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HÀ NỘI HẢI PHÒNG ĐÀ NẴNG TP.HCM CẦN THƠ

MUA 6.660 6.660 6.660 6.660 6.660

BÁN 6.742 6.742 6.742 6.742 6.742

TỶ GIÁ USD Ngày 08/02/2023

Mua tiền mặt 23.430 23.430 23.430 23.430 23.430

Mua C.khoản 23.460 23.460 23.460 23.460 23.460

Bán (TM/CK) 23.800 23.800 23.800 23.800 23.800

Giá vàng và USD tại các thị trường khác xem trang 8-9

TỶ GIÁ TÍNH CHÉO (Áp dụng tính thuế XNK) VÀNG & KIM LOẠI QUÝ (Ngày 08/02/2023)

EURO 25.595,99
Có hiệu lực kể từ ngày 

02/02 đến 08/02

VÀNG 1.876,5
Tại châu Á
(USD/oz)YÊN NHẬT 181,99 BẠC 22,29

NDT (TQ) 3.491,91 BẠCH KIM 979

CHỈ SỐ CHỨNG KHOÁN NGÀY 08/02/2023  (lúc 11h30) TỶ GIÁ TRUNG TÂM CỦA VND SO VỚI USD
(NHNN Việt Nam, áp dụng cho ngày 08/02/2023HNX-Index 209,41 (-0,59)

VN-Index 1.067,5 (+1,66) 1 USD = 23.624 VND

THOÂNG TIN VEÀ THÒ TRÖÔØNG, CHÖÙNG KHOAÙN, TAØI CHÍNH, TIEÀN TEÄ VAØ XUAÁT NHAÄP KHAÅU
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* Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu 
sang khu vực thị trường châu Á - 
châu Phi

Tại Hội nghị thúc đẩy sản xuất, 
tiêu dùng trong nước và mở rộng thị 
trường xuất khẩu năm 2023 vừa qua, 
lãnh đạo Vụ Thị trường châu Á - châu 
Phi đã kiến nghị các giải pháp chính 
để mở rộng thị trường xuất khẩu. Đó 
là giữ vững xuất khẩu như đang có và 
đẩy mạnh xuất khẩu sang một số thị 
trường như Trung Quốc, Nam Á, châu 
Phi…

Năm 2022, kim ngạch xuất nhập 
khẩu giữa Việt Nam và khu vực châu 
Á - châu Phi đạt kết quả đáng khích 
lệ ở mức 500 tỷ USD, chiếm gần 68% 
tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của 
Việt Nam với thế giới, đóng góp quan 
trọng vào thành tích xuất nhập khẩu 
của cả nước. Để thúc đẩy xuất khẩu 
sang khu vực thị trường châu Á - châu 
Phi năm 2023, bà Lê Hoàng Oanh 
- Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Á - 
châu Phi - cho rằng, để mở rộng thị 
trường, trước hết phải giữ vững xuất 
khẩu như đang có.

“Muốn vậy phải đảm bảo yêu cầu 
chất lượng của hàng hoá xuất khẩu, 
đảm bảo “xuất khẩu xanh”, xuất khẩu 
theo nhu cầu thị trường, không phải 
chỉ xuất khẩu những gì mình có”- bà 
Lê Hoàng Oanh nhấn mạnh.

Bên cạnh yếu tố chất lượng hàng 
hoá, bà Lê Hoàng Oanh cho rằng, 
yếu tố quan trọng nữa là đảm bảo 
hàng hoá xuất khẩu được thông suốt: 
thủ tục xuất khẩu thông thoáng, thuận 
lợi về logistics, nắm vững, cập nhật 
chính sách nhập khẩu của nước sở 
tại…

Ngoài ra, muốn giữ vững xuất 
khẩu như hiện có, đảm bảo “đầu vào 
cho xuất khẩu” cũng đóng vai trò then 
chốt. Đặc biệt là thị trường Trung 

Quốc, Hàn Quốc đối với các nguyên 
liệu dệt may; nguyên liệu cho ngành 
chế biến thuỷ sản từ Nam Á, Đông 
Nam Á; nguyên liệu khoáng sản từ 
một số nước châu Đại dương và châu 
Phi… Nguyên liệu đầu vào cho sản 
xuất cần đa dạng ở các thị trường, 
tránh phụ thuộc vào một hay một số 
thị trường nhất định.

“Chúng tôi đang tập trung nghiên 
cứu đối thủ cạnh tranh xuất khẩu của 
Việt Nam, như Trung Quốc, Thái Lan, 
Malaysia thay đổi như thế nào để ứng 
phó với chính sách áp thuế cácbon đối 
với hàng nhập khẩu vào EU (CBAM) 
áp dụng từ tháng 10/2023. Trên cơ sở 
đó, sẽ báo cáo Chính phủ và thông 
tin cho doanh nghiệp Việt Nam. Điều 
này cũng là biện pháp quan trọng hỗ 
trợ xuất khẩu bên cạnh việc doanh 
nghiệp Việt Nam tiếp cận với các quy 
định mới”- bà Lê Hoàng Oanh thông 
tin.

Giải pháp thứ hai, theo bà Lê 
Hoàng Oanh, đó là đẩy mạnh xuất 
khẩu sang một số thị trường như 
Trung Quốc, Nam Á, châu Phi,…

Đối với thị trường Trung Quốc, định 
hướng 2023 và các năm tiếp theo là 
mở rộng thị trường Vân Nam. Quảng 
Tây và Vân Nam dân số ngang nhau, 
khoảng 50 triệu dân, nhưng quy mô 
thương mại của Việt Nam với Vân 
Nam 2022 chỉ chiếm 10,8% quy mô 
thương mại Việt Nam với Quảng Tây 
(tức là 3,2 tỷ USD so với gần 30 tỷ 
USD).

“Việt Nam và Quảng Tây quan hệ 
tốt rồi. Nay chúng tôi đặt trọng tâm 
quan hệ thương mại với Vân Nam như 
một thị trường quốc gia mới”- bà Lê 
Hoàng Oanh nhấn mạnh và cho biết 
thêm, đối với thị trường Nam Á, tiếp 
tục đặt sự quan tâm vào thị trường Ấn 

Độ với sức mua và nhu cầu thị trường 
lớn (1,4 tỷ dân). Hàng năm, Ấn Độ 
nhập khẩu khoảng 560 tỷ USD. Việt 
Nam xuất khẩu sang Ấn Độ 8 tỷ USD, 
chỉ chiếm 1,4 %. Song song đó là thị 
trường Bangladesh, Pakistan như là 
bàn đạp thúc đẩy xuất khẩu sang thị 
trường Ấn Độ.

Ngoài ra, thị trường châu Phi cũng 
cần chú trọng phát triển. Dư địa còn 
rất lớn vì ta mới chiếm 0,6% thị phần 
nhập khẩu 600 tỷ USD của châu Phi 
mỗi năm.

“Trong châu Phi, chúng tôi đặc 
biệt quan tâm đến thị trường Nam Phi. 
Quan hệ với Nam Phi, không chỉ có 
xuất khẩu mà là nơi cung cấp nguyên 
liệu đầu vào cho sản xuất trong nước. 
Sau một thời gian dài đàm phán với 
Nam Phi về MOU Khoáng sản, hiện 
hai bên đã hoàn tất. MOU Khoáng sản 
được ký kết sẽ là cơ sở pháp lý quan 
trọng cho việc nhập khẩu nguyên liệu 
khoáng sản đầu vào phục vụ sản xuất 
trong nước”- bà Lê Hoàng Oanh chia 
sẻ.

Cuối cùng, tiếp tục đẩy mạnh xuất 
khẩu sang các thị trường đã ký FTA, 
như thị trường Hàn Quốc để đạt mốc 
100 tỷ USD vào năm 2023 như lãnh 
đạo cấp cấp cao hai nước đề ra.

Đặc biệt tập trung tổng kết kinh 
nghiệm của các nước tận dụng các 
FTAs để đưa ra các kiến nghị cần 
thiết cho doanh nghiệp Việt Nam.

“Dự kiến khi FTA với Isarael được 
ký kết trong năm nay, chúng tôi sẽ có 
kế hoạch thực thi hiệu quả và phối 
hợp với các đơn vị, cơ quan khởi động 
đàm phán FTA với UAE để mở ra cơ 
hội hợp tác cho khu vực Trung Đông”- 
bà Lê Hoàng Oanh nhấn mạnh.

(Theo Vụ Thị trường châu Á - 
châu Phi)
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* Điều kiện tham gia thí điểm thu 
thuế điện tử qua trung gian thanh 
toán

Để triển khai thí điểm thu nộp 
thuế điện tử đối với hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu qua tổ chức cung 
ứng dịch vụ trung gian thanh toán, 
từ giữa tháng 10/2022, Tổng cục Hải 
quan đã có Công văn số 4272/TCHQ 
-TXNK  gửi Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam, các ngân hàng phối hợp thu và 
các cục hải quan tỉnh, thành phố, để 
thông báo đến các đơn vị, tổ chức 
và cộng đồng doanh nghiệp về việc 
đăng ký tham gia thí điểm cung ứng 
dịch vụ trung gian thanh toán để thu 
nộp thuế. Tổng cục Hải quan cũng 
đề nghị các ngân hàng phối hợp thu 
thông báo tới toàn hệ thống và tuyên 
truyền đến các doanh nghiệp có mở 
tài khoản tại ngân hàng để biết và 
tham gia thí điểm.

Tổng cục Hải quan đã phê duyệt 
Đề án “Thí điểm nộp thuế điện tử đối 
với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 
qua tổ chức cung ứng dịch vụ trung 
gian thanh toán”.  Vậy, các tổ chức 
cung ứng dịch vụ trung gian thanh 
toán, các ngân hàng thương mại cần 
đáp ứng những điều kiện nào và phải 
làm gì để tham gia thí điểm thu nộp 
thuế điện tử đối với hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu.

Theo Quyết định số 101/QĐ-
TCHQ ngày 18/01/2023, để tham gia 
thí điểm thu nộp thuế điện tử đối với 
các hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, 
các tổ chức cung ứng dịch vụ trung 
gian thanh toán cần đáp ứng các điều 
kiện, tiêu chuẩn sau:

-  Tổ chức cung ứng dịch vụ trung 
gian thanh toán cần được cấp Giấy 
phép cung ứng dịch vụ trung gian 
thanh toán theo Điều 15, Điều 16, 
Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 
22/11/2012 của Chính phủ về thanh 
toán không dùng tiền mặt và được 
ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục 
Hải quan có văn bản đảm bảo các 

khoản thu nộp ngân sách nhà nước 
qua tổ chức cung ứng dịch vụ trung 
gian thanh toán được chuyển đến 
Cổng thanh toán điện tử hải quan 
được nộp vào ngân sách nhà nước 
theo quy định của pháp luật về thuế 
và thu khác ngân sách nhà nước. Giấy 
phép do ngân hàng nhà nước cấp cho 
tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian 
thanh toán phải đảm bảo có ít nhất 
02 dịch vụ là: (i) Dịch vụ Cổng thanh 
toán điện tử; (ii) Dịch vụ hỗ trợ thu hộ, 
chi hộ.

- Có Hệ thống CNTT đáp ứng các 
chuẩn thông điệp để kết nối với hệ 
thống hải quan, ngân hàng thương 
mại phối hợp thu và

- Có văn bản đề nghị Tổng cục Hải 
quan tham gia thí điểm.

