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Xuất khẩu gạo sang Malaysia tăng gần 100% Nhãn muộn Hoài Đức chuẩn bị xuất Mỹ

Theo số liệu thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 7 tháng đầu năm 
2015, xuất khẩu gạo cả nước đạt khoảng 3,72 triệu tấn, trị giá xuất khẩu đạt 1,59 
tỉ đô la Mỹ, trong đó xuất sang thị trường Maylaysia đạt gần 325.000 tấn với trị giá 
khoảng 139 triệu đô la Mỹ, tăng 95,9% về khối lượng và 74,2% về giá trị so với cùng 
kỳ năm ngoái.

Còn số liệu báo cáo của Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), cho thấy tính đến ngày 
20-6-2015, chỉ riêng doanh nghiệp hội viên của đơn vị này đã ký bán cho Malaysia 
được tổng cộng 445.000 tấn gạo các loại.

Với tình hình xuất khẩu sang Malaysia khá tốt như vậy, dự báo khả năng bán được 
thêm gạo sang thị trường này sẽ còn gia tăng trong những tháng cuối năm nay.

Người dân trồng nhãn chín muộn ở 
các huyện Hoài Đức, Quốc Oai (Hà 
Nội) rất lạc quan vì giống nhãn này 
liên tục được mùa, được giá. Thời 
gian thu hoạch nhãn dự kiến bắt đầu 
từ tháng 9, do muộn hơn chính vụ nên 
đầu ra của nhãn khá thuận lợi, không 
bị cạnh tranh nhiều. Chất lượng nhãn 
nơi đây cũng rất đảm bảo. Các sản 
phẩm nhãn chín đều được tuân thủ 
nghiêm ngặt quy định của VietGap 
khi gieo trồng. 

Chính vì vậy nhãn Hoài Đức đã được Doanh nghiệp tìm đến ngỏ ý xuất Mỹ để thăm dò 
thị trường. Tuần tới, Phòng Kinh tế sẽ trực tiếp vào vườn, kiểm tra, lựa chọn những lô 
nhãn đủ tiêu chuẩn xuất khẩu.

Xuất nhập khẩu
Tin

8 tháng, xuất khẩu dệt may, da giày đạt 23,1 tỷ USD

Da giày, dệt may - 2 ngành xuất khẩu chủ 
lực đã góp vào kim ngạch xuất khẩu 23,1 
tỷ USD trong 8 tháng 2015, tăng lần lượt 
10,9% và 20,9% so với cùng kỳ năm 2014.

Cụ thể, 8 tháng qua, kim ngạch xuất khẩu 
dệt may đạt 15 tỷ USD, tăng 10,9% so với 
cùng kỳ năm 2014. Riêng trong tháng 8, 
đạt 2,4 tỷ USD, tăng 13,5%.

Với riêng da giày, xuất khẩu vẫn duy trì 
được “phong độ” khi có được mức tăng 

gần 21% so với cùng kỳ, đạt 8,1 tỷ USD. Tháng 8 cũng là tháng xuất khẩu giày dép 
tăng cao 21,1%, với kim ngạch 1,1 tỷ USD.
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Xuất khẩu tôm sang thị trường Mỹ sẽ khởi sắc nhờ POR9 
giảm mạnh

Theo VASEP, ngày 7/9, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) công bố kết quả cuối cùng POR9 
thuế chống bán phá giá tôm đông lạnh nhập khẩu từ Việt Nam giai đoạn 1/2/2013-
31/1/2014. Theo đó, mức thuế chống bán phá giá trung bình là 0,91%, đã giảm so với 
kết quả sơ bộ 0,93% công bố hồi tháng Ba; giảm mạnh so với mức thuế hơn 6% của kỳ 
xem xét lần trước POR8. 

Mức thuế giảm sẽ khiến việc xuất khẩu tôm sang thị trường Mỹ khả quan hơn so với 
những tháng trước.

Xuất nhập khẩu
Tin

Nhật mở cửa nhập khẩu xoài Việt Nam từ tháng 9/2015

Ông Hoàng Trung, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT) cho biết, 
nhiều loại trái cây của Việt Nam như thanh long, xoài, vú sữa, chôm chôm sắp được 
xuất khẩu sang các thị trường mới như Nhật Bản, Mỹ, Úc, New zealand, Đài Loan...

