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TIN TRONG NƯỚC TIN QUỐC TẾ

ĐIỂM TIN

TIN CHUYÊN NGÀNH

 Ô Giá nhập khẩu bông nguyên liệu vẫn trong đà 
tăng mạnh.

 Ô Dự báo giá nhập khẩu xơ nguyên liệu giảm trong 
thời gian tới.

 Ô Giá nhập khẩu sợi nguyên liệu tiếp tục tăng nhẹ.

 Ô Lượng hàng thông qua các cảng biển của 
TP.HCM liên tiếp giảm từ khi áp dụng thu phí 
hạ tầng.

 Ô Chính phủ gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 
2022.

 Ô Bangladesh hướng đến đa dạng hóa đối với các sản 
phẩm quần áo bằng sợi nhân tạo để tăng trưởng xuất 
khẩu

 Ô Các nhà máy sợi của Gujarat buộc phải đóng cửa ba lần 
trong một tuần

 Ô 90% người tiêu dùng muốn sử dụng cotton trong nhiều 
sản phẩm hơn. Khảo sát của Cotton Inc

 Ô Rủi ro hạn hán ở Mỹ có thể không giảm giá bông trong 
thời gian tới  

 Ô Các thương hiệu đối mặt với tình huống “cả hai đều 
thua” về vấn đề bông Tân Cương của Trung Quốc

 Ô Giá bông tăng mạnh có thể thúc đẩy diện tích lên mức 
cao kỷ lục 15%

 Ô Máy móc hoàn thành 80% công việc hái bông ở khu 
tự trị Tân Cương của Trung Quốc trong mùa thu hoạch 
năm 2021

 Ô Moody’s Analytics: Tăng trưởng GDP toàn cầu dự báo 
đạt 2,8% năm 2022

Bangladesh hướng đến đa dạng hóa đối với các sản phẩm quần áo 
bằng sợi nhân tạo để tăng trưởng xuất khẩu

Một động lực tăng trưởng quan trọng của nền 
kinh tế, ngành hàng may sẵn của Bangladesh 
(RMG) chủ yếu phụ thuộc vào nhập khẩu 

nguyên liệu thô như bông. Theo báo cáo Tiêu điểm về 
Dệt may, Bangladesh đã nhập khẩu khoảng 8,5 triệu 
kiện bông, trị giá hơn 3 tỷ USD vào năm 2021.

Đại dịch đã gây ra một số gián đoạn trong lĩnh vực 
quần áo của Bangladesh. Giá nguyên liệu trong nước 
tăng gần 50% do nguồn cung từ Trung Quốc bị đứt 
gãy. Khoảng 15 - 20% nguyên liệu thô và 80 - 85% 
hóa chất nhuộm và phụ kiện của ngành dệt kim được 
nhập khẩu từ Trung Quốc. Bangladesh nhập khẩu 
khoảng 40% nguyên phụ liệu may mặc và bao bì từ 
Trung Quốc mỗi năm. 

Tuy nhiên, đợt bùng phát đại dịch đã gây ra cuộc 
khủng hoảng nghiêm trọng trong nguồn cung cấp 
nguyên liệu thô cho Bangladesh và khiến giá cả tăng 
khoảng 40%, cản trở hoạt động sản xuất ở một số 
nhà máy.

Đa dạng hóa nguồn nguyên liệu

Nếu Bangladesh tiếp tục phụ thuộc vào nhập 
khẩu bông, nhu cầu và giá cả có thể biến động, khiến 
nước này không thể đẩy mạnh xuất khẩu trong dài 
hạn. Để vượt qua cuộc khủng hoảng, Bangladesh cần 
đa dạng hóa nguồn nguyên liệu để chống lại sự gián 
đoạn nguồn cung đột ngột. Việc này cần phải thúc 
đẩy số lượng các nhà máy dệt may bằng sợi nhân tạo 
(MMF) trong nước. 

Hiện nay, trong số 433 nhà máy kéo sợi của 
Bangladesh, chỉ có 27 nhà máy sản xuất sợi nhân tạo. 

Các loại sợi do các nhà máy này sản xuất chỉ đáp ứng 
được 20% nhu cầu của cả nước. Để nắm bắt 80% nhu 
cầu còn lại, Bangladesh cần đầu tư vào liên kết ngược 
của chuỗi giá trị dệt may nhân tạo.

Tăng cường sản xuất MMF

Một cuộc khảo sát của Hiệp hội các nhà sản xuất 
và xuất khẩu hàng may mặc Bangladesh cho thấy, 
xuất khẩu quần áo MMF bị kẹt ở mức 20% trong 
nhiều năm. Quốc gia này cần đa dạng hóa sản xuất 
đối với hàng dệt may MMF. Trong những tháng đầu 
năm 2022, nhập khẩu MMF của Bangladesh đã tăng 
45,72% lên 99.597 tấn. 

Theo Hiệp hội các nhà máy dệt Bangladesh 
(BTMA), trong tổng lượng nhập khẩu, khoảng 61.693 
tấn là xơ staple polyester, 32.454 tấn là xơ staple 
visco, và khoảng 5.450 tấn là xơ Tencel và lanh.

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với xơ và 
sợi, các nhà máy địa phương đang mở rộng hoặc tái 
đầu tư vào lĩnh vực xơ sợi nhân tạo. Năm 2021, các 
nhà máy đã đầu tư 600 crore Taka để thành lập 26 
nhà máy mới. Tập đoàn Hàn Quốc đã đầu tư 65 triệu 
USD vào ba nhà máy RMG và có kế hoạch đầu tư 120 
triệu USD vào hai nhà máy khác trong các khu chế 
xuất của Hàn Quốc.

Bangladesh đã không thể đạt được mục tiêu 50 
tỷ USD xuất khẩu RMG cho năm tài chính 2021. Vào 
năm 2022, nước này cần phải hướng tới các mục tiêu 
ngắn hạn và dài hạn bằng cách áp dụng chiến lược  
đa dạng hóa.

Nguồn: VITIC
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Các nhà máy sợi của Gujarat buộc phải 
      ba lần trong một tuần

Khảo sát của Cotton Inc: 90% người tiêu dùng muốn sử dụng COTTON 
trong nhiều sản phẩm hơn. 

Rủi ro hạn hán ở Mỹ có thể không giảm giá bông trong thời gian tới

Các nhà máy sợi đang phải đối mặt với áp lực 
chi phí chưa từng có do giá bông đạt 110.000 
Rupee/candy (365kg). Theo ước tính của Hiệp 

hội sợi Gujarat (SAG), hầu hết các nhà sản xuất sợi 
cotton đã buộc phải đóng cửa ít nhất ba ngày một 
tuần do nhu cầu giảm và giá sợi tăng.

Chủ tịch SAG Saurin Parikh cho biết “với việc giá 
bông tăng, chi phí sản xuất sợi cotton đã tăng lên 
đáng kể. Tuy nhiên, chúng tôi không thể chuyển chi 
phí cho khách hàng vì họ không khả thi trong việc hấp 
thụ những chi phí này trong quá trình sản xuất”. 

Ông nói thêm: “Kết quả là, nhu cầu đã bị sụt giảm. 
Lượng đặt hàng của chúng tôi đã giảm ít nhất 40-
50%, do đó năng lực sản xuất cũng không được tận 
dụng hết. Giá bông cao đã tác động đến toàn bộ chuỗi 
giá trị dệt may”.

Các doanh nghiệp trong ngành cho biết, giá bông 
ở Ấn Độ hiện đang ở mức cao nhất so với giá các nước 
khác nên ngày càng nhiều sợi cotton được nhập khẩu 
từ Việt Nam để đáp ứng nhu cầu sản xuất trong nước.

