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Hạt tiêu xuất khẩu của Campuchia hầu hết có điểm đến là Việt Nam
  Kể từ tháng 1 đến tháng 10 năm nay, Campuchia xuất khẩu tổng cộng hơn 27,6 nghìn tấn hạt tiêu, tăng 457,5% so với 

cùng kỳ năm trước; trong đó riêng Việt Nam đã nhập khẩu gần 26,9 nghìn tấn hạt tiêu, tương đương khoảng 97,3% tổng 
lượng hạt tiêu xuất khẩu của Campuchia. Ngoài Việt Nam, các nước nhập khẩu hạt tiêu của Campuchia khác là Đức, Thái 
Lan, Ấn Độ, Pháp… với tỷ trọng chỉ khoảng 2,7%. Hạt tiêu của Campuchia được đánh giá cao về chất lượng, trong đó riêng 
hạt tiêu được trồng ở tỉnh Kampot nước này được bảo hộ chỉ dẫn địa lý do EU cấp vào năm 2016 và WTO cấp từ năm 2010.

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

NÔNG SẢN
*  Giá gạo xuất khẩu của Thái Lan đã đạt mức cao nhất trong năm vào những ngày 
cuối tháng 11 khi đơn đặt hàng tăng mạnh, trong khi Việt Nam lại đang ghi nhận 
lượng gạo xuất khẩu giảm đáng kể, đặc biệt là các đơn đặt hàng từ nhà nhập khẩu 
gạo hàng đầu của Việt Nam là Philippines. Theo đó, giá gạo loại 5% tấm của Thái 
Lan đã đạt mức 390 - 403 USD/tấn, tăng nhẹ so với mức 385 - 395 USD/tấn vào 
trung tuần tháng 11. Loại gạo tương tự xuất khẩu từ Việt Nam có giá thành nhỉnh 
hơn ở mức 425 - 430 USD/tấn. 
* Tại hội thảo trực tuyến do Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam 
tổ chức với sự tham gia của Đại sứ quán Nga tại Hà Nội, các nhà lãnh đạo giữa 
hai nước Nga và Việt Nam đã cam kết thúc đẩy quan hệ thương mại nông sản 
và thủy sản trong những năm tới. Hiện nay, Việt Nam đang giữ vị trí đứng đầu về 
kim ngạch thương mại với Nga trong khu vực Đông Nam Á và là đối tác thương 
mại lớn thứ 6 của Nga ở Châu Á - Thái Bình Dương. Thương mại song phương đạt 
4,5 tỷ USD trong giai đoạn 2018-2020, trong đó nông sản chiếm khoảng 18-20%, 
tương đương 900 triệu USD mỗi năm. 
 Trong 10 tháng đầu năm nay, xuất khẩu các sản phẩm nông - lâm - thủy sản của 

Việt Nam sang Nga đã tăng 32,6% so với cùng kỳ năm trước, đạt 469 triệu USD 
với các sản phẩm chính là thủy sản, cà phê, hạt điều, trái cây, chè, gỗ và gạo sang 
Nga. Trong khi nhập khẩu từ Nga chủ yếu là thủy sản đông lạnh, lúa mì, phân bón, 
gỗ, thịt và các sản phẩm từ sữa. Hiệp định thương mại Việt Nam - liên minh kinh 
tế Á - Âu (EAEU) đã mở ra cơ hội giao thương giữa hai nước, do đó cần tận dụng 
tối đa nguồn lực là nước thuần nông của Việt Nam để phát triển các sản phẩm có 
lợi thế như cà phê, thủy sản, trái cây chế biến sang thị trường Nga rộng lớn. Với 
dân số 250 triệu người, quy mô thị trường khá lớn ở Nga là động lực đáng kể để 
các công ty trong nước khai thác tiềm năng, từ đó góp phần đạt mục tiêu doanh 
thu thương mại song phương là 10 tỷ USD trong vòng 5 năm tới.
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