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 � Giá nhập khẩu bông nguyên liệu tiếp tục tăng. 
Giá bông nguyên liệu thế giới sẽ tiếp tục biến 
động theo chiều hướng tăng do nhu cầu cao và 
giá năng lượng cao.

 � Giá nhập khẩu sợi nguyên liệu giảm nhẹ.

 � Giá xuất khẩu trung bình mặt hàng xơ, sợi dệt 
của Việt Nam trong tháng 2/2022 đạt 3.354,3 
USD/tấn, tăng 2,11% so với tháng 1/2022 và 
tăng 34,6% so với tháng 2/2021.

 � Quy định mới của EC: Hàng dệt may phải  
“xanh hóa”.

 � WB: Nền kinh tế Việt Nam được hưởng lợi  
nhiều nhất từ RCEP.

 � Dự báo cập nhật cho niên vụ 2022 cho thấy Brazil sẽ đạt năng 
suất trung bình cao thứ hai trong lịch sử (1.785 kg/ha). Brazil đã 
xuất khẩu 185,8 nghìn tấn bông trong tháng 3/2022, doanh thu 
366,9 triệu USD.

 � Xuất khẩu chính của bông Brazil tiếp tục là Trung Quốc trong 
cả năm. Trong tháng 3, Việt Nam và Pakistan là những quốc gia 
nhập khẩu bông Brazil cao nhất.

 � Chính phủ Ấn Độ miễn tất cả các loại thuế nhập khẩu bông cho 
đến ngày 30/09/2022.

 � Tân Cương có kế hoạch trồng 5.333 ha bông vào năm 2022.

 � Phân tích thị trường bông năm 2022 của Tổng Giám Đốc China 
Cotton Information Network - ông Trương Mạn.

 � Các nhà máy sợi Ấn Độ có kế hoạch giảm sản lượng các loại sợi 
chi số thấp.

 � Nền kinh tế toàn cầu đứng trước những biến số khó lường từ các 
lệnh phong tỏa của Trung Quốc.

ĐIỂM TIN THƯƠNG MẠI
TIN TRONG NƯỚC TIN QUỐC TẾ

Chính phủ Ấn Độ miễn tất cả các loại thuế nhập 
khẩu bông cho đến ngày 30/09/2022 

Chính phủ nước này cho biết việc miễn 
trừ sẽ có lợi cho chuỗi ngành dệt may - 
sợi, vải, hàng may mặc và thành phẩm, 

đồng thời hỗ trợ người tiêu dùng.
Nhập khẩu bông đã được miễn thuế hoàn 

toàn cho đến ngày 30/09/2022, một động 
thái có lợi cho ngành dệt may và hạ giá cho 
người tiêu dùng, Bộ Tài chính cho biết trong 
một thông báo hôm thứ Tư (13/04/2022).

“Thông báo này sẽ có hiệu lực vào ngày 
14/04/2022 và sẽ có hiệu lực cho đến hết 
ngày 30/09/2022”, chính phủ cho biết trong 
thông báo.

Bộ lưu ý rằng việc miễn trừ sẽ mang lại lợi 
ích cho chuỗi ngành dệt may - sợi, vải, hàng 
may mặc và thành phẩm, cũng như hỗ trợ 
người tiêu dùng.

Trước đây, bông nhập khẩu phải chịu mức 
thuế cơ bản 5% và thuế phát triển cơ sở hạ 
tầng nông nghiệp (AIDC) 5% khác.

Ngành công nghiệp này đã và đang yêu 
cầu được miễn thuế để giảm giá nội địa.

Ủy ban Thuế gián thu và Hải quan Trung 
ương (CBIC) đã thông báo về việc miễn thuế 
hải quan và thuế phát triển cơ sở hạ tầng 
nông nghiệp đối với bông nhập khẩu.

Kể từ năm ngoái, ngành công nghiệp 
bông đã thúc giục chính phủ rút lại mức thuế 
cơ bản và AIDC áp dụng đối với bông để tạo 
sân chơi bình đẳng cho ngành dệt may Ấn 
Độ về nguyên liệu.

Nhìn chung, Ấn Độ chỉ nhập khẩu các mặt 
hàng bông xơ siêu dài, bông hữu cơ và bền 
vững, nhưng việc loại bỏ thuế nhập khẩu 
cũng sẽ dẫn đến nhập khẩu nhiều hơn bông 
xơ trung bình và ngắn.

Nguồn: Businesstoday                                                                 
Ngọc Trâm biên dịch
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TIN CHUYÊN NGÀNH
Quy định mới của EC: Hàng dệt may phải “xanh hóa”“xanh hóa”

Giá sợi, xơ Polyester tháng Ba

Theo thông tin mới đây, EC vừa 
đề xuất áp dụng một số quy 
định sinh thái mới đối với hàng 

dệt may tiêu thụ tại thị trường này.
Quy định mới của EC yêu cầu hàng 

dệt may vào thị trường châu Âu phải 
có tuổi thọ cao, có thể tái sử dụng 
và sửa chữa được. Để đạt được tiêu 
chuẩn này, nhà sản xuất phải sử dụng 
sợi tái chế, không chứa chất độc hại, 
thân thiện với môi trường.

Khi hàng dệt may không còn sử 
dụng được, nhà sản xuất phải chịu 
trách nhiệm thu hồi và tái chế, hạn 
chế tối đa việc đốt và chôn lấp các 
sản phẩm. Tất cả những thông tin 
trên phải được nhà sản xuất cung cấp 
cho người tiêu dùng thông qua việc 
gắn hộ chiếu kỹ thuật số cho từng                
sản phẩm.

Quy định sinh thái của EC cũng kêu 
gọi các công ty thời trang giảm số 
lượng bộ sưu tập mỗi năm. Đây chính 

là nỗ lực “xanh hóa” ngành dệt may vì 
lợi ích toàn cầu của EC.

Trước yêu cầu này, ngành dệt may 
Việt Nam phải thay đổi để đáp ứng 
một số quy định sinh thái mới đối với 
hàng dệt may tiêu thụ tại thị trường 
châu Âu.

Thực tế những năm gần đây, ngành 
dệt may đang không ngừng cơ cấu lại, 
đổi mới công nghệ và chú trọng vấn 
đề nguồn gốc nguyên liệu, đẩy mạnh 
sản xuất “xanh”. Người tiêu dùng tại 
các thị trường xuất khẩu lớn của Việt 
Nam như Mỹ hoặc châu Âu ngày càng 
đòi hỏi các quy trình sản xuất phải 
sạch hơn và hàng hoá thân thiện với 
môi trường hơn.

Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam 
(VITAS), nhiều doanh nghiệp trong 
chuỗi cung ứng ngành hàng dệt 
may gia công cho các nhãn hàng lớn  
trên thế giới đang phải tuân thủ 
những yêu cầu liên quan “xanh hóa” 

trong sản xuất.
Các doanh nghiệp Việt Nam cũng 

đang chuyển đổi sản xuất, đáp ứng 
cam kết toàn cầu và yêu cầu pháp 
luật của châu Âu, trong đó có Luật 
Thẩm định doanh nghiệp Đức có hiệu 
lực vào năm 2023, yêu cầu phải nhận 
diện, ngăn chặn, giảm nhẹ và chịu 
trách nhiệm các rủi ro môi trường và 
xã hội trong toàn bộ chuỗi cung ứng.

Trên thị trường thế giới, đặc biệt 
là thị trường châu Âu, đa số doanh 
nghiệp dệt may Việt Nam trong 
chuỗi cung ứng ngành hàng dệt may 
gia công cho các nhãn hàng lớn đã 
tiếp nhận những yêu cầu “xanh hóa” 
trong sản xuất, như thực hiện trách 
nhiệm xã hội, môi trường và cắt giảm        
phát thải…

“Xanh hóa” ngành dệt may là xu 
thế toàn cầu mà các doanh nghiệp 
Việt Nam bắt buộc phải triển khai để 
đạt mục tiêu phát triển bền vững và 
gia tăng xuất khẩu vào các thị trường 
lớn đã ký Hiệp định thương mại                
tự do (FTA).