Ripple Patel, một nhà sản xuất sợi từ Rajkot và là 
Phó Chủ tịch SAG, cho biết: “Tại địa phương, nguồn 
cung bông cũng là một vấn đề, và mọi thứ đều được 
bán với giá rất cao khiến các đơn vị phải hoạt động với 
công suất thấp hơn”. 

Patel nói thêm: “Các doanh nghiệp kéo sợi thường 
đóng cửa ba ngày một năm. Tuy nhiên, do ít việc hơn, 
chúng tôi đang giữ cho các đơn vị hoạt động nổi với 
thời gian bốn ngày trong tuần. Nếu đóng cửa hoàn 
toàn, chúng tôi sẽ mất lực lượng lao động và việc tìm 
kiếm lao động có tay nghề cao là một thách thức“. 

Các nguồn tin trong ngành cho biết một số nhà 
máy sợi đã ngừng sản xuất hoàn toàn. Với giá bông 
tăng, các nhà máy sợi đang phải chịu lỗ từ 35-40 
Rupee/kg tùy thuộc vào khối lượng sản xuất.

Các doanh nghiệp sợi đã thúc giục chính phủ Liên 
minh bãi bỏ thuế nhập khẩu đánh vào bông thay vì chỉ 
miễn trừ tạm thời.

Nguồn: Times of India
Ngọc Trâm biên dịch

Thoải mái, độ bền, tính linh hoạt và thân thiện 
với môi trường là một số lợi ích mà người tiêu 
dùng nghĩ đến khi nghĩ đến cotton, theo Thông 

tin chuyên sâu về chuỗi cung ứng mới nhất của Cotton 
Incorporated cung cấp những hiểu biết sâu sắc về 
nhận thức của người tiêu dùng về cotton và quần áo 
bằng vải cotton. Gần 90% người tiêu dùng muốn có 
nhiều sản phẩm hơn được làm từ cotton.

Người tiêu dùng chọn cotton và cotton pha, 67% 
nói rằng chúng phù hợp nhất với thời trang hiện nay 
và gần 74% người tiêu dùng được khảo sát cho biết 
đây là loại sợi yêu thích của họ. Ngoài ra, khoảng 96% 
người tiêu dùng trả lời rằng “vải cotton mang lại cảm 
giác an toàn”.

Khi được hỏi về các sản phẩm cotton, 83% nói 
rằng chúng “thoải mái”, 76% nói rằng chúng “hoạt 
động tốt“, 72% cho biết chúng “chất lượng cao” và 
71% nói rằng chúng “bền và lâu dài”.

Theo cuộc khảo sát, các sản phẩm được ưa 
chuộng nhất làm bằng cotton là áo phông (86%), ga 

trải giường (82%), tất (82%), áo sơ mi (63%) và quần 
áo trẻ em (63%).

Nguồn:  F2F_Ngọc Trâm biên dịch

Theo báo cáo mới nhất của USDA, sản lượng 
bông ở Mỹ có thể giảm trong niên vụ 2022-23 
(tháng 8-7) còn 3,592 triệu tấn từ 3,815 triệu 

tấn trong niên vụ 2021-22. Trong vụ 2020-21, sản 
lượng là là 3,181 triệu tấn. Vì bông ICE nhận được tín 
hiệu mạnh mẽ từ sản lượng của Mỹ và có thể sẽ không 
được giảm nhẹ trong tương lai gần.

Theo báo cáo của USDA, sản lượng bông có thể 
tăng ở Ấn Độ, Trung Quốc, Brazil và Pakistan trong 
niên vụ 2022-23. Sản lượng toàn cầu dự kiến sẽ tăng 
lên 26,403 triệu tấn trong mùa tới từ 25,461 triệu tấn 
trong vụ 2021-22.

Theo công cụ nghiên cứu thị trường TexPro của 
Fibre2Fashion, chỉ số Cotlook A-Index (USASMP) dự 
kiến sẽ vẫn ở mức cao 1,552 USD/pound vào tháng 
8/2022, khi mùa bông mới của Mỹ bắt đầu. Nó dự 
kiến sẽ tăng nhẹ từ 1,551 USD/pound của tháng 
7/2022. Chỉ số Cotlook đạt đỉnh là 1,635 USD/pound 
vào tháng 5/2022, nhưng giá trung bình vào tháng 
6/2022 được dự đoán là 1,564 USD/pound.

Nguồn:  F2F_Ngọc Trâm biên dịch

Ngành công nghiệp dệt may toàn cầu đang háo hức 
chờ đợi dấu hiệu giảm giá bông, nhưng giá bông khó 
có thể giảm đáng kể trong tương lai gần vì 51% sản 
lượng bông của Mỹ phải đối mặt với tình trạng khô 
hạn và hạn hán, theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA). 
Chỉ số Cotlook A cũng cho thấy không có sự giảm 
nhẹ nào cho đến ít nhất là tháng 8/2022.

Chủ tịch SAG Saurin Parikh

ĐÓNG CỬA 

Với việc giá bông tăng, chi phí sản xuất sợi 
cotton đã tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, chúng tôi 
không thể chuyển chi phí cho khách hàng vì họ 
không khả thi trong việc hấp thụ những chi phí này 
trong quá trình sản xuất.
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Các thương hiệu sợ thua lỗ khi lên tiếng

Các thương hiệu cũng có nguy cơ mất các đối tác 
đáng tin cậy nếu họ ngừng tìm nguồn cung ứng 
từ Tân Cương. Bên cạnh việc tìm kiếm các đối 

tác mới, họ cũng buộc phải đối phó với việc gia tăng 
chi phí tìm nguồn cung ứng và vận chuyển nguyên vật 
liệu. Ngoài ra, họ không được phép phát ngôn chống 
lại Tân Cương, vì sợ rằng họ sẽ chọc giận những người 
tiêu dùng Trung Quốc có tinh thần dân tộc. Sự phẫn 
nộ của người tiêu dùng Trung Quốc có thể khiến các 
công ty như H&M và Nike thiệt hại hàng triệu đô la.

Do đó, các thương hiệu muốn tránh bày tỏ mối 
quan ngại của họ về Tân Cương, mặc dù họ có thể 
thực hiện một số bước nhất định để hạn chế lao động 
cưỡng bức. Hầu hết lo sợ rằng các cuộc biểu tình có 
thể làm gián đoạn hoạt động kinh doanh của họ ở 
Trung Quốc và làm chậm trễ các chuyến hàng đến 
nước này. Scott Nova, giám đốc điều hành của Hiệp 
hội Quyền của Người lao động và là thành viên ban 
chỉ đạo của Liên minh Chấm dứt Lao động Cưỡng bức 
ở vùng Uyghur, xác nhận rằng một số thương hiệu đã 
đưa ra cam kết không chính thức để rời khỏi Trung 
Quốc nhưng yêu cầu ông giữ bí mật thông tin.

Các công ty nhỏ dễ chấp nhận hơn

Các công ty tư nhân nhỏ hơn thường thẳng thắn 
hơn về việc rút khỏi Trung Quốc so với các nhà 
bán lẻ lớn có danh mục đầu tư tiêu dùng lớn ở 

Trung Quốc. Các công ty thời trang nhanh như H&M 
và các thương hiệu xa xỉ như Burberry buộc phải quyết 
định ở lại Trung Quốc hay rời khỏi đất nước này hoàn 
toàn.