Trước hết là thị trường Nhật Bản, Cục Bảo vệ Thực vật đã đàm phán và đi đến yêu cầu 
kiểm dịch thực vật cuối cùng giữa hai bên. Theo thông báo từ phía Nhật Bản, tháng 9 
này họ sẽ mở cửa đối với quả xoài.

Ngoài thị trường Nhật, hiện tại phía New Zealand cũng đã thông báo, tháng tới họ sẽ 
sang đánh giá và sẽ cho phép Việt Nam xuất khẩu chôm chôm trở lại. Đặc biệt Đài 
Loan đã có điều kiện nhập khẩu cuối cùng với quả thanh long của Việt Nam.

Còn Úc cũng đàm phán thống nhất trước tháng 12/2015 sẽ cho phép Việt Nam xuất 
khẩu xoài trở lại. Với thị trường Mỹ, cũng đã hoàn tất các kỹ thuật với hai loại quả là 
quả vú sữa, xoài.
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Tài chính ngân hàng
Tin

Ngày 12/8/2015, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
(NHNN) đã có văn bản số 6039/NHNN-TD về việc 
giảm lãi suất cho vay vốn lưu động phục vụ khai thác 
hải sản xa bờ theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP.

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng 
Vũ Văn Ninh tại công văn số 5896/VPCP-KTTH ngày 
28/7/2015 của Văn phòng Chính phủ về việc tháo 
gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 
7/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản (Nghị định 67), NHNN 
đề nghị các ngân hàng thương mại:

Thực hiện mức cho vay đóng mới, nâng cấp tàu vỏ gỗ theo quy định của Nghị định 67; 
Cho vay vốn lưu động phục vụ khai thác hải sản xa bờ theo Nghị định 67 và Thông tư số 
22/2014/TT-NHNN ngày 15/8/2014 của NHNN với lãi suất cho vay 6,5%/năm.

Đối với các hợp đồng tín dụng đã ký kết và giải ngân trước ngày ban hành văn bản số 6039/
NHNN-TD, mức lãi suất cho vay 6,5%/năm được áp dụng đối với dư nợ thực tế kể từ ngày 
ban hành văn bản số 6039/NHNN-TD.

Trước đó, theo Nghị định 67, lãi suất cho vay đóng mới, nâng cấp tàu vỏ gỗ, vốn lưu động 
phục vụ khai thác hải sản xa bờ có lãi suất 7%/năm.

tư cho thấy đã có nhiều yếu tố tích cực như tín dụng tăng trưởng cao hơn cùng kỳ, mặt 
bằng lãi suất duy trì ở mức ổn định, tỷ giá được điều chỉnh linh hoạt...

Những báo cáo của Bộ Kế hoạch Đầu tư về tỷ giá cũng là những đánh giá mà Thủ tướng 
chính phủ đã đưa ra trong cuộc họp thường trực Chính phủ về  ngày 25-8 vừa qua.

Thủ tướng chỉ đạo, để tiếp tục ổn định thị trường tài chính, tiền tệ, NHNN tiếp tục bám 
sát diễn biến trong nước và quốc tế, chủ động áp dụng đồng bộ các giải pháp điều hành 
linh hoạt, kịp thời để ổn định tỷ giá, mặt bằng lãi suất, kể cả bán ngoại tệ can thiệp nhằm 
bình ổn thị trường tiền tệ, bảo đảm giá trị của đồng Việt Nam, góp phần  ổn định kinh tế 
vĩ mô.

Giảm lãi suất cho vay theo nghị định 64 từ 7% xuống 6,5%/năm

Doanh nghiệp xuất khẩu có thể được vay ngoại tệ trung, dài hạn

Họp thường kỳ Chính phủ: Tỷ giá đã được điều hành linh hoạt

Theo dự thảo thông tư quy định cho vay bằng ngoại 
tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 
ngoài thì doanh nghiệp được vay ngắn hạn, trung 
hạn và dài hạn ngoại tệ để đáp ứng các nhu cầu vốn 
ở trong nước nhằm thực hiện phương án, dự án sản 
xuất, kinh doanh hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu 
biên giới Việt Nam nếu có đủ ngoại tệ từ nguồn thu 
xuất khẩu để trả nợ vay.