Nguồn: VITIC Tuần cuối tháng 3,  giá sợi 100% 
polyester (mã 54023300) nhập 
khẩu tăng từ các thị trường: Thái 

Lan tăng 33,4% lên 1,84 USD/kg; từ 
Malaysia tăng 0,5% lên 1,26 USD/
kg. Trái lại, giá sợi 100% polyester 
(mã 54023300) nhập khẩu giảm từ 
thị trường: Trung Quốc giảm 11,2% 
xuống 3,99 USD/kg; Hàn Quốc giảm 
21,5% xuống 2,33 USD/kg.

So với cùng kỳ năm 2021, giá nhập 
khẩu sợi tăng hầu hết ở các thị trường, 
trừ thị trường Trung Quốc giảm 2,2% 
xuống 3,99 USD/kg

Giá xơ PSF đã tăng trở lại trong 
tháng 3, xét theo mức bình quân trong 
tháng. Tại Trung Quốc, PSF 1,4D 
điểm chuẩn (benchmark) chỉ tăng 140 
NTD/tấn, tương đương 1,8%.

Giá xơ PSF hiện đang ổn định, bất 
kể sự biến động quan sát được trên 
thị trường dầu thô và sự sụt giảm nhu 

cầu liên quan đến dịch Covid và các 
hạn chế liên tiếp.

Theo quan sát trong 9 tháng qua, 
giá xơ PSF tại Ấn Độ đã tăng cao hơn, 
cùng với sự gia tăng chi phí nguyên 
vật liệu ở thị trường trong nước và 
quốc tế. Xơ PSF 1.4D benchmark 
tăng thêm 5 rupee/kg ở mức 123 
rupee, tăng 4,2% so với mức trung 
bình trong tháng 2.

Tại Pakistan, giá xơ PSF tăng đáng 
kể do nhu cầu lớn của các nhà sản xuất 
hạ nguồn. Xơ PSF 1.4D benchmark đã 
tăng 23 rupee/kg, tương đương 8,7%. 

Giá nhập khẩu ở Pakistan đã tăng 
trong những tháng qua, cùng với sự 
tăng giá của Trung Quốc nhưng cũng 
do đồng nội tệ của Pakistan giảm đã 
đẩy giá nhập khẩu tăng theo đó.

Giá xơ ngắn polyester biến 
động theo hướng khác nhau trong 
tháng 3, trong đó giá tại thị trường  

Trung Quốc vẫn ở mức cũ, như một 
dấu hiệu rõ ràng cho thấy còn lâu nhu 
cầu mới phục hồi trở lại.

Tại Ấn Độ, giá xơ PSF 100%  
tăng trung bình 7 Rupee tương đương 
3,8%.

Tại Pakistan, giá xơ PSF cũng tăng 
7 Rupee, tương đương 3,5%.

Kết quả là tỷ suất lợi nhuận gộp 
ở Ấn Độ được cải thiện, trong khi ở 
Trung Quốc và Pakistan giảm.

So với bông, PSF ở Pakistan hiện 
đắt hơn nhiều so với một năm trước.

Ngược lại, giá tương đối không thay 
đổi đáng kể ở Trung Quốc và Ấn Độ.

Tỷ suất lợi nhuận gộp ở Pakistan 
giảm so với một năm trước đó, giảm 
nhẹ ở Trung Quốc và tốt hơn ở Ấn Độ.

Nguồn: VCOSA tổng hợp

Người lao động kiểm tra dây chuyền tại nhà máy

Quy định mới của Ủy ban Châu Âu (EC) yêu cầu hàng dệt may vào thị trường 
châu Âu phải sử dụng sợi tái chế, không chứa chất độc hại, thân thiện với     
môi trường.
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PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG
BÔNG NĂM 2022

của Tổng Giám Đốc China Cotton 
Information Network - ông Trương Mạn

Tại Hội nghị thường niên phát 
triển ngành bông năm 2022 
vào ngày 8 tháng 4 vừa qua, 

ông Trương Mạn, Tổng Giám Đốc 
China Cotton Information Network, 
đã chọn tiêu đề “Phân tích tình hình 
thị trường bông năm 2022”, lấy giá 
bông trong và ngoài nước làm điểm 
dẫn nhập. Những yếu tố hỗ trợ trong 
ngắn hạn đối với các thị trường bông 
trong và ngoài nước và các điểm rủi ro 
cần được chú ý trong trung và dài hạn 
được sắp xếp và phân tích, đồng thời 
đưa ra dự đoán về hoạt động của thị 
trường triển vọng.

1. Giá bông trong và ngoài nước từ 
tăng trưởng liên tiếp đến trong 
yếu ngoài mạnh

Nhìn chung, từ đầu năm đến nay, 
tâm điểm của các giao dịch là giá 
bông trong và ngoài nước tăng mạnh. 
Tuy nhiên, khi sự khác biệt cơ bản giữa 
cung và cầu ngày càng rõ rệt thì xu 
hướng giá bông trong và ngoài nước 
đã có sự phân hóa khởi điểm từ mối 
liên kết cộng hưởng cùng tốc độ hồi 
đầu năm, đến sự chênh lệch giá ngoài 
mạnh trong yếu như hiện nay.

Mức chênh lệch giá giữa bông nội 
và bông ngoại là hơn 1.000 NDT/tấn.

2. Các yếu tố hỗ trợ trong ngắn 
hạn vẫn còn

Ở góc độ vận hành thị trường, dự 
báo sẽ còn hỗ trợ vững chắc cho giá 
bông trong ngắn hạn.

Thứ nhất là sự chặt chẽ trong 
cung cầu bông Mỹ không thay đổi. 
Hợp đồng hiện tại đã quá hạn.                 
Tiếp theo cần chú ý xem việc giao 
hàng chậm có thể tiếp tục cải thiện 
hay không.

Thứ hai là số lượng lệnh bán 
ra chưa được định giá do New York 
Futures ghi nhận, vị thế mua ròng 
(net long position) của các quỹ đều ở 
mức cao và ván cờ vẫn còn.

Thứ ba là tiến độ niêm yết bông 
Ấn Độ tiếp tục bị đình trệ đã làm 
giảm sản xuất hơn so với kỳ vọng, và 
việc giá bông liên tục ở mức cao cũng 
đồng thời “chứng minh” cho nguồn 
cung bị thắt chặt.

Thứ tư là mặc dù doanh số bán 
bông trong nước chậm do chi phí thu 
mua cao, nhưng sẽ không có khả năng 
hạ giá bán trong ngắn hạn.

3. Có nguy cơ giảm giá bông trong 
trung và dài hạn

Trước tình hình giá cả hiện nay, 
cần phải chú ý đến các dự tính về nhu 
cầu lạc quan và rủi ro chậm tiến (hồi 
điều) hiện tại.

Thứ nhất, mùa cao điểm truyền 
thống không khởi sắc, các đơn đặt 
hàng ở hạ nguồn và lợi nhuận không 
được cải thiện, việc lưu thông bị cản 
trở do dịch bệnh chồng chất, khiến 
các công ty hạ nguồn không có đơn 
đặt hàng hoặc có đơn hàng nhưng 
không thể vận chuyển ra ngoài, dẫn 
đến việc thành phẩm tiếp tục bị                               
lưu kho.

Thứ hai, dự báo mức tiêu dùng lạc 
quan hiện tại do USDA công bố với 
hơn 27 triệu tấn, có nguy cơ bị điều 

chỉnh do ảnh hưởng của sự suy thoái 
kinh tế toàn cầu và các rủi ro địa chính 
trị, như xung đột giữa Nga và Ukraine.

Thứ ba, cần chú ý hai điểm chính 
về nhu cầu của Mỹ tại thị trường tiêu 
dùng: thứ nhất, lượng hàng tồn kho 
của các nhà buôn vải và quần áo của 
Mỹ đã tăng lên mức cao lịch sử, và 
có thể sẽ rơi vào chu kỳ suy yếu sau 
khi đạt đỉnh ở giai đoạn tiếp theo; 
thứ hai, tỷ trọng nhập khẩu các sản 
phẩm cotton từ Trung Quốc của Mỹ 
đã giảm về lượng, trong khi đó lượng 
nhập khẩu từ các nước Nam Á và 
Đông Nam Á như Ấn Độ, Pakistan và             
Việt Nam lại tăng.