Không có quyền tiếp cận Tân Cương, các thương 
hiệu may mặc toàn cầu như Patagonia hiện không 
thể xác định việc sử dụng lao động cưỡng bức ở Tân 
Cương. Họ chỉ có thể giám sát nhà máy của mình 
thông qua các chuyến thăm qua video, nếu không sẽ 
bị các nhân viên giám sát địa phương gây khó khăn.

Nguồn: Fashionating world 
Ngọc Trâm biên dịch

Các thương hiệu đối mặt với tình huống “cả hai đều thua” về vấn 
đề bông Tân Cương của Trung Quốc

Giá bông tăng mạnh có thể thúc đẩy diện tích lên mức cao kỷ lục 15%

Các thương hiệu phải đối mặt với một tình huống khó khăn khi đưa ra lập trường đối với Tân Cương. Nếu quyết 
định tiếp tục tìm nguồn cung ứng từ khu vực, họ sẽ phải đối mặt với các lệnh cấm và các hành động pháp lý 
khác từ phương Tây, và nếu rời đi, họ sẽ phải đối mặt với những tổn thất kinh doanh lớn. Dù bằng cách nào, 
đó là một tình huống “cả hai đều thua” đối với họ.

Theo một hiệp hội ngành, việc trồng bông ở  
Ấn Độ, nhà sản xuất sợi lớn nhất thế giới, có thể 
tăng 15% lên mức cao nhất mọi thời đại vào 

năm 2022 do giá cao khiến nông dân chuyển đổi cây 
trồng. Sản lượng cao hơn có thể giúp hạ nhiệt sự gia 
tăng của giá bông nội địa và toàn cầu, vốn đang làm 
tổn thương các nhà sản xuất hàng may mặc châu Á.

Theo ông Atul Ganatra, chủ tịch Hiệp hội bông Ấn 
Độ, diện tích trồng bông ở Ấn Độ có thể tăng tới 15% 
so với năm ngoái vì cây trồng này cho năng suất tốt 
hơn nhiều so với các loại cây thay thế.

Giá nội địa tăng hơn gấp đôi trong năm qua do 
mưa lớn trong mùa thu hoạch đã đẩy vụ mùa năm 
2021 xuống mức thấp nhất trong một thập kỷ.

Diện tích trồng bông của Ấn Độ tăng 15% sẽ 
nâng từ 12 triệu ha năm ngoái lên khoảng 13,8 triệu 
ha vào năm 2022.

Hiệp hội dự kiến diện tích trồng bông sẽ được 
mở rộng lớn nhất ở các bang phía tây Gujarat và 
Maharashtra, cùng chiếm gần một nửa sản lượng của 
cả nước.

Hầu hết nông dân Ấn Độ bắt đầu trồng bông khi 
có mưa gió mùa vào tháng 6, mặc dù một số cánh 
đồng được tưới sớm bắt đầu từ tháng 5.

Trích: Business standard 
Ngọc Trâm biên dịch

Theo Trung tâm Phát triển Cơ giới hóa Nông 
nghiệp Khu vực, trong mùa thu hoạch  
năm 2021 ở khu tự trị Tân Cương ở tây bắc 

Trung Quốc, nơi sản xuất bông lớn nhất Trung Quốc, 
4/5 việc hái bông được thực hiện bằng máy móc thay 
vì bằng tay. 

Theo trung tâm, có hơn 6.300 máy hái bông cơ 
học đang được sử dụng ở Tân Cương.

Năm nay, diện tích trồng bông của Tân Cương 
là khoảng 37 triệu mu (khoảng 2,46 triệu ha). Dẫn 
nguồn từ trung tâm này, truyền thông nhà nước Trung 

Quốc đưa tin rằng với việc sử dụng đầy đủ máy móc 
nông nghiệp hiện đại như máy hái bông, việc trồng 
bông trong khu vực đã tạm biệt với việc sử dụng nhiều 
lao động chân tay.

Sản lượng bông ở Tân Cương đã vượt 5,1 triệu 
tấn vào năm 2021, chiếm khoảng 90% của cả nước và 
duy trì vị trí số 1 ở Trung Quốc trong hơn hai thập kỷ.

Nguồn: F2F_Ngọc Trâm biên dịch

Máy móc hoàn thành 80% công việc hái bông ở khu tự trị Tân Cương 
của Trung Quốc trong mùa thu hoạch năm 2021
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TÌNH HÌNH SẢN XUẤT - CƠ CHẾ - CHÍNH SÁCH

Nguồn: Tổng cục Thống kê
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Lượng hàng thông qua các cảng biển của TP.HCM 

LIÊN TIẾP GIẢM  
từ khi áp dụng thu phí hạ tầng

Như đã đề cập trong các bản 
tin, kể từ ngày 01/4/2022, 
TP.HCM chính thức tổ chức 

thu phí sử dụng công trình, kết cấu 
hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích 
công cộng trong khu vực cửa khẩu 
cảng biển trên địa bàn thành phố. 

Ngay trước, trong và sau khi 

TP.HCM triển khai hoạt động này, 
hàng loạt doanh nghiệp, hiệp hội 
doanh nghiệp, Ban Nghiên cứu 
phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) 
đều đã lên tiếng phản đối; thậm 
chí có các văn bản “kêu cứu” gửi tới 
Chính phủ, Thủ tướng để bác quyết 
định của TP.HCM.

Mới đây, sau cuộc họp với bộ, 
ngành liên quan về bức xúc này, 
Phó thủ tướng Lê Minh Khái đã yêu 
cầu TP.HCM nghiên cứu sớm đề 
nghị HĐND thành phố điều chỉnh 
Nghị quyết về thu phí.

Sau động thái trên, Sở Giao 
thông vận tải (GTVT) TP.HCM 

Mới đây, sau cuộc họp với bộ, ngành 
liên quan về bức xúc này, Phó thủ 
tướng Lê Minh Khái đã yêu cầu 
TP.HCM nghiên cứu sớm đề nghị 
HĐND thành phố điều chỉnh Nghị 
quyết về thu phí.

Quyết định thu phí hạ tầng cảng biển của TP.HCM từ 01/4 liên tiếp vấp phải dư luận trái chiều 
của các doanh nghiệp, hiệp hội... (Ảnh minh họa)

hơn 14,745 triệu tấn, giảm khoảng 
9,3% so với cùng giai đoạn của 
năm 2021. Ở tháng 4, tháng đầu 
tiên áp dụng thu phí, khối lượng 
hàng hóa đi qua cảng của TP.HCM 
còn giảm tới hơn 13% so với cùng 
kỳ 2021.

Cũng trong văn bản, Cảng vụ 

Hàng hải TP.HCM một lần nữa 
đề nghị Sở GTVT TP.HCM nghiên 
cứu, xem xét điều chỉnh mức thu 
phí theo hướng giảm thêm đối với 
hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu 
được vận chuyển bằng đường 
thủy nội địa để thúc đẩy phát triển 
vận tải bằng hình thức này. Đồng 

thời, khuyến khích được các doanh 
nghiệp thay đổi tập quán từ sử 
dụng phương tiện vận tải đường 
bộ sang phương tiện đường thủy...; 
cũng như giảm áp lực kết cấu hạ 
tầng giao thông cho thành phố.

Nguồn: Nhịp sống kinh doanh

đã ngay lập tức có văn bản gửi 
UBND thành phố để trình HĐND 
điều chỉnh một số mức phí hạ tầng  
cảng biển trên địa bàn sau 2 tháng 
vận hành.

