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Xuất nhập khẩu
TPP - cơ hội lớn cho nông sản Việt ra Thế Giới

Xuất khẩu sắn đang rất khả quan

Nói về những cơ hội mà TPP mang
lại, ông Hà Công Tuấn - Thứ trưởng
Bộ NN&PTNT cho rằng, ngành nông
nghiệp sẽ có 4 cơ hội lớn.

Sau khi thuế xuất khẩu mặt hàng sắn
về 0% từ 5/9, mặt hàng này đã trở
thành nông sản xuất khẩu có giá trị
tăng mạnh nhất trong 9 tháng vừa
qua.

Cơ hội lớn thứ nhất là về thị trường
xuất khẩu. Các nước cùng tham gia
TPP là một thị trường tiêu thụ nông
sản lớn, giúp Việt Nam giảm sự phụ
thuộc vào một thị trường Trung Quốc
bấy lâu nay. Việc gia nhập TPP sẽ
giúp Việt Nam điều chỉnh linh hoạt
cơ cấu xuất nhập khẩu trong lĩnh vực
nông nghiệp, mở rộng được nhiều thị trường xuất – nhập khẩu hơn

Theo thống kê của Bộ NN&PTNT,
khối lượng xuất khẩu sắn và các sản
phẩm từ sắn trong tháng 9/2015 ước
đạt 235.000 tấn, với giá trị đạt 84
triệu USD.
Hiệp hội Sắn Việt Nam cho biết giá
xuất khẩu sắn hiện trung bình khoảng 420-430 USD/tấn và nhu cầu tương đối ổn
định. Dự kiến cả năm nay, xuất khẩu sắn sẽ đạt khoảng 1,5 tỉ USD bao gồm cả sắn lát
và sắn bột.

Cơ hội thứ 2 mà TPP mang lại chính là việc giảm thuế các mặt hàng nông sản. Ngay
sau khi TPP có hiệu lực, hầu hết các mặt hàng nông sản đã giảm thuế mạnh, thậm chí
sẽ về mức 0% trong một thời gian ngắn nữa. Điều này sẽ mang lại cơ hội cho một số
ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam vào các thị trường Mỹ, Nhật như đồ gỗ, thủy
sản.

Xuất khẩu nông sản sang Mỹ sẽ được hỗ trợ
Vào ngày 23/10 vừa qua, tại hội thảo
chuyên đề “Nâng cao năng lực cạnh tranh
của sản phẩm nông nghiệp VN hội nhập
quốc tế”ông Nguyễn Văn Dũng, trưởng
đại diện Hội Doanh nhân VN tại Mỹ đã cam
kết sẽ tạo điều kiện hơn nữa cho các sản
phẩm nông sản được xuất khẩu sang Mỹ.

Cơ hội thứ 3 chính là việc thu hút đầu tư lớn từ các nước vào lĩnh vực nông nghiệp.
Hiện, vốn FDI đầu tư vào nông nghiệp rất khiêm tốn, chỉ chiếm 1,4% tổng vốn FDI đầu
tư vào Việt Nam.
Cơ hôi thứ 4 của ngành nông nghiệp Việt Nam khi vào TPP chính là sự thúc đẩy tái cấu
trúc nền nông nghiệp. Sức ép cạnh tranh TPP mang lại sẽ buộc các doanh nghiệp, tổ
chức, cá nhân trong ngành nông nghiệp phải đẩy mạnh đầu tư công nghệ mới, quản lý
mới vào nông nghiệp, năng năng suất và sức cạnh tranh của chính mình.

Theo ông Dũng, trong thời gian tới hội
sẽ tổ chức hàng loạt hoạt động nhằm hỗ
trợ doanh nghiệp VN trong việc mở rộng,
thâm nhập thị trường Mỹ như mở văn
phòng cho thuê, trưng bày sản phẩm, tổ chức chương trình xúc tiến, xây kho ngoại
quan tại cảng, tạo thuận lợi kho bãi cho nông sản VN đến Mỹ...
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Tiêu điểm
TPP được kí kết, điều gì sẽ chờ đợi Việt Nam
Với tác động của Hiệp định Đối tác Xuyên Thái
Bình Dương (TPP) vừa ký kết, tổng sản phẩm
quốc nội (GDP) của Việt Nam sẽ tăng 11%,
tương ứng 36 tỷ USD, nhờ hiệp định có quy
mô lớn nhất toàn cầu này. Xuất khẩu có thể
mở rộng 28% bởi các doanh nghiệp vốn đầu tư
nước ngoài (FDI) sẽ dịch chuyển nhà máy tới.

