị giá so với năm 2020.  Nga là thị 
trường tiềm năng đối với mặt hàng rau quả chế biến 
của Việt Nam, nhu cầu tại Nga rất cao, đặc biệt là 
vào mùa đông. Yêu cầu về chất lượng hàng rau quả 
chế biến nhập khẩu mà thị trường Nga đưa ra không 
cao như thị trường Tây Âu. Tuy nhiên, xung đột giữa 
Nga và U-crai-na khiến xuất khẩu hàng rau quả chế 
biến sang Nga sẽ gặp nhiều khó khăn và có xu hướng 
giảm trong thời gian tới.
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Thị trường cung cấp rau quả chế biến (mã HS 20) cho Nga trong năm 2021

Thị trường
Năm 2021 So với năm 2020 (%) Tỷ trọng theo lượng (%)

Lượng 
(tấn)

Trị giá (Nghìn 
USD)

Giá  
(USD/tấn) Lượng Trị giá Giá Năm 2021 Năm 2020

Tổng 1.068.429 1.361.343 1.274,2 9,5 15,9 5,9 100,0 100,0
Trung Quốc 195.627 190.634 974,5 -16,9 -7,6 11,2 18,3 24,1
Bê-la-rút 91.856 114.864 1.250,5 17,3 30,8 11,6 8,6 8,0
Tây Ban Nha 71.191 105.611 1.483,5 -11,1 -11,9 -0,9 6,7 8,2
Ba Lan 65.786 100.861 1.533,2 25,6 23,5 -1,7 6,2 5,4
Hà Lan 50.693 67.780 1.337,1 7,6 15,9 7,7 4,7 4,8
Việt Nam 45.320 49.289 1.087,6 8,6 45,6 34,1 4,2 4,3
Ý 44.531 62.154 1.395,7 25,4 32,5 5,6 4,2 3,6
Đức 40.962 49.323 1.204,1 30,7 27,1 -2,8 3,8 3,2
Thái Lan 37.418 51.154 1.367,1 -8,6 -2,6 6,7 3,5 4,2
Ác-mê-ni-a 33.153 28.964 873,6 31,9 31,2 -0,6 3,1 2,6
Thị trường khác 391.892 540.709 1.379,7 27,3 27,0 -0,2 36,7 31,5

Nguồn:	Cơ	quan	Hải	quan	Nga

Về	chủng	loại: Trong năm 2021, chủng loại mã HS 
2009 được nhập khẩu nhiều nhất vào thị trường Nga, 
với lượng chiếm 19,8% tổng lượng hàng rau quả chế 
biến nhập khẩu của Nga. Chủng loại này Nga nhập 
khẩu chủ yếu từ các thị trường như Trung Quốc,  
Bê-la-rút và Hà Lan.

Tiếp theo là chủng loại mã HS 2005, Nga nhập 
khẩu đạt 172,4 nghìn tấn, trị giá 239 triệu USD, giảm 
10,5% về lượng và tăng 1,8% về trị giá so với năm 2020. 
Giá nhập khẩu bình quân chủng loại này đạt 1.386,9 
USD/tấn, tăng 13,8% so với năm 2020. Tỷ trọng nhập 
khẩu mã HS 2005 của Nga giảm 3,6 điểm phần trăm 

so với năm 2020. Tây Ban Nha là thị trường cung 
cấp lớn nhất chủng loại mã HS 2005 cho Nga trong 
năm 2021, với lượng chiếm 33,5% tổng lượng mã HS 
2005 Nga nhập khẩu. Tiếp theo là các thị trường như  
Bê-la-rút, Trung Quốc, Hung-ga-ri, Ba Lan…

Mã HS 2008 là chủng loại lớn thứ 3 Nga nhập khẩu 
trong năm 2021, lượng và trị giá nhập khẩu chủng loại 
này đều tăng. Đây cũng là chủng loại chính Nga nhập 
khẩu từ Việt Nam trong năm 2021, lượng nhập khẩu 
mã HS 2008 từ Việt Nam chiếm 61% tổng lượng hàng 
rau quả chế biến Nga nhập khẩu từ Việt Nam.

5 chủng loại rau quả chế biến (mã HS 20) Nga nhập khẩu chính trong năm 2021

Mã HS
Năm 2021 So với năm 2020 (%) Tỷ trọng theo lượng (%)

Lượng (tấn) Trị giá 
(Nghìn USD)

Giá (USD/
tấn) Lượng Trị 

giá Giá Năm 2021 Năm 2020

Tổng 1.068.429 1.361.343 1.274,2 9,5 15,9 5,9 100,0 100,0
2009 211.164 334.509 1.584,1 21,0 21,3 0,2 19,8 17,9
2005 172.373 239.072 1.386,9 -10,5 1,8 13,8 16,1 19,7
2008 149.588 268.759 1.796,7 7,3 16,4 8,5 14,0 14,3
2002 148.694 131.871 886,9 6,1 13,1 6,6 13,9 14,4
2007 127.969 142.489 1.113,5 20,8 15,2 -4,6 12,0 10,9
Loại khác 258.640 244.643 945,9 15,8 27,1 9,8 24,2 22,9

Nguồn:	Cơ	quan	Hải	quan	Nga

Ghi chú: 

HS 2009 Các loại nước ép trái cây (kể cả hèm nho) và nước rau ép, chưa lên men và chưa pha thêm rượu, đã hoặc 
chưa pha thêm đường chất làm ngọt khác.

HS 2005 Rau khác, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác trừ bảo quản bằng giấm hoặc axít axetic, không 
đông lạnh, trừ các sản phẩm thuộc nhóm 20.06.

HS 2008 Quả, quả hạch và các phần khác ăn được của cây, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác, đã hoặc 
chưa pha thêm đường hay chất làm ngọt khác hoặc rượu, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác.

HS 2002 Cà chua đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác trừ loại bảo quản bằng giấm hoặc axít axetic.
HS 2007 Mứt, thạch trái cây, mứt từ quả thuộc chi cam quýt, bột nghiền và bột nhão từ quả hoặc quả hạch, thu 

được từ quá trình đun nấu, đã hoặc chưa pha thêm đường hay chất làm ngọt khác.
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 Đầu	tháng	3/2022,	giá	tinh	bột	sắn	của	Thái	Lan	ổn	định,	giá	sắn	lát	xuất	khẩu	tăng,	trong	khi	giá	sắn	
nguyên	liệu	giảm.

Trong	nước,	giá	sắn	nguyên	liệu	tại	miền	Bắc	giảm;	giá	tại	miền	Trung	và	Tây	Nguyên	ổn	định;	trong	khi	
giá	tại	miền	Nam	tăng.