Cụ thể, Sở GTVT TP.HCM đề 
xuất giảm 50% mức phí đối với 
hàng hóa xuất, nhập khẩu được 
vận chuyển bằng đường thủy  
nội địa. Đồng thời, Sở này cũng 
đề xuất mức thu phí hạ tầng cảng 
biển của các tổ chức, cá nhân kinh 
doanh hàng xuất nhập khẩu ở các 

địa phương khác được hưởng mức 
hỗ trợ như các tổ chức, cá nhân 
kinh doanh hàng xuất nhập khẩu 
tại TP.HCM.

Tuy nhiên, việc lãnh đạo 
TP.HCM có nghe theo tham mưu 
của Sở GTVT hay không hiện vẫn 
đang là “dấu hỏi”. Bởi ở báo cáo để 
làm việc với Phó thủ tướng và các 
bộ, ngành vừa qua, UBND TP.HCM 
vẫn cho rằng, việc thu phí, mức 
thu mà Nghị quyết HĐND đưa ra 
là phù hợp với quy định và đặc thù 

địa phương.
Ở khía cạnh khác, theo số liệu 

mà Cảng vụ Hàng hải TP.HCM vừa 
công bố, số lượng hàng hóa thông 
qua các cảng biển khu vực TP.HCM 
đã suy giảm trong 2 tháng 4 và 
5/2022 so với cùng kỳ 2021. Tức là 
kể từ khi TP.HCM chính thức triển 
khai thu phí sử dụng công trình, kết 
cấu hạ tầng cảng biển.

Cụ thể, tổng số lượng hàng 
hóa được đi qua cảng biển của 
TP.HCM trong tháng vừa 5 qua là 

Số liệu công bố của Cảng vụ Hàng hải TP.HCM
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Moody’s Analytics:  
Tăng trưởng GDP toàn cầu dự báo đạt 2,8% năm 2022

Công ty nghiên cứu thị trường 
Moody’s Analytics cho biết, 
sự biến động của thị trường 

hàng hóa toàn cầu và môi trường 
giao dịch ngày càng lo ngại rủi ro 
có khả năng khiến lạm phát tăng 
cao hơn trong năm 2022.

Trong bài phân tích “Triển vọng 
toàn cầu: Thách thức lớn” công bố 
ngày 20/6, nhà kinh tế Shahana 
Mukherjee của Moody’s Analytics 
cho biết các ngân hàng trung ương 
trong những tháng sắp tới sẽ tiếp 
tục thu hẹp các biện pháp kích thích 
liên quan tới đại dịch COVID-19 và 
thắt chặt lãi suất.

Đà tăng trưởng đã bị gián đoạn 
sau khi đạt đỉnh vào cuối năm 2021 
nhờ đợt kích thích tài khóa chưa 
từng có tại Mỹ và sự tăng trưởng 
chắc chắn theo định hướng thương 
mại của Trung Quốc.

Đại dịch COVID-19 và gián 
đoạn nguồn cung liên quan đến 
xung đột Nga - Ukraine, sự thiếu 
hụt chất bán dẫn toàn cầu và áp 
lực lạm phát liên quan làm tăng 
thêm sự không chắc chắn về thời 
gian và tốc độ phục hồi toàn cầu. 
Do đó, tăng trưởng GDP toàn cầu 
được dự báo ở mức 2,8% vào năm 
2022 và 3,1% vào năm 2023.

Bà Mukherjee nói rằng giá dầu 
toàn cầu và các hàng hóa khác 
tăng mạnh kể từ khi cuộc chiến ở 
Ukraine bùng phát, thúc đẩy lạm 
phát tăng sang quý 2/2022 và đè 
nặng lên đà tăng trưởng kinh tế 
thế giới.

Đồng thời, việc Trung Quốc 
áp đặt các biện pháp phong tỏa 
nghiêm ngặt để đối phó với đợt 
bùng phát dịch bệnh đã dẫn đến 
sự gián đoạn nguồn cung mới, làm 
trầm trọng thêm tình trạng thiếu 
hụt trong các ngành công nghiệp 
chủ chốt và làm tổn hại đến dòng 
chảy thương mại trong khu vực.

Nhà kinh tế của Moody’s 
Analytics nhấn mạnh các hạn chế 
thương mại đã làm tăng thêm 
những thách thức về giá cả. Môi 
trường địa chính trị căng thẳng 
do cuộc chiến Ukraine vẫn có thể 
hạn chế nguồn cung toàn cầu của 
palladium, nickel và các nguyên 
liệu đầu vào quan trọng khác để 
sản xuất chất bán dẫn. Điều này có 
thể làm dấy lên những thách thức 
về nguồn cung toàn cầu vốn dự 
kiến sẽ dịu bớt trong năm 2022 đối 
với ngành công nghiệp này.

Ngoài ra, sự bất ổn do cuộc 
xung đột Nga-Ukraine đã khiến 

một số thị trường mới nổi có quan 
điểm thận trọng hơn về an ninh 
năng lượng và lương thực trong 
nước, dẫn đến các lệnh cấm hoặc 
hạn chế xuất khẩu đối với lúa mì, 
dầu cọ, đường và các mặt hàng 
khác. Những diễn biến này đã làm 
tăng khả năng áp lực giá từ phía 
nguồn cung trên diện rộng hơn.

Bà Mukherjee dự báo cú sốc 
nguồn cung từ cuộc xung đột Nga-
Ukraine vẫn là nguy cơ giảm chính 
đối với tăng trưởng toàn cầu trong 
năm 2022, với tác động giá hàng 
hóa tăng cao làm ảnh hưởng đến 
chi tiêu thực tế, đầu tư và tâm lý.

Cùng với đó, sự lây lan của các 
biến thể COVID-19 trong tương 
lai vẫn là nguy cơ có thể làm suy 
yếu thêm lòng tin, nhưng có thể sẽ 
không làm chệch hướng đà phục 
hồi.

Ngoài ra, sự yếu kém của thị 
trường bất động sản Trung Quốc 
có thể khiến thị trường trái phiếu 
doanh nghiệp của Trung Quốc và 
chính nền kinh tế nước này trải qua 
thời gian biến động kéo dài và phí 
bảo hiểm rủi ro cao hơn.

Trích: TTXVN/Vietnam+

Nhà kinh tế của Moody’s 
Analytics nhấn mạnh các 
hạn chế thương mại đã làm 
tăng thêm những thách thức 
về giá cả. Môi trường địa 
chính trị căng thẳng do cuộc 
chiến Ukraine vẫn có thể hạn 
chế nguồn cung toàn cầu 
của palladium, nickel và các 
nguyên liệu đầu vào quan 
trọng khác để sản xuất chất 
bán dẫn.

Đối tượng được gia hạn nộp 
thuế gồm: doanh nghiệp, 
tổ chức, hộ gia đình, hộ 

kinh doanh, cá nhân hoạt động 
sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp 
và thủy sản; xây dựng; hoạt động 
xuất bản; vận tải kho bãi; dịch vụ 
lưu trú; giáo dục và đào tạo; y tế; 
hoạt động kinh doanh bất động 
sản; tổ chức tín dụng thực hiện các 
giải pháp hỗ trợ khách hàng chịu 
ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo 
quy định của Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam

Nghị định 34/2022/NĐ-CP 
gia hạn thời hạn nộp thuế đối với 
số thuế GTGT phát sinh phải nộp 
của kỳ tính thuế từ tháng 3 đến 
tháng 8/2022 (đối với trường hợp 
kê khai thuế GTGT theo tháng) 
và kỳ tính thuế quý I, quý II/2022  
 (đối với trường hợp kê khai thuế 

GTGT theo quý) của các doanh 
nghiệp, tổ chức.