Thứ tư là sự gia tăng của các sản 
phẩm thay thế không dùng bông 
(non-cotton) xảy ra do sự chênh lệch 
giá cao giữa cotton và non-cotton, đặc 
biệt là các các sản phẩm filament.

Ngoài ra, cũng cần lưu ý đến sự 
bấp bênh của sản lượng bông trong 
năm mới dưới tác động của các yếu tố 
như: lo ngại về việc mất an ninh lương 
thực do xung đột Nga-Ukraine và bất 
ổn do yếu tố thời tiết, sẽ dẫn đến biến 
động giá cả. 

Những yếu tố hỗ trợ trong ngắn hạn đối với các thị trường bông trong và ngoài nước và các điểm rủi ro cần được chú 
ý trong trung và dài hạn được sắp xếp và phân tích, đồng thời đưa ra dự đoán về hoạt động của thị trường triển vọng

4. Các cú sốc trong ngắn hạn và giá 
bông dài hạn đang chịu áp lực

Trong ngắn hạn, kỳ vọng dao 
động ở biên độ cao vẫn không thay 
đổi, vị thế hiện tại tiếp tục có đà tăng 
hạn chế, giá bông lập đỉnh nhưng 
cũng có đáy; nút giảm giá bông đã 
di chuyển muộn hơn so với kỳ vọng 
trước đó, tập trung vào áp lực giảm 
trong tháng 5 và tháng 7.

Trong bối cảnh dịch bệnh tại 
Trung Quốc bùng phát trở lại, áp lực 
bảo hiểm rủi ro (hedging) tăng lên khi 
một lượng lớn bông Tân Cương bán 
ra ở cấp độ công nghiệp, nhu cầu nội 
địa yếu về phía cầu, làm gia tăng các 
sản phẩm non-cotton thay thế trước 
sự chênh lệch giá cao giữa cotton và 
non-cotton. 

Vì lệnh cấm liên tiếp đối với bông 
Tân Cương, các đơn hàng xuất khẩu 
đang chịu áp lực tổ hợp từ các vấn đề 

như việc ngăn chặn sử dụng bông Tân 
Cương và việc Mỹ thu giữ bất hợp lý 
với cáo buộc sử dụng cưỡng bức lao 
động người Ngô Duy Nhĩ. Triển vọng 
nhu cầu trong nước lạc quan một cách 
thận trọng.

Dự kiến trong tương lai bông Mỹ 
sẽ vẫn vững trong một khoảng thời 
gian. “Như được ban phước” vào cuối 
giai đoạn doanh số bán hàng thấp và 
tăng tốc các chuyến hàng, ván cờ giữa 
các lệnh mua (long position) và lệnh 
bán khống (short position) vẫn đang 
tồn tại ở mức khá cao.

Do sự khác biệt logic cơ bản 
của cung và cầu, bông Trịnh Châu 
và bông Mỹ có thể có độ lệch ở mỗi 
giai đoạn, và rất khó để theo dõi. Tuy 
nhiên, trước áp lực về nguồn vốn và 
mức lỗ cao không thể gánh nổi, nhà 
máy cán bông sẵn sàng trợ giá trong 
một khoảng thời gian ngắn, và bông            
Trịnh Châu có thể vẫn duy trì, khả 

năng cao dao động trong khoảng 
21.500 NDT/tấn.

Nhìn về triển vọng phát triển 
trong tương lai, cần lưu ý những                   
điểm sau:

Thứ nhất, việc thay thế xơ hóa học 
đang diễn ra ở nhiều quốc gia, và cần 
phải nhận thức được những thay đổi 
trong nhu cầu đối với hàng dệt may 
toàn cầu.

Thứ hai, với sự phát triển về cổ tức 
nhân khẩu học* của Trung Quốc và sự 
phát triển của nền kinh tế nền tảng, 
cần phải xác định rõ mối quan hệ giữa 
từng mắt xích của chuỗi công nghiệp 
và nghĩ cách làm thế nào để phù hợp 
với nhu cầu phát triển của các doanh 
nghiệp kéo sợi bông qua sự phát triển 
của toàn bộ chuỗi công nghiệp.

Cuối cùng, là quản lý và làm tốt 
công tác kiểm soát rủi ro.

Nguồn: China Cotton Network   
Minh Uyên biên dịch

*cổ tức nhân khẩu học có nghĩa là dân số có nhiều lao động trong độ tuổi lao động hơn, góp phần thúc đẩy tăng trưởng 
kinh tế. Điều này là do cấu trúc tuổi của dân số quyết định các mô hình hành vi tiêu dùng, tiết kiệm và đầu tư của mọi 
người, ảnh hưởng đến giá cả hàng hóa và tài sản, sau đó thay đổi cấu trúc kinh tế của một quốc gia.
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Tân Cương có kế hoạch trồng 5.333 ha bông vào năm 2022

Các nhà máy sợi Ấn Độ có kế hoạch giảm sản lượng các loại sợi chi số thấp

Việc gieo hạt bông đang được 
tiến hành tại huyện Toksun, 
khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân 

Cương. Tổng số 80.000 mu (khoảng 
5.333 ha) cánh đồng bông sẽ được 
gieo bằng máy gieo hạt không người 
lái theo kế hoạch.

Máy gieo hạt bông không người lái 
được trang bị Hệ thống Vệ tinh Định 
vị Beidou (BDS) đã được sử dụng 
rộng rãi trong huyện. 

Máy có thể hoàn thành việc quay 
phim, đặt dây đai tưới nhỏ giọt, gieo 
hạt và phủ đất cùng một lúc, điều này 
đã cải thiện đáng kể hiệu quả trong 
khi vẫn giữ cho đường gieo thẳng.

Theo một cán bộ trong thôn, từ đầu 
tháng 4 đến nay, tổng số 117 hộ trồng 
bông trong thôn đã bắt đầu trồng. 15 
máy gieo hạt bông lớn liên tục làm 

việc mỗi ngày và có thể gieo sạ gần 
3.000 mu mỗi ngày, dự kiến công 
việc sẽ hoàn thành trước ngày 20/4. 
Toksun có kế hoạch trồng 80.000 mu 

bông trong năm nay, trong đó 64.000 
mu sẽ ở thị trấn Kumish.

Trích: Textileexcellence                
Ngọc Trâm biên dịch

Các nhà máy sợi của 
Ấn Độ đang có kế 
hoạch cắt giảm sản 

xuất các loại sợi có chi số 
thấp để giải quyết tình trạng 
thiếu hụt nguồn cung bông.  
Tuy nhiên, điều này có thể 
làm giảm nguồn cung sợi 
dày ở thị trường nội địa và 
làm cho sợi mịn chi số cao 
có nhiều hơn. 

Nguồn cung bông dự kiến 
sẽ không cải thiện cho đến 
tháng 10 năm nay, mặc dù 
chính phủ đã dỡ bỏ thuế 
nhập khẩu bông 11%. 

Điều này là do sản lượng 
thấp hơn trong mùa trước 
và nguồn cung từ các thị 
trường nông sản giảm. 
Ngoài ra, các nhà sản xuất 
hàng dệt may hạn chế mua 
cũng đang làm giảm nhu 
cầu đối với sợi ở Ấn Độ. Tuy 
nhiên, các chuyên gia cho 
rằng giá sẽ không giảm vì 
nguồn cung đang giảm.

Với kịch bản này, các nhà 
máy sợi sẽ tập trung vào 

sản xuất sợi mịn hơn với chi 
số cao hơn. Điều này sẽ cho 
phép họ tiếp tục sản xuất 
bằng cách hạn chế tiêu thụ 
bông vào mùa thấp điểm 
sắp đến.

Các nguồn tin trong 
ngành cho biết giá sợi trong 
tương lai sẽ do nhu cầu 
từ ngành dệt và may mặc 
quyết định. 