Trong	2	tháng	đầu	năm	2022,	xuất	khẩu	sắn	và	các	sản	phẩm	từ	sắn	đạt	519,8	nghìn	tấn,	trị	giá	217,97	triệu	
USD,	giảm	23,3%	về	lượng	và	giảm	13%	về	trị	giá	so	với	cùng	kỳ	năm	2021.

Việt	Nam	là	thị	trường	lớn	thứ	2	cung	cấp	tinh	bột	sắn	cho	thị	trường	Đài	Loan	trong	năm	2021,	thị	phần	
tinh	bột	sắn	của	Việt	Nam	giảm	từ	13,6%	trong	năm	2020,	xuống	còn	8,8%.

THỊ TRƯỜNG SẮN VÀ SẢN PHẨM TỪ SẮN

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Thái Lan: Từ đầu tháng 3/2022 đến nay, giá 
tinh bột sắn nội địa và tinh bột sắn xuất khẩu của  
Thái Lan được giữ ổn định, giá sắn lát xuất khẩu được 
điều chỉnh tăng, trong khi giá sắn nguyên liệu giảm 
nhẹ. Hiệp hội tinh bột sắn Thái Lan thông báo giữ 
giá sàn xuất khẩu tinh bột sắn ở mức 495 USD/tấn, 
ổn định so với cuối tháng 2/2022; giá thu mua tinh 
bột sắn nội địa cũng được giữ ở mức 15,1 Baht/kg, 
ổn định so với cuối tháng 2/2022. Trong khi đó, ngày 
08/3/2022, Hiệp hội Hiệp hội thương mại khoai mỳ 
Thái Lan thông báo điều chỉnh giá sàn xuất khẩu sắn 
lát lên mức 255 265 USD/tấn FOB-Băng Cốc, tăng 5 
USD/tấn so với cuối tháng 2/2022; trong khi giá sắn 
nguyên liệu được điều chỉnh xuống mức 2,3-2,7 Baht/
kg, giảm 0,05 Baht/kg so với cuối tháng 2/2022.

Căm-pu-chia: Theo thỏa thuận mới giữa Bộ 
Thương mại Căm-pu-chia và chính quyền Khu tự trị 
dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc), Căm-pu-chia  
sẽ xuất khẩu 400.000 tấn sắn khô sang Khu tự trị dân 
tộc Choang Quảng Tây kể từ tháng 3/2022 đến tháng 

3/2023. Thỏa thuận này là một bước phát triển lớn 
đối với các sản phẩm sắn của Căm-pu-chia, vì trước 
đây, sắn của Căm-pu-chia chủ yếu được xuất khẩu 
sang Thái Lan và Việt Nam.

Sắn là một trong những sản phẩm xuất khẩu 
quan trọng của Căm-pu-chia, đóng góp khoảng 3-4% 
tổng sản phẩm quốc nội (GDP) mỗi năm. Năm 2020,  
Căm-pu-chia chính thức đưa ra Chính sách Quốc 
gia về Sắn 2020-2025 nhằm tăng sản lượng và làm 
cho cây trồng trở nên thương mại để xuất khẩu ra 
thị trường quốc tế. Năm 2021, Căm-pu-chia đã xuất 
khẩu được 2,79 triệu tấn sắn, tăng 22,1% so với năm 
2020. Trong đó, đã xuất khẩu được 1,64 triệu tấn sắn 
lát, tăng 8,45% so với năm 2020; 1,1 triệu tấn sắn tươi, 
tăng 52,6%; 35,86 nghìn tấn tinh bột sắn, tăng 2,66% 
và 9,05 nghìn tấn là bột sắn và các phế phẩm khác, 
giảm 33% so với năm 2020. Việt Nam là thị trường 
nhập khẩu sắn lớn nhất của Căm-pu-chia trong năm 
2021 với 1,38 triệu tấn, tiếp theo là Thái Lan với xấp xỉ 
1,3 triệu tấn và Trung Quốc với 203,92 nghìn tấn.
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THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

Từ đầu tháng 3/2022 đến nay, giá sắn củ tươi tại 
các vùng có diễn biến trái chiều. Tại miền Bắc giá 
sắn tươi được điều chỉnh giảm trước áp lực về nguồn 
cung nguyên liệu; trong khi ổn định tại miền Trung, 
Tây Nguyên do người dân giảm nhịp độ thu hoạch. 
Giao dịch sắn lát tại khu vực miền Nam vẫn sôi động, 
giá điều chỉnh tăng thêm từ 50-200 đồng/kg.

Bệnh khảm lá sắn đã xuất hiện tại 26 tỉnh, thành 
phố trong cả nước và đang có dấu hiệu gia tăng mạnh 
tại các địa phương trồng sắn. Hiện diện tích trồng sắn 
cả nước là 513.200 ha. Cả nước đang có gần 48.300 
ha sắn bị bệnh khảm lá sắn. Các giống được trồng 
phổ biến hiện nay là KM94, KM 419, KM 140, KM 505, 
HLS-11 và các giống địa phương. Đến nay, các tỉnh 
như Tây Ninh, Bình Dương, Phú Yên, Kon Tum, Quảng 
Ngãi, Ninh Thuận, Thừa Thiên Huế… đã thành lập Ban 
chỉ đạo phòng, chống bệnh của tỉnh và các huyện 
để tập trung và huy động mọi nguồn lực cho công 
tác phòng chống bệnh khảm lá sắn. Đồng thời, nhiều 
địa phương có trồng sắn lớn như Tây Ninh, Đồng Nai, 
Quảng Ngãi, Gia Lai, Phú Yên... cũng đã dành nhiều 
cơ chế, chính sách để tổ chức triển khai nhân giống 
sắn sạch bệnh, giống kháng bệnh khảm lá.

Tỉnh Tây Ninh đang triển khai nhanh việc nhân 
giống sắn kháng bệnh khảm lá HN3, HN5. Kế hoạch 
trong năm 2022 toàn tỉnh sẽ có khoảng 50 ha các 
giống sắn kháng bệnh; phấn đấu đến năm 2025 sẽ 
đáp ứng được 30% giống sắn kháng bệnh khảm lá 

trên địa bàn tỉnh. Tây Ninh hiện có gần 60.000 ha sắn 
với 65 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, chế biến 
tinh bột sắn và các sản phẩm liên quan. Theo các 
doanh nghiệp, trước đây nguồn nguyên liệu sắn phục 
vụ chế biến chủ yếu được thu mua từ các nông hộ 
trong và ngoài tỉnh. Sau khi dịch khảm lá bùng phát 
gây hại, năng suất củ sắn giảm, khiến việc sản xuất 
luôn đặt trong tình trạng thiếu hụt nguyên liệu. Nhiều 
doanh nghiệp phải nhập sắn thô từ Căm-pu-chia về để 
chế biến. Tuy nhiên, hiện nay nhiều khu vực tại Căm-
pu-chia cũng xuất hiện dịch khảm lá sắn, cùng với đó 
dịch Covid-19 khiến lượng sắn từ Căm-pu-chia nhập 
khẩu về Việt Nam bị hạn chế, đã ảnh hưởng không 
nhỏ đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.

