Cán cân thương mại thâm hụt 217 triệu USD nửa tháng đầu năm
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Cán cân thương mại thâm hụt 217 triệu USD nửa tháng đầu năm [1]

Số liệu từ Tổng cục Hải quan hôm qua (21.1) cho thấy trong
nửa tháng 1, cán cân thương mại cả nước đã thâm hụt đến 217 triệu USD, tỷ lệ nhập siêu chiếm
3,6% kim ngạch xuất khẩu.

Đặc biệt, trong khi khối các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) thặng dư 559 triệu USD thì khối
DN trong nước bị thâm hụt đến 776 triệu USD. Tổng kim ngạch xuất khẩu của VN trong kỳ 1 của
tháng 1 (15 ngày đầu tháng) đạt 5,95 tỉ USD, tăng 3,6% (tương ứng tăng 205 triệu USD) so với cùng
kỳ năm 2015. Xuất khẩu tăng chủ yếu các nhóm: hàng dệt may tăng 66,5 triệu USD; máy móc thiết
bị, dụng cụ, phụ tùng tăng 58,2 triệu USD; hàng rau quả tăng 44,4 triệu USD, giày dép các loại tăng
38,1 triệu USD; gạo tăng 33,8 triệu USD.

Bên cạnh đó, các nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu giảm là phương tiện vận tải và phụ tùng giảm
20,8 triệu USD, sắt thép các loại, máy ảnh, máy quay phim và linh kiện ở mức hơn 13 triệu USD...
Kim ngạch nhập khẩu trong nửa tháng 1 đạt 6,17 tỉ USD, giảm 0,5% so cùng kỳ (tương ứng giảm 29
triệu USD). Tuy nhiên, so với kỳ 2 tháng 12.2015, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả
nước trong kỳ 1 của tháng 1 đã giảm 16,8 (tương ứng 2,45 tỉ USD).
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