Hiện tại, các nhà máy và 
nhà dự trữ đang đối mặt với 
chênh lệch cung - cầu các 
loại sợi chi số khác nhau, vì 
các loại sợi cần thiết đôi khi 
không có sẵn và một số loại 
sợi lại được cung cấp quá 
mức trong bối cảnh lượng 
mua giảm. Khoảng cách về 
sợi này dự kiến sẽ tiếp tục 
kéo dài thêm một thời gian 
nữa.

Nguồn: 
Fashionatingworld                

Ngọc Trâm biên dịch

Nền kinh tế toàn cầu đứng trước những biến số khó lường từ các 
lệnh phong tỏa của Trung Quốc

Gần 400 triệu người trên 45 
thành phố ở Trung Quốc đang 
bị phong tỏa toàn bộ hoặc 

một phần, điều này nằm trong chính 
sách zero-Covid nghiêm ngặt của               
Trung Quốc. 

Các nhà phân tích đang gióng lên 
những hồi chuông cảnh báo, nhưng 
nói rằng các nhà đầu tư không đánh 
giá đúng mức độ nghiêm trọng của 
suy thoái kinh tế toàn cầu do các lệnh 
phong tỏa kéo dài này.

Cảng Thượng Hải, nơi xử lý hơn 
20% lưu lượng hàng hóa của Trung 
Quốc vào năm 2021, về cơ bản đang 
bế tắc. Nguồn cung cấp thực phẩm bị 
mắc kẹt trong các thùng vận chuyển 
mà nếu không được cất với tủ lạnh sẽ 
bị thối rữa.

Hàng hóa đến hiện bị kẹt tại các 
nhà ga hàng hải Thượng Hải trung 
bình 8 ngày trước khi được vận chuyển 

đi nơi khác, mức tăng 75% kể từ khi 
đợt chặn hàng gần đây bắt đầu. Thời 
gian lưu kho hàng xuất khẩu đã giảm, 
nhưng điều đó có thể là do không có 
container mới nào được gửi đến bến 
tàu từ các kho hàng.

Các hãng hàng không đã hủy tất 
cả các chuyến bay trong và ngoài 
thành phố, và hơn 90% xe tải hỗ trợ 
giao hàng xuất nhập khẩu hiện không  
hoạt động.

Thượng Hải sản xuất 6% hàng xuất 
khẩu của Trung Quốc, theo thống kê 
của chính phủ cho năm 2021, và việc 
đóng cửa các nhà máy trong và xung 
quanh thành phố đang làm xáo trộn 
thêm chuỗi cung ứng.

Mới đây, Bộ Công nghiệp và Công 

nghệ Thông tin Trung Quốc cho biết 
trong một tuyên bố rằng, họ đã cử 
một lực lượng đặc nhiệm đến Thượng 
Hải để làm việc với kế hoạch tiếp tục 
sản xuất tại 666 nhà sản xuất chủ 
chốt ở thành phố bị phong tỏa.

Ông Michael Hirson, Giám đốc thực 
hành của Eurasia Group phụ trách 
thị trường Trung Quốc và Đông Bắc 
Á cho biết: “Tác động đối với Trung 
Quốc là rất lớn và tác động lên nền 
kinh tế toàn cầu là khá lớn. Tôi nghĩ 
rằng chúng ta sẽ có nhiều biến động, 
gián đoạn kinh tế và xã hội trong ít 
nhất sáu tháng tới.”

Trích: Doanh Nghiệp Hội Nhập

Đáng báo động nhất là tình trạng khóa cửa vô thời hạn ở Thượng Hải, thành 
phố 25 triệu dân và là một trong những trung tâm sản xuất và xuất khẩu 
hàng đầu của Trung Quốc.
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TÌNH HÌNH SẢN XUẤT - CƠ CHẾ - CHÍNH SÁCH
Các chỉ số sản xuất công nghiệp
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Các doanh nghiệp chỉ được nới trần làm thêm giờ trong 1 tháng lên 
không quá 60 giờ

Chốt đề xuất trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng 6%tăng lương tối thiểu vùng 6%

Mới đây, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt đã nhất trí thông qua nghị 
quyết với quy định trường hợp người sử dụng lao động được sử dụng 
người lao động làm thêm tối đa 300 giờ trong 1 năm có nhu cầu và 

được sự đồng ý của người lao động thì được sử dụng người lao động làm thêm 
trên 40 giờ, nhưng không quá 60 giờ trong 1 tháng.

Nghị quyết cũng quy định trường hợp người sử dụng lao động có nhu cầu 
và được sự đồng ý của người lao động thì được sử dụng người lao động làm 
thêm trên 200 giờ nhưng không quá 300 giờ trong 1 năm, trừ các trường hợp 
sau đây:

a. Người lao động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi;

b. Người lao động là người khuyết tật nhẹ suy giảm khả năng lao động từ 
51% trở lên, khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng;

c. Người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc 
đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

d. Lao động nữ mang thai từ tháng thứ 7 hoặc từ tháng thứ 6 nếu làm việc ở 
vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo;

e. Lao động nữ đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/4/2022. Riêng quy định về số 
giờ làm thêm trong một năm có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022.

Nguồn: VITIC

Mới đây, Hội đồng Tiền lương quốc gia đã thống 
nhất đề xuất mức tăng lương tối thiểu vùng 6% 
từ 01/07/2022 và thời gian kéo dài 18 tháng 

đến ngày 31/12/2023 để trình Thủ tướng Chính phủ                  
quyết định.

Cụ thể, vùng I tăng 260.000 đồng; vùng II tăng    

240.000 đồng; vùng III tăng 210.000 đồng và vùng IV 
tăng 180.000 đồng.

Trước đó, mức tiền lương tối thiểu vùng gần nhất là từ 
ngày 01/01/2020 với vùng I là 4,42 triệu đồng; vùng II 
3,92 triệu; vùng III 3,42 triệu và vùng IV 3,07 triệu đồng.

Nguồn: VITIC

RCEP chính thức có hiệu lực vào 
ngày 1/1/2022, tạo ra một thị 
trường chiếm gần 1/3 dân số 

và gần 1/3 GDP thế giới. Nếu được 
triển khai thành công, RCEP có thể 
có tác động đáng kể đến không chỉ  
Việt Nam mà còn đối với nền kinh tế 
thế giới. 

Trang Vietnam Briefing của hãng tư 
vấn đầu tư Dezan Shira & Associates 
dẫn báo cáo mới của WB, trong đó 
phân tích kỹ những cơ hội và thách 
thức của RCEP đến nền kinh tế của 
các quốc gia thành viên, trong đó có 
Việt Nam. 

WB cho rằng, theo kịch bản lạc 
quan nhất, khi tận dụng được mọi lợi 
ích, Việt Nam sẽ có mức thu nhập cao 
nhất trong số các nước thành viên 
RCEP. Mức thu nhập của Việt Nam 
tăng 4,9% so với ngưỡng cơ bản, cao 
hơn các nước khác có thu nhập tăng 
chỉ khoảng 2,5%. 

Trong khi xuất khẩu và nhập 
khẩu của tất cả các nước thành viên 
RCEP đều sẽ tăng, Việt Nam dự kiến 
đạt mức tăng xuất khẩu cao nhất ở 
11,4%. Tương tự, nhập khẩu của Việt 
Nam cũng tăng trưởng đáng kể, ở mức 

9,2%. Trong đó, lĩnh vực phát triển 
mạnh nhất là sản xuất xe có động cơ 
với 18,6%, tiếp theo là dệt may với 
16,2% và may mặc với 14,9%, chủ 
yếu do cắt giảm các biện pháp phi 
thuế quan.

Theo kịch bản chỉ thực hiện cắt 
giảm thuế quan, tác động đến nền 
kinh tế Việt Nam là không đáng kể, 
với mức tăng thu nhập gần bằng 
0. Thương mại cũng giảm nhẹ, với 
xuất khẩu và nhập khẩu giảm 0,3%. 
Nguyên nhân là do Việt Nam được 
hưởng mức thuế tương đối thấp nhờ 
các hiệp định thương mại tự do khác 
mà Việt Nam tham gia.

