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Thủy sản Việt Nam 
Hiệp định EVFTA mở rộng cửa vào thị trường EU 
 

 Hiệp định EVFTA sẽ xóa bỏ ngay 50% số dòng thuế của thủy sản Việt Nam xuất khẩu sang EU 

— Tại phiên họp sáng 8/6, Quốc hội Việt Nam đã biểu quyết và phê chuẩn Hiệp định Thương 

mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA). Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành 

có liên quan tổ chức thực hiện và hoàn thành các thủ tục cần thiết. Hiệp định dự kiến có 

hiệu lực từ ngày 1/8 tới, tức ngày đầu tiên của tháng thứ hai sau khi hai bên hoàn tất việc 

phê chuẩn. Theo đó, khoảng 50% số dòng thuế của nhóm thủy sản sẽ được xóa bỏ ngay sau 

khi hiệp định có hiệu lực, 50% số dòng thuế còn lại sẽ được xóa bỏ theo lộ trình từ 3 đến 7 

năm. EU là một trong những thị trường chính của thủy sản Việt Nam, với giá trị xuất khẩu 

thủy sản năm 2019 đạt 1.25 tỷ USD và chiếm tỷ trọng 15% tổng xuất khẩu thủy sản của Việt 

Nam. 

 

Tôm đông lạnh được hưởng lợi lớn với thuế nhập khẩu được xóa bỏ từ tháng 8 

— Ngay sau khi Hiệp định có hiệu lực vào tháng 8 tới, tôm đông lạnh sẽ được giảm từ mức thuế 

4.2% hiện tại về 0%. Điều này tạo điều kiện để tôm Việt Nam giành thêm thị phần tại thị 

trường châu Âu, tăng sức cạnh tranh với tôm Ấn Độ. Tôm đông lạnh tại thị trường châu Âu 

khá nhạy cảm về giá, trong đó Việt Nam đứng thứ 3 với 9% thị phần, Ecuador chiếm 25% thị 

phần và Ấn Độ là 15%. Tôm đông lạnh của Ecuador được miễn thuế nhập khẩu từ năm 2017 

đến nay, trong khi tôm đông lạnh Việt Nam và Ấn Độ đang cùng chịu mức thuế 4.2%. Đối với 

tôm chế biến, thuế nhập khẩu sẽ giữ nguyên tới năm 2025 mới bắt đầu giảm dần về 0%. Tuy 

vậy, Việt Nam có thể sẽ tiếp tục chiếm lĩnh phân khúc này với khoảng 1/3 thị phần (cạnh 

tranh chủ yếu với tôm đánh bắt) khi thị hiếu tiêu dùng tại thị trường châu Âu đang chuyển 

từ tôm đánh bắt sang tôm nuôi trồng. 

 

Quy định chặt chẽ hơn về chất lượng của EVFTA tạo cơ hội cải thiện hình ảnh cá tra Việt Nam 

— EVFTA sẽ giảm dần thuế nhập khẩu cá tra phi lê đông lạnh từ mức 5.5% hiện tại về 0% vào 

năm 2023. Bên cạnh đó, EVFTA cũng đưa ra những quy định chặt chẽ hơn về tiêu chuẩn chất 

lượng và bảo vệ môi trường, tạo cơ hội để cải thiện hình ảnh cá tra Việt Nam tại thị trường 

này. Người tiêu dùng tại châu Âu từ lâu đã e ngại mua cá tra Việt Nam do xem đây là loài cá 

chất lượng thấp được nuôi trong điều kiện kém vệ sinh và gây ảnh hưởng xấu tới môi 

trường. Với những quy định chặt chẽ hơn về chất lượng, EVFTA được kỳ vọng sẽ giúp cải 

thiện nhận thức của người tiêu dùng về cá tra Việt Nam, giúp gia tăng thị phần đang liên tục 

giảm từ 2010. 

 

 

 

 



    

 

 

  Bảng 1. Thủy sản Việt Nam – Lộ trình giảm thuế theo EVFTA, 2020-2017 (%) 

Tôm đông lạnh được miễn thuế ngay, trong 

khi tôm chế biến sẽ miễn thuế từ năm 2027 và 

cá tra phi lê đông lạnh miễn thuế từ năm 

2023. 

 
 

 
Hiện tại 

(GSP) 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Tôm đông lạnh 4.2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Tôm chế biến 7.0% 7% 7% 7% 7% 7% 5% 2.5% 0% 

Cá tra phi lê đông lạnh 5.5% 4.1% 2.8% 1.4% 0% 0% 0% 0% 0% 
 

  Nguồn: VASEP, Tổng cục Hải Quan, KBSV 
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Hệ thống khuyến nghị   

 

Hệ thống khuyến nghị đầu tư cổ phiếu 

(dựa trên kỳ vọng tăng giá tuyệt đối trong 6 tháng tới) 
  

Mua:  

+15% hoặc cao hơn 

Nắm giữ:  

trong khoảng +15% và -15% 

Bán:  

-15% hoặc thấp hơn 
 Ý kiến trong báo cáo này phản ánh đánh giá chuyên môn của (các) chuyên viên 

phân tích kể từ ngày phát hành và dựa trên thông tin và dữ liệu thu được từ các 

nguồn mà KBSV cho là đáng tin cậy. KBSV không tuyên bố rằng thông tin và dữ liệu 

là chính xác hoặc đầy đủ và các quan điểm được trình bày trong báo cáo này có thể 

thay đổi mà không cần thông báo trước. Khách hàng nên độc lập xem xét các 

trường hợp và mục tiêu cụ thể của riêng mình và tự chịu trách nhiệm về các quyết 

định đầu tư của mình và chúng tôi sẽ không có trách nhiệm đối với các khoản đầu 

tư hoặc kết quả của chúng. Những tài liệu này là bản quyền của KBSV và không 

được sao chép, phân phối lại hoặc sửa đổi mà không có sự đồng ý trước bằng văn 

bản của KBSV. Nhận xét và quan điểm trong báo cáo này có tính chất chung và chỉ 

nhằm mục đích tham khảo và không được phép sử dụng cho bất kỳ mục đích nào 

khác. 

    

Hệ thống khuyến nghị đầu tư ngành 

(dựa trên kỳ vọng tăng giá tuyệt đối trong 6 tháng tới) 
 

Khả quan: 

Vượt trội hơn thị trường 

Trung lập: 

Phù hợp thị trường 

Kém khả quan: 

Kém hơn thị trường 
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