Thời gian gia hạn là 6 tháng 
đối với số thuế GTGT từ tháng 3 
đến tháng 5-2022 và quý I/2022, 
thời gian gia hạn là 5 tháng đối với 
số thuế GTGT của tháng 6-2022 
và quý II/2022, thời gian gia hạn 
4 tháng đối với số thuế GTGT của 
tháng 7-2022, thời gian gia hạn là 
3 tháng đối với số thuế GTGT của 
tháng 8/2022.

Đồng thời, Nghị định 34/2022/
NĐ-CP quyết định gia hạn thời hạn 
nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 
tạm nộp quý I, quý II/2022, thời 
gian gia hạn là 
3 tháng.

Nghị định 
này cũng gia 
hạn thời hạn 
nộp tiền thuê 
đất đối với 50% 
số tiền thuê đất 
phát sinh phải 
nộp năm 2022, 
thời gian gia 
hạn là 6 tháng 
kể từ ngày 
31/5 đến ngày 
30/11.

Trường hợp doanh nghiệp, 
tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân 
kinh doanh nhiều ngành nghề 
khác nhau trong đó có ngành kinh 
tế, lĩnh vực theo đúng quy định 
thì được gia hạn toàn bộ số thuế 
GTGT, số thuế thu nhập doanh 
nghiệp phải nộp; hộ kinh doanh, 
cá nhân kinh doanh được gia hạn 
toàn bộ thuế GTGT, thuế thu nhập 
cá nhân phải nộp theo hướng dẫn 
tại Nghị định 34/2022/NĐ-CP.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 
28/5/2022 đến hết năm 2022.

Nguồn: VITIC

Phó Thủ tướng Chính phủ  
Lê Minh Khái đã ký ban hành 
Nghị định 34/2022/NĐ-CP  
gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị 
gia tăng (GTGT), thuế thu nhập 
doanh nghiệp, thuế thu nhập  
cá nhân và tiền thuê đất trong 
năm 2022.

Chính phủ gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2022

Người dân làm thủ tục tại cơ quan thuế. (Ảnh: moit.gov.vn)
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Dự án Khu công nghiệp 
dệt may Rạng Đông xuất 
hiện trên trang tin của 

Bloomberg, Yahoo Finance như 
một điểm sáng thu hút các nhà đầu 
tư trong, ngoài nước.

Theo nhận định của 
Bloomberg, trong bối cảnh triển 
vọng tăng trưởng ngành dệt may 
thế giới đang trên đà khởi sắc, 
Việt Nam vẫn giữ vững vị trí nước 
xuất khẩu dệt may hàng đầu tại 
thị trường Mỹ và EU. Những dự án 
đầu tư bất động sản công nghiệp 
chuyên ngành xanh như Aurora IP 
sẽ góp phần phát triển nguồn cung 
cho ngành dệt may Việt Nam trong 
dài hạn.

Dệt may là một trong những 
ngành kinh tế mũi nhọn của Việt 
Nam với thị phần xuất khẩu đứng 
thứ hai thế giới chỉ sau Trung Quốc, 
nhưng lại đang bị đánh giá là mang 
lại hệ luỵ làm ô nhiễm môi trường 
nước (đặc biệt trong khâu dệt 

nhuộm), không khí, chất thải rắn… 
và bị coi là gánh nặng đối với hệ 
sinh thái.

Trước thực tế đó, việc “xanh 
hoá” ngành dệt may là hướng đi 
cần lưu tâm. Với mục tiêu xây dựng 
và phát triển khu công nghiệp dệt 

may xanh – sạch – bền vững tại 
Việt Nam, Aurora IP kỳ vọng sẽ 
từng bước tháo gỡ những thách 
thức của toàn ngành, góp phần giữ 
vững vị thế dẫn đầu của dệt may 
Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Bên cạnh Bloomberg, các 

Truyền thông quốc tế đưa tin về Dự án KCN dệt may Aurora IP  
của Cát Tường Group, hội viên VCOSA 

Khu công nghiệp dệt may Aurora IP “tầm nhìn xanh”

Dự án Khu công nghiệp Dệt may xanh - sạch - bền vững Aurora IP

hãng tin quốc tế khác như Market 
Insider, Yahoo Finance cũng đưa 
ra phản hồi tích cực về tiềm năng 
phát triển của dự án này. 

Được đầu tư, triển khai đồng 
bộ từ quy hoạch, thiết kế đến thi 
công, Aurora IP là một trong số ít 
khu công nghiệp tại Việt Nam sở 
hữu đầy đủ tiềm lực, cơ sở pháp lý, 
hạ tầng đồng bộ để xây dựng các 
nhà máy hạ tầng kỹ thuật cao, đáp 
ứng yêu cầu khắt khe của quy trình 
dệt nhuộm.

Công tác bảo vệ môi trường 
được chủ đầu tư chú trọng, từ hệ 
thống chiếu sáng và giám sát công 
cộng (khuyến khích sử dụng điện 
năng lượng mặt trời), hệ thống cấp 
nước (đầu tư hệ thống khai thác 

và xử lý nước mặt sông thay vì hút 
nước ngầm), xử lý chất thải… Hệ 
thống xử lý nước thải của Aurora IP 
được thiết kế đồng bộ với công suất 
lên đến 110.000 m3 một ngày, sử 
dụng công nghệ tiên tiến, đảm bảo 
đáp ứng nhu cầu xử lý nước thải 
cho toàn khu công nghiệp trước khi 
thải ra môi trường.

Hướng tới xây dựng hệ sinh 
thái công nghiệp bền vững, Aurora 
IP cũng đảm bảo an ninh cuộc sống 
và môi trường làm việc thuận lợi 
cho các chuyên gia và công nhân. 
Cùng với phát triển hạ tầng công 
nghiệp, dự án kết hợp cung cấp đầy 
đủ tiện ích dịch vụ, sinh hoạt, giải 
trí, an sinh, mang đến cuộc sống 
tiện nghi, hiện đại cho nguồn nhân 

lực gắn bó với khu công nghiệp.
Ông Trần Quốc Việt – Chủ tịch 

HĐQT kiêm Tổng giám đốc Cát 
Tường Group cho biết: “Chúng tôi 
tự hào là một trong những công 
ty bất động sản tiên phong trong 
việc tạo ra khu công nghiệp chuyên 
ngành dệt nhuộm “xanh”, mang 
đến môi trường đầu tư thuận lợi, 
hướng đến đạt tiêu chuẩn quốc tế 
cho các nhà đầu tư nước ngoài”.

Cũng theo ông Quốc Việt, sự 
quan tâm giới truyền thông dành 
cho Aurora IP là động lực thúc đẩy 
công ty phát huy tốt hơn nữa vai 
trò của mình đối với sự phát triển 
của ngành dệt may.

