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Nhãn lồng lần đầu chờ sang Mỹ Xuất khẩu cá tra sang Anh tiếp tục tăng trưởng

Tuy mới vào đầu vụ, nhưng 
theo kinh nghiệm của 
những người trồng nhãn 
lâu năm nơi đây, mùa nhãn 
năm nay tình hình rất khả 
quan, sản lượng tăng cao 
và hơn nữa, đây là năm đầu 
tiên nhãn lồng được xuất 
khẩu sang thị trường Mỹ. 
Diện tích trồng nhãn quy 
mô tập trung khoảng 2.000 
ha, tập trung nhiều tại các 
huyện Khoái Châu, Tiên 
Lữ, Kim Động và thành phố 
Hưng Yên, với sản lượng hằng năm từ 35.500 - 40.000 tấn, cho giá trị thu nhập từ 
400-500 tỷ đồng/năm. 

Thôn An Cảnh (xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu) là một trong số những địa phương 
được chọn đầu tư thí điểm 13 ha nhãn chất lượng cao để xuất khẩu sang Mỹ. Theo đó, 
những gia đình nằm trong vùng quy hoạch của dự án chương trình sẽ được nhà nước 
hỗ trợ cả chi phí lẫn hướng dẫn kỹ thuật. Trong quá trình sản xuất, bà con nông dân 
phải tuân thủ theo đúng quy định của chương trình VietGAP. Tuyệt đối không gia đình 
nào bón phân tươi, không phun thuốc trừ sâu, phải làm theo hướng dẫn của cán bộ 
kỹ thuật...

Được biết, diện tích nhãn thí điểm đã đạt chất lượng 95% để xuất khẩu sang Mỹ.

Giá trị XK sang thị trường Anh của cá tra tăng trưởng liên tục, khả quan ngay từ đầu 
năm: Đến ngày 15/6, giá trị XK tăng mạnh 43% so với cùng kỳ năm trước.

Riêng 5 tháng đầu năm 2015, giá trị XK cá tra sang Anh liên tục đạt mức tăng trưởng 
khả quan, trong đó, tháng 1, XK cá tra sang thị trường này tăng mạnh nhất, tăng 
97,8% so với cùng kỳ năm 2014. Từ tháng 2 đến tháng 5, giá trị XK cá tra sang Anh 
tăng 12-60,5%.

Về giá NK, năm 2014, giá NK cá tra và cá da trơn của Anh cao nhất trong 10 thị trường 
NK lớn với mức khoảng 2,4 EUR/kg (trong khi đó, giá NK của Tây Ban Nha là 1,74 
EUR/kg, Hà Lan là 2 EUR/kg, Đức 2,3 EUR/kg, Italy 1,7 EUR/kg, Pháp 2,3 EUR/kg…).

Chính vì giá NK cao, nên đòi hỏi của khách hàng Anh cũng thường cao hơn so với các 
nước khác trong khu vực, đặc biệt là yêu cầu về tỉ lệ mạ băng trên trọng lượng tổng. 
Ngoài ra, các yêu cầu về kích cỡ, thẩm mỹ miếng cá fillet hay các thành phần khác 
cũng chặt chẽ hơn.

Hiện nay, cá tra fillet đông lạnh vẫn chiếm tới 86% tỉ trọng cá tra NK vào nước này và 
Việt Nam là nguồn cung “độc quyền” cá tra tại Anh.

Dự báo, trong năm 2015, giá trị XK cá tra sang thị trường Anh sẽ còn tăng trưởng 
mạnh hơn do nhu cầu NK của nước này khá ổn định, giá NK tốt.

Xuất nhập khẩu
Tin
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Tài chính
Tin

Các chuyên gia tài chính đã đưa ra kiến nghị ho tư nhân có thể tiếp cận, vay vốn ODA. 
Cụ thể kiến nghị này cho rằng cần hoàn thiện khung pháp lý trên cơ sở phối hợp của 
nhiều bộ, ngành để các thành phần kinh tế tư nhân có thể tiếp cận, vay vốn ODA thực 
hiện các dự án đầu tư có khả năng thu hồi vốn và mang lại hiệu quả kinh tế cao, đặc 
biệt với các dự án giao thông, năng lượng, cấp thoát nước, khai thác chế biến khoáng 
sản....

Đây là một trong những kiến nghị mà các diễn giả sẽ đưa ra tại Hội thảo đánh giá về 
nguồn vốn ODA vào Việt Nam trong 20 năm qua diễn ra tại Đà Nẵng ngày 7-8-2015 
tới đây do Ban Kinh tế Trung ương và Ngân hàng Đầu tư & Phát triển BIDV tổ chức với 
sự tham dự của nhiều định chế tài chính quốc tế và trong nước.