Khi được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 
nước ngoài giải ngân vốn cho vay, doanh nghiệp vay này phải bán số ngoại tệ vay đó 
cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho vay theo hình thức giao 
dịch hối đoái giao ngay (spot), trừ trường hợp nhu cầu vay vốn của khách hàng để 
thực hiện giao dịch thanh toán mà pháp luật quy định đồng tiền giao dịch phải bằng 
ngoại tệ.

Hiện mặt bằng lãi suất cho vay bằng tiền đồng phổ biến cho các lĩnh vực sản xuất 
kinh doanh thông thường ở mức 7-9%/năm đối với ngắn hạn, 9,3-11%/năm đối với 
trung và dài hạn. Trong khi đó, lãi suất cho vay bằng đô la Mỹ ngắn hạn phổ biến ở 
mức 3-5,5%/năm, lãi suất cho vay trung, dài hạn ở mức 5,5-6,7%/năm. Nếu tiếp cận 
được vốn vay đô la Mỹ trung và dài hạn với lãi suất thấp, doanh nghiệp sẽ có điều kiện 
để đầu tư cho sản xuất. 

Theo thông tin trong bản dự thảo, thông tư mới dự kiến có hiệu lực từ ngày 1-1-2016.

Theo thông tin tại Cổng thông tin điện tử Chính phủ, 
trong cuộc Họp thường kỳ chính phủ về tình hình 
kinh tế vĩ mô tháng 8, báo cáo của Bộ Kế hoạch Đầu 
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Giá dầu giảm, kinh tế Việt Nam ảnh hưởng như thế nào?

Theo các cơ quan chính phủ cũng như nhiều chuyên gia nước ngoài nhận định, giá dầu 
giảm có tác động tích cực nhiều hơn là tiêu cực đối với kinh tế Việt Nam. 

Các chuyên gia phân tích đều cho rằng trong năm 2015 mặc dù giá dầu giảm liên tục 
sẽ ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách nhưng sẽ được bù đắp bởi các yếu tố tích cực 
khác về tăng trưởng kinh tế. Việt Nam xuất khẩu khoảng 16 triệu tấn dầu thô nhưng 
cũng nhập 10 triệu tấn sản phẩm xăng dầu mỗi năm. Chi tiêu vào nhập khẩu các sản 
phẩm xăng dầu giảm cũng có nghĩa lạm phát sẽ giảm trong năm 2015.

Theo tờ The Diplomat, giá dầu giảm cũng giúp thúc đẩy chi tiêu tiêu dùng và giúp các 
doanh nghiệp cắt giảm chi phí, từ đó lại giúp gia tăng hoạt động chi tiêu và sản xuất. 
Ngoài lĩnh vực vận tải được hưởng lợi rõ nhất từ việc giảm giá xăng dầu thì hàng loạt 
những lĩnh vực khác như sản xuất phân bón, nhựa, khai thác tài nguyên, luyện kim, 
đánh bắt thủy sản… cũng được lợi khi xăng dầu hiện chiếm từ 20% đến 30% chi phí 
đầu vào.

Chuyên gia kinh tế trưởng khu vực châu Á - Thái Bình Dương của ngân hàng ANZ Glen 
B. Maguire, dự báo rằng kể cả khi giá dầu giảm 10% trong 4 quý liên tiếp, GDP của 
Việt Nam cũng sẽ chỉ giảm 0,1%, trong khi lạm phát có thể giảm 2,6 - 2,7%.

Tiêu điểm
Tin

Hàng hóa, nguyên liệu
Tin

Lâu nay, nói về xuất khẩu cà phê, người ta thường chỉ nhắc tới cà phê nhân. Nhưng bên 
cạnh sản phẩm chủ lực này, cà phê hòa tan Việt Nam cũng đang âm thầm tiến mạnh ra 
thị trường thế giới.

Xuất khẩu cà phê hòa tan Việt Nam đang tăng trưởng rất ấn tượng. Theo Bộ Nông nghiệp 
Mỹ, Việt Nam đã vươn lên đứng hàng thứ 5 trong số những nước xuất khẩu cà phê hòa 
tan lớn trên thế giới, sau Brazil, Indonesia, Malaysia và Ấn Độ.