Đối với các ngân hàng thương mại, 
để tham gia triển khai thí điểm thu nộp 
thuế điện tử đối với hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu qua tổ chức cung 
ứng dịch vụ trung gian thanh toán, 
các ngân hàng thương mại phải đảm 
bảo đã phối hợp thu với Tổng cục Hải 
quan; đã triển khai nộp thuế điện tử và 
thông quan 24/07 và có văn bản gửi 
Tổng cục Hải quan và tổ chức cung 
ứng dịch vụ trung gian thanh toán về 
việc đảm bảo các khoản thu nộp ngân 
sách nhà nước qua tổ chức cung ứng 
dịch vụ trung gian thanh toán được 
chuyển đến Cổng thanh toán điện tử 
hải quan được nộp vào ngân sách nhà 
nước theo quy định của pháp luật về 
thuế và thu khác ngân sách nhà nước.

Theo Tổng cục Hải quan, việc triển 
khai thí điểm thu nộp thuế điện tử qua 
trung gian thanh toán sẽ được triển 
khai trong năm 2023. Các tổ chức 
cung ứng dịch vụ trung gian thanh 
toán cần tìm hiểu quy trình nghiệp vụ 
của hải quan, chuẩn thông điệp trao 
đổi, quy trình thu nộp ban hành kèm 
theo Đề án; triển khai kết nối mạng, 
lắp đặt máy chủ và thử nghiệm kết 
nối kỹ thuật hệ thống của tổ chức 
cung ứng dịch vụ trung gian thanh 

toán với Cổng thanh toán điện tử hải 
quan. Đồng thời, các tổ chức cung 
ứng dịch vụ trung gian thanh toán cần 
phối hợp với ngân hàng thương mại 
bảo lãnh khoản thu nộp để thực hiện 
chuyển ngay thông tin thu ngân sách 
nhà nước đến Cổng thanh toán điện 
tử hải quan trong quá trình triển khai 
thí điểm, đảm bảo các khoản thu nộp 
ngân sách nhà nước theo quy định.

Đối với các ngân hàng thương 
mại (đã có công văn gửi Tổng cục 
Hải quan về việc đảm bảo thông tin 
thu nộp ngân sách nhà nước do tổ 
chức cung ứng dịch vụ trung gian 
thanh toán chuyển đến Cổng thanh 
toán điện tử hải quan) cần bổ sung 
thông điệp trao đổi thu nộp chuyển 
đến Cổng thanh toán điện tử hải quan 
để nhận diện thông tin thu do tổ chức 
cung ứng dịch vụ trung gian thanh 
toán chuyển đến; đồng thời, phối hợp 
với tổ chức cung ứng dịch vụ trung 
gian thanh toán để thực hiện chuyển 
ngay thông tin thu ngân sách nhà 
nước đến Cổng thanh toán điện tử 
hải quan khi nhận được thông tin do 
tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian 
thanh toán chuyển đến và đảm bảo 
các khoản thu nộp được chuyển nộp 
vào tài khoản thu ngân sách của Kho 
bạc Nhà nước mở tại các ngân hàng 
ủy nhiệm thu theo quy định.

Phía Tổng cục Hải quan cũng sẽ 
thực hiện nâng cấp Cổng thanh toán 
điện tử để đáp ứng các yêu cầu thu 
nộp thuế hàng hóa xuất khẩu, nhập 
khẩu qua các trung gian thanh toán, 
đồng thời phối hợp với các đơn vị để 
kết nối hệ thống, hỗ trợ xử lý vướng 
mắc kịp thời trong quá trình triển khai 
thí điểm, đảm bảo quyền lợi của người 
nộp thuế theo quy định.

(TCHQ)

* Kỷ lục 1 triệu tấn tôm xuất khẩu 
của Ecuador và tương quan với Việt 
Nam

Ecuador đã xuất khẩu hơn 1 triệu 
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tấn tôm vào năm 2022. Thành tích 
ấn tượng này giúp Ecuador trở thành 
quốc gia đầu tiên đạt mốc xuất khẩu 
1 triệu tấn tôm.

Sau khi đạt kết quả XK cao trong 
tháng 12, tổng khối lượng XK tôm cả 
năm 2022 của Ecuador đạt 1,061 
triệu tấn. Tổng giá trị XK cũng đạt kỷ 
lục với 6,7 tỷ USD.

Xuất khẩu tôm năm 2022 của 
Ecuador tăng 26% về lượng và 31% 
về giá trị so với năm 2021, chủ yếu 
nhờ phục hồi XK sang Trung Quốc. 
Năm 2022, Trung Quốc đã NK 
590.000 tấn tôm Ecuador, trị giá 3,6 
tỷ USD, tăng 51% về lượng và 56% 
về giá trị.

Ecuador đạt được kỷ lục về XK 
tôm trong năm 2022 sau gần 25 năm 
khi sản xuất tôm của Ecuador bị tàn 
phá bởi sự bùng phát của bệnh đốm 
trắng, dẫn đến lệnh cấm nhập khẩu 
tôm giống. Lệnh cấm vẫn còn hiệu lực 
cho đến ngày nay.

Các yếu tố chính đằng sau con số 
XK kỷ lục của Ecuador được cho là 
do sản xuất chậm lại ở một số quốc 
gia châu Á, chương trình hiện đại hóa 
trong vài năm gần đây giúp cải thiện 
khả năng cạnh tranh của các trại nuôi 
tôm Ecuador và nhu cầu từ Trung 
Quốc tăng mạnh.

Trung Quốc đang ngày càng tăng 
NK tôm Ecuador. Năm 2013, XK tôm 
Ecuador sang Trung Quốc đạt 37.000 
tấn, con số này tăng lên 590.000 tấn 
trong năm 2022, tương đương với 
mức tăng trưởng 1.500% trong 10 
năm và 32% tốc độ tăng trưởng kép 
hàng năm.

Sản xuất tôm trong nước gặp khó 
khăn, Trung Quốc nhanh chóng trở 
thành thị trường tiêu thụ chính tôm 
Ecuador, chiếm 56% kim ngạch XK 
Ecuador năm 2022. Tuy nhiên, cũng 
chính do XK sang Trung Quốc tăng 
mạnh nên người tiêu dùng Trung 
Quốc lo ngại về các lô tôm có thể dính 
virus corona từ Ecuador.

Khả năng cạnh tranh ngày càng 
tăng của các nhà sản xuất tôm 
Ecuador cũng đã giúp nước này ngày 
càng chiếm lĩnh thị trường ở Bắc Mỹ 
và châu Âu. Sau khi bị Trung Quốc 
đình chỉ vào năm 2020, Ecuador đã 
nhanh chóng chuyển hướng sang chế 
biến cơ bản, cạnh tranh trực tiếp với 
các nhà cung cấp tôm ở châu Á.

Trong hai năm 2019-2021, XK tôm 
của Ecuador sang các nước Bắc Mỹ 
và Châu Âu tăng gấp đôi, đạt 462.000 
tấn vào năm 2022.

Triển vọng XK tôm của Ecuador 
dự báo vẫn tích cực trong năm 2023 
với mức tăng khoảng 10% vì các nhà 
XK kỳ vọng vào việc Trung Quốc mở 
cửa sau Covid.

XK tôm đạt được kỷ lục trong năm 
2022 của Ecuador là kinh nghiệm cho 
các quốc gia XK tôm. So sánh với Việt 
Nam, Ecuador có nhiều lợi thế hơn.

Cách đây 5 năm, Ecuador XK tôm 
đứng thứ 5 thế giới, sau Việt Nam, 
Indonesia, Ấn Độ và Thái Lan nhưng 
từ năm 2021 đã vươn lên đứng đầu 
thế giới. Ecuador chủ động gia hoá 
trong nước giúp giá thành con giống 
thấp và sử dụng tôm bố mẹ kháng 
bệnh và thả mật độ thấp.

Với quy hoạch đầu tư nuôi, 
Ecuador nuôi theo quy mô trang trại 
(để được cấp phép phải có quy mô từ 
50ha trở lên) nên có điều kiện đầu tư 
khoa học kỹ thuật, cơ giới hoá đồng 
bộ. Nước này có 220.000ha nuôi tôm 
nhưng có đến 40.000ha đạt chứng 
nhận ASC, tương đương khoảng 20% 
diện tích. Điều này, cũng giúp tôm 
Ecuador có lợi thế khi đưa hàng vào 
siêu thị.

Giá thành nuôi tôm Việt Nam 
cao hơn Ecuador trong khi tỷ lệ nuôi 
thành công lại thấp hơn. Ngành tôm 
Việt Nam cần giải quyết 2 vấn đề lớn 
là chất lượng con giống và môi trường 
nuôi. Cần chú trọng quy hoạch và rà 
soát định kỳ đầu tư cơ sở hạ tầng, 
nhất là về thủy lợi cho con tôm. Việc 

có giải pháp đồng bộ về nuôi con 
giống và thuỷ lợi sẽ giúp tỷ lệ nuôi 
thành công cao hơn, kéo giá thành 
nuôi tôm giảm.

(VASEP)

* Triển vọng thị trường nông sản 
khu vực Châu Âu và Trung Á

Châu Âu và Trung Á là khu vực 
trải dài trên hai lục địa và bao gồm 
nhiều quốc gia ở các giai đoạn phát 
triển khác nhau, thể hiện sự khác biệt 
đáng kể về nhân khẩu học, tài nguyên 
nông nghiệp và chính sách công. Các 
nhà sản xuất nông nghiệp lớn trong 
khu vực bao gồm Liên minh Châu Âu, 
Vương quốc Anh, Nga, Ukraine, Thổ 
Nhĩ Kỳ và Kazakhstan. Khu vực này 
chiếm 12% dân số thế giới, nhưng sự 
phát triển của các động lực dân số 
khác nhau giữa các quốc gia. Nhìn 
chung, dân số của khu vực dự kiến sẽ 
duy trì khá ổn định, chỉ tăng 1% trong 
thập kỷ tới. Điều này phản ánh sự ổn 
định ở Tây Âu, sự suy giảm ở Đông 
Âu và tốc độ tăng trưởng 1%/năm. ở 
Trung Á.

Thông tin chung
Châu Âu và Trung Á được đô thị 

hóa cao và đến năm 2031, 75% dân 
số sẽ sống ở đô thị. Thu nhập bình 
quân trong khu vực trên 26.000 USD/
người/năm, nhưng có sự khác biệt 
đáng kể giữa các quốc gia. Mức thu 
nhập dao động từ hơn 38.000 USD 
bình quân đầu người một năm ở các 
nền kinh tế phát triển cao của Tây Âu 
đến 12.250 USD bình quân đầu người 
ở các khu vực phía đông phụ thuộc 
vào tài nguyên và chỉ 5.000 USD bình 
quân đầu người một năm ở Trung Á. 

