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Trung Quốc có thể nắm bắt thời cơ phát triển sản xuất trong nước
 Sự bùng phát trở lại của biến chủng Covid-19 đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất tại nhiều 

quốc gia ở Đông Nam Á và Ấn Độ. Điều này được dự báo là cơ hội cho Trung Quốc đẩy mạnh hoạt động sản 
xuất và xuất khẩu trong năm nay. Nếu như trước đây, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đã khiến các công ty 
chuyển đổi chuỗi cung ứng ra khỏi Trung Quốc, chuyển mạng lưới sản xuất và phân phối sản phẩm và dịch vụ 
của họ sang các quốc gia châu Á lân cận. Kết quả là các quốc gia này được hưởng lợi khi đón nhận thêm làn 
sóng đầu tư mới. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến sự phục hồi thần tốc của Trung Quốc sau đại dịch, cũng như tình 
hình dịch bệnh diễn biến khó lường ở nhiều nước châu Á thời gian gần đây khiến cho nhiều doanh nghiệp phải 
đổi hướng tăng sản xuất trở lại tại các nhà máy của họ ở Trung Quốc, đặc biệt là các nhà máy sản xuất thiết bị 
điện tử, linh kiện. Trung Quốc được dự báo có thể đạt mức tăng trưởng xuất khẩu khoảng 20% - 30% trong năm 
nay và năm sau. 

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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THỦY SẢN
*  Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, vào tháng 4 vừa qua, xuất khẩu thủy 
sản các loại của Việt Nam đạt 750,1 triệu USD, tăng 21,8% so với tháng 4/2020. 
Tính chung 4 tháng đầu năm, xuất khẩu thủy sản của cả nước đạt gần 2,5 tỷ USD, 
tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước. Bộ Công Thương mới đây nhận định, xuất 
khẩu thủy sản tháng 4 tiếp tục phục hồi sau khi gặp khó khăn trong năm 2020 đến 
giai đoạn 2 tháng đầu năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19 làm giảm nhu 
cầu tiêu thụ của nhiều thị trường và ảnh hưởng bởi hoạt động logistics (không có 
đủ container rỗng để vận chuyển). Hiện xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong 
4 tháng đầu năm 2021 đã phục hồi về mức trước đại dịch khi tăng 2,7% so với 4 
tháng đầu năm 2019. 
*  Cơ cấu thị trường xuất khẩu hàng thủy sản của Việt Nam trong 4 tháng đầu 
năm có sự thay đổi đáng kể so với trước đại dịch Covid-19. Theo đó, tỷ trọng xuất 
khẩu hàng thủy sản sang Mỹ, Nhật Bản, Anh, Úc, Canada và Nga tăng, trong khi 
tỷ trọng xuất khẩu sang Trung Quốc, EU và Hàn Quốc giảm. Mỹ vẫn là thị trường 
xuất khẩu thủy sản lớn nhất và nhiều tiềm năng của Việt Nam với kim ngạch tăng 
mạnh so với cùng kỳ cả 2 năm 2020 và 2019, tăng lần lượt là 28,2% và 25,5%. 
Trong cả năm 2020 và các tháng đầu năm 2021, mặc dù dịch Covid-19 tại Mỹ 
diễn biến phức tạp, nhưng nhu cầu nhập khẩu và tiêu thụ thủy sản từ Việt Nam 
vẫn tăng cho thấy người tiêu dùng ở Mỹ có xu hướng tăng lựa chọn thủy sản trong 
bữa ăn hằng ngày.
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