Gia Lai là địa phương có vùng nguyên liệu sắn lớn 
nhất cả nước với hơn 80 nghìn ha trồng trong năm 
2021. Những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng 
phát làm giảm năng suất, ảnh hưởng đến thu nhập 
của người dân và nguyên liệu sản xuất của các nhà 
máy chế biến trên địa bàn. Tỉnh Gia Lai cũng đã triển 
khai xây dựng mô hình “Sản xuất giống sạch bệnh, 
thâm canh, quản lý tổng hợp phòng trừ bệnh khảm 
lá do virus gây hại tại vùng trồng sắn trọng điểm” 
(giống KM94) với 20 ha. Năm 2022, mô hình cung 
ứng giống sắn sạch bệnh KM94 cho khoảng 200 ha. 
Ngoài ra, Trung tâm giống của tỉnh cũng đang trồng 
thử nghiệm một số giống sắn kháng bệnh khảm lá 
của Viện Di truyền nông nghiệp để đánh giá khả năng 
sinh trưởng, phát triển tại địa phương.
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Tính riêng mặt hàng sắn, tháng 2/2022, xuất khẩu 
sắn đạt 102,92 nghìn tấn, trị giá 29,58 triệu USD, tăng 
9,5% về lượng và tăng 15,5% về trị giá so với tháng 
1/2022; so với tháng 2/2021 tăng 8,4% về lượng và 
tăng 23,1% về trị giá. Giá xuất khẩu bình quân ở mức 
287,4 USD/tấn, tăng 5,51% so với tháng 1/2022 và 
tăng 13,5% so với tháng 2/2021. Lũy kế 2 tháng đầu 
năm 2022, xuất khẩu sắn đạt 190,58 nghìn tấn, trị giá 
53,55 triệu USD, giảm 26,3% về lượng và giảm 15,8% 
về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Trong tháng 2/2022, xuất khẩu sắn và các sản 
phẩm từ sắn sang Trung Quốc chiếm 93,9% tổng 
lượng sắn và các sản phẩm 
từ sắn của cả nước, với 
233,72 nghìn tấn, trị giá 
95,33 triệu USD, giảm 12,5% 
về lượng và giảm 15% về trị 
giá tháng 1/2022; tuy nhiên 
so với tháng 2/2021 tăng 
14,8% về lượng và tăng 28,5% 
về trị giá. Lũy kế 2 tháng 
đầu năm 2022, Việt Nam 
xuất khẩu sang Trung Quốc 
494,38 nghìn tấn sắn và 
các sản phẩm từ sắn, trị giá 
205,77 triệu USD, giảm 24% 
về lượng và giảm 13,8% về trị 
giá so với cùng kỳ năm 2021.

Thời gian tới, xuất khẩu 
sắn và các sản phẩm từ sắn 
có thể sẽ tăng trở lại do ảnh 

hưởng xung đột giữa Nga và U-crai-na. Nga và U-crai-
na là hai nước xuất khẩu lúa mì chính cho chế biến 
thực phẩm và thức ăn chăn nuôi trên toàn thế giới. 
Việc hai nước giảm xuất khẩu sẽ tác động trực tiếp 
đến giá cả chung theo quy luật cung cầu. Không chỉ thế, 
giá khô dầu đậu nành cũng tăng cao kỷ lục. Trung Quốc 
cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi nước này là thị trường nhập 
khẩu ngô lớn nhất thế giới. Khoảng 30% lượng ngô xuất 
khẩu của U-crai-na được vận chuyển đến Trung Quốc để 
chế biến làm thức ăn chăn nuôi lợn. Do đó, Trung Quốc  
có thể sẽ tăng nhập khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn 
để thay thế cho ngô làm thức ăn chăn nuôi.

TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU SẮN VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ SẮN
Theo liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, 

tháng 2/2022, Việt Nam xuất khẩu được 249,23 nghìn 
tấn sắn và các sản phẩm từ sắn, trị giá 102,37 triệu 
USD, giảm 10,1% về lượng và giảm 12,8% về trị giá 
so với tháng 1/2022; tuy nhiên so với tháng 2/2021 
tăng 17,4% về lượng và tăng 31,1% về trị giá. Giá xuất 

khẩu bình quân sắn và các sản phẩm từ sắn ở mức 
410,8 USD/tấn, giảm 3% so với tháng 1/2022, nhưng 
tăng 11,6% so với tháng 2/2021. Lũy kế 2 tháng đầu 
năm 2022, xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 
519,8 nghìn tấn, trị giá 217,97 triệu USD, giảm 23,3% về 
lượng và giảm 13% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn của Việt Nam năm 2020 2022  (ĐVT: Nghìn tấn)

Nguồn:	Theo	số	liệu	của	Tổng	cục	Hải	quan	
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Thị trường xuất khẩu sắn và sản phẩm từ sắn của Việt Nam trong tháng 2/2022

Thị trường

 Tháng 2/2022 So với tháng 2/2021 
(%)

 2 tháng đầu năm 
2022 

So với cùng kỳ năm 
2021 (%)

 Lượng 
(tấn) 

 Trị giá 
(nghìn 
USD) 

Lượng Trị giá  Lượng 
(tấn) 

 Trị giá 
(nghìn 
USD) 

Lượng Trị giá

 Tổng 249.235 102.375 17,4 31,1 519.803 217.976 -23,3 -13
 Sắn 102.928 29.587 8,4 23,1 190.584 53.556 -26,3 -15,8
 Trung Quốc  233.721 95.329 14,8 28,5 494.379 205.778 -24 -13,8
 Đài Loan 1.677 835 -45,9 -41,6 5.759 2.996 -32,9 -24
 Hàn Quốc 9.855 3.762 848 1014 12.152 4.650 17,5 36
 Phi-líp-pin 1.390 675 605,6 908,6 1.547 762 -22 -13,1
 Ma-lai-xi-a 449 231 -2 0,4 564 298 -39,6 -35,9
 Nhật Bản 30 39 52 52 126,1 82,7
 Pa-ki-xtan 340 272 122,2 158,8 340 272 -9,1 5,9
 Thị trường khác 1.773 1.231 -50,7 -29,6 5.010 3.168 -9,4 7,6

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

DUNG LƯỢNG THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU TINH BỘT SẮN CỦA ĐÀI LOAN VÀ THỊ PHẦN CỦA VIỆT NAM

Theo số liệu thống kê của Cơ quan Tài chính  
Đài Loan, trong năm 2021, thị trường Đài Loan nhập 
khẩu 316,44 nghìn tấn tinh bột sắn (mã HS 110814), 
trị giá 155,83 triệu USD, tăng 12,5% về lượng và tăng 
30,2% về trị giá so với năm 2020. Thái Lan, Việt Nam, 
In-đô-nê-xi-a và Lào là các thị trường cung cấp tinh bột 
sắn lớn nhất cho thị trường Đài Loan trong năm 2021, 
nhập khẩu tinh bột sắn từ các thị trường này đều tăng 
so với năm 2020, trừ nhập khẩu từ Việt Nam giảm.