Theo báo cáo, ngân hàng đạt kết quả kinh doanh khá tốt trong 6 tháng đầu năm nay 
khi hầu hết các chỉ số đều tăng mạnh.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2015, VPBank đạt thu nhập lãi thuần 4.461,7 tỷ đồng, tăng 
84% so với cùng kỳ năm trước. Lãi sau thuế đạt 939 tỷ đồng, tăng 63,73% so với mức 
573,5 tỷ đồng đạt được trong 6 tháng đầu năm 2014.

6 tháng đầu năm nay, VPBank đạt tăng trưởng tín dụng 23,05% với hơn 95.076 tỷ 
đồng cho vay khách hàng, tổng tài sản tăng 9,8% đạt 179.295 tỷ đồng.

Kiến nghị cho tư nhân tiếp cận vốn ODA

NHNN đang muốn kéo lãi suất về mức hợp lý hơn nữa

6 tháng đầu năm, VPBank báo lãi 939 tỷ đồng, 
tín dụng tăng hơn 23% 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) 
Nguyễn Văn Bình cho biết cơ quan này đang 
chủ động kéo lãi suất trên thị trường về một 
mức hợp lý hơn nữa để ủng hộ Bộ Tài chính 
phát hành trái phiếu chính phủ cũng như tín 
phiếu kho bạc. Động thái của NHNN không 
khó hiểu: thanh khoản các ngân hàng đang 
tốt và nếu lãi suất giảm trong ngắn hạn, họ sẽ 
mua trái phiếu chính phủ để tận dụng sự dư 
thừa tạm thời của nguồn vốn.

Ông Bình cũng khẳng định mục tiêu của NHNN sẽ tiếp tục giảm lãi suất cho vay trung, 
dài hạn, nhưng sẽ không ép lãi suất huy động xuống một mức sâu hơn. Nếu lãi suất 
huy động của các ngân hàng giảm, có thể NHNN sẽ can thiệp thông qua thị trường 
liên ngân hàng để đẩy lãi suất lên nhằm tạo một mặt bằng lãi suất ổn định. “NHNN 
hiện đủ sức và đủ lực để làm điều đó. Chỉ cần nâng lãi suất các loại giấy tờ có giá do 
NHNN phát hành, thí dụ tín phiếu ngân hàng, thì các tổ chức tín dụng sẽ tự điều chỉnh 
ngay lãi suất tiền đồng mà họ giao dịch trên thị trường liên ngân hàng”. Lãi suất cho 
vay cao sẽ không thể nào hỗ trợ doanh nghiệp. Không những thế, lãi suất đầu ra phải 
ổn định ở mức thấp trong một thời gian dài. Tuy nhiên, để lãi suất huy động thấp sẽ 
ảnh hưởng đến sự dịch chuyển của dòng tiền nhàn rỗi sang các kênh đầu tư khác như 
vàng, ngoại tệ, tức tác động đến tỷ giá.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 
(VPBank) vừa công bố báo cáo tài chính hợp 
nhất quý II/2015.



4

Kết thúc đàm phán FTA - hàng loạt mặt hàng xuất khẩu 
sang EU sẽ hưởng thuế 0%

Ngày 4/8 vừa qua, Bộ Công Thương tổ chức họp báo công bố kết thúc cơ bản đàm 
phán hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EU).

Cuối cùng, sau gần 3 năm, từ tháng 6/2012 Việt Nam và EU đã chính thức kết thúc 
toàn bộ các nội dung cơ bản của Hiệp định.

Theo Bộ Công Thương hiệp định FTA này sẽ là một cú hích quan trọng để thúc đẩy 
quan hệ thương mại Việt Nam - EU, giúp mở rộng hơn nữa thị trường cho hàng xuất 
khẩu, đặc biệt là những sản phẩm như dệt may, giày dép, nông thủy sản, đồ gỗ của 
Việt Nam và máy móc, thiết bị, ôtô, xe máy, một số loại nông sản của EU.

Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) nhận định, mặc dù suy thoái 
kinh tế thế giới, nhu cầu ít, sản lượng tôm của Việt Nam chưa thể tăng mạnh so với năm 
ngoái (do thời tiết, dịch bệnh,…) nhưng xuất khẩu tôm Việt Nam nửa cuối năm có tín hiệu 
tích cực vì nguồn cung tôm thế giới giảm sẽ dẫn tới giá tăng.