Ở đỉnh điểm của đại dịch 
COVID-19, nông nghiệp trong khu 
vực đã phải đối mặt với nhiều thách 
thức, bao gồm tắc nghẽn hậu cần, 
thiếu hụt lực lượng lao động và những 
thay đổi về số lượng và thành phần 
nhu cầu.
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xuất khẩu ngày càng tăng này phần 
lớn được thúc đẩy bởi Đông Âu, nơi 
mà mức năng suất trong cả lĩnh vực 
trồng trọt và chăn nuôi đã được cải 
thiện, nhưng với dân số khá ổn định 
và mức tiêu dùng tương đối trưởng 
thành, nhu cầu tăng trưởng yếu. Ít 
nhất là trong ngắn hạn, chiến tranh 
có thể sẽ đảo ngược xu hướng này, 
vì những nghi ngại đã rõ ràng về khả 
năng trồng trọt, thu hoạch và chế biến 
các sản phẩm nông nghiệp ở Ukraine 
vào năm 2022. 

So với các khu vực khác, chăn 
nuôi và các sản phẩm từ động vật 
đóng góp đáng kể, cả từ góc độ sản 
xuất và tiêu dùng. Chúng chiếm hơn 
một phần ba giá trị ròng của sản 
xuất nông nghiệp và cá và chiếm lần 
lượt 26% và 53% tổng lượng calo và 
protein có sẵn. Liên minh Châu Âu là 
nhà sản xuất, tiêu dùng và kinh doanh 
sữa và các sản phẩm từ sữa lớn, và 
trong khi thị phần của Liên minh Châu 
Âu trong sản xuất sữa toàn cầu tiếp 
tục giảm thì sản xuất và kinh doanh 
các sản phẩm có giá trị cao như phô 
mai và bơ đang tăng lên. Mức tiêu thụ 
bơ và pho mát bình quân đầu người 
lần lượt cao gấp sáu lần và ba lần so 
với mức trung bình của thế giới.

Trong Liên minh Châu Âu, tính 
bền vững về môi trường ngày càng 
được ưu tiên, cả từ góc độ người tiêu 
dùng và chính sách. Ví dụ, Chiến lược 
từ trang trại đến bàn ăn, là một phần 
của Thỏa thuận xanh châu Âu, là một 
chiến lược tăng trưởng toàn diện nhằm 
thúc đẩy các hệ thống thực phẩm 
công bằng, lành mạnh, thân thiện với 
môi trường và bền vững. Trong tương 
lai, điều này có thể ảnh hưởng đến 
nhu cầu, dòng chảy thương mại, cũng 
như tốc độ tăng trưởng năng suất và 
sản xuất trong khu vực. Tiến bộ công 
nghệ và việc áp dụng nó, bao gồm cả 
công nghệ kỹ thuật số, sẽ rất quan 
trọng để đạt được mục tiêu này.

Sản xuất
Năng suất là chìa khóa tăng trưởng 

trong trung hạn
Giá trị ròng của sản xuất nông 

nghiệp và thủy sản (đầu vào thức ăn 
và hạt giống ròng) được dự đoán sẽ 
tăng 8% vào năm 2031 so với mức 
trung bình của giai đoạn 2019-2021, 
với Tây Âu hầu như không thay đổi, 
tăng trưởng ở Đông Âu là 13% và 
Trung Á gần 28%. Tăng trưởng mạnh 
mẽ của Đông Âu, vốn rất không chắc 
chắn do không tính đến đầy đủ tác 
động kéo dài của cuộc chiến hiện tại, 
sẽ dẫn đầu bởi Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ 
và Nga với tỷ lệ lần lượt là 5%, 20% 
và 11%. Ở cả Ukraine và Nga, tăng 
trưởng được dẫn dắt bởi ngành trồng 
trọt. Tuy nhiên, ở Thổ Nhĩ Kỳ, cả sản 
xuất cây trồng và vật nuôi đều tăng 
trưởng mạnh, nhưng giá trị sản xuất 
chăn nuôi dự kiến sẽ tăng nhanh hơn 
so với trồng trọt (lần lượt là 24% và 
20%) vào năm 2031.

Việc giảm sử dụng đất nông 
nghiệp trong dài hạn dự kiến sẽ tiếp 
tục trong tương lai, mặc dù chậm, cho 
thấy rằng tăng trưởng hơn nữa trong 
lĩnh vực này sẽ được củng cố nhờ 
tăng năng suất. Trong khi tổng diện 
tích sử dụng đất đang có xu hướng 
giảm, dự kiến sẽ có một số phân bổ 
lại giữa đồng cỏ và đất trồng trọt. Đất 
được sử dụng làm đồng cỏ dự kiến sẽ 
giảm 0,8% vào năm 2031, gấp đôi tốc 
độ giảm dự kiến đối với đất được sử 
dụng để trồng trọt.

Giá trị sản xuất trồng trọt trong 
vùng dự kiến sẽ tăng 10% trong vòng 
10 năm tới, chiếm hơn 71% tăng 
trưởng sản xuất nông nghiệp và thủy 
sản của vùng. Trong khi diện tích đất 
tăng thêm sẽ được sử dụng cho sản 
xuất cây trồng, năng suất tăng cũng 
sẽ góp phần đáng kể vào sự tăng 
trưởng này. Giá trị sản xuất ròng trên 
mỗi ha đất trồng trọt dự kiến sẽ tăng 
trung bình hàng năm là 1,1%, phản 
ánh sự kết hợp giữa thâm canh đất và 

Sau nỗ lực giải quyết thành công 
nhiều yếu tố trên, cuộc xung đột Nga 
- Ukraine tạo thêm một thách thức 
đầy phức tạp và sự không chắc chắn 
đáng kể vào năm 2022 và xa hơn. 
Nga là nước cung cấp đầu vào chính 
cho sản xuất nông nghiệp cho phần 
còn lại của châu Âu và Trung Á, và 
nhiều quốc gia khác ngoài khu vực. 
Cả Nga và Ukraine cũng là những 
nước đóng góp đáng kể cho xuất 
khẩu nông sản và những hạn chế kéo 
dài đối với sản xuất và xuất khẩu sẽ 
có tác động đáng kể đến lĩnh vực này. 
Đồng thời, hai nước cũng là nhà nhập 
khẩu chính một số mặt hàng nông 
sản, thực phẩm từ các nước trong khu 
vực khó tìm được thị trường thay thế 
trong thời gian ngắn.

Tỷ trọng sản xuất nông nghiệp, 
lâm nghiệp và thủy sản sơ cấp trong 
tổng GDP dao động từ chỉ 1,6% ở Liên 
minh châu Âu, đến 12% ở Ukraine. 
Ước tính, tỷ lệ chi tiêu cho thực phẩm 
trong chi tiêu hộ gia đình trung bình 
ở khu vực đạt khoảng 10% trong 
giai đoạn 2019-2021, từ khoảng 6% 
đối với Vương quốc Anh đến khoảng 
17% ở Ukraine. Một sự chênh lệch lớn 
cũng xuất hiện về tăng trưởng năng 
suất nhân tố tổng hợp (TFP) trong 
khu vực: ở Tây Âu, tăng trưởng TFP 
chỉ là 6% trong thập kỷ tính đến năm 
2019, trong khi đó là gần 50% ở Đông 
Âu, được đánh dấu bằng sự gia tăng 
lớn trong năng suất lao động.

Khu vực này sản xuất 16% giá trị 
sản xuất nông nghiệp và cá toàn cầu, 
một tỷ lệ có thể giảm xuống 15% vào 
năm 2031, phần lớn là do tình trạng 
trì trệ ở Tây Âu. Sản lượng trồng trọt 
trung bình chiếm khoảng 56% giá 
trị ròng của tổng sản lượng, cá 8% 
và chăn nuôi 36%. Trong khi chiếm 
11% tổng mức tăng trưởng về giá trị 
ròng toàn cầu của nông nghiệp và 
thủy sản trong thập kỷ qua, thì khu 
vực này chiếm 38% mức tăng trưởng 
trong xuất khẩu toàn cầu. Định hướng 

KINH TẾ THƯƠNG MẠI
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tăng năng suất. Diện tích cây trồng 
được thu hoạch dự kiến sẽ tăng thêm 
gần 8,8 triệu ha, so với mức giảm 
1,5 triệu ha trong sử dụng đất trồng 
trọt. Thâm canh dẫn đến diện tích 
thu hoạch bổ sung trên khắp Tây và 
Đông Âu. Mức tăng năng suất cũng 
được dự kiến đối với tất cả các loại 
cây trồng chính, từ 3% đối với lúa mì, 
đến khoảng 5,9% đối với ngô và hạt 
có dầu.

Phần lớn tăng trưởng sản xuất cây 
trồng của khu vực được củng cố nhờ 
sản lượng ngũ cốc và hạt có dầu tăng 
ở khu vực Biển Đen. Với giả định của 
Triển vọng rằng năng lực sản xuất 
được phục hồi trong trung hạn, Nga 
và Ukraine được dự đoán sẽ duy trì 
tăng trưởng mạnh mẽ đối với ngô, 
lúa mì, đậu tương và các loại hạt có 
dầu khác, nâng tỷ trọng kết hợp của 
họ lên 41% đối với ngô, 39% đối với 
lúa mì và 54% cho tất cả các loại hạt 
có dầu. Sản xuất ngô sẽ tăng trưởng 
mạnh nhất trong số tất cả các loại cây 
trồng ở cả Nga và Ukraine, với sự mở 
rộng đáng kể cũng được mong đợi ở 
lúa mì và các loại hạt có dầu khác. 
Bất chấp việc mở rộng diện tích ở cả 
hai quốc gia, việc cải thiện năng suất 
sẽ thúc đẩy phần lớn tăng trưởng sản 
xuất vào năm 2031. Tỷ lệ kết hợp của 
họ là 82% trong sản lượng bổ sung 
của cả ngô và lúa mì dự kiến cho toàn 
khu vực vào năm 2031 cho thấy mức 
độ rủi ro và sự không chắc chắn liên 
quan đến chiến tranh kéo dài.

Sản xuất chăn nuôi được dự báo 
sẽ tăng trưởng chậm hơn so với trồng 
trọt, chỉ ở mức 0,4%/năm trong thập 
kỷ tới. Tây Âu vẫn chiếm phần lớn 
chăn nuôi trong khu vực, nhưng khi 
quá trình chuyển đổi sang bền vững 
môi trường tiếp tục, tỷ trọng của khu 
vực này sẽ giảm nhẹ trong thập kỷ 
tới từ 62% trong năm 2019-21 xuống 
còn 60% vào năm 2031. Tăng trưởng 
mạnh mẽ hơn ở phần còn lại của khu 

vực sẽ dẫn đến sự mở rộng tổng giá 
trị sản xuất chăn nuôi thêm 3% trong 
thập kỷ tới, với đóng góp của Đông Âu 
tăng lên 29% và Trung Á lên 12% tổng 
giá trị của khu vực. Ngoại trừ Trung Á, 
nơi hàng tồn kho vật nuôi vẫn đang 
mở rộng, tăng trưởng sản xuất vật 
nuôi sẽ chủ yếu dựa vào thâm canh 
dẫn đến trọng lượng thân thịt cao hơn. 
Tổng khối lượng chăn nuôi gia cầm dự 
kiến sẽ tăng mạnh trên toàn khu vực, 
tăng 6% vào năm 2031. Sản lượng 
cá dự kiến sẽ tăng 7% trong thập kỷ 
tới. Tăng trưởng 12% trong sản lượng 
nuôi trồng thủy sản, so với 6% đối 
với đánh bắt thủy sản, sẽ dẫn đến tỷ 
trọng nuôi trồng thủy sản trong tổng 
sản lượng cá trong khu vực tăng lên 
21% vào năm 2031.