Thái Lan là thị trường lớn nhất cung cấp tinh bột 
sắn cho thị trường Đài Loan trong năm 2021, với 
263,46 nghìn tấn, trị giá 130,05 triệu USD, tăng 14,1% 
về lượng và tăng 31,5% về trị giá so với năm 2020. 

Việt Nam là thị trường lớn thứ 2 cung cấp tinh 
bột sắn cho thị trường Đài Loan trong năm 2021, với 
27,94 nghìn tấn, trị giá 14,3 triệu USD, giảm 26,8% 
về lượng và giảm 10,6% về trị giá so với năm 2020. 

Trong năm 2021, thị phần tinh bột sắn của Việt Nam 
chiếm 8,8% trong tổng lượng tinh bột sắn nhập khẩu 
vào thị trường Đài Loan, giảm so với mức 13,6% 
của năm 2020. Trong khi, thị phần tinh bột sắn của  
Thái Lan chiếm tới 83,3%, tăng so với mức 82,1% của 
năm 2020. 

Đáng chú ý, trong năm 2021, thị trường Đài Loan 
đẩy mạnh nhập khẩu tinh bột sắn từ In-đô-nê-xi-a với 
21,7 nghìn tấn, trị giá 9,73 triệu USD, tăng tới 115,5% 
về lượng và tăng 149,1% về trị giá so với năm 2020. 
Thị phần tinh bột sắn của In-đô-nê-xi-a chiếm 6,9%, 
tăng so với mức 3,6% của năm 2020.

Nhìn chung nhu cầu tinh bột sắn và sắn lát của thị 
trường Đài Loan vẫn ở mức thấp, nên xuất khẩu của 
Việt Nam sang thị trường này khó tăng đột biến trong 
năm 2022.

Thị trường cung cấp tinh bột sắn (mã HS 110814) cho thị trường Đài Loan trong năm 2021

Thị trường

Năm 2021 So với năm 2020 (%) Tỷ trọng tính theo lượng (%)

Lượng (tấn) Trị giá  
(nghìn USD) Lượng Trị giá Năm 2020 Năm 20201

Tổng  316.440  155.834 12,5 30,2  100  100 

Thái Lan  263.462  130.049 14,1 31,5  82,1  83,3 

Việt Nam  27.948  14.303 -26,8 -10,6  13,6  8,8 

In-đô-nê-xi-a  21.702  9.733 115,5 149,1  3,6  6,9 

Lào  2.945  1.486 38,4 63,5  0,8  0,9 

Trung Quốc  383  263     0,1

Nguồn:	Theo	thống	kê	của	Cơ	quan	Tài	chính	Đài	Loan
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Tháng	2/2022,	xuất	khẩu	thủy	sản	của	Na	Uy	đạt	mức	cao	kỷ	lục	trong	tháng	2	các	năm.

2	tháng	đầu	năm	2022,	xuất	khẩu	thủy	sản	của	Việt	Nam	đạt	1,51	tỷ	USD,	mức	cao	kỷ	lục	so	với	cùng	kỳ	
nhiều	năm.

Thị	phần	thủy	sản	của	Việt	Nam	trong	tổng	nhập	khẩu	của	Anh	năm	2021	giảm	so	với	năm	2020.

THỊ TRƯỜNG THỦY SẢN

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Na Uy: Tháng 2/2022, xuất khẩu thủy sản của  
Na Uy đạt 11,3 tỷ NOK (tương đương 1,3 tỷ USD)  , 
mức cao kỷ lục trong tháng 2 các năm, tăng 30% so 
với cùng kỳ năm 2021. Ba Lan là thị trường xuất khẩu 
thủy sản lớn nhất của Na Uy, đạt 21.200 tấn, trị giá 1,1 
tỷ NOK (tương đương 123,4 triệu USD). 

Tháng 2/2022, xuất khẩu cá hồi Đại Tây Dương 
nuôi của Na Uy đạt 89.700 tấn, trị giá 7,8 tỷ NOK 
(tương đương 874,9 triệu USD), giảm 5% về lượng, 
nhưng tăng 47% về trị giá so với tháng 2/2021.  
Ba Lan, Pháp và Hoa Kỳ là những thị trường xuất khẩu 
cá hồi Đại Tây Dương nuôi lớn nhất của Na Uy; 

Xuất khẩu cá hồi trout của Na Uy tháng 2/2022 đạt 
4.000 tấn,  trị giá 328 triệu NOK (tương đương 36,8 
triệu USD), tăng 2% về lượng và 38% về trị giá so với 
tháng 2/2021. Hoa Kỳ, Thái Lan và Bê-la-rút là các thị 
trường xuất khẩu cá hồi trout lớn nhất của Na Uy.

Đối với cá thịt trắng, Na Uy đã xuất khẩu 10.100 
tấn trong tháng 2/2022, đạt 482 triệu NOK (tương 

đương 54 triệu USD), giảm 7% về lượng, nhưng tăng 
18% về trị giá. Đan Mạch, Hà Lan và Bồ Đào Nha là ba 
thị trường xuất khẩu cá thịt trắng lớn nhất của Na Uy.

Xuất khẩu cá trích của Na Uy tháng 2/2022 đạt 
32.600 tấn, trị giá 392 triệu NOK (tương đương 44 
triệu USD), giảm 40% về lượng và giảm 26% về trị giá 
so với tháng 2/2021. Xuất khẩu cá thu đạt 25.100 tấn, 
trị giá 490 triệu NOK (tương đương 54,9 triệu USD), 
giảm 14% về lượng, nhưng tăng 9% về giá trị.