Thị phần của cà phê hòa tan Việt Nam trên thị trường cà phê hòa tan thế giới cũng đã 
tăng mạnh trong 5 năm qua, từ 1,8% lên 9,1%. Số liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ cho thấy, 
trong 6 tháng đầu năm nay, Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 572.000 bao cà phê hòa tan 
(bao 60 kg), tương ứng với 34.000 tấn cà phê hòa tan.

Bộ Nông nghiệp Mỹ dự báo trong niên vụ 2014/2015, Việt Nam có thể xuất khẩu được 
1,3 triệu bao cà phê hòa tan (78.000 tấn), tăng tới 44% so với niên vụ trước.

Xuất khẩu cà phê hòa tan tăng nhanh
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Hàng hóa, nguyên liệu
Tin

Theo Chủ tịch Hội Dệt may thêu đan TP. Hồ 
Chí Minh (Agtek) Phạm Xuân Hồng, 80-85% 
doanh nghiệp trong Agtek ký được hợp đồng 
xuất khẩu cho quý cuối cùng của năm, đồng 
thời tiến hành đàm phán năng lực cung ứng 
sản xuất cho mùa hàng 2016 sắp tới.

Đến cuối tháng 8/2015, tổng kim ngạch xuất 
khẩu hàng dệt may của toàn ngành ước đạt 15 
tỉ USD, tăng 10,95% so với cùng kỳ năm ngoái, 
và đang chạy nước rút để đạt mục tiêu xuất 

khẩu 28-28,5 tỉ USD cho cả năm 2015.

Theo công báo từ EC, FTA giữa EU và Việt Nam sẽ loại bỏ trên 99% thuế suất. Theo đó, 
cá ngừ đồ hộp Việt Nam sẽ cần 7 năm để được miễn thuế hoàn toàn khi NK vào EU. Mặc 
dù lộ trình hơi dài nhưng đây là cam kết mà chưa một quốc gia đang phát triển nào đã 
đạt được. Và đây là cơ hội lớn cho các doanh nghiệp cho các DN sản xuất và xuất khẩu 
cá ngừ của Việt Nam. 

Hơn 80% doanh nghiệp dệt may có đơn hàng quý 4-2015

EVFTA và triển vọng của ngành cá ngừ Việt Nam

Tổng kết vụ vải 2015: Bắc Giang bội thu

Tại hội nghị tổng kết và tiêu thụ vải thiều năm 2015 do UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức 
ngày 14/8, Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang cho biết, dù thời tiết bất lợi, nắng nóng 
kéo dài, nhưng tổng sản lượng vải thiều trong toàn tỉnh vẫn đạt 195.000 tấn quả tươi. 
Sự kết hợp đồng bộ các giải pháp giữa địa phương và các nhà quản lý chuyên ngành 
đã đưa giá vải thiều Bắc Giang lên cao nhất trong 5 năm qua, đạt trung bình 15.000 
đồng/kg; tổng giá trị sản xuất đạt 2.900 tỉ đồng.

Năm 2015, trước cơ hội đưa quả vải vào một số thị trường “khó tính” như Mỹ,   
Australia..., tỉnh Bắc Giang đã có kế hoạch từ cuối tháng 10/2014 nhằm định hướng 
cụ thể công tác sản xuất, xúc tiến tiêu thụ và xuất khẩu vải thiều năm 2015. Theo đó, 
toàn bộ diện tích vải thiều của tỉnh được sản xuất theo các tiêu chuẩn an toàn, mở 
rộng các vùng sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP...

Bà Nguyễn Thị Hoàng Thúy - Tham tán thương mại, Thương vụ Việt Nam tại Australia 
cho biết, người dân Australia khá dị ứng với vải thiều Trung Quốc do vấn đề an toàn 
thực phẩm nên vải thiều Việt Nam khi vào được đánh giá cao. “Có thời điểm giá vải 
thiều đạt khoảng 20-22 USD/kg (khoảng hơn 400 nghìn đồng/kg - PV). Thậm chí có 
siêu thị ở nước này đã định đăng ký tiêu thụ 15-20 tấn/tuần” – Bà Thúy chia sẻ.
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