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TIÊU ĐIỂM TRONG NGÀY
Nông nghiệp là lĩnh vực chứa nhiều ẩn số trong cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc
Đại diện thương mại Mỹ, bà Katherine Tai, đã phát biểu vào đầu tuần này về các vấn đề liên quan đến thương mại Mỹ
- Trung Quốc, trong đó đặc biệt nêu rõ, các sản phẩm nông nghiệp đang chịu các biện pháp thuế quan trong thương mại
giữa hai nước là những ngành hàng khó có thể dự báo được diễn biến sắp tới, do Mỹ nhận định rằng Trung Quốc hoàn
toàn có thể sẵn sàng can thiệp ngay lập tức vào ngành hàng này. Trong giai đoạn 1 của Thỏa thuận thương mại giữa Mỹ
và Trung Quốc kể từ năm ngoái, Trung Quốc được dự báo sẽ nhập khẩu lượng hàng hóa nông sản với số lượng kỷ lục từ
trước đến nay, tuy nhiên kết quả hiện tại vẫn thấp hơn nhiều so với giá trị 40 tỷ USD đã cam kết.
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NÔNG SẢN
* Trong cuộc đàm phán về các bước tiếp theo để thực hiện thỏa thuận thương
mại giữa Mỹ và Trung Quốc khi thỏa thuận giai đoạn 1 sắp kết thúc, Chính quyền
của Tổng thống Biden mong muốn Trung Quốc tiếp tục sẽ nhập khẩu nhiều hơn
nông sản từ Mỹ như bông, lúa mỳ, ngô…. Bên cạnh phải giữ được những cam kết
của hai phía từ giai đoạn 1, Mỹ tham vọng mong muốn có nhiều hơn lợi ích trong
ngành hàng nông nghiệp để thúc đẩy hoạt động trồng trọt và chăn nuôi trong nước
sau đại dịch. Theo dữ liệu xuất nhập khẩu của Mỹ, vào năm ngoái, Trung Quốc đã
không hoàn thành thỏa thuận nhập khẩu hơn 6 tỷ USD hàng hóa nông sản, thực
phẩm và thủy sản từ Mỹ. Tính đến hết tháng 8 năm nay, Trung Quốc cũng mới
chỉ nhập khẩu 17,9 tỷ USD, còn rất xa so với mục tiêu 40,4 tỷ USD cam kết nhập
khẩu nông - thủy sản và thực phẩm của Mỹ trong năm 2021.
* Tháng 9 vừa qua, sự lo ngại nguồn cung cà phê Robusta rất hạn chế từ khu
vực Đông Nam Á và sản lượng cà phê của Brazil giảm do thời tiết không thuận
lợi đã tác động tích cực lên giá cà phê toàn cầu. Dự báo thời gian tới giá cà phê
toàn cầu có thể tiếp tục tăng. Thế giới sắp bước vào vụ thu hoạch cà phê niên vụ
2021/2022, nhưng tại Brazil, sản lượng cà phê được dự báo sẽ cho năng suất thấp
(theo chu kỳ 2 năm một lần). Theo Viện Địa lý và Thống kê Brazil (IBGE), niên vụ
cà phê 2020/21 của nước này đã kết thúc với sản lượng ước đạt 48,9 triệu bao (~
2,9 triệu tấn), giảm 21,2% so với vụ mùa năm 2019/2020. Các tháng cuối niên vụ
2021/2022 có thể sẽ không còn cà phê dự trữ và Brazil có khả năng sẽ phải nhập
khẩu cà phê từ các nước sản xuất khác. Tại Việt Nam, yếu tố thời tiết thuận lợi
hỗ trợ cho cây cà phê nâng cao năng suất trước khi bước vào vụ thu hoạch mới,
nhưng diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động
sản xuất, vận chuyển trong quý cuối năm đến quý đầu năm sau.
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