Sau khi xảy ra xung đột quân sự giữa Nga  và 
U-crai-na, xuất khẩu thủy sản Na Uy sang thị trường 
U-crai-na đã ngừng lại. Các sản phẩm như cá hồi, cá 
trích và cá thu trước đây được xuất khẩu sang U-crai-na  
sẽ phải chuyển hướng xuất khẩu sang thị trường 
khác. Các lệnh trừng phạt đối với Nga cũng đang ảnh 
hưởng đến hoạt động xuất khẩu thủy sản của Na Uy. 
Nhiều hãng hàng không đã bị cấm bay qua Nga trong 
thời gian gần đây, ảnh hưởng đến lưu thông hàng 
hóa đến châu Á, đặc biệt là đối với các sản phẩm  
tươi sống.
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TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU THỦY SẢN CỦA VIỆT NAM

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng 
2/2022, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 637,8 
triệu USD, tăng 62,5% so với tháng 2/2021, đạt mức 
cao kỷ lục trong tháng 2 các năm. Tính chung 2 tháng 

đầu năm 2022, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 
1,51 tỷ USD tăng 50,5% so với cùng kỳ năm 2021 và 
tăng 35,4% so với cùng kỳ năm 2019, thời điểm trước 
đại dịch Covid-19.

Diễn biến kim ngạch xuất khẩu thủy sản theo tháng năm 2018 – 2022 
(ĐVT: triệu USD)

Nguồn:	Tổng	cục	Hải	quan

Tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu thủy 
sản của Việt Nam sang các thị trường đều tăng so 
với cùng kỳ năm 2021 và tăng so với trước đại dịch 
Covid-19.

Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu thủy sản 
lớn nhất của Việt Nam, đạt 146,3 triệu USD trong 
tháng 2/2022, tăng 84,3% so với tháng 2/2021. Tính 
chung 2 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu thủy sản của  
Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ đạt 346,08 triệu 
USD, tăng 82,9% so với cùng kỳ năm 2021.

Trung Quốc là thị trường xuất khẩu thủy sản lớn 

thứ 2 của Việt Nam trong tháng 2/2022, đạt 82,5 
triệu USD, tăng 147,8% so với tháng 2/2021. Tính 
chung 2 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu thủy sản của  
Việt Nam sang thị trường Trung Quốc đạt 114,8 triệu 
USD, tăng 101,9% so với cùng kỳ năm 2021 và tăng 
16,8% so với cùng kỳ năm 2019. Xuất khẩu thủy sản 
của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc đã tăng 
trưởng khả quan so với cả trước đại dịch cho thấy 
sự thích ứng tốt của các doanh nghiệp thủy sản với 
thị trường này. Nhất là trong bối cảnh các quy định 
và rào cản của Trung Quốc khắt khe hơn và cơ quan 
hải quan của Trung Quốc thắt chặt giám sát các sản 
phẩm thực phẩm nhập khẩu trong đại dịch COVID-19. 

Thị trường xuất khẩu thủy sản của Việt Nam tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2022

Thị trường Tháng 2/2022 
(nghìn USD)

So với tháng 
2/2021 (%)

2 tháng năm 
2022  

(Nghìn USD)

So với cùng kỳ 
năm 2021 (%)

So với cùng kỳ 
năm 2019 (%)

Tổng 637.859 62,5 1.510.353 50,5 36,4
Hoa Kỳ 146.295 84,3 346.086 82,9 94,2
Trung Quốc 82.542 147,8 144.837 101,9 16,8
Nhật Bản 75.939 8,9 209.794 15,3 17,0
EU 67.749 67,7 170.393 65,3 38,9
Hàn Quốc 51.749 46,8 121.720 27,0 14,1
ASEAN 49.967 87,6 107.913 30,4 6,9
Ca-na-đa 28.347 52,9 59.958 68,1 98,7
Úc 23.206 64,6 55.775 41,4 110,2
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Thị trường Tháng 2/2022 
(nghìn USD)

So với tháng 
2/2021 (%)

2 tháng năm 
2022  

(Nghìn USD)

So với cùng kỳ 
năm 2021 (%)

So với cùng kỳ 
năm 2019 (%)

Anh 15.587 24,6 44.026 36,6 16,1
Hồng Kông 9.889 72,4 24.965 43,5 -5,5
Mê-xi-cô 6.713 42,7 20.646 25,8 -27,5
Nga 9.940 16,0 27.004 24,0 105,4
Bỉ 12.312 110,8 26.308 95,9 66,7
Bra-xin 8.256 71,1 25.067 71,7 62,1
Đài Loan 12.002 153,8 21.239 42,4 35,2
Thị trường khác 37.365 31,8 104.620 42,7 21,9

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

Dự báo xuất khẩu thủy sản trong thời gian tới sẽ 
tiếp tục tăng trưởng khả quan do nhu cầu thị trường 
cao. Căng thẳng chính trị giữa Nga và U-crai-na sẽ 
phần nào tác động đến việc xuất khẩu sang Nga và 

U-crai-na, nhưng 2 thị trường này chỉ chiếm tỷ trọng 
rất nhỏ trong tổng xuất khẩu thủy sản Việt Nam. Tuy 
nhiên, xung đột này sẽ làm tăng giá xăng dầu và kéo 
theo hàng loạt các chi phí đầu vào khác tăng lên. 

DUNG LƯỢNG THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU THỦY SẢN ANH NĂM 2021 VÀ THỊ PHẦN CỦA VIỆT NAM

Năm 2021, nhập khẩu thủy sản của Anh đã phục 
hồi trở lại sau khi giảm mạnh trong năm 2020 do tác 
động của dịch Covid-19. Theo số liệu thống kê từ ITC, 

kim ngạch nhập khẩu thủy sản của Anh năm 2021 
đạt 4,42 tỷ USD, tăng 6,1% so với năm 2020, mức cao 
nhất trong 5 năm gần đây. 

Nhập khẩu thủy sản của Anh giai đoạn 2017 – 2021 (ĐVT: triệu USD)

Nguồn:	ITC

Na Uy là thị trường cung cấp thủy sản lớn nhất 
cho Anh trong năm 2021, đạt 673 triệu USD, tăng tới 
287,8% so với năm 2020. Tỷ trọng nhập khẩu thủy 
sản của Anh từ Na Uy tăng từ 4,2% trong năm 2020, 
lên 15,2% trong năm 2021.

Việt Nam là thị trường cung cấp thủy sản lớn thứ 
3 cho Anh trong năm 2021, đạt 295 triệu USD, giảm 
2,4% so với năm 2020. Thị phần thủy sản Việt Nam 
trong tổng nhập khẩu của Anh giảm từ 7,2% trong 
năm 2020, xuống còn 6,7% trong năm 2021. Mặc 
dù thị phần thủy sản của Việt Nam trong tổng nhập 
khẩu của Anh thấp, nhưng thị phần các mặt hàng 
xuất khẩu chủ lực như tôm và cá tra của Việt Nam 
lại chiếm tỷ trọng khá cao, nhưng có xu hướng giảm 
so với năm 2020. Theo đó, thị phần tôm đông lạnh 
mã HS 030617 của Việt Nam năm 2021 chiếm 24,8% 

trong tổng nhập khẩu của Anh, giảm so với mức 
26,7% trong năm 2020; thị phần tôm chế biến không 
đựng trong hộp kín (mã HS 160521) giảm từ 32,6% 
trong năm 2020, xuống còn 25,5% trong năm 2021; 
thị phần phi lê cá da trơn đông lạnh (mã HS 030462) 
ổn định ở mức 95%...
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10 thị trường cung cấp thủy sản lớn nhất cho Anh trong năm 2021

