
KHỐI THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
Lầu 2, Tòa nhà 2/20 Cao Thắng, Q 3

Giá lương thực, thực phẩm tại châu Á tăng lên mức cao nhất trong vòng thập kỷ
 Các nhà sản xuất và xuất khẩu hàng lương thực, thực phẩm, nông sản tại nhiều nước châu Á đang khá đau 

đầu trong vấn đề giá thành khi có nhiều yếu tố đang đẩy giá các mặt hàng này tăng vọt và đã đạt đến mức tăng 
cao nhất trong vòng hơn 10 năm qua. Theo Tổ chức Lương thực Liên hợp quốc (FAO), chỉ số giá các mặt hàng 
lương thực, thực phẩm như thịt, sữa, ngũ cốc, dầu thực vật và đường đã tăng tháng thứ 12 liên tiếp trong tháng 
5 lên 127,1, chạm mức giá cao nhất trong gần 10 năm trở lại, trong đó chỉ số giá vào tháng 5 năm nay tăng hơn 
40% so với cùng kỳ năm trước. Rất nhiều yếu tố đẩy giá lương thực tăng cao trong vòng 1 năm trở lại đây, trong 
đó có thể kể đến nhu cầu tăng mạnh ở đất nước tỷ dân Trung Quốc, chi phí vận tải biển tăng cao và dịch bệnh 
ảnh hưởng đến nguồn cung. Với tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại châu Á, nguồn cung và cầu về 
lương thực sẽ còn đẩy giá lên cao hơn do nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng.

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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   TIÊU ĐIỂM TRONG NGÀY

THƯƠNG MẠI TIÊU DÙNG
*  Với vị trí đứng đầu châu Á về thương mại điện tử và tiêu dùng, các nhà 
đầu tư Trung Quốc tiếp tục đẩy mạnh khai thác thị trường tiềm năng tại 
Đông Nam Á trong thập kỷ tới. Ngày càng nhiều nền tảng thương mại điện 
tử cố gắng giành thị phần trong khu vực như Alibaba và Tencent. Theo một 
báo cáo do Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) 
công bố vào ngày 3/5 vừa qua, Trung Quốc đứng đầu thế giới về tổng doanh 
thu bán hàng từ thương mại điện tử xuyên biên giới trong năm 2019 với giá 
trị là 105 tỷ USD. Trong đó, Đông Nam Á là sự lựa chọn hàng đầu khi có 
vị trí địa lý thuận lợi. Tuy nhiên, vẫn có nhiều rào cản mà các nhà đầu tư 
Trung Quốc sẽ gặp phải, đó là về vấn đề logistics, văn hóa tiêu dùng và các 
hình thức thanh toán. Các vấn đề này càng trở nên khó tiếp cận hơn trong 
bối cảnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp tại châu Á. 
*  Nghiên cứu mới đây đăng tải trên trang điện tử CNBC cho thấy, giá trị 
ngành thương mại điện tử của khu vực Đông Nam Á có thể sẽ tăng thêm 
280 tỷ USD nữa đến năm 2030 khi thị trường này có sự góp mặt và đóng 
góp nhiều hơn nữa từ những nhà quản lý là phụ nữ. Với khả năng đáp ứng 
tốt nhất cho thị hiếu tiêu dùng mà phụ nữ là người chiếm tỷ trọng cao hơn 
cả về nhu cầu mua sắm, các nhà lãnh đạo nữ có thể tạo nên những bước 
đột phá mới cho ngành thương mại điện tử, vốn đang là ngành có sức hút 
về đầu tư rất lớn tại châu Á nói chung và Đông Nam Á nói riêng. 
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