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Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam có thể chạm đến ngưỡng 9 tỷ USD trong năm nay
 Theo Cục Xuất nhập khẩu, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong tháng 11 vừa qua ước tính đạt khoảng 880 triệu USD 

(188 nghìn tấn). Như vậy, tính đến hết tháng 11, xuất khẩu thủy sản của nước ta đã đạt gần 8 tỷ USD, tăng nhẹ 4% so với 
cùng kỳ năm 2020. Sau thời gian giãn cách xã hội, việc sản xuất thuỷ sản nói chung và sản xuất chế biến tôm nói riêng 
đã dần hồi phục, nhất là vào thời điểm cuối năm, nhu cầu từ các thị trường đều tăng, giá trị nhập khẩu cũng có xu hướng 
tăng. Mặc dù tình hình dịch Covid vẫn ảnh hưởng đến công suất và hiệu quả sản xuất, nhưng trong tình hình mới, các 
doanh nghiệp hiện đang nỗ lực vừa chống dịch vừa đẩy mạnh sản xuất tận dụng cơ hội nhu cầu thị trường đang gia tăng. 
Do đó, xuất khẩu thuỷ sản trong tháng cuối năm sẽ tiếp đà hồi phục như hiện nay và hoàn toàn có thể đạt được con số 9 
tỷ USD trong cả năm 2021.

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 Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản (VASEP), xuất khẩu tôm trong 
tháng 11 tăng 11% so với cùng kỳ năm trước, ước đạt gần 350 triệu USD, tích lũy 11 
tháng đạt trên 3,5 tỷ USD. Xuất khẩu cá tra cũng đã có tín hiệu khả quan với mức 
tăng 23% trong tháng 11, đạt khoảng 178 triệu USD; luỹ kế xuất khẩu cá tra đến 
cuối tháng 11 đạt gần 1,4 tỷ USD, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu 
cá ngừ và mực, bạch tuộc cũng đang hồi phục mạnh với mức tăng trưởng lần lượt 
là 48% và 37% trong tháng 11, ước đạt lần lượt 76 triệu USD và 69 triệu USD. Các 
thị trường tăng trưởng xuất khẩu thủy sản tốt trong năm nay phải kể đến Mỹ (tăng 
26%), EU (tăng 10%), Hàn Quốc (tăng 3%), trong khi các thị trường lớn khác lại 
giảm đáng kể như Trung Quốc (giảm 22%), khối các nước CPTPP (giảm nhẹ 2%). 
*  Một khảo sát gần đây của Liên minh Thủy sản Toàn cầu cho biết, sản lượng các 
loại cá nuôi trong năm 2022 tới đây trên toàn cầu sẽ vượt mốc 40 triệu tấn. Trong 
đó, riêng sản lượng của cá da trơn sẽ đạt hơn 5 triệu tấn. Loại cá da trơn nuôi trồng 
để xuất khẩu chính của Việt Nam là cá tra dự kiến có thể đạt sản lượng hơn 1,8 
triệu tấn trong năm nay và ghi nhận tăng trưởng nhẹ 2,1% vào năm sau. 
  Còn theo thống kê của VASEP, tính đến ngày 15/10, sản lượng cá tra của Việt 

Nam vào khoảng 1,13 triệu tấn, giảm nhẹ 8% so với cùng kỳ năm trước do ảnh 
hưởng bởi dịch bệnh khiến sản lượng và giá trị xuất khẩu giảm mạnh trong tháng 
8 và tháng 9. Tuy nhiên, giá trị xuất khẩu cá tra vào tháng 10 đã tăng mạnh đến 
70% so với tháng 9 trước đó. Dự báo trong 2 tháng cuối năm, lượng xuất khẩu được 
dự báo dù có cải thiện cũng khó có thể phục hồi mạnh, do tình trạng thiếu nguyên 
liệu được dự báo kéo dài đến hết quý I năm sau. 

Nguồn: TCTK, Bloomberg, Reuters, Vietdata, các Hiệp hội ngành nghề trong và ngoài nước ...


