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TIÊU ĐIỂM TRONG NGÀY
Xuất khẩu thanh long sang Trung Quốc tiếp tục giảm mạnh
Thanh long luôn là một trong những loại trái cây đứng đầu về xuất khẩu của Việt Nam, với kim ngạch xuất khẩu nằm
trong nhóm các loại trái cây có tỷ trọng trên 1 tỷ USD mỗi năm. Trung Quốc, Thái Lan và Indonesia là những thị trường
tiêu thụ thanh long nhiều nhất, trong đó xuất khẩu thanh long sang Trung Quốc chiếm hơn 80%. Trong năm nay, thanh
long và những loại hoa quả tươi khác đang giảm mạnh xuất khẩu do những biện pháp ngăn ngừa Covid-19 nghiêm ngặt
từ Trung Quốc. Không những vậy, diện tích trồng thanh long nội địa Trung Quốc đã gia tăng đáng kể trong năm 2021, với
diện tích cây trồng gần 36 nghìn hecta tại khu vực đảo Hải Nam, Quảng Đông và Quảng Tây của nước này, khiến cho
thanh long Việt Nam khó cạnh tranh trong giai đoạn hiện nay và có ảnh hưởng chung đến xuất khẩu trái cây của nước ta.
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NÔNG SẢN
* Giá cà phê thế giới hiện đang ở mức cao do thời tiết kém thuận lợi ở Brazil
và tình trạng Covid-19 diễn biến phức tạp ở Việt Nam. Bốn ông lớn trong ngành
cà phê thế giới hiện nay là Nestle, Proctor & Gamble, Sara Lee và Kraft đang thu
mua gần 50% tất cả các loại cà phê được sản xuất trên toàn thế giới, chủ yếu là
hạt cà phê Robusta. Trong khi đó, Starbucks là chuỗi cà phê sử dụng chủ yếu hạt
Arabica. Tất cả các nhà nhập khẩu và phân phối cà phê toàn cầu đều đang dõi
theo diễn biến của Brazil và Việt Nam khi hai nước này chiếm tới hơn 75% tổng
sản lượng cà phê toàn cầu. Giá cà phê được dự báo sẽ giảm dần trong tháng tới
khi thị trường đặt niềm tin vào xuất khẩu cà phê từ Việt Nam sẽ sớm hồi phục trở
lại vào quý cuối năm.
* Nếu như thanh long có dấu hiệu sụt giảm xuất khẩu thì chuối Việt Nam hiện
vẫn đang được ưa chuộng tại Trung Quốc. Ước tính năm nay, Việt Nam sẽ thu
hoạch khoảng 17,5 nghìn tấn chuối, chủ yếu được thu hoạch vào tháng 9 đến
tháng 11. Nếu như tình hình dịch bệnh được kiểm soát giúp xuất khẩu được nối
lại liền mạch và thông suốt thì dự kiến, xuất khẩu chuối của Việt Nam sang Trung
Quốc sẽ tăng trưởng tốt trong năm nay. Trong những năm gần đây, Việt Nam đã
trở thành nhà cung cấp chuối lớn thứ hai của Trung Quốc. Các tỉnh Cà Mau, Hậu
Giang, thành phố Cần Thơ và các khu vực khác ở miền Tây Việt Nam có hàng
nghìn hecta trồng chuối theo giống truyền thống Nam Mỹ được xuất khẩu sang
Trung Quốc. Dữ liệu từ Hải quan Trung Quốc cho biết Việt Nam đã xuất khẩu 293
nghìn tấn chuối sang Trung Quốc trong 7 tháng đầu năm, chỉ đứng sau Philippines
với 474 nghìn tấn.
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