Khu vực nào hưởng lợi nhiều nhất từ TPP?
Việc Mỹ và Nhật Bản giảm thuế sẽ đem lại lợi ích cho các nhà sản xuất hàng may mặc
trong nước, vốn đã thu hút rất nhiều nhà đầu tư chuyển dịch từ Trung Quốc sang nhờ
chi phí lao động rẻ.

TPP có ý nghĩa thế nào đối với đầu tư vào Việt Nam?

Theo nghiên cứu của Eurasia Group, kim ngạch xuất khẩu dệt may, giày dép của Việt
Nam có thể tăng 50% trong 10 năm tới. Ngành thủy sản cũng được hưởng lợi từ việc
từ việc dỡ bỏ thuế nhập khẩu với tôm, mực và cá ngừ, từ mức 6,4-7,2% hiện nay.

Thỏa thuận được ký kết dự kiến sẽ mang lại tăng trưởng trong ngắn hạn. Chỉ số chứng
khoán Việt Nam đã tăng 4,9% trong tuần ngay sau khi đàm phán hoàn tất, với việc
các nhà đầu tư ngoại tìm mua cổ phiếu trong lĩnh vực logistic, công nghiệp, thủy sản
và may mặc.
Khối ngoại đã mua 41,8 triệu USD cổ phiếu trong tuần qua, tạo nên tuần mua ròng
sau khi bán cổ phiếu hồi đầu tháng. Vốn FDI dự kiến cũng sẽ đổ nhiều vào các lĩnh vực
trên.
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Tài chính ngân hàng
trường theo quy định pháp luật về tiếp nhận viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

Tiếp sức cho vay phát triển Thủy Sản
Chính phủ vừa ban hành Nghị định
89/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số
điều của Nghị định 67/2014/NĐ-CP của
Chính phủ về một số chính sách phát triển
thủy sản để tháo gỡ vướng mắc, hỗ trợ tốt
hơn cho ngư dân bám biển.

Ngoài các khoản viện trợ nêu trên, doanh nghiệp xã hội được tiếp nhận tài trợ bằng tài
sản, tài chính hoặc hình thức hỗ trợ kỹ thuật từ các cá nhân, cơ quan, tổ chức trong
nước và tổ chức nước ngoài đã đăng ký hoạt động tại Việt Nam để thực hiện mục tiêu
giải quyết vấn đề xã hội, môi trường.

Nghị định có nhiều điểm mới, rất phù hợp
thực tế như: việc khuyến khích ngư dân
đóng tàu công suất lớn, vỏ thép để dần
chuyển dịch từ khai thác gần bờ sang khai
thác xa bờ còn nhiều tiềm năng.

9 tháng, tổng huy động vốn của VPBank tăng 22%

Điểm đáng lưu ý là tại Nghị định 89 quy định: Đối với trường hợp gia cố bọc vỏ thép;
bọc vỏ vật liệu mới; mua ngư lưới cụ, trang thiết bị hàng hải, trang thiết bị khai thác,
máy móc trang thiết bị bảo quản sản phẩm, trang thiết bị bốc xếp hàng hóa: Chủ tàu
được vay vốn NH thương mại tối đa 70% tổng giá trị nâng cấp với lãi suất 7%/năm,
trong đó chủ tàu trả 3%/năm, ngân sách nhà nước cấp bù 4%/năm.

Kết thúc quý III/2015, các chỉ tiêu về quy mô hoạt động của VPBank tiếp tục tăng trưởng
mạnh, ổn định và bền vững. Tổng huy động vốn đạt gần 148 nghìn tỷ đồng, vượt 5% kế
hoạch cả năm và tăng 22% so với cuối năm 2014.

Nhiều ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đối với doanh nghiệp xã hội
Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định
chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp.
Theo đó, doanh nghiệp xã hội được hưởng
các ưu đãi và hỗ trợ đầu tư theo quy định của
pháp luật.