Theo dự báo của VASEP 
xuất khẩu tôm Việt Nam 
6 tháng cuối năm tuy 
khó có thể bứt phá để đạt 
được con số ấn tượng như 
năm 2014 nhưng sẽ có  
nhiều khởi sắc. 

Đặc biệt, trong 6 tháng 
tới tình hình sản lượng 
của các nước sản xuất 
tôm chính gặp rất nhiều 

Giá tôm nửa cuối năm 2015 dự kiến tăng

Tiêu điểm
Tin Việt Nam và EU sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với hơn 99% số dòng thuế. Đối với số 

dòng thuế còn lại, hai bên sẽ dành cho nhau hạn ngạch thuế quan hoặc cắt giảm thuế 
quan một phần. 

Theo thống kê, EU hiện là đối tác thương mại lớn thứ 2 và là một trong hai thị trường 
xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Trong năm 2014, tổng kim ngạch hai chiều giữa 
Việt Nam và EU đạt hơn 36,8 tỷ USD, tăng 9% so với năm 2013. Trong đó, xuất khẩu 
sang EU đạt gần 28 tỷ USD và nhập khẩu từ EU đạt gần 9 tỷ USD.

Khi hiệp định được chính thức thực hiện, tất cả các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của 
Việt Nam như: dệt may, giày dép, thủy sản, nông sản và của EU như máy móc, thiết 
bị, ôtô, xe máy, đồ uống có cồn, nông sản sẽ được hưởng ưu đãi hơn khi tiếp cận thị 
trường của bên kia.

Hàng hóa, nguyên liệu
Tin
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bất lợi và vì thế sẽ tạo nên nhiều cơ hội cho xuất khẩu tôm Việt Nam.

Cụ thể, tại thị trường Ấn Độ, trong vụ tôm đầu năm, người nuôi phải thu hoạch sớm do 
tôm nước này bị ảnh hưởng bởi bệnh đốm trắng và thiếu oxy.

Do nhu cầu yếu từ Mỹ, lại phải thu hoạch sớm nên trong tháng 7 giá tôm Ấn Độ tất cả 
các cỡ giảm mạnh.

Tại Ecuador, tình hình cũng tương tự. Tôm nuôi ở Ecuador chết nhiều từ cuối tháng 4 và 
một số người nuôi phải thu hoạch sớm để khắc phục tình trạng này. Dự kiến tới tháng 9 
năm nay, người nuôi giảm mật độ thả nuôi do lo ngại dịch bệnh.

Ở thị trường Thái Lan, người nuôi Thái Lan sẽ hạn chế thả nuôi trong 6 tháng cuối năm do 
giá nguyên liệu thấp, giảm xuống gần với giá thành sản xuất.

Đối với thị trường Trung Quốc, trong vài tháng tới, các khu vực nuôi tôm có thể bị ảnh 
hưởng bởi gió mùa và El Nino. Điều này khiến sản lượng giảm và giá tôm tăng.

Hàng hóa, nguyên liệu
Tin

Trước đó ngày 26/1/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 63/2015/TT-BTC ngày 
6/5/2015 quy định mức thuế suất thuế xuất khẩu 5% đối với mặt hàng sắn và được bắt 
đầu áp dụng từ ngày 20/6/2015. 

Ngay khi thông tư trên được áp dụng, hoạt động xuất khẩu sắn lát đã gặp nhiều khó 
khăn. Giá sắn lát xuất khẩu của Việt Nam tăng lên mức 12 USD/tấn và không có khả 
năng cạnh tranh được với các nước lân cận. Tình trạng tồn kho sắn lát đang xảy ra ở tất 
cả các kho hàng của các doanh nghiệp xuất khẩu mặt hàng này. 

Vì vậy, Bộ Tài chính đã đi đến kết luận tạm dừng việc thực hiện Thông tư số 63/2015/TT-
BTC để giúp đỡ các Doanh nghiệp và người nông dân trồng sắn tháo gỡ khó khăn đối với 
vụ mùa năm nay (chưa thực hiện ngay việc thu thuế xuất khẩu mặt hàng sắn theo Thông 
báo số 19/TB-VPCP ngày 26/1/2015).

Ngoài ra, Bộ còn cho biết mức thuế xuất khẩu sắn lát sang năm 2016 sẽ được điều chỉnh 
ở mức 1% hoặc 2%.

Tạm dừng thu thuế Xuất khẩu sắn lát
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