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Mặt hàng tôm của Ấn Độ, Indonesia và Việt Nam có nhiều cơ hội bứt phá xuất khẩu trong năm 2021
 Ảnh hưởng bởi Covid-19, xuất khẩu thủy sản nói chung và tôm nói riêng tại nhiều nước châu Á khá biến động. Nước xuất 

khẩu tôm hàng đầu thế giới là Ấn Độ ghi nhận mức giảm 14% về kim ngạch trong năm 2020, xuống chỉ còn khoảng 575 
nghìn tấn xuất sang các thị trường trọng yếu là Mỹ, Trung Quốc và EU. Trong đó, tôm Ấn Độ đã giảm mạnh thị phần tại Mỹ 
do cạnh tranh với tôm cỡ trung bình đến từ Ecuador và Indonesia. Mặc dù vậy, nước này vẫn nhìn thấy nhiều triển vọng 
tăng trưởng xuất khẩu trong năm nay, đặc biệt chú trọng đến loại tôm cỡ nhỏ xuất khẩu sang Trung Quốc. Tại Đông Nam 
Á, Indonesia và Việt Nam là hai cái tên nổi bật về xuất khẩu tôm trong năm 2020. Tổng xuất khẩu tôm của Indonesia đạt 
239 nghìn tấn vào năm 2020, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước, trong đó loại tôm thẻ chân trắng chiếm 75% tổng sản 
lượng, còn lại là tôm sú và tôm tự nhiên. Việt Nam cũng ghi nhận mức tăng 8% vào năm ngoái, đạt khoảng 3,3 tỷ USD về 
xuất khẩu tôm, chủ yếu là tăng mạnh từ tôm thẻ chân trắng. Với Mỹ và EU, Việt Nam có lợi thế về tôm đã chế biến chín, 
song vẫn đứng sau Indonesia và Ecuador về xuất khẩu tôm sống bóc vỏ. Với những hiệp định thương mại tự do đã có hiệu 
lực trong năm ngoái như EVFTA, ngành xuất khẩu tôm nước ta vẫn có nhiều cơ hội tăng trưởng tốt hơn trong năm nay.

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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*  Hiện dẫn đầu về nguồn vốn đầu tư FDI đang còn hiệu lực, các nhà đầu tư Hàn 
Quốc tiếp tục gia tăng sự hiện diện thương mại của mình trong lĩnh vực bán lẻ 
ở Việt Nam. Mới đây, tập đoàn SK Group của Hàn Quốc đã đạt được thỏa thuận 
mua 16,3% cổ phần của nhà bán lẻ lớn nhất Việt Nam là VinCommerce với giá 
trị lên tới 410 triệu USD, nằm trong chiến lược thúc đẩy bán lẻ tại khu vực Đông 
Nam Á của doanh nghiệp này. SK Group cho biết họ đặt nhiều hy vọng vào 
VinCommerce khi đây là một thương hiệu bán lẻ được vận hành đa kênh, liên kết 
song song giữa chuỗi cửa hàng bán lẻ rộng khắp gần 2.300 đơn vị phân phối và 
các kênh thương mại trực tuyến. SK Group hiện cũng nắm giữ 6,1% tại Vingroup, 
9,5% cổ phần tại Masan Group, doanh nghiệp hiện đã nắm quyền kiểm soát hoạt 
động của VinCommerce sau hoạt động mua bán sáp nhập từ năm 2020. 
*  Nếu như nguồn vốn FDI từ Thái Lan được thể hiện rộng rãi qua lĩnh vực thương 
mại bán lẻ, ngành thực phẩm thì những năm gần đây, các nhà đầu tư Thái Lan 
bắt đầu nhận thấy tiềm năng phát triển các ngành hàng khác như điện tử, xi 
măng, bao bì tại Đông Nam Á, trong đó nổi bật nhất là Việt Nam. Tập đoàn Siam 
Cement Group, một trong những tập đoàn công nghiệp lớn nhất của Thái Lan, 
đang có kế hoạch gia tăng nguồn vốn đầu tư vào Việt Nam khi nhận thấy nhu cầu 
lớn và khả năng kiểm soát dịch bệnh tốt trong năm vừa qua. Với một số dự án lớn 
đang triển khai như khu liên hợp hóa chất ở khu vực miền Nam, tập đoàn này kỳ 
vọng sẽ phát triển hơn nữa hoạt động sản xuất xi măng, hóa chất và bao bì thực 
phẩm trong giai đoạn tới tại Việt Nam.
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