Tiêu thụ
Thực phẩm có nguồn gốc động vật 

tăng trưởng chậm ở Tây Âu, nhưng 
triển vọng ở Trung Á tốt hơn

Doanh số bán lẻ tăng và nhiều thực 
phẩm được tiêu thụ tại nhà hơn, trong 
khi người tiêu dùng có xu hướng mua 
sắm trực tuyến, nhiều sản phẩm địa 
phương hơn cũng như các sản phẩm 
có thời hạn sử dụng lâu hơn. Đại dịch 
càng làm nổi bật các xu hướng tiêu 
dùng đã thể hiện rõ ràng trước đó, 
chẳng hạn như nâng cao nhận thức 
về thói quen ăn uống lành mạnh, điều 
này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến nhu 
cầu trong trung hạn. Trong khi nhiều 
tác động của đại dịch đã giảm bớt, 
những lo ngại mới về an ninh lương 
thực đã nảy sinh ở Đông Âu, do chiến 
tranh đang diễn ra.

Lượng calo trung bình ngày hiện 
có trên đầu người trong khu vực cao 
hơn nhiều so với mức trung bình toàn 
cầu và được dự đoán sẽ tăng thêm 
35 kcal/ngày để vượt quá 3 440 kcal/
ngày. Sự gia tăng tập trung ở Đông Âu 
và Trung Á và chủ yếu là do tăng tiêu 
thụ các sản phẩm từ sữa, ngũ cốc và 

các loại đậu. Mặc dù tiêu thụ đường 
ở Trung Á tiếp tục tăng, nhưng nhu 
cầu đường trong toàn khu vực được 
dự báo sẽ tiếp tục giảm do ý thức về 
sức khỏe của người tiêu dùng châu 
Âu được nâng cao.

Tiêu thụ đường bình quân đầu 
người ở Tây Âu được dự đoán sẽ giảm 
1,3 kg/năm vào năm 2031, nhưng 
sẽ vẫn cao hơn gần 60% so với mức 
trung bình của thế giới.

Lượng protein sẵn có trên đầu 
người trong khu vực được dự đoán 
sẽ tăng 2 g/ngày lên 105 g/ngày vào 
năm 2031, cao hơn khoảng 20% so 
với mức trung bình của thế giới là 87 
g/ngày. Lượng protein hiện có từ các 
nguồn gốc thực vật đang tăng lên, với 
mức tiêu thụ đậu bình quân đầu người 
tăng 20% nhờ nó có liên quan đến 
kết quả sức khỏe tích cực, vượt quá 
5 kg bình quân đầu người mỗi năm 
vào năm 2031. Tuy nhiên, mức tăng 
lớn nhất về lượng protein sẵn có vẫn 
sẽ là có nguồn gốc từ các sản phẩm 
động vật, đặc biệt là tiêu thụ sữa ngày 
càng tăng. Trên toàn khu vực, nhu 
cầu thực phẩm trong nước đối với các 
sản phẩm từ sữa sẽ vẫn cao, đóng 
góp 12% lượng calo hàng ngày vào 
năm 2031 và 20% vào nguồn cung 
cấp protein hàng ngày. Xu hướng tiêu 
dùng phản ánh xu hướng sản xuất, 
với mức tiêu thụ bình quân đầu người 
giảm ở Tây Âu, tương phản với mức 
tăng mạnh ở Đông Âu và Trung Á.

Mức tiêu thụ thịt đang tăng với tốc 
độ chậm hơn nhưng dự kiến vẫn đạt 
59kg/người/năm vào năm 2031, cao 
hơn 2,2% so với mức cơ sở. Phần lớn 
sự tăng trưởng này sẽ đến từ gia cầm, 
với mức tiêu thụ tăng 1,4kg lên mức 
tiêu thụ bình quân 24kg/người mỗi 
năm. Ngược lại, lượng tiêu thụ thịt 
lợn và thịt bò được dự đoán sẽ giảm 
trung bình hàng năm là 0,1%/năm 
trong thập kỷ tới. Tiêu thụ cá cũng 
dự kiến sẽ giảm nhẹ vào năm 2031, 
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nhưng ở Tây Âu, mức tiêu thụ bình 
quân đầu người sẽ duy trì ở mức 1kg/
người trên mức trung bình toàn cầu 
là 18,8 kg vào năm 2031. Ngược lại, 
mức tiêu thụ cá ở Trung Á sẽ chỉ đạt 3 
kg/người hoặc khoảng 16% mức trung 
bình toàn cầu.

Do phần lớn tầm quan trọng của 
các sản phẩm động vật, khu vực này 
tiêu thụ gần một phần tư thức ăn 
protein toàn cầu. Tăng trưởng chậm 
hơn trong lĩnh vực chăn nuôi, cùng với 
những cải thiện về hiệu quả sử dụng 
thức ăn chăn nuôi sẽ dẫn đến tăng 
trưởng chậm hơn ở mức 3%, so với 
mức 10% trong thập kỷ qua. Đến năm 
2031, tỷ lệ sử dụng thức ăn chăn nuôi 
của khu vực đối với toàn cầu có thể 
giảm xuống gần 22%. Giống như sản 
xuất chăn nuôi, phần lớn tăng trưởng 
trong sử dụng thức ăn chăn nuôi là ở 
Đông Âu và Trung Á, trái ngược với sự 
giảm nhẹ ở Tây Âu. Việc sử dụng thức 
ăn cho ngô dự kiến sẽ mở rộng nhanh 
hơn lúa mì, phản ánh sự tăng trưởng 
sản xuất thịt mạnh hơn ở Đông Âu và 
một sự suy giảm nhỏ ở Tây Âu.

Thương mại
Cuộc chiến Nga -Ukraine hạn chế 

tăng trưởng xuất khẩu nông sản
Các mô hình thương mại trong 

khu vực châu Âu và Trung Á đã thay 
đổi đáng kể trong thập kỷ qua. Vốn 
là một trong những nước nhập khẩu 
ròng lớn nhất, thâm hụt thương mại 
của nước này đối với các sản phẩm 
nông nghiệp đã giảm xuống dưới một 
nửa so với một thập kỷ trước. Sự thay 
đổi này được thúc đẩy bởi xuất khẩu 
gia tăng từ Đông Âu, nơi đã chuyển 
đổi để trở thành nước xuất khẩu ròng. 
Sự thay đổi này được củng cố bởi 
Ukraine và Nga, nơi mà sự kết hợp 
giữa tăng năng suất và tăng trưởng 
nhu cầu nội địa chậm đã dẫn đến 
thặng dư có thể xuất khẩu ngày càng 
tăng, nhưng cuộc chiến hiện tại cũng 

sẽ ảnh hưởng đáng kể đến triển vọng. 
Với diện tích đất đai rộng lớn, cả Đông 
Âu và Trung Á đều có lợi thế so sánh 
trong sản xuất ngũ cốc và hạt có 
dầu. Cùng với mức tiêu dùng vốn đã 
cao và tốc độ tăng dân số hạn chế, 
điều này sẽ cho phép tăng trưởng 
xuất khẩu để cải thiện hơn nữa cán 
cân thương mại ròng của khu vực, 
giả định rằng năng lực sản xuất sau 
chiến tranh được phục hồi. Theo các 
giả định cơ bản, khu vực này dự kiến 
sẽ trở thành khu vực xuất khẩu ròng 
lớn thứ hai sau Mỹ Latinh và Caribe 
vào năm 2031, nhưng chiến tranh kéo 
dài có thể ngăn cản điều này thành 
hiện thực.

Tổng khối lượng xuất khẩu từ khu 
vực này có thể tăng 23% vào năm 
2031 so với giai đoạn cơ sở, được 
củng cố bởi mức tăng 28% trong xuất 
khẩu cây trồng, nhưng mức tăng nhẹ 
hơn 10% trong xuất khẩu nguồn gốc 
chăn nuôi. Xuất khẩu ngũ cốc của 
khu vực dự kiến sẽ tăng từ 161 triệu 
tấn trong giai đoạn cơ sở lên 190 
triệu tấn vào năm 2031, tăng 18%, 
với khu vực Cận Đông và Bắc Phi là 
nước nhập khẩu chính. Điều này sẽ 
chứng kiến thị phần toàn cầu của nó 
tăng lên 36% vào năm 2031. Trong 
khi lúa mì vẫn là mặt hàng đóng góp 
chính cho xuất khẩu ngũ cốc từ khu 
vực, thì tầm quan trọng của ngô đang 
tăng lên. Xuất khẩu lúa mì dự kiến sẽ 
tăng 18%, chiếm 55% xuất khẩu toàn 
cầu, trong khi xuất khẩu ngô dự kiến 
sẽ tăng 17%, chiếm 22% thị trường 
toàn cầu vào năm 2031.

Khu vực này là nhà xuất khẩu lớn 
các sản phẩm thịt và sữa, nhưng tốc 
độ tăng trưởng xuất khẩu thịt và sữa 
chậm hơn so với các sản phẩm trồng 
trọt. Khu vực này chiếm 44% sản 
lượng thịt lợn toàn cầu và 29% xuất 
khẩu gia cầm toàn cầu. Điều này chủ 
yếu đến từ Liên minh châu Âu, chiếm 
90% thịt lợn, 59% thịt bò và 53% xuất 

khẩu gia cầm từ khu vực. Sự đóng 
góp của EU làm cho khu vực này trở 
thành nhà xuất khẩu sản phẩm sữa 
quan trọng nhất trên thế giới. Khu vực 
này cung cấp 41% lượng sữa xuất 
khẩu toàn cầu, trong đó 70% đến từ 
Liên minh Châu Âu. Đối với phô mai, 
khu vực này chiếm 59% thị trường 
toàn cầu, trong đó Liên minh châu Âu 
đóng góp 40%. Đối với tất cả các sản 
phẩm sữa, thị phần của cả Liên minh 
Châu Âu và khu vực trong thương mại 
toàn cầu sẽ tăng lên. Đến năm 2031, 
Liên minh Châu Âu sẽ đóng góp lần 
lượt 44%, 31%, 34% và 11% vào xuất 
khẩu toàn cầu đối với pho mát, bơ, 
sữa bột gầy (SMP) và sữa bột nguyên 
kem (WMP).

Dẫn đầu bởi Nga và Na Uy, khu 
vực này cũng là một trong những nhà 
xuất khẩu thủy sản quan trọng nhất. 
Xuất khẩu của Nga có thể tăng 31% 
trong giai đoạn dự báo 10 năm, hỗ trợ 
tăng trưởng 14% ở khu vực Châu Âu 
và Trung Á.

Mặc dù tăng trưởng chậm hơn, 
khu vực này vẫn là một nhà nhập 
khẩu lớn. Phần lớn thương mại này 
diễn ra trong khu vực, với Trung Á là 
nhà nhập khẩu ròng các sản phẩm 
chăn nuôi. Xét tầm quan trọng của 
thương mại nội khối, tình trạng cấm 
vận nhập khẩu của Nga trong tương 
lai và chiến tranh sẽ ảnh hưởng đến 
thương mại trong và ngoài khu vực. 
Ngoài chăn nuôi, khu vực Châu Âu 
và Trung Á là khu vực nhập khẩu bột 
protein lớn, nơi tỷ trọng nhập khẩu 
toàn cầu dự kiến sẽ giảm từ 34% 
trong giai đoạn cơ sở xuống còn 29% 
vào năm 2031. Khu vực này cũng 
nhập khẩu một lượng đáng kể đường 
và ethanol, nhưng điều này được dự 
báo sẽ giảm trong giai đoạn dự báo 
và có thể bị ảnh hưởng bởi các biện 
pháp trừng phạt trong lĩnh vực năng 
lượng do chiến tranh.

