Điểm Tin

Thị Trường Hàng Hóa
Thứ Năm, ngày 24 tháng 06 năm 2021

TIÊU ĐIỂM TRONG NGÀY
Trung Quốc tạm dừng nhập khẩu thủy sản đông lạnh từ Việt Nam
Cảng Trạm Giang, một trong những cảng biển lớn nhất Trung Quốc nằm ở tỉnh Quảng Đông mới đây đã thông báo
sẽ tạm dừng nhập khẩu các loại thủy hải sản đông lạnh từ Việt Nam và 10 quốc gia khu vực châu Á khác trong vòng
một tháng (từ 11/6 đến 15/7) do tình trạng quá tải năng lực xếp dỡ hàng hóa, cũng như để hạn chế sự lây lan dịch bệnh
Covid-19 hiện cũng đang hoành hành tại tỉnh Quảng Đông của nước này. Việc nhập khẩu thủy sản nói chung cũng đang
bị thắt chặt tại khu vực phía Nam Trung Quốc, nhất là thời điểm chuẩn bị bước vào quý III năm nay. Lệnh tạm dừng nhập
khẩu ở cảng Trạm Giang có thể sẽ được mở rộng sang nhiều khu vực cảng biển khác, ảnh hưởng đến nguồn cung trong
nước thời gian tới, đặc biệt là lượng tôm nhập khẩu rất lớn từ Ấn Độ. Ngoài ra, lệnh cấm này đang gây ra nhiều lo ngại về
cản trở thực hiện các cam kết thương mại tự do giữa Trung Quốc và các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam - một đối tác
thương mại có tốc độ tăng trưởng xuất nhập khẩu đứng hàng đầu trong khu vực.
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THỦY SẢN
* Ngoài Trung Quốc, Mỹ cũng là nước ban hành lệnh cấm tạm thời đối với thủy
hải sản nhập khẩu từ một công ty lớn ở Trung Quốc, tuy nhiên nguyên nhân được
cho là do vấn đề liên quan đến bảo hộ lao động, giống như lệnh cấm đã từng ban
hành đối với bông xuất xứ từ Tân Cương. Theo đó, Hải quan Mỹ sẽ tạm giữ các
lô hàng hải sản do Công ty đánh bắt cá Đại Liên của Trung Quốc nhập khẩu vào
nước này, chủ yếu là các sản phẩm cá ngừ, cá kiếm và các hải sản khác.
* Nửa đầu năm, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam ghi nhận sự phục hồi đáng
kể, tăng trưởng khởi sắc so với giai đoạn cùng kỳ năm trước. Tính đến hết ngày
15/6, xuất khẩu hàng thủy sản của nước ta đã đạt gần 3,7 tỷ USD. Các thị trường
Mỹ và EU là những nơi có sự phục hồi kinh tế đáng kể do triển khai tốt việc tiêm
chủng vaccine, giúp cho nhu cầu cũng vì thế mà tăng mạnh, đặc biệt là tôm và
cá tra. Đặc biệt đối với thị trường Mỹ, hàng thủy sản xuất khẩu từ Việt Nam vừa
được hưởng lợi từ nhu cầu nội tại tăng cao do sự mở cửa giao thương trở lại của tất
cả các bang đi cùng với sự sụt giảm xuất khẩu từ Ấn Độ.
Tính đến thời điểm hiện tại, tôm xuất khẩu sang Mỹ chiếm hơn 21% tổng lượng
tôm xuất khẩu của cả nước, trong khi cá ngừ đại dương cũng chiếm tới 42% thị
phần xuất khẩu. Trong khi ngược lại, xuất khẩu thủy sản sang các nước châu Á lại
bắt đầu xu hướng giảm kể từ đầu quý II do làn sóng bùng phát dịch Covid-19 mới
đây, đặc biệt là Trung Quốc đang siết chặt các biện pháp nhập khẩu hàng thủy
sản, thực phẩm. Đây cũng là thị trường xuất khẩu lớn duy nhất giảm kim ngạch
xuất khẩu hàng thủy hải sản trong 5 tháng đầu năm, trong khi xuất khẩu sang Mỹ,
Nhật Bản, EU và Hàn Quốc đều tăng tốt trong giai đoạn này.
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