Nguồn: Vnexpress

Liên hệ Cát Tường Group:

Website: https://auroraip.vn/

Email: info@auroraip.vn

Phone: +84 228 885 6886

Aurora IP xây dựng theo mô hình đô thị công nghiệp sinh thái
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Bản tin tháng 6-2022

SUMMIT HIGHLIGHT:

 Ô Policy Analysis for Vietnam Textile and Apparel 
Industry and Outlook for 2040  

 Ô Value Chain Impacts for Textiles Consumption in the 
EU and Related Policies

 Ô Trade & Tax: The Trend of Vietnam Textile and 
Apparel Industry Under the Impact of USA & China  

 Ô Road to Recovery: Post Pandemic Business Outlook 
in Vietnam  

 Ô Challenges and Opportunities for Global Supply 
Chain and How It’s Going to Affect Vietnam Textile 
and Apparel Industry  

 Ô Under the Background of Industrial 4.0, Will Digital 
Transformation Help Vietnam Recover from Covid - 
19 and Grow Faster  

 Ô Integrating Value Chain Approaches to Determining 
BAT (Best Available Techniques) for Industrial 
Installations  

 Ô Speed to Market: How to Do it More with Less and 
Do it Faster  

 Ô Panel Discussion: Under the New Global Trade 
Environment, How Will Manufactures and Brands 
Work Together to Build a More Resilience Supply 
Chain   

 Ô Big Data Analytics for Manufacturing   

 Ô Post Covid Sourcing Strategy: What Should We 
Prepare for Sourcing in Vietnam and SEA  

 Ô Development of Eco-friendly Materials and Techno-
logies to Adapt to Global Sustainable Fashion 
Trends  

 Ô Rethinking Business Models for the Fashion 
Industry: Environmental and Value Chain  

 Ô Plastic Waste is Growing: Economic Drivers, 
Environmental Impacts and Policy Options    

 Ô Case Study: Carbon Footprint Assessment for 
Vietnam Textile and Apparel Industry  

 Ô Population and Labor Force: How Vietnam Manu-
factures Strengthen Their Competition  

 Ô Sustainable Chemistry in Textile Processing — the 
Need of Hour in Vietnam  

 Ô Panel Discussion: Past and Future - What’s the 
differ-ence Between Vietnam and Other Asian 
Countries

TIÊU ĐIỂM HỘI NGHỊ:

 Ô Phân tích chính sách cho ngành Dệt may Việt Nam 
và Triển vọng cho năm 2040

 Ô Tác động của chuỗi giá trị đối với tiêu dùng hàng 
dệt may ở Châu Âu và các chính sách liên quan

 Ô Thương mại & Thuế: Xu hướng ngành Dệt may Việt 
Nam dưới tác động của Mỹ và Trung Quốc

 Ô Hướng phục hồi: Triển vọng kinh doanh sau đại dịch 
ở Việt Nam

 Ô Những thách thức và cơ hội đối với chuỗi cung ứng 
toàn cầu và ảnh hưởng của nó đến ngành dệt may 
Việt Nam

 Ô Trong bối cảnh Công nghiệp 4.0, liệu Chuyển đổi Kỹ 
thuật số có thể giúp Việt Nam Phục hồi sau Covid - 
19 và phát triển nhanh hơn hay không

 Ô Tích hợp các phương pháp tiếp cận chuỗi giá trị để 
xác định Kỹ thuật tốt nhất hiện có cho các cơ sở 
công nghiệp

 Ô Tốc độ tiếp cận thị trường: Làm thế nào để làm được 
nhiều hơn trong thời gian ngắn hơn

 Ô Thảo luận nhóm: Trong môi trường thương mại 
toàn cầu mới, các nhà sản xuất và thương hiệu sẽ 
làm việc cùng nhau như thế nào để xây dựng một 
chuỗi cung ứng có khả năng phục hồi tốt hơn

 Ô Phân tích kho dữ liệu lớn cho sản xuất

 Ô Chiến lược tìm nguồn cung ứng sau đại dịch Covid 
- 19: Chúng ta nên chuẩn bị gì cho việc tìm nguồn 
cung ứng ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á

 Ô Phát triển các vật liệu và công nghệ thân thiện với 
môi trường để thích ứng với xu hướng thời trang 
bền vững toàn cầu

 Ô Xem xét lại các mô hình kinh doanh của ngành thời 
trang: Môi trường và chuỗi giá trị

 Ô Rác thải nhựa ngày càng gia tăng: động lực kinh tế, 
tác động môi trường và các lựa chọn về chính sách

 Ô Nghiên cứu điển hình: Đánh giá dấu chân carbon 
cho ngành dệt may Việt Nam

 Ô Dân số và Lực lượng lao động: Cách các nhà sản 
xuất Việt Nam tăng cường cạnh tranh

 Ô Hóa học bền vững trong sản xuất dệt may - thời 
điểm cần thiết nhất ở Việt Nam

 Ô Phiên thảo luận: Quá khứ và tương lai - Đâu là sự 
khác biệt giữa Việt Nam và các quốc gia Châu Á 
khác

23

TIN TỨC - SỰ KIỆN - HOẠT ĐỘNG VCOSA

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ THƯỜNG NIÊN TẠI TP.HCM

Diễn Đàn Dệt May Việt Nam Lần 8  ||  The 8th Vietnam Textile Summit
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HOẠT ĐỘNG VCOSA

 Ö VCOSA hoàn thành nghiên cứu, xây dựng Báo cáo 
chuyên đề: “Thực trạng phát triển ngành bông, xơ, 
sợi ở Việt Nam hiện nay, và các đề xuất cho giai 
đoạn từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 
2045” nhằm phục vụ nghiên cứu, xây dựng đề án 
“Chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, và gửi 
báo cáo đến Ban KTTW ngày 03/6/2022.

 Ö Ngày 10/6/2022, VCOSA đã gửi email thông báo đến 
các DN Hội viên về chương trình quốc gia “Doanh 
nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2021” và sẽ phụ trách 
tổng hợp hồ sơ của các DN có nhu cầu để đề xuất trình 
Bộ Công Thương tổ chức xét chọn. DN được bình chọn 
danh hiệu này sẽ nhận được nhiều hỗ trợ thiết thực từ 
Bộ Công Thương.

 Ö Hỗ trợ Hiệp hội Bông Mỹ (CCI) mời hội viên và DN 
trong ngành tham gia Hội thảo “Bông Mỹ và tam 
giác tăng lợi nhuận kéo sợi” và trực tiếp tham dự Hội 
thảo tại TP.HCM ngày 14/6/2022 và tại Hà Nội ngày 
17/6/2022. Chủ tịch VCOSA, ông Nguyễn An Toàn đã 
có bài phát biểu ngắn về tình hình ngành sợi trong hội 
nghị tại KS Melia, Hà Nội.

 Ö Ngày 21/6/2022, tham dự hội nghị “Chuỗi Cung 
Ứng Bông Bền Vững” do Hiệp hội Dệt May  
Việt Nam (VITAS) và CCI đồng tổ chức. 

 Ö VCOSA gửi Báo cáo Sơ kết hoat động 6 tháng đầu 
năm của văn phòng Hiệp hội hội viên  ngày 22/6/2022

 Ö Hỗ trợ truyền thông, quảng bá sự kiện và thông báo 
cho DN về Hội thảo và triển lãm quốc tế về “An toàn 
không gian mạng Việt Nam (Vietnam Security 
Summit 2022)” do Cục An Toàn Thông Tin phối hợp 
với tập đoàn IEC tổ chức vào ngày 23/06/2022.

 Ö Tham gia hai khóa đào tạo “Kỹ năng duy trì và thu hút 
hội viên cho tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp” vào ngày 
23/6/2022; và “Kỹ năng hỗ trợ kết nối kinh doanh cho 
tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp” vào ngày 24/6/2022; do 
Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu Tư 
với Dự án USAID LinkSME phối hợp tổ chức.

 Ö Ngày 27/6/2022, VCOSA đón tiếp đoàn lãnh đạo 
VPĐD Shikibo Việt Nam tại trụ sở để làm rõ về nhu 
cầu tìm hiểu thị trường, kết nối, xúc tiến thương mại 
với các DN kéo sợi tại Việt Nam của đoàn lãnh đạo 
Shikibo. 

 Ö Tháng 6/2022, VCOSA triển khai nghiên cứu, rà soát, 
đánh giá tình hình thực thi Nghị định số 10/2018/NĐ-
CP giai đoạn 05 năm, từ 2018 đến nay, và gửi báo cáo 
cho Cục PVTM, Bộ Công Thương theo đề án “Nâng 
cao năng lực về phòng vệ thương mại trong bối cảnh 
tham gia các hiệp định thương mại tư do thế hệ mới”.

