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Preços do vannamei tailandês estáveis   em
meio ao pior surto de COVID até o
momento
Por María Feijóo

16 de agosto de 2021 16:44 BST

Advertisement

Os preços do camarão vannamei ex-farm, front-on, shell-on na Tailândia
continuaram estáveis   por mais uma semana em seus níveis mais baixos desde
2018, de acordo com dados do mercado atacadista de camarão Talay Thai, o
maior mercado de leilão de camarão na Tailândia central, conforme fornecido ao
Undercurrent News .

Assim, os preços do camarão de 60 contagens na Tailândia continuaram em THB
127,50 por quilograma, enquanto os preços de 70 e 80 contagens também
atingiram THB 117,50 / kg e THB 107,50 / kg pela terceira semana consecutiva na
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semana 32, conforme o grá�co abaixo - disponível no portal de preços da
Undercurrent - shows. 

Em dólares (veja o segundo grá�co abaixo), os preços são $ 3,83 / kg para 60
contagens, $ 3,53 / kg para 70 / kg e $ 3,23 / kg para 80 / kg. 
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Isso está acontecendo em um momento em que o país está lutando contra sua
pior onda de COVID-19, que trouxe números recordes de infecções e mortes,
relata Wio News . 

Na verdade, o país rebaixou sua previsão de crescimento econômico para 2021,
com seu produto interno bruto agora projetado para crescer entre 0,7% e 1,2%
apenas este ano - abaixo dos 1,5% -2,5% previstos em maio pelo país Conselho
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 

Além disso, o número de casos con�rmados diariamente aumentou de 965 casos
em 13 de abril para um recorde de 23.418 casos em 13 de agosto. Além disso,
espera-se que os casos diários permaneçam acima de 20.000 por algum tempo,
 relata o Nikkei Ásia . 

Até 16 de agosto, a Tailândia havia con�rmado 928.314 casos de COVID-19 e
7.734 mortes, de acordo com o painel da Organização Mundial da Saúde.

Por esse motivo, o governo tailandês anunciou a prorrogação de todas as
medidas atuais de bloqueio, que deveriam terminar em 18 de agosto até 31 de
agosto, para tentar controlar uma terceira onda do vírus. 

Contate a autora Maria.Feijoo@undercurrentnews.com
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