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Trung Quốc và Mỹ tiếp tục thực hiện thỏa thuận giai đoạn 1 liên quan đến hàng nông sản
 Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) mới đây công bố, Mỹ và Trung Quốc vẫn đang là đối tác thương mại quan trọng trong 

bối cảnh thực hiện giai đoạn 1 thỏa thuận thương mại giữa hai nước cho đến cuối năm nay, trong đó Trung Quốc vẫn là 
quốc gia nhập khẩu hàng nông sản lớn nhất của Mỹ. USDA dự báo, xuất khẩu nông sản trong năm nay của Mỹ đạt khoảng 
173,5 tỷ USD, và trong năm 2022 có thể đạt mức kỷ lục 177,5 tỷ USD. Trong thỏa thuận giai đoạn 1 vào năm ngoái, Trung 
Quốc đồng ý nhập khẩu ít nhất 200 tỷ hàng hóa dịch vụ của Mỹ đến năm 2021, và được kỳ vọng sẽ tiếp tục gia tăng nhu 
cầu đối với sản phẩm nông sản của Mỹ như đậu nành, ngô trong những năm tới. Ngoài ra, Mỹ cũng đang tiếp tục đẩy 
mạnh xuất khẩu hàng nông sản sang Đông Nam Á và châu Phi, trong đó gần đây, Việt Nam cũng đã nới lỏng nhiều rào 
cản trong nhập khẩu sản phẩm nông nghiệp từ Mỹ.

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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NÔNG SẢN
*  Vào giai đoạn từ tháng 8 đến nay, giá cà phê Robusta và Arabica tăng do nguồn 
cung hạn chế. Brazil bước vào kỳ nghỉ Lễ Độc Lập, trong khi dịch Covid-19 vẫn 
diễn biến phức tạp tại Việt Nam. Giá tăng cũng có nguyên nhân một phần do 
cước phí vận tải biển cao. Nhưng vấn đề phát sinh là nhu cầu tiêu thụ không mấy 
khả quan do số ca lây nhiễm Covid-19 biến chủng mới khiến đà phục hồi của các 
nền kinh tế lớn như Mỹ, EU chững lại. Vì vậy, dự báo trong ngắn hạn, giá cà phê 
sẽ tiếp tục tăng, song tốc độ tăng sẽ chậm lại. Giá cà phê Robusta xuất khẩu từ 
Việt Nam vào tháng 9 cũng đang giao dịch ở mức giá trung bình 2.157 USD/tấn, 
tăng nhẹ gần 90 USD/tấn so với thời điểm cuối tháng 8 vừa qua.
*  Diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, 
kinh doanh, xuất khẩu khiến thị trường cà phê bị gián đoạn và trì trệ. Giá cước phí 
tăng cao, dịch bệnh diễn biến phức tạp cũng đang cản trở rất lớn cho kế hoạch 
xuất khẩu cà phê cuối vụ 2020/2021 và cà phê vụ mới 2021/2022 bắt đầu từ 1/10 
tới. Đầu tháng 9/2021, giá cà phê Robusta tại thị trường nội địa tiếp tục tăng theo 
giá thế giới so với cuối tháng 8. Giá cà phê Robusta trong nước vào tuần đầu tháng 
9 tăng từ 1.000 - 3.000 đồng/kg so với cuối tháng 8, lên mức 39.400 - 44.300 
đồng/kg, mức cao nhất trong 4 năm gần đây.
*  Số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan cho thấy, nhập khẩu cà phê của Hàn 
Quốc từ Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2021 đạt xấp xỉ 19,5 nghìn tấn, trị giá 
30,82 triệu USD, tăng 12,8% về khối lượng so với cùng kỳ năm trước, chiếm thị 
phần khoảng 20,56% tổng nhu cầu nhập khẩu cà phê của nước này. Theo nhận 
định từ Bộ Công Thương, làn sóng Covid-19 lần thứ 4 vẫn diễn biến phức tạp tại 
Hàn Quốc, tuy nhiên nhu cầu tiêu thụ cà phê của nước này không bị ảnh hưởng 
bởi dịch bệnh. 
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