(TT - PVC)
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GIÁ VÀNG TRONG NƯỚC NGÀY 08/02/2023 GIÁ VÀNG VÀ BẠC THẾ GIỚI

TỶ GIÁ CÁC NGOẠI TỆ-NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG NGÀY 08/02/2023

NGOẠI TỆ

HÀ NỘI ĐÀ NẴNG TP.HCM

MUA BÁN MUA BÁN MUA BÁN

Tiền mặt C/khoản TM/CK Tiền mặt C/khoản TM/CK Tiền mặt C/khoản TM/CK

1 AUD 16,047.00 16,209.09 16,731.04 16,047.00 16,209.09 16,731.04 16,047.00 16,209.09 16,731.04

1 CAD 17,206.41 17,380.21 17,939.87 17,206.41 17,380.21 17,939.87 17,206.41 17,380.21 17,939.87

1 CHF 25,014.09 25,266.76 26,080.37 25,014.09 25,266.76 26,080.37 25,014.09 25,266.76 26,080.37

1 DKK - 3,348.07 3,476.69 - 3,348.07 3,476.69 - 3,348.07 3,476.69

1 EUR 24,724.92 24,974.67 26,109.05 24,724.92 24,974.67 26,109.05 24,724.92 24,974.67 26,109.05

1 GBP 27,773.48 28,054.02 28,957.39 27,773.48 28,054.02 28,957.39 27,773.48 28,054.02 28,957.39

1 HKD 2,936.72 2,966.39 3,061.91 2,936.72 2,966.39 3,061.91 2,936.72 2,966.39 3,061.91

1 JPY 175.78 177.56 186.09 175.78 177.56 186.09 175.78 177.56 186.09

1 NOK - 2,246.86 2,342.52 - 2,246.86 2,342.52 - 2,246.86 2,342.52

1 SEK - 2,194.12 2,287.55 - 2,194.12 2,287.55 - 2,194.12 2,287.55

1 SGD 17,407.84 17,583.68 18,149.89 17,407.84 17,583.68 18,149.89 17,407.84 17,583.68 18,149.89

1 THB 625.29 694.77 721.46 625.29 694.77 721.46 625.29 694.77 721.46

1 USD 23,430.00 23,460.00 23,800.00 23,430.00 23,460.00 23,800.00 23,430.00 23,460.00 23,800.00

GIÁ VÀNG, TỶ GIÁ USD CÙNG BẬT TĂNG 
Được hỗ trợ bởi đà hồi phục nhẹ của thị trường thế giới, giá 

vàng miếng SJC ngày 8/2 bật tăng khá theo cả hai chiều giao dịch. 
Trong khi đó, tỷ giá USD tại các NHTM lại có xu hướng tăng mạnh.             

Mở cửa phiên ngày 8/2, giá vàng SJC của Công ty vàng bạc 
đá quý Sài Gòn niêm yết tại TP Hồ Chí Minh được giao dịch ở mức 
(mua vào-bán ra) 66,60-67,40 triệu đồng/lượng; tại Hà Nội và Đà 
Nẵng là 66,60- 67,42 triệu đồng/lượng.

So với sáng ngày 7/2, giá vàng tăng 200.000 đồng theo cả hai 
chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua/bán tiếp tục duy trì 
ở ngưỡng 800.000 đồng/lượng.

Giá vàng SJC tại Tập đoàn Doji niêm yết trên thị trường Hà Nội 
sáng ngày 8/2 ở mức 66,25 – 67,25 triệu đồng/lượng, tăng 50.000 
đồng/lượng theo chiều mua vào và tăng 150.000 đồng/lượng 
theo chiều bán ra so với sáng ngày 7/2.

Công ty Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC trên thị trường 
Hà Nội ở mức 66,45 – 67,25 triệu đồng/lượng, tăng 50.000 đồng/
lượng theo hai chiều giao dịch so với sáng ngày 7/2.

Giá vàng nhẫn thương hiệu ngày 8/2 bán ra vẫn duy trì phổ 
biến ở cận mốc 5,5 triệu đồng/chỉ.

Cụ thể, vàng nhẫn tròn trơn Phú Quý được niêm yết (mua 

-bán) ở mức 5,400 - 5,490 triệu đồng/chỉ.

Nhẫn tròn trơn tại Bảo tín Minh Châu có giá niêm yết mua vào 
5,417 triệu đồng/chỉ; bán ra 5,502 triệu đồng/chỉ.

Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của VND với 
USD, áp dụng cho ngày 8/2 ở mức 23.624 đồng, tăng 3 đồng so 
với ngày 7/2. 

Với biên độ +/-5% theo quy định, tỷ giá sàn là 22.443 VND/
USD, tỷ giá trần 24.805 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo đồng USD tại Sở Giao dịch NHNN ngày 8/2 
mua vào ở mức 23.450 VND/USD; bán ra là 24.780 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo đồng USD tại Vietcombank sáng ngày 8/2 
ở mức mua vào 23.460 đồng, bán ra 23.800 đồng, tăng 160 đồng 
theo cả hai chiều giao dịch so với sáng ngày 7/2.

BIDV thông báo tỷ giá đồng bạc xanh ở mức mua vào 23.490 
đồng, bán ra 23.790 đồng, tăng 155 đồng theo cả hai chiều giao 
dịch so với sáng ngày 7/2.

Báo giá USD (chuyển khoản) tại ACB ở mức mua vào 23.460 
đồng, bán ra 23.740 đồng, tăng 110 đồng theo chiều mua vào và 
tăng 130 đồng theo chiều bán ra so với sáng ngày 7/2.

(TH)

Kỳ hạn Thời gian Thị trường Đvt Giá

VÀNG

Giao ngay Ngày 07/02 New York USD/ounce 1872,5-1873,5

Giao T 03/2023 Ngày 07/02 New York USD/ounce 1872,65

Giao ngay Ngày 07/02 London USD/ounce 1870,70

Giao T 04/2022 Ngày 07/02 Mumbai INR/10 Gram 57170

Giao ngay 11h30 N.08/02 Châu Á USD/ounce 1876,9-1877,9

BẠC

Giao ngay Ngày 07/02 New York USD/ounce 22,15-22,25

Giao ngay Ngày 07/02 London USD/ounce 22,205

Giao T 03/2022 Ngày 07/02 Mumbai INR/kg 67324

Giao ngay 11h30 N.08/02 Châu Á USD/ounce 22,28-22,38

N.Trang Cà Mau
Bình 

Phước
Biên Hòa Huế

Công ty/CH KDVB nhà nước (vàng SJS tr.đ/lượng )
tăng (+)/giảm (-): 1.000 đ/lượng, lúc 10h00

Mua 66,60 66,60 66,58 66,60 66,57

Bán 67,42 67,42 67,42 67,40 67,43

Lãi suất TK tại
Vietcombank

(kỳ hạn 1 năm)

VND EUR

7,4% 0%

TIỀN TỆ - VÀNG
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TỶ GIÁ TÍNH CHÉO TRÊN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI NGÀY 08/02/2023

THỊ TRƯỜNG VÀNG THẾ GIỚI

Giá vàng dao động nhẹ 
Giá vàng thế giới dao động nhẹ trong bối cảnh giới đầu tư thận 

trọng đánh giá những nhận định từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang 
Mỹ (Fed) Jerome Powell về triển vọng chính sách nâng lãi suất.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 7/2 tại New York, giá vàng giao 
ngay nhích tăng 0,03% lên 1.885,4 USD/oz. Giá vàng giao kỳ hạn 
phiên này giảm 0,06% xuống 1.872,65 USD/oz.

Ông Powell nhận định rằng báo cáo việc làm mới nhất của Mỹ 
cho thấy quá trình đưa lạm phát về gần mức mục tiêu 2% sẽ “mất 
khá nhiều thời gian”, lưu ý rằng việc nâng lãi suất trong tương lai là 
điều cần thiết.

Sau bài phát biểu của ông Powell, đồng USD đã rút khỏi mức 
đỉnh 1 tháng, khiến giá vàng tăng tới 0,8% vào đầu phiên. Chốt 
phiên ngày 7/2, đồng USD giảm 0,27% xuống 103,34 điểm.

Chủ tịch Fed khu vực Minneapolis, Neel Kashkari, cho biết vào 
rằng Fed có thể sẽ phải nâng lãi suất lên ít nhất 5,4% để kiềm chế 
lạm phát.

Với việc quan chức Fed John Williams, Michael Barr và Christopher 
Waller sẽ phát biểu trong tuần này, họ sẽ nói về việc phải tiếp tục 
chống lạm phát, điều này sẽ củng cố lợi suất.

theo Bộ Lao động Mỹ, trong tháng 1/2023, kinh tế Mỹ có thêm 
517.000 việc làm, vượt xa dự báo 187.000 việc làm của các chuyên 
gia và cao hơn hẳn mức tăng 260.000 việc làm của tháng 12/2022

Thực tế này khiến nhiều người lo ngại Fed sẽ kéo dài thời gian 
thắt chặt chính sách tiền tệ.

Tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ cũng giảm mạnh xuống 3,4% so với dự 
báo là 3,6%. Đây là mức thất nghiệp thấp nhất kể từ tháng 5/1969.

Thị trường dự đoán Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất và duy trì trong 
thời gian dài khi thị trường lao động việc làm tại Mỹ vẫn rất tích cực. 
Fed nhiều khả năng sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ và kéo dài thời 
gian hơn dự kiến để đạt được mục tiêu đưa lạm phát về mức 2%.

Điều hành CSTT phải cân đối giữa các nhiệm 
vụ, mục tiêu đan xen 

Những kết quả nổi bật về điều hành chính sách tiền 
tệ (CSTT), kinh tế vĩ mô năm vừa qua, theo đánh giá 
của giới chuyên môn, đã góp phần khẳng định vị thế 
của Việt Nam trên trường quốc tế. Nhưng dự báo kinh tế 
thế giới năm 2023 sẽ tiếp tục đối mặt nhiều khó khăn, 
bất định như tăng trưởng toàn cầu giảm tốc, nhiều nền 
kinh tế lớn đối mặt với nguy cơ suy thoái; NHTW các 
nước vẫn thắt chặt CSTT để đối phó với lạm phát; cuộc 
xung đột Nga - Ukraine vẫn tiếp diễn cùng với bất ổn 
địa chính trị có nguy cơ lan rộng tại nhiều nơi trên thế 
giới... Nhiều tổ chức quốc tế đưa ra triển vọng kém lạc 
quan và liên tục giảm dự báo tăng trưởng kinh tế toàn 
cầu trong năm 2023.

TS. Võ Trí Thành cho rằng, năm 2023 vẫn còn đó 
những cơn gió ngược của năm cũ gây áp lực lên lạm 
phát, tỷ giá, lãi suất. Đồng thời, sự suy giảm của kinh 
tế thế giới và rất nhiều đối tác quan trọng của Việt Nam 
gây ảnh hưởng đến kinh tế trong nước, rõ nhất là trong 
lĩnh vực xuất khẩu và công nghiệp chế biến chế tạo.