Nhờ sự tăng trưởng mạnh trong các hoạt động cốt lõi của ngân hàng, tổng thu nhập hoạt
động thuần 9 tháng đầu năm 2015 của VPBank đạt 8.448 tỷ đồng, tăng 94% so với cùng
kỳ năm trước. Đặc biệt, kết quả thu phí đạt tốt, tăng trưởng 51%, đã thể hiện phần nào mục
tiêu giảm dần sự phụ thuộc vào hoạt động thu từ lãi trong cơ cấu các nguồn thu.

Các doanh nghiệp xã hội được tiếp nhận viện
trợ phi chính phủ nước ngoài để thực hiện
mục tiêu giải quyết các vấn đề xã hội, môi

Với những con số tăng trưởng đầy lạc quan và bền vững, Ban lãnh đạo ngân hàng cùng
toàn thể CBCNV VPBank đã thể hiện quyết tâm cao độ thực hiện mục tiêu trở thành 1
trong 5 ngân hàng TMCP hàng đầu và 1 trong 3 ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam vào
năm 2017.
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Hàng hóa, nguyên liệu
Việt Nam chuẩn bị xuất khẩu 1 triệu tấn gạo sang Indonesia

Xoài Việt “tỏa sáng” trên đất Nhật

Việt Nam vừa trúng thầu cung cấp gần 1
triệu tấn gạo cho Indonesia, Reuters dẫn
nguồn tin của Bộ Công thương cho biết.

Theo thông tin từ cục Bảo vệ thực vật, các lô
xoài đầu tiên của Việt Nam xuất khẩu sang
Nhật Bản với tình hình rất khả quan.

Thương vụ này cùng với hợp đồng cung cấp
450.000 tấn gạo cho Philippines sẽ giúp ổn
định ngành lúa gạo Việt Nam đến hết quý
I/2016.

Giá xoài của Việt Nam được bán cao hơn giá
xoài Thái 2 USD/kg và tình hình tiêu thụ rất
tốt.

Tuy chi tiết hợp đồng chưa được công bố,
song theo giới thương nhân, hợp đồng bán
gạo cho Indonesia gồm 750.000 tấn gạo 15% tấm, còn lại là gạo 5%, thời gian giao
hàng vào tháng 3/2016, trùng với thời điểm giao hàng cho Philippines.

Ngay sau khi Nhật Bản và Việt Nam đạt được
thỏa thuận về việc cho phép xoài Việt Nam
xuất khẩu sang Nhật kể từ ngày 17/9/2015,
thời gian qua, đã có tổng cộng 3 lô xoài được
xuất khẩu thí điểm sang Nhật bằng đường hàng không với tổng sản lượng 2 tấn.

Hợp đồng cung cấp gạo cho Indonesia được kỳ vọng sẽ giúp thúc đẩy xuất khẩu gạo
của Việt Nam những tháng tới đây.

Sắp tới, sẽ có thêm 64 tấn xoài tiếp tục được xuất sang nước này. Đây là tín hiệu hết sức
lạc quan cho quả xoài Việt ở xứ sở mặt trời mọc.

Giá mía đang tăng mạnh

Tôm chân trắng xuất Đức rất được ưa chuộng

TS Cao Anh Đương, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Mía đường cho biết: Giá mía tháng
10 tăng cao hơn nhiều so với giá tháng 9. Giá đầu vụ năm nay cao hơn đầu vụ năm ngoái,
ít nhất là trên 100 đ/kg. Vì thế, nông dân trồng mía ở ĐBSCL đang rất phấn khởi.

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy
sản Việt Nam (VASEP), 9 tháng năm 2015,
xuất khẩu (XK) tôm Việt Nam sang thị trường
Đức đạt 84,4 triệu USD, giảm 16,5% so với
cùng kỳ năm ngoái.

Thông tin từ Hiệp hội Mía đường Việt Nam
cũng cho thấy, giá mía ở ĐBSCL đang tăng
mạnh. Cuối tháng 9, khi mới bước vào niên vụ
2015/2016, các nhà máy đường Phụng Hiệp
và Vị Thanh đưa ra giá mua mía 10 CCS ngay
tại ruộng là 860 đ/kg.

Hiện nay, kinh tế Đức vẫn đang duy trì đà
tăng trưởng khả quan. Khi kinh tế hồi phục,
đồng tiền chung châu Âu tăng giá sẽ kéo theo nhu cầu nhập thủy sản trong đó có tôm
vào Đức, đây là tín hiệu đáng mừng cho các Doanh nghiệp xuất khẩu tôm Việt Nam vào
thị trường này.
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