Báo cáo của WB cho biết thêm, 
RCEP còn tạo cơ hội thúc đẩy tăng 
trưởng và hỗ trợ phục hồi sau đại dịch 
Covid-19. Theo WB, Việt Nam và 
Malaysia là những quốc gia được kỳ 

vọng sẽ hưởng lợi nhiều nhất từ hiệp 
định. RCEP sẽ giúp Việt Nam tiếp 
cận các thị trường tiêu dùng lớn gấp 
đôi quy mô của các thị trường trong 
Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ 
xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), vì 
RCEP bao gồm cả Trung Quốc, Hàn 
Quốc và Nhật Bản. 

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho 
rằng, dù RCEP mang tới nhiều cơ 
hội, nhưng một khi hiệp định này có 
hiệu lực, các doanh nghiệp Việt Nam 
sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh cả 
trong và ngoài nước, đòi hỏi Việt Nam 
phải nâng cao tiêu chuẩn để đáp ứng 
nhu cầu cao hơn. 

Chính phủ Việt Nam cũng cần cân 
nhắc kỹ các chi phí liên quan đến 
RCEP, có thể bao gồm chi phí hạ thấp 
hàng rào phi thuế quan và chi phí 
chuyển tiếp do thay đổi cơ cấu liên 
quan đến thương mại như thay đổi 
việc làm. Việc xem xét các yếu tố này 
sẽ giúp tạo ra môi trường, ở đó các 
nhà xuất khẩu có thể tận dụng tối đa 
các quy tắc xuất xứ chung mà không 
phải trả chi phí cao.

Nguồn: NDĐT

Ngân hàng Thế giới (WB) cho rằng, 
theo kịch bản lạc quan nhất, khi  
tận dụng được mọi lợi ích, Việt 
Nam có thể có được mức thu nhập 
cao nhất trong số các thành viên  
Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện 
khu vực (RCEP).

WB: Nền kinh tế Việt Nam 
được hưởng lợi nhiều nhất từ RCEP

WB dự báo dệt may của Việt Nam sẽ là một trong những ngành có mức tăng trưởng 
nhanh nhất nhờ RCEP. (Ảnh: VIẾT CHUNG)



www.vcosa.org.vn

Bản tin VCOSA tháng 04-202214

TIN TỨC - HOẠT ĐỘNG VCOSAVCOSA

Xây dựng trang web www.vietnamyarnprice.com - nơi chia sẻ và cập nhật giá cả thị trường ngành xơ, sợi, vải tại Việt 
Nam. Sẽ sớm ra mắt trong tháng 5-2022.

 � Từ ngày 14/02/2022, VCOSA tái phát hành bản tin tuần: cập nhật giá cả thị trường, biến động giá và điểm tin dự 
báo thị trường. Quý DN đón xem định kỳ tại website: https://vcosa.vn/vi/bao-cao-thong-ke/

 � Từ ngày 10/03/2022, VCOSA tái phát hành bản tin ngày: cập nhật giá cả, biến động thị trường gồm spot  và future 
price. Được cập nhật đều đặn trong nhóm Zalo Hội viên VCOSA. Giá cả thị trường bao gồm:

• Các sản phẩm xơ bông, xơ polyester và bán thành phẩm PTA, MEG, PE chips; các loại sợi CD-CM-OE-Visco các 
chi số, sợi Filament.

• Từ các thị trường China, India, Pakistan, Vietnam, Indonesia, Uzbekistan.

 � Quý DN chưa fải là hội viên, quan tâm đến giá cả thị trường ngành sợi, có mong muốn tham gia đóng góp ý kiến, 
xây dựng nội dung website mới www.vietnamyarnprice.com, vui lòng liên hệ VCOSA. Chúng tôi sẽ thông báo và 
gửi bản demo để quý DN tham khảo ngay trong tháng 5.

Ngày 04/04/2022, tham gia họp cùng Ban IV và các Hiệp hội ngành hàng, v/v Báo cáo một số bất cập, tác động tiêu 
cực đến hoạt động của doanh nghiệp (DN) từ việc thu phí sử dụng hạ tầng cảng biển tại TP.HCM. Một số vấn đề đáng 
chú ý đã được nêu tại cuộc họp:

 � Mức thu phí cao và thu chênh lệch giữa việc mở tờ khai tại TP.HCM và mở tờ khai tại các tỉnh lân cận là không phù 
hợp, tạo sự phân biệt đối xử và gây khó khăn cho các DN tại các tỉnh lân cận.

 � Việc thu phí hạ tầng cảng biển tại khu vực cảng biển TP. HCM đối với hàng hóa được vận tải bằng phương 
tiện thủy nội địa sử dụng các tuyến đường thủy là chưa đúng đối tượng, làm tăng gánh nặng chi phí cho  
DN vận tải đường thủy.

 � Việc thu phí cơ sở hạ tầng đối với hàng trung chuyển, quá cảnh, tạm nhập tái xuất là không đúng đối tượng và không 
phù hợp với cam kết quốc tế mà Việt Nam đã ký với Campuchia.

Ngày 08/04/2022, phản hồi công văn số 1228/BCT-CN của Bộ Công Thương, v/v Báo cáo khó khăn, vướng mắc và đề 
xuất, kiến nghị giải pháp trong bối cảnh xung đột Nga-Ucraina. Theo đó, công văn số 72/2022/CV-VCOSA của văn 
phòng Hiệp hội có nêu một số đề xuất, kiến nghị giải pháp tháo gỡ, chia sẻ khó khăn:

 � Giảm thuế nhập khẩu xăng, dầu giúp giảm chi phí vận chuyển, logistics.

 � Giảm thuế xuất khẩu, nhập khẩu các mặt hàng nguyên phụ liệu để doanh nghiệp có thể giữ giá bán trong nước và 
xuất khẩu đến các thị trường cạnh tranh.

 � Thông báo và cập nhật về những giải pháp, chính sách hỗ trợ, chủ trương của Nhà nước, dự báo tình hình,  
giải pháp của các cơ quan ban ngành để hiệp hội và doanh nghiệp kịp thời nắm bắt và chủ động ứng phó.

Ngày 13/04/2022, tham gia họp Hội đồng thẩm định dự thảo Thông tư ban hành danh mục hàng hóa XNK,  
do Bộ Tài chính tổ chức. Tại cuộc họp, lãnh đạo VCOSA có một số đề xuất góp ý điều chỉnh nội dung về lĩnh vực dệt 
may, tại phần chuyển ngữ tiếng Việt. Trước và sau cuộc họp, VCOSA đã gửi email cho các DN hội viên để lấy ý kiến, 
đóng góp cho Dự thảo. 

Tổ chức buổi tiệc thân mật đón tiếp đoàn lãnh đạo cấp cao Cotton USA từ Hiệp hội Bông Mỹ (CCI) tại Hà Nội vào tối 
ngày 25/04/2022. Một số hình ảnh tại buổi tiệc:

HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN HỘI VIÊN 

HOẠT ĐỘNG VCOSA

Chào đón sự tham gia trở lại của cựu hội viên chính thức, một trong những DN kéo sợi đã đi cùng với VCOSA từ những 
ngày đầu thành lập: Công ty TNHH Dệt Hà Nam (Hantex). Trụ sở: KCN Châu Sơn, Châu Sơn, TP. Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam.

Chào mừng Hội viên Liên kết gia nhập VCOSA trong tháng 4-2022: Công ty TNHH Một Thành Viên SCMT.  
Trụ sở: 92D Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q. Bình Thạnh, TP.HCM. Công ty SCMT hoạt động trong lĩnh vực thương mại, 
tập trung vào các dòng sản phẩm bông, sợi, vải và các sản phẩm may mặc.

