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Theo số liệu mới nhất, Nhật Bản đạt thặng dư thương mại hàng hóa 113,64 tỷ yen (1,02 tỷ USD)
trong tháng 8, trong bối cảnh xuất khẩu của nước này tăng mạnh nhất trong gần bốn năm qua.

Báo cáo sơ bộ từ Bộ Tài chính cho thấy xuất khẩu của Nhật Bản trong tháng 8/2017 đạt 6.280 tỷ yen,
tăng 18,1% so với cùng kỳ năm trước và tăng nhanh nhất kể từ tháng 11/2013 và cao hơn dự đoán
(tăng 14,7%) của các chuyên gia tham gia cuộc thăm dò của hãng tin Reuters. Nhập khẩu của Nhật
Bản trong tháng này tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn so với mức dự đoán trung bình là
11,8%, lên 6.160 tỷ yen.

Xuất khẩu được cho là có thể tiếp tục tăng giữa bối cảnh nền kinh tế toàn cầu vẫn khá vững ổn. Lạm
phát Nhật Bản hiện duy trì ở mức thấp mặc dù nền kinh tế đã có dấu hiệu đi lên.

Xuất khẩu của Nhật Bản sang thị trường Mỹ trong tháng 8/2017 tăng 21,8% so với cùng kỳ năm 2016
lên 1.180 tỷ yen, nhờ sự gia tăng trong xuất khẩu ô tô, phụ tùng ô tô và thiết bị sản xuất chất bán
dẫn, trong khi nhập khẩu từ Mỹ chỉ tăng 5,7%, giúp đưa thặng dư thương mại của Nhật Bản với Mỹ
lên 534,7 tỷ yen.

Nhật Bản ghi nhận thâm hụt thương mại 239,84 tỷ yen với Trung Quốc, với xuất khẩu tăng 25,8% lên
1.220 tỷ yen và nhập khẩu tăng 11% lên 1.460 tỷ yen.

Tuy nhiên, Nhật Bản đạt thặng dư thương mại 514,46 tỷ yen với thị trường châu Á. Đất nước này bị
thâm hụt thương mại 84,56 tỷ yen với Liên minh châu Âu (EU) trong tháng 8/2017.
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