Điểm Tin

Thị Trường Hàng Hóa
Thứ Hai, ngày 13 tháng 09 năm 2021

TIÊU ĐIỂM TRONG NGÀY
Kim ngạch xuất khẩu thủy sản trong tháng 8 tiếp tục giảm mạnh
Theo Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản (VASEP), trải qua nhiều tháng hoạt động trong hoàn cảnh giãn cách xã
hội và phương thức hoạt động 3 tại chỗ do dịch Covid-19 đang rất căng thẳng tại TP. Hồ Chí Minh, 18 tỉnh phía Nam và
các tỉnh Nam Trung bộ, kết quả xuất khẩu thủy sản tháng 8/2021 đã phản ánh rõ mức độ ảnh hưởng đối với ngành thủy
sản khi xuất khẩu sang tất cả các thị trường trong tháng 8 đều ghi nhận mức giảm từ 16% đến 50% so với cùng kỳ năm
2020. Xuất khẩu trong tháng 8 ghi nhận giá trị 520 triệu USD, giảm 36% so với cùng kỳ. Tính chung 8 tháng đầu năm, xuất
khẩu thủy sản của Việt Nam tăng nhẹ 6% nhờ kết quả ẩn tượng trong giai đoạn nửa đầu năm nay.
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THỦY SẢN
* Với tình hình chuỗi cung ứng nguyên vật liệu của ngành đang gặp khó khăn
chồng chất, chi phí đầu vào cao nhưng chế biến không đáp ứng đủ nhân lực,
xuất khẩu đình trệ và không giao hàng đúng hạn, VASEP dự báo kim ngạch xuất
khẩu thủy sản trong tháng 9 sẽ giảm ít nhất 20%, với giá trị chỉ vào khoảng 660
triệu USD. Một số tỉnh phía Nam như Sóc Trăng, Cà Mau, Bạc Liêu là những địa
phương sản xuất và xuất khẩu tôm sú lớn đã kiểm soát được dịch khá tốt nên dự
kiến sẽ xuất khẩu số lượng tôm các loại nhiều hơn trong những tháng còn lại của
năm nay. Trong khi đó, các tỉnh sản xuất và xuất khẩu cá tra lớn vẫn đang bị ảnh
hưởng nặng nề bởi đợt dịch lần này, với hơn một nửa số nhà máy phải đóng cửa,
do đó xuất khẩu cá tra khó có thể tăng trở lại trong tháng 9. Nếu tình hình được
cải thiện tốt, xuất khẩu thủy sản năm nay của nước ta có thể phục hồi nhẹ với kim
ngạch khoảng 8,5 - 8,6 tỷ USD.
* Cũng theo VASEP đưa tin, từ nay đến cuối năm, nguồn cung tôm trong nước
lẫn xuất khẩu có thể sẽ không đáp ứng đủ nhu cầu. Theo đó, nhiều người nuôi
tôm đang gặp khó khăn trong việc mua thức ăn cho tôm do tình trạng đóng cửa
hai nhà máy thức ăn chăn nuôi lớn nhất cả nước - một nhà máy thuộc sở hữu của
tập đoàn CP Việt Nam, một công ty con của CP Foods, và một công ty thuộc sở
hữu của Grobest có trụ sở tại Đài Loan. Hai nhà máy này chiếm khoảng 70% tổng
nguồn cung thức ăn cho tôm ở khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long. Tình trạng
thiếu tôm để chế biến phục vụ nguồn cung trong nước và xuất khẩu vào quý IV
năm nay là điều hoàn toàn có thể xảy ra trừ khi dịch bệnh được ngăn chặn ngay
vào thời điểm này, cũng như người dân nhanh chóng kích thích thả giống tôm.
VASEP cũng lo ngại việc thiếu nguồn cung tôm chế biến có thể khiến các doanh
nghiệp xuất khẩu mất đơn đặt hàng trong năm nay. Tính đến hết tháng 7/2021,
xuất khẩu tôm của nước ta đạt khoảng 2,2 tỷ USD, tăng 14% so với cùng kỳ ở hầu
hết các thị trường xuất khẩu trừ Trung Quốc.
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