Các DN đang trong quá trình trao đổi, xúc tiến các thủ tục tham gia hội viên gồm:

 � Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Vĩnh Phương

 � Công ty TNHH Shire Oak International

 � Công ty TNHH ABS VINA

 � Công ty TNHH Thương Mại Bảo Long

Chủ tịch VCOSA, ông Nguyễn An Toàn đón tiếp đoàn lãnh đạo cấp cao Cotton USA, 
với sự góp mặt của ông Võ Mạnh Hùng, đại diện Hiệp hội Bông Mỹ tại Việt Nam.
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SỐ LIỆU THỐNG KÊ
1. Số liệu nhập khẩu

Tháng 3/2022, Việt Nam nhập khẩu bông đạt 122,3 
nghìn tấn, trị giá 329,9 triệu USD giảm 7,9% về lượng 
nhưng tăng 40,1% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Lượng xơ sợi nhập về Việt Nam là 100,7 nghìn tấn, 
giảm 9,6%; trị giá 246,7 triệu USD tăng 7,6% so với cùng 
kỳ năm trước.

Theo số liệu sơ bộ trong tháng 3/2022, lượng bông nhập khẩu đạt 122,3 nghìn tấn, tăng 3,1% so với tháng trước. 
Lượng xơ, sợi dệt các loại nhập khẩu là 100,7 nghìn tấn, tăng 24,9% so với tháng trước.
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Theo số liệu xuất nhập khẩu mới nhất từ tổng cục Hải 
Quan, trong tháng 3/2022, Việt Nam đã nhập khẩu bông 
trị giá 329,9 triệu USD, tăng 9,3% so với tháng trước; nhập 
khẩu xơ-sợi trị giá 246,7 triệu USD, tăng 23,5%; nhập 

khẩu vải các loại trị giá 1.261,9 triệu USD, tăng 33,8%; 
nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may da giày tăng 31,6% 
so với tháng trước tương đương trị giá 578,1 triệu USD.

Theo số liệu sơ bộ trong tháng 3/2022, lượng xơ, sợi dệt các loại nhập khẩu khoảng 100,7 nghìn tấn, tăng 24,9% so 
với tháng trước, giảm 14,6% so với cùng kỳ năm trước.

Theo số liệu sơ bộ trong tháng 3/2022, lượng bông nhập khẩu khoảng 122,3 nghìn tấn, tăng 3,1% so với tháng 
trước, nhưng giảm 30,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 3 tháng đầu năm 2022, Việt Nam nhập khẩu 
bông trị giá 949,7 triệu USD, tăng 40,1% so với cùng kỳ 
năm trước; nhập khẩu xơ sợi dệt các loại trị giá 679,8 triệu 
USD tăng 7,6%; nhập khẩu vải các loại 3.598,5 triệu USD, 

tăng 20,6%; nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may da giày 
tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước tương đương trị giá 
1.584,4 triệu USD.
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Nguồn: VITIC

1.1. Giá nhập khẩu bông nguyên liệu tiếp tục tăng

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, nhập 
khẩu bông về Việt Nam trong tháng 2/2022 đạt 118,63 
nghìn tấn, trị giá 301,72 triệu USD, giảm 7,1% về lượng và 
giảm 4,4% về trị giá so với tháng 01/2022, tăng 16,3% về 
lượng và tăng 78,7% về trị giá so với tháng 2/2021.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2022, lượng bông nhập 
khẩu về Việt Nam đạt 247 nghìn tấn, trị giá 619 triệu USD, 
tăng 9,9% về lượng và tăng 69,9% về trị giá so với cùng 
kỳ năm 2021.

Trong 2 tháng đầu năm 2022, có 10 thị trường cung 
cấp bông nguyên liệu cho Việt Nam, tăng 01 thị trường so 
với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, lượng bông nguyên liệu 
nhập khẩu từ một số thị trường chính vào Việt Nam giảm 
so với cùng kỳ năm 2021 như: Brazil, Mỹ... Cụ thể:

Brazil là thị trường cung cấp lớn nhất bông nguyên liệu 
cho Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2022, đạt 64 nghìn 
tấn, trị giá 155 triệu USD, giảm 21,7% về lượng nhưng 
tăng 14,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021, chiếm 
26,1% tổng lượng bông nhập khẩu. 

Riêng trong tháng 2/2022, lượng nhập khẩu bông từ 
thị trường này đạt 36,6 nghìn tấn, trị giá 90,39 triệu USD, 
tăng 35,6% về lượng và tăng 96,7% về trị giá so với tháng 
2/2021.

Nhập khẩu bông từ thị trường Mỹ đứng ở vị trí thứ hai, 
lượng nhập khẩu đạt 46,9 nghìn tấn, trị giá 133,09 triệu 
USD, giảm 25,5% về lượng nhưng tăng 28,9% về trị giá so 
với 2 tháng đầu năm 2021. 

Riêng trong tháng 2/2022, lượng nhập khẩu bông từ 
thị trường này đạt 27,46 nghìn tấn, trị giá 78,5 triệu USD, 
giảm 25,8% về lượng nhưng tăng 26,6% về trị giá so với 
tháng 2/2021.

Ngoài ra, lượng bông nguyên liệu nhập khẩu từ một số 
thị trường khác vào Việt Nam tăng mạnh trong 2 tháng 
đầu năm 2021 so với cùng kỳ năm 2021 như nhập khẩu 
từ thị trường Ấn Độ tăng 54,5%; Australia tăng 541,8%; 
Achentina tăng 238%.

 � Những thông tin và số liệu thống kê sử dụng trong bản tin được thu thập từ nhiều nguồn 
gồm Tổng Cục Hải quan, Tổng Cục Thống kê, VITIC, Trung tâm Thương mại Quốc tế... 

 � Thông tin trong bản tin chỉ mang tính tham khảo. Các ước tính, dự báo có giá trị  
đến ngày ra báo cáo và có thể thay đổi bởi những biến động thị trường.

 � Báo cáo này cung cấp thông tin chung. VCOSA không chịu trách nhiệm về việc thông 
tin được cung cấp là đầy đủ hoặc chính xác. Do các chu kỳ cập nhật khác nhau, số liệu 
thống kê có thể hiển thị nhiều dữ liệu cập nhật hơn so với tham chiếu trong báo cáo.

 � Rất mong nhận được sự phản hồi, trao đổi thông tin và đóng góp ý kiến của độc giả  
để Bản tin Hiệp Hội Bông Sợi Việt Nam ngày càng chất lượng hơn.

Ban Thông tin Truyền thông

Nhập khẩu bông của Việt Nam từ các thị trường trong tháng 2/2022

Nguồn: VITIC

Nguồn: VITIC

Về giá: Giá trung bình bông nguyên liệu nhập khẩu 
vào Việt Nam tháng 2/2022 đạt 2.543 USD/tấn, tăng 72 
USD/tấn so với tháng 01/2022 và tăng 888 USD/tấn so 
với tháng 2/2021, tương đương tăng 2,9% so với tháng 
1/2022 và tăng 53,7% so với cùng kỳ tháng 2/2021.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2022, giá bông nguyên 
liệu nhập khẩu về Việt Nam đạt trung bình 2.507 USD/
tấn, tăng 54,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Giá trung bình bông nhập khẩu vào Việt Nam trong 
2 tháng đầu năm 2022 tăng ở hầu hết các thị trường. 
Trong đó, giá bông nguyên liệu nhập khẩu từ thị trường 
Indonesia đạt mức thấp nhất là 1.383 USD/tấn; tiếp đến 
là từ Bờ Biển Ngà đạt 2.250 USD/tấn, và giá bông nguyên 
liệu nhập khẩu từ thị trường Mỹ đạt mức cao nhất là 2.859 
USD/tấn.

Cuộc khủng hoảng Ukraine-Nga đã khiến các kho dự 
trữ năng lượng sụt giảm dần với giá dầu thô giao dịch cao 
nhất kể từ tháng 7/2008, khoảng 139 USD/thùng. Điều 
này không chỉ tác động đến thị trường chứng khoán và giá 
hàng hóa trên toàn thế giới mà thị trường bông toàn cầu 
cũng bị ảnh hưởng. 

Theo nhận định, giá bông nguyên liệu thế giới sẽ             
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Nguồn: VITIC

Giá nhập khẩu bông từ các thị trường trong tháng 2/2022

Nguồn: VITIC

tiếp tục biến động theo chiều hướng tăng do nhu cầu cao 
và giá năng lượng cao. Vì vậy, các doanh nghiệp nhập 
khẩu bông nguyên liệu của Việt Nam cần lên kế hoạch dự 

trữ nguồn nguyên liệu để đối diện với những biến động 
ngắn hạn trên thị trường.