Trong bối cảnh đó, điều hành CSTT phải cân đối 
giữa các nhiệm vụ, mục tiêu đan xen, thậm chí có thời 
điểm mâu thuẫn nhau trong việc kiểm soát lạm phát, 
ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ phục hồi kinh tế, ổn định 
thị trường tiền tệ, ngoại hối, đảm bảo an toàn hệ thống 
các TCTD, duy trì niềm tin của nhà đầu tư và người 
dân, nâng cao tính linh hoạt, tạo dư địa chính sách để 
tăng khả năng hấp thụ các cú sốc từ bên ngoài. Đây sẽ 
tiếp tục là thách thức đối với NHNN trong điều hành 
CSTT.

Chung quan điểm, TS. Nguyễn Đức Độ cho rằng, 
đối với NHNN, nhiệm vụ quan trọng nhất trong năm 
2023 là phải kiểm soát được lạm phát. Nếu để xảy ra 
tình trạng lạm phát cao, lãi suất sẽ tăng theo, tác động 
đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, theo đó 
tín dụng sẽ bị thu hẹp.

THEO DÒNG DỰ KIỆN

TIỀN TỆ - VÀNG

USD EUR JPY GBP CHF CAD AUD HKD

USD
- 1,0727 0,0076 1,2049 1,0845 0,7463 0,6959 0,1274

EUR
0,9322 - 0,0071 1,1232 1,0110 0,6957 0,6487 0,1188

JPY
131,0900 140,6202 - 157,9503 142,1646 97,8284 91,2255 16,7021

GBP
0,8299 0,8903 0,0063 - 0,9001 0,6194 0,5776 0,1057

CHF
0,9221 0,9891 0,0070 1,1110 - 0,6881 0,6417 0,1175

CAD
1,3400 1,4374 0,0102 1,6146 1,4532 - 0,9325 0,1707

AUD
1,4370 1,5415 0,0110 1,7314 1,5584 1,0724 - 0,1831

HKD
7,8487 8,4193 0,0599 9,4569 8,5118 5,8572 5,4619 -
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THAM KHẢO SỐ LIỆU THỐNG KÊ SƠ BỘ TỔNG HỢP TỪ SỐ LIỆU HẢI QUAN VỀ HÀNG HÓA VIỆT NAM XUẤT KHẨU 
SANG HÀ LAN NĂM 2022

THỐNG KÊ XUẤT NHẬP KHẨU

Mặt hàng chủ yếu

Tháng 12/2022 Năm 2022

Lượng (tấn) Trị giá (USD) Lượng (tấn) Trị giá (USD)

Tổng KNXK 861.578.322 10.430.448.389

Hàng thủy sản 16.331.245 268.427.845

Hàng rau quả 12.239.627 116.937.501

Hạt điều 4.184 25.947.193 53.368 296.510.548

Cà phê 4.282 11.071.596 30.333 68.925.674

Hạt tiêu 646 3.087.938 9.047 47.483.884

Gạo 1.559 991.435 13.087 8.685.467

Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc 3.836.027 52.901.460

Than các loại 138 26.856 11.520 4.048.947

Hóa chất 7.433.301 88.892.422

Sản phẩm hóa chất 814.260 8.591.460

Sản phẩm từ chất dẻo 15.574.175 164.783.099

Cao su 1.226 1.644.918 9.027 14.079.270

Sản phẩm từ cao su 3.018.263 31.367.207

Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù 23.647.128 269.143.103

Sản phẩm mây, tre, cói và thảm 3.214.348 23.008.171

Gỗ và sản phẩm gỗ 14.232.588 86.533.711

Hàng dệt, may 83.564.839 1.032.197.613

Giày dép các loại 81.339.015 1.064.281.210

Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày 1.834.973 23.220.729

Sản phẩm gốm, sứ 1.236.477 20.078.556

Sản phẩm từ sắt thép 7.733.025 180.373.309

Kim loại thường khác và sản phẩm 5.451.193 24.996.853

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện 178.394.222 2.496.678.843

Điện thoại các loại và linh kiện 47.265.343 808.828.400

Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện 5.728.748 81.208.712

Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác 203.879.370 2.027.219.317

Phương tiện vận tải và phụ tùng 30.197.207 328.079.334

Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận 20.950.868 249.651.561

Hàng hóa khác 50.892.144 543.314.185
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THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

TIN DOANH NGHIỆP, CỔ ĐÔNG

+ ELC - CTCP Công nghệ - Viễn 
thông Elcom - Ông Nguyễn Đức 
Thiện, Phó chủ tịch HĐQT đã mua vào 
100.000 cổ phiếu ELC trong hai phiên 
ngày 01 và 02/2 theo phương thức 
khớp lệnh. Sau giao dịch, ông Thiện 
đã nâng sở hữu tại ELC lên hơn 1,28 
triệu cổ phiếu, tỷ lệ 2,18%.

+ MAC - CTCP Cung ứng và Dịch 
vụ Kỹ thuật Hàng hải - Ông Nguyễn 
Văn Trúc, Ủy viên HĐQT đã bán toàn 
bộ hơn 1,21 triệu cổ phiếu MAC sở 
hữu, tỷ lệ 8,03%. Giao dịch đã thực 
hiện trong ngày 02/2.

+ BMP - CTCP Nhựa Bình Minh - 
Nawaplastic Industries Co, Ltd, Công 
ty mẹ đăng ký mua hơn 426.000 cổ 
phiếu BMP từ ngày 08/2 đến 09/3 
theo phương thức thỏa thuận và khớp 
lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, 
Nawaplastic Industries sẽ nâng sở 
hữu tại BMP lên hơn 45,01 triệu cổ 
phiếu, tỷ lệ 54,99%.

+ BCF - CTCP Thực phẩm Bích Chi - 
Ông Phạm Hoàng Thái, Ủy viên HĐQT 
đăng ký mua 150.000 cổ phiếu BCF 
từ ngày 08/2 đến 07/3 theo phương 
thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện 
tại, ông Thái đang nắm giữ hơn 1,29 
triệu cổ phiếu BCF, tỷ lệ 4,65%.

+ TPB - Ngân hàng TMCP Tiên 
Phong – TPBank - Ngày 20/2 là ngày 
giao dịch không hưởng quyền nhận cổ 
tức, ngày đăng ký cuối cùng là 21/2. 
Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền 
mặt theo tỷ lệ 25%, thanh toán bắt 
đầu từ ngày 03/3/2023.

+ HPG - CTCP Tập đoàn Hòa Phát 
- Dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ 
đông thường niên 2023 vào 8h30’ 
ngày 30/3/2023 tại Hội trường Grand 
Ballroom, Khách sạn Melia Hà Nội, số 
44b Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, 
TP. Hà Nội. 

+ DCM - CTCP Phân bón Dầu khí 
Cà Mau - Thông báo chỉ tiêu kinh 
doanh năm 2023 với tổng doanh thu 
hợp nhất hơn 13.458 tỷ đồng, lợi 

nhuận sau thuế hợp nhất hơn 1.383 
tỷ đồng, cổ tức 16%/vốn điều lệ.

+ TTC - CTCP Gạch men Thanh 
Thanh - Ngày 01/3 là ngày giao dịch 
không hưởng quyền nhận cổ tức 
năm 2022, ngày đăng ký cuối cùng 
là 02/3. Theo đó, cổ tức sẽ được trả 
bằng tiền mặt theo tỷ lệ 12%, thanh 
toán bắt đầu từ ngày 28/3/2023.

+ VNC - CTCP Tập đoàn Vinacontrol 
- Thông báo kết quả kinh doanh năm 
2022 với tổng doanh thu hợp nhất 
hơn 631,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau 
thuế hơn 37 tỷ đồng. 

+ VPI - CTCP Đầu tư Văn Phú - 
Invest - Ngày 17/2 tới đây sẽ chốt 
danh sách tạm ứng cổ tức năm 2022 
bằng tiền mặt. Ngày giao dịch không 
hưởng quyền là 16/2/2023. Tỷ lệ 
thực hiện là 10%, tương ứng với mỗi 
cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận 
1.000 đồng. Thời gian thanh toán dự 
kiến vào 27/02/2023.

+ THI - CTCP Thiết bị Điện - Dự 
kiến mua lại trước hạn tối đa 1.200 
trái phiếu đang lưu hành có mã 
THIH2126001, được phát hành ngày 
31/12/2021, mệnh giá 100 triệu 
đồng/trái phiếu. Tổng giá trị mua lại 
theo mệnh giá là 120 tỷ đồng. Thời 
gian dự kiến tổ chức mua lại vào ngày 
24/02/2023.

+ FIR - CTCP Địa ốc First Real - 
Thông báo chốt quyền trả cổ tức năm 
2021 bằng cổ phiếu. Ngày giao dịch 
không hưởng quyền là 13/02/2023. 

Với hơn 44,6 triệu cp đang lưu 
hành và tỷ lệ thực hiện 20%, ước tính 
FIR cần phát hành hơn 8,9 triệu cp 
mới để hoàn tất chi trả cho cổ đông, 
qua đó nâng vốn điều lệ lên hơn 535 
tỷ đồng.

+ APF - CTCP Nông sản Thực 
phẩm Quảng Ngãi - Sẽ tạm ứng cổ 
tức đợt 1/2022 bằng tiền với tỷ lệ 
15%. Ngày giao dịch không hưởng 
quyền là 23/02. Thời gian thanh toán 
là 10/03/2023.

+ HVH - CTCP Đầu tư và Công 

nghệ HVC - Ông Trần Hữu Đông, Chủ 
tịch HĐQT đã mua vào hơn 200.000 
cổ phiếu HVH từ ngày 12/1 đến 06/2 
theo phương thức khớp lệnh. Sau 
giao dịch, ông Đông đã nâng sở hữu 
tại HVH lên hơn 8,1 triệu cổ phiếu, tỷ 
lệ 21,93%. 

+ TGG - CTCP Louis Capital - Ông 
Ngô Quang Tuấn, cổ đông lớn đã mua 
vào 166.000 cổ phiếu TGG trong 
ngày 03/2. Sau giao dịch, ông Tuấn 
đã nâng sở hữu tại TGG lên hơn 2,26 
triệu cổ phiếu, tỷ lệ 8,3%.

+ CMX - CTCP Camimex Group 
- Ông Hà Văn Bằng, cổ đông lớn đã 
mua vào 220.000 cổ phiếu CMX trong 
ngày 06/2. Qua đó, nâng sở hữu tại 
CMX lên hơn 17,51 triệu cổ phiếu, tỷ 
lệ 17,19%.

+ NVL - CTCP Tập đoàn Đầu tư 
Địa ốc Nova – Novaland - Bà Bùi Cao 
Ngọc Quỳnh, con ông Bùi Thành Nhơn 
– Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 44,5 
triệu cổ phiếu NVL từ ngày 10/2 đến 
10/3 theo phương thức thỏa thuận và 
khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành 
công, bà Quỳnh sẽ nâng sở hữu tại 
NVL lên hơn 46,78 triệu cổ phiếu, tỷ 
lệ gần 2,4%. 