Thị trường Năm 2021   
(triệu USD) So với năm 2020 (%)

Tỷ trọng (%)
Năm 2021 Năm 2020

Tổng 4.424 6,1 100,0 100,0
Na Uy 673 287,8 15,2 4,2
Ai-len 351 -1,4 7,9 8,5
Việt Nam 295 -2,4 6,7 7,2
Trung Quốc 267 -18,7 6,0 7,9
Thụy Điển 252 -19,5 5,7 7,5
Đan Mạch 165 -26,6 3,7 5,4
Ấn Độ 154 24,6 3,5 3,0
Thổ Nhĩ Kỳ 148 93,0 3,4 1,8
Ê-cu-a-đo 143 32,5 3,2 2,6
Ca-na-đa 110 58,7 2,5 1,7
Thị trường khác 1.866 -10,9 42,2 50,2

Nguồn:	ITC

Nhập khẩu một số mặt hàng thủy sản của Anh và thị phần của Việt Nam

Mã HS Mặt hàng

Nhập khẩu của 
Anh

Nhập khẩu từ 
Việt Nam

Tỷ trọng nhập 
khẩu từ Việt 

Nam (%)
Năm 
2021 
(triệu 
USD)

So với 
năm 
2020 
(%)

Năm 
2021 
(triệu 
USD)

So với 
năm 
2020 
(%)

Năm 
2021

Năm 
2020

030617 Tôm đông lạnh 467,1 16,4 115,8 7,9 24,8 26,7
160521 Tôm chế biến không đựng trong hộp kín (trừ hun khói) 272,2 12,8 69,4 -11,7 25,5 32,6
030462 Phi lê cá da trơn đông lạnh “Pangasius spp., Silurus spp., Clarias 

spp., Ictalurus spp.”
48,3 4,3 45,9 4,0 95,0 95,3

160529 Tôm chế biến hoặc bảo quản, đựng trong hộp kín (không bao 
gồm hun khói)

100,0 -14,8 36,5 7,2 36,5 29,1

160419 Cá đã chế biến hoặc bảo quản, nguyên con hoặc cá miếng 192,2 -20,8 9,6 -52,1 5,0 8,3
030487 Cá ngừ philê đông lạnh “thuộc chi Thunnus”, cá ngừ vằn hoặc 

cá ngừ sọc dưa
30,1 106,7 5,0 -20,7 16,5 42,9

030475 Phi lê đông lạnh của Alaska pockack “Theragra chalcogramma” 58,1 -44,3 4,0 6,9 0,0
160510 Cua, đã chế biến hoặc bảo quản (trừ hun khói) 10,3 17,9 2,8 -22,6 27,6 42,0
030471 Phi lê cá tuyết đông lạnh “Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus 

macrocephalus”
444,1 -17,8 2,2 -87,6 0,5 3,3

030389 Cá đông lạnh khác. 56,9 11,4 1,7 16,8 2,9 2,8
030324 Cá da trơn đông lạnh “Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., 

Ictalurus spp.”
1,9 -20,7 1,3 -19,6 72,4 71,4

030472 Phi lê cá tuyết chấm đen đông lạnh “Melanogrammus aeglefinus” 109,2 -1,5 1,3 443,6 1,2 0,2
160554 Mực nang và mực ống, đã chế biến hoặc bảo quản (trừ hun khói) 16,2 39,7 1,3 -18,0 7,8 13,2
160556 Ngao, sò đã chế biến hoặc bảo quản (trừ hun khói) 3,4 126,5 1,2 81,8 34,9 43,4
030615 Tôm hùm Na Uy đông lạnh “Nephrops norvegicus” 2,8 -25,7 1,0 3,4 35,0 25,1
030111 Cá cảnh nước ngọt sống 21,9 29,8 0,7 156,1 3,4 1,7
030614 Cua đông lạnh, thậm chí hun khói 10,3 -28,0 0,7 162,2 6,7 1,8
030743 Mực nang và mực ống, đông lạnh, có hoặc không có vỏ 39,1 26,6 0,6 -21,0 1,4 2,3
030323 Cá rô phi đông lạnh “Oreochromis spp.” 6,3 -7,0 0,5 -3,7 7,9 7,6
160420 Cá đã chế biến hoặc bảo quản (không bao gồm cá nguyên con 

hoặc cá miếng)
94,5 7,3 0,5 -48,6 0,5 1,0

030559 Cá khô, kể cả ướp muối nhưng không hun khói (trừ philê, nội tạng 
và cá tuyết)

2,5 20,1 0,4 362,2 16,9 4,4

Nguồn:	ITC
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	Thái	Lan	quyết	định	giảm	và	miễn	thuế	đối	với	một	số	chủng	loại	gỗ	xuất	khẩu.

Năm	2021,	doanh	thu	của	ngành	nội	thất	Ý	đạt	49	tỷ	Euro	(tương	đương	53,4	tỷ	USD),	tăng	25,7%	so	với	
năm	2020	và	tăng	14%	so	với	năm	2019	(trước	khi	có	dịch).		

2	tháng	đầu	năm	2022,	trị	giá	xuất	khẩu	gỗ	và	sản	phẩm	gỗ	đạt	2,44	tỷ	USD,	tăng	6,4%	so	với	cùng	kỳ	
năm	2021.

Thị	phần	đồ	nội	thất	bằng	gỗ	của	Việt	Nam	trong	tổng	nhập	khẩu	của	Trung	Quốc	giảm.

THỊ TRƯỜNG GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ

THỊ TRƯỜNG GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ THẾ GIỚI

Thái Lan: Theo nguồn Wood365.cn, cơ quan Hải 
quan Thái Lan đã có quy định điều chỉnh về mức giảm 
thuế và miễn thuế đối với gỗ xuất khẩu, quy định có 
hiệu lực vào ngày 01/03/2022. Theo quy định mới, 
gỗ tròn, tấm và các sản phẩm gỗ đã qua chế biến sẽ 
được miễn thuế xuất khẩu, ngoài ra, thuế xuất khẩu 
các loại gỗ quý như trầm hương cũng được giảm đáng 
kể, chẳng hạn như thuế xuất khẩu gỗ trầm hương sẽ 
là giảm từ 40% đến 10%. Mục đích thực hiện quy 
định giảm thuế của chính phủ Thái Lan nhằm thúc 
đẩy sự phát triển bền vững của nền kinh tế quốc dân 
và ngành lâm nghiệp; Nâng cao khả năng cạnh tranh 
trong xuất khẩu gỗ nguyên liệu quý, ván và các sản 
phẩm gỗ của Thái Lan trên thị trường quốc tế.