Theo thống kê từ Tổng cục Hải quan, nhập khẩu sợi 
nguyên liệu trong tháng 2/2022 đạt 47,18 nghìn tấn, 
trị giá 138,17 triệu USD, giảm 25,6% về lượng và giảm 
27,1% về trị giá so với tháng 1/2022; giảm 6,0% về lượng, 
nhưng tăng 9,5% về trị giá so với tháng 2/2021. 

Tính chung 2 tháng đầu năm 2022, nhập khẩu sợi 
nguyên liệu đạt 110,6 nghìn tấn, trị giá 327,8 triệu USD, 
giảm 8,5% về lượng, nhưng tăng 10,7% về trị giá so với 
cùng kỳ năm 2021.

1.2. Giá nhập khẩu sợi nguyên liệu giảm nhẹ 

Trung Quốc là thị trường cung cấp 
sợi nguyên liệu lớn nhất cho Việt Nam 
trong tháng 2/2022, đạt 27,94 nghìn 
tấn, trị giá 77,02 triệu USD, giảm 
29,7% về lượng và giảm 29,2% về trị 
giá so với tháng 1/2022; giảm 4,8% 
về lượng, nhưng tăng 15,4% về trị giá 
so với tháng 2/2021. 

Tính chung 2 tháng đầu năm 2022, 
nhập khẩu sợi nguyên liệu từ thị 
trường Trung Quốc đạt 67,69 nghìn 
tấn, trị giá 185,87 triệu USD, chiếm 
61,2% tổng lượng nhập khẩu, giảm 

4,1% về lượng, nhưng tăng 18% về 
trị giá so với 2 tháng đầu năm 2021.

Thị trường Đài Loan đứng ở vị trí 
thứ hai, với lượng sợi nguyên liệu 
nhập khẩu từ thị trường này trong 
tháng 2/2022 đạt 7,58 nghìn tấn, trị 
giá 19,3 triệu USD, giảm 5% về lượng 
và giảm 17,5% về trị giá so với tháng 
1/2022; tăng 2,7% về lượng và tăng 
9,3% về trị giá so với cùng kỳ tháng 
2/2021. 

Tính chung 2 tháng đầu năm 2022, 
nhập khẩu sợi nguyên liệu từ thị 

trường Đài Loan đạt 15,57 nghìn tấn, 
trị giá 42,69 triệu USD, chiếm 14,1% 
tổng lượng nhập khẩu sợi nguyên liệu 
của Việt Nam, giảm 13,6% về lượng 
và giảm 0,4% về trị giá so với 2 tháng 
đầu năm 2021.

Nhìn chung trong 2 tháng đầu năm 
2022, nhập khẩu sợi nguyên liệu từ 
các thị trường chính vào Việt Nam 
đều giảm so với cùng kỳ năm 2021, 
trừ thị trường Thái Lan tăng 95,6%   
về lượng.

Về giá: Giá nhập khẩu trung bình mặt hàng sợi nguyên 
liệu của Việt Nam trong tháng 2/2022 ở mức 2.928 USD/
tấn, giảm 60 USD/tấn so với tháng 1/2022, nhưng tăng 
413 USD/tấn so với cùng kỳ tháng 2/2021. 

Tính chung 2 tháng đầu năm 2022, giá nhập khẩu trung 
bình mặt hàng sợi nguyên liệu vào Việt Nam đạt 2.963 
USD/tấn, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2021.

Nhập khẩu sợi của Việt Nam từ các thị trường trong tháng 2/2022

Nguồn: VITIC
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Trong đó, giá sợi nguyên liệu nhập khẩu từ Malaysia thấp nhất đạt trung bình 1.275 USD/tấn; tiếp đến là từ Đài Loan 
đạt 2.545 USD/tấn và giá nhập khẩu từ thị trường Hồng Kông đạt mức cao nhất là 12.895 USD/tấn.

Giá nhập khẩu sợi từ các thị trường trong tháng 2/2022

Nguồn: VITIC

Giá nhập khẩu sợi từ các thị trường trong tháng 2/2022 (tiếp theo)

Nguồn: VITIC

2. Số liệu xuất khẩu

Tháng 3/2022, lượng xơ, sợi dệt các loại Việt Nam xuất khẩu đạt 164,3 nghìn tấn, trị giá 531,9 triệu USD giảm 9% 
về lượng nhưng tăng 18,9% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.
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Lượng xơ, sợi xuất khẩu của Việt Nam trong tháng 3/2022 đạt 164,3 nghìn tấn, trị giá 531,9 triệu USD, tăng 24,1% 
về lượng và 19,8% về trị giá so với tháng trước.

Xuất khẩu xơ, sợi trong tháng 3/2022 đạt trị giá 531,9 
triệu USD, tăng 19,8% so với tháng trước; xuất khẩu vải 
đạt trị giá 277,1 triệu USD, tăng 54,4%; nguyên phụ liệu 

dệt may da giày với giá trị 220,1 triệu USD, tăng 54,8%; 
xuất khẩu vải kỹ thuật giảm 1% tương đương trị giá 70,8 
triệu USD.

Xuất khẩu hàng dệt may trong tháng 3/2022 đạt 3,05 tỷ USD, tăng 48,3% so với tháng trước. 

Theo số liệu sơ bộ trong tháng 3/2022, xuất khẩu hàng dệt may đạt 3,05 tỷ USD tăng 48,3% so với tháng trước, tăng 
12,1% so với cùng kỳ năm trước.
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3 tháng đầu năm 2022, Việt Nam xuất khẩu xơ, sợi 
đạt trị giá 1.447,7 triệu USD, tăng 18,9% so với cùng kỳ 
năm trước; xuất khẩu vải đạt trị giá 707,1 triệu USD, tăng 

26,5%; nguyên phụ liệu dệt may da giày với giá trị 562,2 
triệu USD, tăng 18,8%; xuất khẩu vải kỹ thuật tăng 31,1% 
tương đương trị giá 216,8 triệu USD.

Theo thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu mặt 
hàng xơ, sợi dệt của Việt Nam trong tháng 2/2022 đạt 
132,38 nghìn tấn, trị giá 444,04 triệu USD, giảm 8,2% về 
lượng và giảm 6,3% về trị giá so với tháng 1/2022; tăng 
6% về lượng và tăng 42,6% về trị giá so với tháng 2/2021. 

Tính chung 2 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu mặt hàng 
xơ, sợi dệt của Việt Nam đạt 276,67 nghìn tấn, trị giá 
917,9 triệu USD, giảm 4,4% về lượng, nhưng tăng 30% 
về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

2.1. Giá xuất khẩu trung bình mặt hàng xơ, sợi dệt của Việt Nam 
trong tháng 2/2022 đạt 3.354,3 USD/tấn, tăng 2,11% so với tháng 
1/2022 và tăng 34,6% so với tháng 2/2021

Nguồn: VITIC

Giá xuất khẩu trung bình mặt hàng xơ, sợi dệt của 
Việt Nam trong tháng 2/2022 đạt 3.354,3 USD/tấn, tăng 
2,11% so với tháng 01/2022 và tăng 34,6% so với tháng 

2/2021. Tính chung 2 tháng đầu năm 2022, giá xuất khẩu 
trung bình mặt hàng xơ, sợi dệt của Việt Nam đạt 3.317,8 
USD/tấn, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2021.

Việt Nam xuất khẩu xơ, sợi dệt sang 24 thị trường 
trong tháng 2/2022, trong đó, giá xuất khẩu trung bình 
mặt hàng này sang thị trường Italy cao nhất, đạt mức      
7.401,6 USD/tấn.

Nhìn chung, giá xuất khẩu trung bình mặt hàng xơ, sợi 

dệt của Việt Nam sang các thị trường trong tháng 2/2022 
đều tăng mạnh so với tháng 2/2021, trừ giá xuất khẩu 
sang thị trường Brazil giảm 2,9%. Một số thị trường xuất 
khẩu xơ, sợi dệt của Việt Nam có giá tăng mạnh như Italy, 
Hồng Kông, Pakistan.