Ở chiều ngược lại, ông Bùi Xuân 
Huy – Thành viên HĐQT của NVL 
đăng ký bán hơn 14,79 triệu cổ phiếu 
NVL cùng thời gian và phương thức 
nêu trên, qua đó, muốn giảm sở hữu 
tại NVL xuống còn hơn 57,8 triệu cổ 
phiếu, tỷ lệ 2,96%.

+ KOS - CTCP Kosy - Ông Nguyễn 
Quốc Hưng, Kế toán trưởng đăng ký 
mua 350.000 cổ phiếu KOS từ ngày 
09/2 đến 09/3 theo phương thức thỏa 
thuận và khớp lệnh. Hiện tại, ông 
Hưng chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu 
KOS nào. 

Cùng thời gian và phương thức 
giao dịch, bà Hoàng Thị Yến, em dâu 
của ông Nguyễn Việt Cường – Chủ 
tịch HĐQT của KOS đăng ký mua 
250.000 cổ phiếu KOS.

(Cafef.vn tổng hợp)
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THAM KHAÛO GIAÙ RAU, CUÛ, QUAÛ TREÂN MOÄT SOÁ THÒ TRÖÔØNGTHAM KHẢO GIÁ NÔNG SẢN TẠI TỈNH AN GIANG NGÀY 08/02/2023 (NGUỒN: SỞ NN&PTNT AN GIANG)

Tên mặt hàng ĐVT Giá mua của thương lái 
(đồng)

Giá bán tại chợ
(đồng)

Giá (+)(-) so với 
ngày trước

Lúa gạo

- Nếp AG (khô) Kg -   

- Nếp Long An (khô) Kg -   

- Lúa IR 50404 kg 6.400 - 6.600

Lúa tươi

 

- Lúa Đài thơm 8 kg 6.700 - 6.900  

- Lúa OM 5451 kg 6.400 - 6.600  

- Lúa OM 18 Kg 6.700 - 6.800  

- Nàng Hoa 9 kg 6.800 - 7.100  

- Lúa Nhật kg 7.800 - 7.900  

- Lúa IR 50404 (khô) kg -
Lúa khô

 

- Lúa Nàng Nhen (khô) kg 12.000 - 13.000  

- Nếp ruột kg  14.000 - 15.000  

- Gạo thường kg  11.500 - 12.500  

- Gạo Nàng Nhen kg  22.000  

- Gạo thơm thái hạt dài kg  18.000 - 19.000  

- Gạo thơm Jasmine kg  15.000 - 16.000  

- Gạo Hương Lài kg  19.000  

- Gạo trắng thông dụng kg  14.500  

- Gạo Nàng Hoa kg  17.500  

- Gạo Sóc thường kg  14.500  

- Gạo Sóc Thái kg  18.000  

- Gạo thơm Đài Loan kg  20.000  

- Gạo Nhật kg  20.000  

- Cám kg  7.000 - 8.000  

Thịt, trứng

- Gà hơi (gà ta) kg 90.000 - 95.000   

- Gà hơi (gà công nghiệp) - gà ta lai kg 75.000 - 80.000   

- Thịt bò kg  220.000 - 240.000  

- Vịt nguyên con làm sẵn kg  85.000 - 90.000  

- Gà ta nguyên con làm sẳn kg  120.000 - 130.000  

- Trứng gà công nghiệp Trứng  3.200 - 3.300  

- Trứng vịt Trứng  3.000 - 3.200  

- Thịt heo đùi kg  110.000 - 120.000  

- Thịt ba rọi kg  110.000 - 120.000  

- Thịt heo nạc kg  110.000 - 120.000  

THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA
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THAM KHAÛO GIAÙ RAU, CUÛ, QUAÛ TREÂN MOÄT SOÁ THÒ TRÖÔØNGTHAM KHẢO GIÁ NÔNG SẢN TẠI TỈNH AN GIANG NGÀY 08/02/2023 (NGUỒN: SỞ NN&PTNT AN GIANG)

Tên mặt hàng ĐVT Giá mua của thương lái 
(đồng)

Giá bán tại chợ
(đồng)

Giá (+)(-) so với 
ngày trước

Đậu, mè

- Đậu nành loại 1 kg  26.000  

- Đậu nành loại 2 kg  24.000  

- Đậu xanh loại 1 kg 23.000 38.000  

- Đậu xanh loại 2 kg  35.000  

- Đậu phộng loại 1 kg  50.000  

- Đậu phộng loại 2 kg  47.000  

- Đậu phộng tươi (còn vỏ) kg 13.000  -  

- Mè ruột (trắng) kg  65.000  

- Mè vàng kg 30.000 45.000  

- Mè đen kg 32.000 52.000 - 55.000  

- Bắp lai (khô) kg 6.000 9.000 +1.000

Rau, củ, quả

- Cải xanh kg 6.000 12.000 - 2.000

- Cải ngọt kg 8.000 16.000  

- Cải thìa Kg 8.000 16.000 +2.000

- Rau muống kg 6.000 12.000 -1.000

- Rau mồng tơi kg 6.000 12.000 -1.000

- Xà lách kg 7.000 16.000 +2.000

- Hành lá kg 13.000 30.000 +1.000

- Củ cải trắng kg 5.000 12.000  

- Dưa leo kg 9.000 20.000 -3.000

- Khoai cao (loại 1) kg 30.000 50.000  

- Nấm rơm kg 50.000 - 55.000 75.000 - 80.000  

- Bắp cải trắng kg 5.000 12.000 -3.000

- Đậu que Kg 12.000 22.000 +1.000

- Đậu đũa Kg 8.000 16.000  

- Cà tím kg 14.000 26.000 +2.000

- Bí đao kg 10.000 20.000  

- Bí rợ (bí đỏ non) kg 7.000 14.000 +2.000

- Bí rợ (bí đỏ già) kg 7.000 14.000  

- Ớt kg 35.000 55.000  

- Kiệu kg 16.000 34.000  

- Gừng kg 7.000 14.000  

- Đậu bắp kg 8.000 - 10.000 18.000 -1.000

- Khổ qua kg 11.000 20.000 +1.000

THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA
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DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA THẾ GIỚI 
NGÀY 07/02/2023

THAM KHẢO GIÁ HÀNG HÓA TRÊN CÁC THỊ TRƯỜNG 
KỲ HẠN THẾ GIỚI NGÀY 07/02/2023

NGŨ CỐC

+ GẠO

Tại Thái Lan (USD/T, FOB)

Gạo trắng 100% loại B 526  

Gạo trắng 5% tấm 511  

Gạo trắng 25% tấm 500 

Tại Chicago (Mỹ), gạo thô, USD/Cwt

Giao 03/2023 17,475        

Giao 05/2023 17,78 

+ LÚA MỲ 

Tại Chicago, USD/BUSHEL

(1 tấn = 36,744 Bushel)

Giao 03/2023 7,4975

Giao 05/2023 7,6125

+ NGÔ

Tại Chicago, USD/Bushel

(1 tấn = 36,744 Bushel)

Giao 03/2023 6,74 

Giao 05/2023 6,73  

THỰC PHẨM

+DẦU VÀ HẠT CÓ DẦU

Tại Chicago:

Đậu tương, USD/Bushel

(1 tấn = 36,744 Bushel)

Giao 03/2023 15,1525

Giao 05/2023 15,1025

Dầu đậu tương, USD/lb (1lb = 0,454 kg)

Giao 03/2023 60,89

Giao 05/2023 60,98

Khô đậu tương, USD/tấn

Giao 03/2023 481,4

Giao 05/2023 467,7

Tại New York:

Bơ, UScent/lb

Giao 02/2023 239

Pho mát, USD/lb (khối)

Giao 03/2023 1,805

THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA

* Giá đường và cà phê cùng tăng
Đường thô kỳ hạn tháng 3 đóng cửa tăng 0,9% lên 

20,84 US cent/lb.
Các nhà đầu tư ngày càng nghi ngờ về những cảnh báo 

chính thức rằng nguồn cung từ Ấn Độ, nước xuất khẩu lớn 
thứ hai thế giới sẽ gây thất vọng trong niên vụ này.

Đường trắng kỳ hạn tháng 3 tăng 8,8 USD hay1,6% lên 
558,4 USD/tấn.

Trong khi đó, giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 3 đóng 
cửa tăng 0,8% lên 1,7705 USD/lb.

Thị trường tiếp tục nhận được hỗ trợ từ những lo ngại 
rằng sản lượng vụ năm nay của Brazil có thể ít hơn dự kiến 
trước đây và sự phục hồi trong dự trữ được ICE chứng 
nhận có thể đuối dần dưới 1 triệu bao.

Colombia, nước trồng cà phê arabica sạch hàng đầu 
thế giới đã sản xuất 868.000 bao cà phê arabica sạch trong 
tháng 1, tương đương sản lượng cùng tháng năm trước đó.

Cà phê robusta kỳ hạn tháng 5 tăng 35 USD hay 1,7% 
lên 2.075 USD/tấn.

* Giá cao su Osaka giảm
Giá cao su Nhật Bản giảm do đồng JPY mạnh lên khiến 

các hàng hóa đắt hơn cho người mua bằng các đồng tiền 
khác, trong khi thị trường Thượng Hải tăng đưa ra một số 
hỗ trợ.

Hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 7 trên sàn giao dịch 
Osaka đóng cửa giảm 0,8 JPY hay 0,4% xuống 225,7 JPY ( 
1,71 USD)/kg.

Tại Thượng Hải cao su giao tháng 5 tăng 30 CNY lên 
12.715 CNY (1.874 USD)/tấn.

Tiền lương thực tế của Nhật Bản tăng lần đầu tiên trong 
9 tháng nhờ khoản tiền thưởng lớn, nhưng vẫn chưa chắc 
chắn việc tăng lương có tiếp tục duy trì sự phục hồi kinh tế 
Nhật Bản không.

Nhu cầu cao su của Trung Quốc không được cải thiện 
như kỳ vọng khi thị trường trở lại sau kỳ nghỉ lễ và việc lo sợ 
suy thoái kinh tế toàn cầu ngày càng lớn vẫn chưa dịu bớt.

* Đồng tăng giá
Giá đồng tăng từ mức thấp nhất 4 tuần do USD ngừng 

tăng và chứng khoán toàn cầu ổn định sau khi bị bán tháo.
Số liệu việc làm của Mỹ mạnh trong tuần trước đã làm 

dấy lên nỗi ám ảnh về lãi suất cao hơn dự kiến, khiến thị 
trường thận trọng và thúc đẩy USD.

Đồng giao sau ba tháng trên sàn giao dịch kim loại 
London (LME) tăng 0,7% lên 8.932,5 USD/tấn, tăng từ mức 
thấp 8.808 USD trong phiên liền trước.

* Giá dầu tăng mạnh
Giá dầu tăng hơn 3% sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên 

bang Mỹ giảm bớt lo ngại của thị trường về việc tăng lãi 
suất, trong khi nhu cầu phục hồi tại Trung Quốc cũng thúc 
đẩy giá.