Ý: Dẫn nguồn Wood365.cn, theo số liệu do Hiệp 
hội đồ gỗ và nội thất Ý (Federlegno Arredo), năm 
2021 doanh thu của ngành nội thất Ý đạt 49 tỷ Euro 
(tương đương với 53,4 tỷ USD), tăng 25,7% so với 
năm 2020 và tăng 14% so với năm 2019 (trước khi 
có dịch). Sau thời kỳ suy thoái vào năm 2020, ngành 
này đang dần phục hồi, thậm chí đã vượt qua mức 
trước đại dịch. Năm 2022, khó khăn hiện hữu đối với 
ngành nội thất của Ý là chi phí năng lượng cao, thiếu 
nguyên liệu thô, chi phí vận chuyển và logictics tăng, 
cộng thêm với tác động từ cuộc xung đột giữa Nga và 
U-crai-na khiến chi phí năng lượng và chi phí gỗ ngày 
càng tăng cao. Điều này sẽ làm giảm doanh thu của 
ngành công nghiệp nội thất Ý trong thời gian tới.
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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 tháng 2/2022 đạt 
882,3 triệu USD, giảm 6% so với tháng 2/2021. Trong 
đó, trị giá xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 683,5 triệu USD, 
giảm 3,7% so với tháng 2/2021. Tính chung, 2 tháng 
đầu năm 2022, trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ 
đạt 2,44 tỷ USD, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2021. 
Trị giá xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 1,8 tỷ USD, tăng 3% 
so với cùng kỳ năm 2021.

Xung đột giữa Nga và U-crai-na khiến giao dịch 
xuất khẩu hàng hoá sang Nga đều phải tạm dừng do 

rủi ro về giao dịch ngân hàng, thiếu tàu vận chuyển và 
chi phí cao. Nhưng trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm 
gỗ sang Nga chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ, nếu có tác động 
thì mức độ ảnh hưởng tới ngành gỗ không lớn. Tuy 
nhiên, nếu xung đột giữa Nga và U-crai-na kéo dài, giá 
xăng dầu tiếp tục tăng sẽ tác động trực tiếp tới nhiều 
doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu trong ngành gỗ, 
do chi phí vận chuyển tăng cao, khiến lợi nhuận của 
doanh nghiệp bị giảm. Bên cạnh đó, nhiều doanh 
nghiệp đã ký kết đơn hàng trước nhiều tháng không 
thể đàm phán điều chỉnh tăng giá và có nguy cơ bị 
thua lỗ.

Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ qua các tháng năm 2021 – 2022  (ĐVT:	Tỷ	USD)

Nguồn:	Tổng	cục	Hải	quan

Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tới các thị trường 
chính đều tăng trong 2 tháng đầu năm 2022, trừ thị 
trường Trung Quốc, Pháp và Nga. 

Dẫn đầu về trị giá xuất khẩu là thị trường Hoa Kỳ 
đạt 1,5 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2021; 
Tiếp theo là thị trường Nhật Bản đạt 242,9 triệu USD, 
tăng 12,6%; Trung Quốc, đạt 199,97 triệu USD, giảm 
9,1%; Hàn Quốc đạt 152,9 triệu USD, tăng 18,9%; Anh 

đạt 44,6 triệu USD, tăng 22%...

Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tới thị trường Nga 
trong 2 tháng đầu năm 2022 đạt 1,3 triệu USD, giảm 
9,4% so với cùng kỳ năm 2021, tỷ trọng xuất khẩu 
sang Nga chỉ chiếm 0,1% tổng trị giá xuất khẩu gỗ và 
sản phẩm gỗ. Vì vậy, xung đột giữa Nga và U-crai-na 
cũng không có tác động lớn tới ngành gỗ, bởi tỷ trọng 
xuất khẩu sang Nga rất thấp.

Thị trường xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tháng 2/2022 và 2 tháng đầu năm 2022

Thị trường Tháng 2/2022 
(nghìn USD)

So với tháng 
2/2021 (%)

2 tháng năm 2022 
(nghìn USD)

So với 2 tháng 
năm 2021 (%)

Tỷ trọng 2 tháng (%)
Năm 2022 Năm 2021

Tổng 882.297 -6,0 2.440.263 6,4 100,0 100,0
Hoa Kỳ 559.571 0,6 1.486.959 7,8 60,9 60,1
Nhật Bản 94.775 12,6 242.913 12,6 10,0 9,4
Trung Quốc 65.657 -42,5 199.969 -9,1 8,2 9,6
Hàn Quốc 48.354 1,1 152.928 18,9 6,3 5,6
Anh 13.916 -11,8 44.644 22,0 1,8 1,6
Ca-na-đa 13.519 -2,7 40.165 4,8 1,6 1,7
Úc 8.359 -8,1 28.885 12,0 1,2 1,1
Đức 7.090 -38,6 27.049 5,5 1,1 1,1
Pháp 7.763 -22,2 23.561 -1,0 1,0 1,0
Hà Lan 6.517 -14,9 19.431 12,2 0,8 0,8
…
Nga 382 -39,8 1.281 -9,4 0,1 0,1
Thị trường khác 56.393 -16,4 172.477 -4,9 7,1 7,9

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

Theo số liệu thống kê của Cơ quan Hải quan  
Trung Quốc, năm 2021, kim ngạch nhập khẩu đồ nội 
thất bằng gỗ của Trung Quốc đạt 995,2 triệu USD, 
tăng 9,2% so với năm 2020. Trung Quốc có nhu cầu 

lớn về đồ nội thất do dân số đông và thu nhập khả 
dụng ngày càng tăng. Ngoài ra, đô thị hoá, thị trường bất 
động sản tăng nhanh cũng là những yếu tố góp phần 
tăng nhu cầu tiêu thụ đồ nội thất tại thị trường này.

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

Nguồn:	Cơ	quan	Hải	quan	Trung	Quốc
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Ý là thị trường cung cấp đồ nội thất bằng gỗ lớn 
nhất cho Trung Quốc trong năm 2021, đạt 440,4 triệu 
USD, tăng 30,4% so với năm 2020, chiếm 44,3% tổng 
trị giá nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Trung Quốc. 

Tiếp theo là thị trường Đức đạt 153,1 triệu USD, giảm 
3%, chiếm 15,4%; Việt Nam đạt 93,2 triệu USD, giảm 
8,1%, chiếm 9,4%; Ba Lan đạt 51,4 triệu USD, giảm 8%, 
chiếm 5,2%...

