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Bất chấp các lệnh trừng phạt, xuất khẩu bông Tân Cương sang Mỹ vẫn tăng trưởng gấp đôi trong quý đầu tiên
 Cơ quan Hải quan Trung Quốc ghi nhận mức tăng trưởng 113% trong quý I/2021 về xuất khẩu bông có nguồn gốc từ 

Tân Cương sang Mỹ, đạt giá trị xuất khẩu 64,4 triệu USD bất chấp các cáo buộc và biện pháp trừng phạt của Mỹ và các 
nước phương Tây trong thời gian qua. Đặc biệt, vào thời điểm quý I năm ngoái, mặc dù chịu ảnh hưởng bởi Covid-19, tuy 
nhiên xuất khẩu bông của Tân Cương sang Mỹ thời điểm đó cũng ghi nhận tăng trưởng 46,5% so với cùng kỳ quý I/2019. 

Ngân hàng Á Châu không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hoạt động kinh doanh nào phát sinh từ việc tham khảo hay sử dụng thông tin từ Bản tin này.
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   TIÊU ĐIỂM TRONG NGÀY

XUẤT NHẬP KHẨU
*  Thống kê về xuất nhập khẩu quý đầu năm 2021 của Trung Quốc mới công bố 
gần đây cho thấy nhu cầu về hàng hóa của nước này vẫn đang tiếp tục tăng mạnh. 
Trong quý I/2021, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Trung Quốc đạt đến 1.303 
tỷ USD, tăng gần 40% so với cùng kỳ năm trước, trong đó giá trị xuất khẩu là 710 
tỷ USD, tăng 49% và giá trị nhập khẩu là 593 tỷ USD, tăng 28%. Dữ liệu công bố 
về tăng trưởng xuất nhập khẩu tại các châu lục cho thấy hoạt động xuất khẩu của 
Trung Quốc sang tất cả các khu vực đều tăng trưởng dương, đặc biệt tăng mạnh 
nhất đối với các quốc gia châu Á. Việt Nam là quốc gia đứng thứ 6 trong bảng 
xếp hạng các nước có giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu cao nhất của nước này 
trong 3 tháng đầu năm. 
* Nhu cầu về nhiên liệu động cơ tăng trưởng tốt ở nước ta trong quý đầu năm 
khi nhu cầu đi lại và di chuyển phục hồi nhanh từ nửa cuối năm 2020. Điều này 
tiếp tục thúc đẩy nhu cầu nhập khẩu xăng dầu trong năm nay, đặc biệt là xăng 
dầu và nhiên liệu động cơ nhập khẩu từ Malaysia và Hàn Quốc. Theo dữ liệu 
di động của Apple công bố, hoạt động lái xe ở Việt Nam đã phục hồi trên mức 
trung bình vào tháng 3 vừa qua so với thời điểm hai tháng trước đó do những ca 
nhiễm Covid-19 tại một số tỉnh. Trong quý II này, nước ta dự kiến sẽ nhập khẩu 
hơn 100 nghìn tấn xăng mỗi tháng nhằm phục vụ nhu cầu trong nước. Các nhà 
máy lọc dầu tại Malaysia và Hàn Quốc đang rất lạc quan vào triển vọng phục hồi 
tích cực này của Việt Nam để xuất khẩu xăng dầu, nhiên liệu động cơ trong năm 
nay nhằm giảm lượng tồn kho trong nước. Hiện nay, Việt Nam là một trong hai 
quốc gia nhập khẩu xăng dầu và nhiên liệu động cơ lớn nhất khu vực Đông Nam 
Á của Hàn Quốc, trong khi đó Malaysia và Hàn Quốc vẫn luôn giữ vững vị trí hai 
nhà cung cấp nhiên liệu hàng đầu cho Việt Nam. Mặc dù nhu cầu di chuyển nói 
chung được cải thiện đáng kể, tuy nhiên lưu lượng di chuyển bằng đường hàng 
không vẫn sẽ bị thắt chặt trong năm nay. Theo Tổng cục Hải Quan, nước ta đã 
nhập khẩu 164.708 tấn nhiên liệu máy bay trong quý I, giảm gần 70% so với cùng 
kỳ năm trước. 
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