Chốt phiên 7/2, dầu thô Brent tăng 2,7 USD/thùng hay 
3,3% lên 83,69 USD/thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ tăng 
3,03 USD hay 4,1% lên 77,14 USD/thùng.
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Sữa loại III, USD/cwt

Giao 03/2023 17,41

Bột whey khô, UScent/lb

Giao 03/2023 37,875

Sữa khô không béo, UScent/lb

Giao 02/2023 125   

ĐỒ UỐNG

+ĐƯỜNG

Tại New York, đường thô, hợp đồng số 11, USD/lb

Giao 03/2023 0,2084

Giao 05/2023 0,1968

Tại London (LIFFE), USD/tấn

Giao 03/2023 560  

+CÀ PHÊ

Tại New York, Arabica, USD/lb

(1lb = 0,454 kg)

Giao 03/2023 1,7705

Giao 05/2023 1,7735

Tại London (LIFFE), Robusta, USD/tấn

Giao 03/2023 2.082

+CA CAO

Tại New York, USD/tấn

Giao 03/2023 2.581

Giao 05/2023 2.614     

Tại London, GBP/tấn:

Giao 03/2023 2.031

NGUYÊN LIỆU THÔ

+BÔNG, Tại New York, Uscent/lb

(1lb = 0,454 kg)

Giao 03/2023 85,63

Giao 05/2023 86,38

+GỖ CHICAGO,

USD/1000 Board FEET

Giao 03/2023 469,5

Giao 05/2023 485,1

+CAO SU 

Tại Malaysia, FOB,  Uscent/kg

SMRCV 219,9 

SMRL 217,5 

SMR5 143,5 

SMR10 141,1 

SMR20 140,65

Mủ ly tâm (sen/kg) 546,5

KIM LOẠI  & NGUYÊN LIỆU KHAI MỎ

+ Kim loại cơ bản 

Đồng:

Tại New York, USD/lb

Giao 02/2023 4,0885

Tại Thượng Hải, NDT/tấn

Giao ngay 67.910

Tại London, LME, USD/tấn

Kỳ hạn 3 tháng 8.925   

Nhôm London, LME, USD/tấn

Kỳ hạn 3 tháng 2.524,5

Chì London, LME, USD/tấn

Kỳ hạn 3 tháng 2.098 

Kẽm London, LME, USD/tấn:

Kỳ hạn 3 tháng 3.136,5

Nickel London, LME, USD/tấn:

Kỳ hạn 3 tháng 27.248  

Thiếc London, LME, USD/tấn:

Kỳ hạn 3 tháng 27.071

NĂNG LƯỢNG

+DẦU MỎ VÀ SẢN PHẨM

Tại London, dầu thô Brent, USD/thùng

Giao 04/2023 83,69

Tại New York:

-Dầu Light Sweet Crude, USD/thùng

Giao 03/2023 77,14

Gasoline RBOB, UScent/gallon

Giao 03/2023 245,68

-Heating oil , UScent/gallon

Giao 03/2023 290,44

Tại Tokyo

Gasoline, Yên/kiloliter

Giao 03/2023 73.000

Giao 04/2023 73.000

Kerosene, Yên/kiloliter

Giao 03/2023 75.000

Giao 04/2023 75.000 

Dầu thô, Yên/kiloliter

Giao 02/2023 66.300

Giao 03/2023 65.030

THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA
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+ HortEx Vietnam 2023
Thời gian từ ngày 01 – 03/03/2023. Địa điểm: Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Quận 7, TP. HCM. Triển lãm 

& hội nghị quốc tế lần thứ 5 về công nghệ sản xuất và chế biến Rau, Hoa, Quả tại Việt Nam là điểm giao thương toàn diện và hiệu 
quả nhất để tìm kiếm đối tác và mở rộng cơ hội kinh doanh trong lĩnh vực Rau, Hoa, Quả tại Việt Nam. Tiếp tục phát huy vai trò 
là “Diễn đàn B2B duy nhất về lĩnh vực hoa và rau quả tại Việt Nam”, HortEx Vietnam 2023 hứa hẹn được phát triển với quy mô lớn 
hơn, với nhiều đơn vị tham gia chất lượng và các chương trình bên lề thiết thực trong suốt 3 ngày triển lãm. Chi tiết liên hệ: Ban tổ 
chức tại Việt Nam: Công ty TNHH MTV Dịch vụ Quảng cáo và Triển lãm Minh Vi (VEAS). Địa chỉ: Tầng 8, Phòng 805, Tòa nhà Hà 
Đô, Số 2 Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh. Email: info@veas.com.vn, Tel: (+84) 28 3848 8561, Website: www.
hortex-vietnam.com

+ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023
Thời gian dự kiến: từ ngày 10/3 - 14/3/2023. Lễ hội có chủ đề “Đắk Lắk - Điểm đến của cà phê thế giới” sẽ được tổ chức tại thành 

phố Buôn Ma Thuột và một số địa phương trong tỉnh. Các hoạt động chính của lễ hội, gồm: Lễ khai mạc; Hội nghị xúc tiến đầu tư 
tỉnh Đắk Lắk; Hội chợ triển lãm chuyên ngành cà phê; Hội thảo phát triển cà phê đặc sản Việt Nam; Hội nghị kết nối giao thương 
quốc tế; Triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề “Văn hóa cà phê Việt Nam”; Triển lãm trưng bày, Hội thi sinh vật cảnh Đắk Lắk. Bên 
cạnh đó là các hoạt động quảng bá, tôn vinh: Lễ hội đường phố; Hội nhà nông đua tài; Cuộc thi “Cà phê đặc sản Việt Nam năm 2023; 
Lễ hội ánh sáng; Ngày hội cà phê miễn phí; Ngày hội văn hóa cà phê Buôn Ma Thuột tại thành phố Hồ Chí Minh; Hội thi chế tác 
các sản phẩm mỹ nghệ từ cây cà phê; Cuộc thi video clip giới thiệu về cà phê Buôn Ma Thuột; Chương trình biểu diễn của các đoàn 
nghệ thuật chuyên nghiệp. Ngoài ra, còn có hoạt động hành trình du lịch: Hội voi Buôn Đôn; Hội đua thuyền độc mộc huyện Lắk; 
tổ chức các tour du lịch trải nghiệm, khám phá các sản phẩm du lịch mới; biểu diễn vở ca kịch “Khát vọng Dam Săn” và một số ca sĩ 
là người con của Đắk Lắk...

+ Vifa Expo 2023 - Hội chợ Quốc tế đồ gỗ và thủ công mỹ nghệ Việt Nam 2023
Thời gian: 10 - 13/03/2022. Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) 799 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7, 

TP.HCM. Ngành hàng trưng bày: Vật dụng trang trí: tranh, bình hoa, khay, đèn bàn, đồng hồ, khung gương, biểu tượng, tượng nghệ 
thuật, đế nến, chăn ga (ra) gối nệm, màn rèm, khăn bàn, giấy dán tường, thảm, hoa giả,…; Hàng quà tặng lưu niệm, thủ công mỹ 
nghệ, sơn mài, gỗ mỹ nghệ,… ; Đồ gỗ ngoài trời và trong nhà: bàn ghế, giường tủ kệ, bếp, ván sàn, cửa,… ; Hàng trang trí sân vườn, 
cây xanh trong nhà. Dịch vụ tư vấn kiến trúc, thiết kế thi công trang trí nội – ngoại thất. Dịch vụ hỗ trợ: trang thiết bị âm thanh, ánh 
sáng, hệ thống cửa, thiết bị an ninh, báo cháy, nhà bếp,…

+ VIETNAM EXPO 2023 IN HANOI - Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam tại Hà Nội
Thời gian: Từ ngày 05-08/5/2023. Địa điểm: Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE), 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Ngành hàng 

trưng bày: Máy móc - Thiết bị; Thiết bị Điện - Điện Tử; Thực phẩm - Đồ uống; Khu gian hàng Quốc tế; Các DN "Thương hiệu Quốc 
gia". Chi tiết liên hệ: Ban tổ chức tại Việt Nam: Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại Vinexad. Số 9 Đinh Lễ - Q.Hoàn 
Kiếm – Hà Nội. ĐT (84-24) 39340474, Email: expo@vinexad.com.vn

+ VietShrimp 2023 - Hội chợ Triển lãm Quốc tế Công nghệ ngành tôm Việt Nam
Thời gian: Từ 12 - 14/4/2023. Địa điểm: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ (CPA). Địa chỉ: 

108A Lê Lợi, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. Dự kiến 200 gian hàng của các doanh nghiệp trong và ngoài nước về 
ngành tôm nói riêng và thủy sản nói chung. Các gian hàng sẽ được chia thành những không gian trưng bày hấp dẫn, dễ tham quan, 
như: Khu giới thiệu công nghệ, thiết bị máy móc, Khu trưng bày và giới thiệu các sản phẩm chế phẩm sinh học, thức ăn, thuốc thú 
y, giống, dịch vụ phục vụ ngành tôm… Chi tiết liên hệ: Ban tổ chức tại Việt Nam: Địa chỉ: Phòng 303, tầng 3, nhà A7, số 10 Nguyễn 
Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội. Email: vietshrimp@gmail.com, Điện thoại: (+84.24) 6686 5979, Hotline:  (+84) 944 663 828

+ Triển lãm Analytica Vietnam 2023 – Triển lãm Quốc tế về Phân tích, Thí nghiệm, Chẩn đoán và Công nghệ Sinh học năm 
2023

Thời gian: 19 – 21/04/2023. Địa điểm: Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn – SECC - 799 Nguyễn Văn Linh, Tân Phú, Quận 
7, Thành phố Hồ Chí Minh. Chủ đề của Triển lãm: “Phân tích, Thí nghiệm, Chẩn đoán và Công nghệ Sinh học”. Ngành hàng trưng 
bày: Thiết bị thí nghiệm, phân tích, kiểm định trong các lĩnh vực sản xuất Dược phẩm, Thực phẩm, Phân bón, Hóa chất, Bệnh viện, 
Môi trường, Dệt may, Điện, Điện tử, Tự động hóa, Vật liệu, Nông nghiệp, Công nghệ Sinh học,… Chi tiết liên hệ: Ban tổ chức tại 
Việt Nam: VNEES - Công ty TNHH Dịch vụ Triển lãm và Sự kiện Việt Nam. Tầng 5, Tòa A Goldseason số 47 Nguyễn Tuân, Thanh 
Xuân,  Hà Nội. Tel: +84 243 2022 060. Ms. Đỗ Dung - Trưởng dự án  - HP: 0973 583 572 - Email: dung.do@analyticavietnam.
com.vn. Ms. Thùy Dương - Trợ lý Trưởng dự án - 0968 439 806 - Email: duong@analyticavietnam.com.vn. Website: https://www.
analyticavietnam.com/ hoặc https://vnees.com

+ VietAd 2023 - Hà Nội
Thời gian: 20-22/04/2023. Địa điểm: Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc tế I.C.E. Địa chỉ: 91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà 

Nội, Việt Nam. Triển lãm mở cửa cho khách tham quan từ 09h00 – 18h00. Ngành hàng trưng bày: triển lãm trưng bày đa dạng các 
loại máy móc, thiết bị, vật tư chuyên ngành quảng cáo như máy móc ngành quàng cáo, công nghệ LED, thiết bị, vật liệu, quà tặng 
quảng cáo, dịch vụ in ấn, thi công quảng cáo… Ban tổ chức: Công ty CP Quảng cáo và Xúc tiến Thương mại Đông Nam. Địa chỉ: Lầu 
1, Cao ốc Hoàng Việt, 34 Hoàng Việt, P.4, Quận Tân Bình, TP.HCM. Điện thoại: (84-28) 39910954 - 39910955 - 39910956, Hotline: 
+84 938 592 539.