Thị trường cung cấp đồ nội thất bằng gỗ cho Trung Quốc năm 2021

Thị trường
Tháng 

12/2021 
(nghìn USD)

So với tháng 
12/2020 (%)

Năm 2021 
(nghìn USD)

So với năm 
2020 (%)

Tỷ trọng (%)

Năm 2021 Năm 2020

Tổng 93.663 0,8 995.219 9,2 100,0 100,0

Ý 43.542 16,9 440.442 30,4 44,3 37,0

Đức 13.573 29,5 153.110 -3,0 15,4 17,3

Việt Nam 9.993 -23,2 93.152 -8,7 9,4 11,2

Ba Lan 4.505 -3,2 51.378 -8,0 5,2 6,1

Lít-va 224 -91,8 33.766 7,0 3,4 3,5

Thái Lan 2.543 -5,0 28.533 4,4 2,9 3,0

Ma-lai-xi-a 2.525 8,3 20.181 -31,9 2,0 3,3

Pháp 1.686 -35,8 20.029 -11,2 2,0 2,5

In-đô-nê-xi-a 2.017 40,7 17.882 19,4 1,8 1,6

Xlô-va-ki-a 790 -28,2 12.546 -2,3 1,3 1,4

Thị trường khác 12.267 -15,9 124.201 4,1 12,5 13,1

Nguồn:	Cơ	quan	Hải	quan	Trung	Quốc

Trong năm 2021, Trung Quốc nhập khẩu nhiều 
nhất là đồ nội thất phòng khách và phòng ăn (mã HS 
940360) và ghế khung gỗ (mã HS 940161 + 940169). 
Tỷ trọng nhập khẩu 2 mặt hàng này chiếm 64,9% tổng trị 
giá nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ. Trong đó, nhập khẩu 
đồ nội thất phòng khách và phòng ăn của Trung Quốc 
năm 2021 đạt 336,5 triệu USD, tăng 3,3% so với năm 
2020. Trung Quốc nhập khẩu mặt hàng này chủ yếu 
từ thị trường Ý, đạt 128,2 triệu USD, tăng 22,2% so với 

năm 2020, chiếm 38,1% tổng trị giá nhập khẩu mặt 
hàng đồ nội thất phòng khách và phòng ăn; Tiếp theo 
là thị trường Việt Nam, Ba Lan và Lít-va…

Nhập khẩu ghế khung gỗ của Trung Quốc năm 
2021 đạt 309,1 triệu USD, tăng 26% so với năm 2020. 
Ý, Việt Nam, Thái Lan và Pháp là những thị trường 
cung cấp ghế khung gỗ lớn nhất cho Trung Quốc 
trong năm 2021.

Chủng loại đồ nội thất bằng gỗ nhập khẩu của Trung Quốc năm 2021

Chủng loại 
(mã HS)

Tháng 
12/2021 

(nghìn USD)

So với tháng 
12/2020 (%)

Năm 2021 
(nghìn USD)

So với năm 
2020 (%)

Tỷ trọng (%)

Năm 2021 Năm 2020

Tổng 93.663 0,8 995.219 9,2 100,0 100,0

940360 28.354 -13,7 336.486 3,3 33,8 35,7

940161 + 940169 33.137 9,5 309.066 26,0 31,1 26,9

940340 14.578 27,5 171.375 -1,9 17,2 19,2

940350 16.247 3,0 160.182 13,7 16,1 15,5

940330 1.348 -47,5 18.110 -27,6 1,8 2,7

Nguồn:	Cơ	quan	Hải	quan	Trung	Quốc

Ghi	chú:	 (mã	HS	940360:	đồ	nội	 thất	phòng	khách	và	phòng	ăn;	HS	940350:	đồ	nội	 thất	phòng	ngủ;	HS	
940340:	đồ	nội	thất	nhà	bếp;	HS	940161	+	940169:	ghế	khung	gỗ;	HS	940330:	đồ	nội	thất	văn	phòng)
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TIN CHÍNH SÁCH/CHUYÊN ĐỀ

Đề nghị công nhận thêm 6 doanh nghiệp  
được xuất khẩu cá tra vào Hoa Kỳ

Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản 
Việt Nam (Nafiqad) đã hoàn thiện hồ sơ gửi Cơ quan 
thanh tra và an toàn thực phẩm Hoa Kỳ (FSIS) đề nghị 
công nhận thêm 6 doanh nghiệp cá tra Việt Nam đủ 
điều kiện xuất khẩu vào quốc gia này. Hiện nay, trong 
danh sách xuất khẩu cá tra được FSIS công nhận là 
13 doanh nghiệp. 

Ngoài đăng ký thêm doanh nghiệp, Nafiqad cũng 
đang làm thủ tục đăng ký với FSIS để được phép xuất 
khẩu cá tra ở dạng chế biến, sản phẩm giá trị gia tăng 
vào Hoa Kỳ, bởi hiện xuất khẩu cá tra sang thị trường 
Hoa Kỳ chủ yếu là dạng sơ chế. 

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên từ ngày 23/3 
đến 28/42021, FSIS đã thực hiện thanh tra trực tuyến 
từ xa đối với hệ thống kiểm soát vệ sinh an toàn thực 
phẩm trong chế biến cá da trơn (chủ yếu là cá tra) của 
Việt Nam xuất khẩu vào Hoa Kỳ. Ngày 5/10/2021, 
FSIS đã đăng tải báo cáo cuối cùng về kết quả 
thanh tra trực tuyến từ xa với kết luận đánh giá phía  
Việt Nam vẫn tiếp tục được công nhận tương đương 
về hệ thống kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm 

trong chế biến cá da trơn Việt Nam theo quy định của 
Hoa Kỳ.

FSIS thông báo quyết định triển khai chương trình 
thanh tra cá da trơn (cá thuộc họ Siluriformes) của 
Việt Nam từ ngày 25/11/2015 và quy định này có 
hiệu lực từ tháng 3/2016. Đến năm 2019, Hoa Kỳ 
chính thức công nhận tương đương cho cá da trơn 
Việt Nam. Theo đó, FSIS đã đưa ra quyết định cuối 
cùng rằng các hệ thống kiểm tra cá Siluriformes của 
Việt Nam (cả Thái Lan và Trung Quốc) tương đương 
với hệ thống do Hoa Kỳ thành lập theo Luật Thanh tra 
liên bang sản phẩm thịt (The Federal Meat Inspection 
Act – FMIA) và các quy định thực thi có liên quan.

Sau khi có quyết định công nhận tương đương vào 
năm 2019, theo định kỳ, FSIS sẽ tiếp tục thanh tra, 
đánh giá hệ thống kiểm soát vệ sinh an toàn thực 
phẩm trong chế biến cá tra Việt Nam có được duy trì 
tương đương với hệ thống do Hoa Kỳ thành lập hay 
không nhằm đưa ra những phán quyết trong việc xuất 
khẩu cá tra Việt Nam vào Hoa Kỳ.

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.