Nguồn: VITIC

Giá xuất khẩu xơ, sợi dệt sang các thị trường trong tháng 2/2022
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Việt Nam xuất khẩu xơ, sợi dệt chủ yếu sang thị trường 
Trung Quốc, chiếm 46% tổng lượng xuất khẩu mặt hàng 
này của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2022. Tuy vậy, 
xuất khẩu mặt hàng xơ, sợi của Việt Nam sang thị trường 
Trung Quốc lại giảm trong 2 tháng đầu năm 2022 so với 

cùng kỳ năm 2021, giảm 15,2% về lượng, nhưng tăng 
13,7% về trị giá.

Trong khi đó, xuất khẩu mặt hàng xơ, sợi dệt của Việt 
Nam sang một số thị trường tăng mạnh trong 2 tháng đầu 
năm 2022 như: Mỹ, Bangladesh, Thổ Nhĩ Kỳ, Philippines.

Nguồn: VITIC

Nguồn: VITIC

Giá xuất khẩu xơ, sợi dệt sang các thị trường trong tháng 2/2022 (tiếp theo)

Thị trường xuất khẩu xơ, sợi dệt của Việt Nam trong tháng 2/2022
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3. Báo cáo bông toàn cầu - Tổng quan về giá

Theo báo cáo mới nhất của Bộ 
Nông Nghiệp Hoa Kỳ USDA, 
sản lượng bông toàn cầu dự 

kiến vụ 2021/22 được điều chỉnh tăng 
nhẹ (+342.000 kiện, đạt 120,2 triệu 
kiện) và lượng tiêu thụ toàn cầu dự 
kiến giảm nhẹ (-467.000 kiện, còn 
124,1 triệu kiện). 

Một số điều chỉnh về số liệu lịch 
sử đã được thực hiện trong tháng 
này, tuy nhiên lượng tồn kho đầu kỳ 
vụ 2021/22 hầu như không thay đổi 
(+31.000 kiện, đạt 87,4 triệu kiện). 
Những điều chỉnh trên đã làm cho tồn 
kho cuối kỳ vụ 2021/22 tăng 806.000 
kiện, đạt 83,4 triệu kiện, và làm cho 
tỷ lệ tồn kho-tiêu thụ toàn cầu tăng 
0,9% (đạt 67,2%). Tỷ lệ này xấp tỷ 
lệ tồn kho-tiêu thụ trong vụ 2017/18 
(65,7%), và vụ 2018/19 (66,5%) khi 
giá bông hợp đồng kỳ hạn thị trường 
NY/ICE dao động trong khoảng 74 
đến 79 xu/lb.

Tổ chức Lương thực và Nông 
nghiệp của Liên Hiệp Quốc (UN FAO) 
báo cáo rằng chỉ số sản xuất lượng 
thực toàn cầu đạt mức cao nhất trong 
tháng Ba. So với cùng kỳ năm ngoái, 
chỉ số này đã tăng 33%. Khi các vấn 
đề địa chính trị làm ảnh hưởng đến 
nguồn cung xuất khẩu, tổ chức này 

chỉ ra rằng chi phí năng lượng, phân 
bón, và thức ăn gia súc là các yếu tố 
làm tỷ lệ này tăng.

Đối với tình hình thị trường bông 
toàn cầu, việc này tạo ra một số ảnh 
hưởng. Cả lương thực và năng lượng 
đều là hàng thiết yếu, và có rất ít các 
sản phẩm thay thế. Do đó, nhu cầu 
mua các sản phẩm không quá thiết 
yếu khác như quần áo và hàng gia 
dụng có thể bị ảnh hưởng. 

Xu hướng này càng thể hiện rõ 
hơn ở các quốc gia đang phát triển 
và các thị trường mới, nơi mà thị phần 
trong tiêu dùng toàn cầu đã tăng 
trong khoảng 10 năm gần đây nhưng  

tỷ lệ chi tiêu dành cho lương thực lại 
cao hơn.

Giá các loại hàng hóa có liên quan 
đến thực phẩm tăng cao sẽ tạo áp 
lực cạnh tranh về diện tích gieo 
trồng. USDA mới đây đã công bố 
ước lượng diện tích trồng trọt mới 
cho vụ 2022/23, chỉ ra rằng diện tích  
gieo trồng bông sẽ tăng 9% trong vụ 
mùa tới. 

Thời điểm gieo trồng tại Mỹ có thể 
kéo dài đến cuối tháng Sáu. Khi mà 
diện tích gieo trồng hiển nhiên sẽ gia 
tăng ở nhiều quốc gia, tình hình thời 
tiết và xu hướng giá của các nông sản 
cạnh tranh khác trong vài tháng tiếp 

Giá các loại hàng hóa có liên quan 
đến thực phẩm tăng cao, sẽ tạo áp 
lực cạnh tranh về diện tích gieo trồng
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theo có thể sẽ ảnh hưởng đến việc 
phân bổ diện tích gieo trồng tại Mỹ 
và các nơi khác cho đến khi nông dân 
tiến hành gieo hạt.

Khi mà nguồn cung và giá của 
nguyên liệu trồng trọt có thể ảnh 
hưởng đến các quyết định trồng trọt, 
giá phân bón lại tăng cao gấp nhiều 
lần so với mức trung bình trong lịch 
sử, và tổ chức FAO chỉ ra rằng chi 
phí đầu vào cao là nguyên nhân dẫn 
đến giá các hàng hóa tăng. Trong 
vụ 2022/23, chi phí đầu vào tăng và 
nguồn cung khan hiếm có thể sẽ ảnh 
hưởng đến năng suất trồng trọt. 

Tác động của tình hình này đến 
từng loại hàng hóa nông sản sẽ khác 
nhau, nhưng nếu tác động tiêu cực 
này kéo dài, nó có thể gây ra những 

trở ngại cho nguồn cung bông trong 
các vụ mùa sắp tới.

Trong tháng sau, USDA sẽ công 
bố ước lượng đầu tiên về tất cả các 
chỉ số cung, cầu và thương mại của 
vụ 2022/23. Các chỉ số này sẽ giúp  
cung cấp bức tranh chi tiết về vụ mùa 
sắp tới. 

Tuy nhiên, thị trường bông trở nên 
rất khó dự đoán trong những năm 
gần đây. Nhiều diễn biến quan trọng 
đã xảy ra trong những năm qua vẫn 
còn gây ra những ảnh hưởng nhất 
định đến ngành bông toàn cầu. Một 
số ví dụ của các diễn biến này gồm 
có việc chúng ta đã thực sự vượt qua 
đại dịch COVID và những ảnh hưởng 
về kinh tế của nó hay chưa, xung đột 
ở Châu Âu có tiếp diễn lâu dài không, 

và tình hình căng thẳng thương mại 
Mỹ - Trung sẽ phát triển như thế nào.

Bên cạnh những vấn đề vĩ mô này, 
các vấn đề đặc thù về ngành bông và 
thời tiết vẫn đang diễn ra. Quan ngại 
lớn nhất hiện tại vẫn là về tình hình 
hạn hán ở vùng Tây Texas. 

Lượng mưa ở khu vực sản xuất 
quan trọng nhất của ngành bông Mỹ 
có thể sẽ tạo ra sự khác biệt về sản 
lượng lên đến vài triệu kiện. Khi mà 
tồn kho tại Mỹ đang rất hạn chế, sản 
lượng bông của vụ mùa tiếp theo sẽ 
quyết định Mỹ có thể tăng lượng tồn 
kho và tăng lượng xuất khẩu trong vụ 
mùa tới hay không.

Nguồn: CI – VCOSA tổng hợp

Nguồn: CI – VCOSA tổng hợp
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Trụ sở
Lầu 15, tháp B, Tòa nhà Viettel, 285 CMT8, P.12, Q.10, TP.HCM

Văn phòng đại diện
P403, Lầu 4, Tòa nhà Ocean Park, 1 Đào Duy Anh, P.Phương Mai, Q.Đống Đa, Hà Nội

Văn phòng giao dịch (nhận thư)
1265 Hoàng Sa, P.5, Q.Tân Bình, TP.HCM
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