 Ö Ngày 29/6/2022, tham dự hội thảo “Phổ biến quy định 
mới của Liên minh châu Âu (EU)”

Đại diện VCOSA, Chủ tịch Nguyễn An Toàn chụp ảnh kỷ niệm 
cùng đoàn lãnh đạo Bông Mỹ và đại diện các Doanh nghiệp, 

đối tác sau buổi hội thảo tại Hà Nội, ngày 17/6/2022.

HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN HỘI VIÊN

Nhiệt liệt chào mừng hội viên mới gia nhập:

 ¾ CÔNG TY CỔ PHẦN HAWEE NĂNG LƯỢNG

 ¾ Trụ sở: Lô D2, khu đấu giá Quyền sử dụng đất, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội.

 ¾ Là một thành viên của Hawee Group, với hơn 11 năm hình thành và phát triển, Hawee Energy đã khẳng định được 
vị thế và sự lớn mạnh của mình trong lĩnh vực đầu tư/ tổng thầu EPC năng lượng tái tạo với trên 400 MW năng 
lượng tái tạo đã được hoàn thành.

 ¾ Hawee Energy hoạt động trên 3 lĩnh vực chính là Đầu tư, Tổng thầu EPC và Vận hành dự án năng lượng tái tạo 
dựa trên nền tảng xuất sắc về Nhân sự, tài chính, công nghệ và đặc biệt là uy tín được gây dựng trong 17 năm hình 
thành và phát triển của Hawee Group.



26 27Bản tin tháng 6-2022 Bản tin tháng 6-2022

w w w . v c o s a . o r g . v n w w w . v i e t n a m y a r n p r i c e . c o m

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN:
1. Chủ đề có 3 phiên:

 Ô Sơ kết 6 tháng 2022

 Ô Lễ kết nạp hội viên mới năm 2021 và 2022

 Ô Lễ công bố Cố vấn Đặc biệt: Ông Trần Đăng Tường

2. Thời gian: Lúc 08:30 đến 13:30, sáng thứ Sáu, ngày 15.7.2022

3. Địa điểm: Khách sạn Dầu khí Thái Bình, đường Lý Bôn. Tp. Thái Bình

4. Nội dung chương trình:

 Ô Đón khách

 Ô Giới thiệu đại biểu

 Ô Giới thiệu Ban Chủ tọa: Anh Toàn, Anh Chúc và Anh Vẻ

 Ô Phát biểu khai mạc

 Ô Sơ kết tình hình ngành sợi và hoạt động của VP Hiệp hội 6 tháng 2022

 Ô Kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2022

 Ô Ý kiến – Thảo luận của hội viên và khách mời

 Ô Giải lao – Giao lưu

 Ô Lễ kết nạp hội viên mới VCOSA năm 2021-2022

 Ô Lễ công bố Cố vấn Đặc biệt Ông Trần Đăng Tường

 Ô Phát biểu của Cố vấn Đặc biệt Ông Trần Đăng Tường

 Ô Chụp ảnh kỷ niệm

 Ô Kết luận của Chủ tọa và Kết thúc chương trình

 Ô Tiệc trưa thân mật
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Nhằm báo cáo sơ kết tình hình hoạt động của văn 
phòng Hiệp hội 6 tháng đầu năm 2022, VCOSA tổ 
chức buổi họp mặt các doanh nghiệp hội viên, đối tác 

ngành sợi. Buổi họp cũng là dịp để các doanh nghiệp 
gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ tình hình hoạt động kinh 
doanh, sản xuất để cùng thắt chặt mối quan hệ.
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SỐ LIỆU THỐNG KÊ
1. Số liệu nhập khẩu

Tháng 5/2022, Việt Nam nhập khẩu bông đạt 120,4 
nghìn tấn, trị giá 337,7 triệu USD tăng 24,1% về 

lượng và tăng 24,9% về trị giá so với tháng trước; 
giảm 23,8% về lượng nhưng tăng 11,4% về trị giá so 
với cùng kỳ năm trước.

Lượng xơ sợi nhập về Việt Nam là 102,3 nghìn 
tấn, trị giá 257,6 triệu USD tăng 22,4% về lượng và 
tăng 15,3% về trị giá so với tháng trước; tăng 9,1% về 
lượng và 13,9% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Theo số liệu sơ bộ trong tháng 5/2022, lượng bông nhập khẩu đạt 120,4 nghìn tấn, tăng 24,1% so với 
tháng trước. Lượng xơ, sợi dệt các loại nhập khẩu là 102,3 nghìn tấn, tăng 22,4% so với tháng trước.

Theo số liệu xuất nhập khẩu mới nhất từ tổng cục 
Hải Quan, trong tháng 5/2022, Việt Nam đã nhập 
khẩu bông trị giá 337,7 triệu USD, tăng 24,9% so với 
tháng trước; nhập khẩu xơ-sợi trị giá 257,6 triệu USD, 

tăng 15,3%; nhập khẩu vải các loại trị giá 1.595,3 triệu 
USD, tăng 9,9%; nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may 
da giày giảm 1,9% so với tháng trước tương đương trị 
giá 672,7 triệu USD. 

Theo số liệu sơ bộ trong tháng 5/2022, lượng xơ, sợi dệt các loại nhập khẩu khoảng 102,3 nghìn tấn, tăng 
22,4% so với tháng trước, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước.

Theo số liệu sơ bộ trong tháng 5/2022, lượng bông nhập khẩu khoảng 120,4 nghìn tấn, tăng 24,1% so với 
tháng trước, giảm 23,8% so với cùng kỳ năm trước.



30 31Bản tin tháng 6-2022 Bản tin tháng 6-2022

w w w . v c o s a . o r g . v n w w w . v c o s a . o r g . v nw w w . v i e t n a m y a r n p r i c e . c o m w w w . v i e t n a m y a r n p r i c e . c o m

Trong 5 tháng đầu năm 2022, Việt Nam nhập 
khẩu bông trị giá gần 1,56 tỷ USD, tăng 19,9% so với 
cùng kỳ năm trước; nhập khẩu xơ sợi dệt các loại trị giá 
1,16 tỷ USD tăng 5,7%; nhập khẩu vải các loại 6,646 

tỷ USD, tăng 12,6%; nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt 
may da giày tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước, trị 
giá 2,94 tỷ USD.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan,  
nhập khẩu bông về Việt Nam trong tháng 4/2022 

đạt 97,02 nghìn tấn, trị giá 270,47 triệu USD, giảm 
20,6% về lượng và 18% về trị giá so với tháng 3/2022; 
giảm 44,7% về lượng và 69,6% về trị giá so với tháng 
4/2021.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2022, lượng bông 
nhập khẩu về Việt Nam đạt 466,17 nghìn tấn,  
trị giá 1,219 tỷ USD, giảm 19,2% về lượng nhưng 
tăng 22,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

1.1.  Giá nhập khẩu bông nguyên liệu vẫn trong đà tăng mạnh

Nguồn: VITIC

Về giá: Giá bông nhập khẩu vào Việt Nam tháng 
4/2022 ở mức 2.788 USD/tấn, tăng 89 USD/tấn so 
với tháng 3/2022 và tăng 970 USD/tấn so với tháng 
4/2021, tăng 3,3% so với tháng 3/2022 và tăng 53,3% 

so với tháng 4/2021. 4 tháng đầu năm 2022, giá bông 
nguyên liệu nhập khẩu về Việt Nam đạt trung bình 
2.616 USD/tấn, tăng 51,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong 4 tháng đầu năm 2022, có 10 thị trường 
cung cấp bông nguyên liệu cho Việt Nam, ổn định so 
với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, lượng nhập khẩu 
bông nguyên liệu của Việt Nam từ một số thị trường 
chính giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2021 như Mỹ, 
Brazil... Cụ thể:

Nhập khẩu bông từ thị trường Mỹ chiếm tỷ trọng 
lớn nhất trong 4 tháng đầu năm 2022, đạt 135 nghìn 
tấn, trị giá 394 triệu USD, giảm 39,4% về lượng và 
giảm 0,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021, chiếm 
25,2% tổng lượng bông nhập khẩu. Riêng trong tháng 
4/2022, lượng nhập khẩu bông từ thị trường này đạt 
42,49 nghìn tấn, trị giá 122 triệu USD, giảm 45,8% về 

lượng và giảm 15,6% về trị giá so với tháng 4/2021.
Nhập khẩu bông từ thị trường Brazil giảm 27,9% 

về lượng nhưng tăng 7,2% về trị giá so với 4 tháng 
đầu năm 2021, đạt 128 nghìn tấn, trị giá 331 triệu 
USD. Riêng trong tháng 4/2022, lượng nhập khẩu 
bông từ thị trường này đạt 29,6 nghìn tấn, trị giá 83,8 
triệu USD, giảm 15,1% về lượng và giảm 9,4% về trị 
giá so với tháng 3/2022.

Ngoài ra, nhập khẩu bông từ một số thị trường 
khác tăng mạnh trong 4 tháng đầu năm 2022 so 
với cùng kỳ năm 2021 như nhập khẩu từ thị trường 
Australia tăng 152% về lượng; Argentina tăng tới 
380% về lượng.

Nguồn: VITIC

Nguồn: VITIC

Nhập khẩu bông của Việt Nam từ các thị trường trong tháng 4/2022
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Giá bông nhập khẩu trung 
bình trong tháng 4/2022 tăng hầu 
hết từ các thị trường so với tháng 
4/2021, trong đó, giá bông nguyên 
liệu nhập khẩu từ Indonesia đạt 
mức thấp nhất là 1.192 USD/tấn; 
tiếp đến là từ Ấn Độ đạt 2.086 
USD/tấn và giá bông nhập khẩu từ 
thị trường Australia đạt mức cao 
nhất là 3.057 USD/tấn.

Trong 4 tháng đầu năm 2022, 
giá bông nhập khẩu vào Việt Nam 
tiếp tục tăng mạnh do chi phí vận 
chuyển tăng cao liên tục nên các 

doanh nghiệp sản xuất buộc phải 
thuê kho bãi để lưu giữ hàng hóa, 
dẫn đến phát sinh thêm chi phí. 
Nhiều doanh nghiệp đang chờ giá 
cước ổn định mới đặt hàng. Mặt 
khác, giá xăng dầu trong nước 
cũng liên tục tăng khiến chi phí vận 
chuyển tăng theo.

Chi phí vận chuyển nhập khẩu 
từ châu Âu, Mỹ tăng gấp hơn 10 
lần so với thời điểm chưa xảy ra 
dịch Covid-19, nhưng giá hàng hóa 
chỉ tăng nhẹ.

Bên cạnh đó, hiện tượng kẹt 

cảng tại các khu vực quan trọng 
như Trung Quốc, Mỹ, châu Âu vẫn 
tiếp diễn và có xu hướng kéo dài. 
Trung Quốc vẫn áp dụng chính 
sách “Zero COVID”, do vậy các 
cảng lớn vẫn có thể bị phong tỏa 
bất cứ lúc nào. 

Điều này làm cho cước vận 
chuyển quốc tế tiếp tục bất ổn đến 
hết năm 2023. Do vậy, các doanh 
nghiệp cần bám sát các diễn biến 
để chủ động nguồn nguyên liệu khi 
giá nhập khẩu điều chỉnh.

Theo thống kê từ Tổng cục Hải quan, lượng xơ 
nguyên liệu nhập khẩu của Việt Nam trong tháng 

4/2022 đạt 28,25 nghìn tấn, trị giá 40,59 triệu USD, 
giảm 22% về lượng nhưng tăng 38,5% về trị giá so với 
tháng 3/2022; giảm 18,5% về lượng và giảm 25,3% 
về trị giá so với tháng 4/2021. Tính chung 4 tháng đầu 

năm 2022, nhập khẩu xơ nguyên liệu đạt 125 nghìn 
tấn, trị giá 172 triệu USD, giảm 17,8% về lượng và 
giảm 9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Việc giá xơ nguyên liệu tăng cao khiến nhập khẩu 
nhóm hàng này vào Việt Nam giảm đáng kể trong 
những tháng đầu năm 2022.

Giá nhập khẩu bông từ các thị trường trong tháng 4/2022

Nguồn: VITIC

1.2. Dự báo giá nhập khẩu xơ nguyên liệu giảm trong thời gian tới

Trong 4 tháng đầu năm 2022, 
Việt Nam nhập khẩu xơ nguyên 
liệu từ 27 thị trường, tăng 5 thị 
trường so với cùng kỳ năm 2021, 
trong đó, Trung Quốc là thị trường 
cung cấp xơ nguyên liệu lớn nhất 
cho thị trường Việt Nam, với lượng 
nhập khẩu đạt 54,58 nghìn tấn, trị 
giá 69,86 triệu USD, chiếm 43,6% 
tổng lượng nhập khẩu, giảm 16,5% 
về lượng và giảm 4,5% về trị giá so 
với 4 tháng đầu năm 2021. 

Tính riêng tháng 4/2021, lượng 
xơ nguyên liệu nhập khẩu từ thị 

trường Trung Quốc đạt 12,65 nghìn 
tấn, trị giá 16,62 triệu USD, giảm 
23,1% về lượng và giảm 19,8% về 
trị giá so với tháng 3/2022; giảm 
18,5% về lượng và giảm 15,2% về 
trị giá so với tháng 4/2021.

Nhập khẩu xơ nguyên liệu từ 
thị trường Đài Loan đạt 5,19 nghìn 
tấn, trị giá 7,07 triệu USD, giảm 
1,2% về lượng và giảm 2% về trị 
giá so với tháng 3/2022; giảm 11% 
và giảm 1,8% về trị giá so với tháng 
4/2021. Tính chung 4 tháng đầu 
năm 2022 nhập khẩu xơ nguyên 

liệu từ thị trường này đạt 18,01 
nghìn tấn, trị giá 24,01 triệu USD, 
chiếm 14,4% tổng lượng nhập 
khẩu xơ nguyên liệu của Việt Nam, 
giảm 28,2% về lượng và giảm 
11,7% về trị giá so với 4 tháng đầu 
năm 2021.

Nhìn chung trong 4 tháng đầu 
năm 2022, nhập khẩu xơ nguyên 
liệu từ các thị trường chủ lực vào 
Việt Nam đều giảm so với cùng 
kỳ năm 2021, trừ nhập khẩu từ 
thị trường Indonesia tăng 3,7% về 
lượng.

Nhập khẩu xơ của Việt Nam từ các thị trường trong tháng 4/2022

Nguồn: VITIC

Nguồn: VITIC
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Về giá: Tháng 4/2022, giá xơ nguyên liệu nhập khẩu về Việt Nam đạt trung bình 1.437 USD/tấn, tăng 5,1% 
so với tháng 3/2022 và tăng 3,1% so với tháng 4/2021. Trong đó, giá xơ nguyên liệu nhập khẩu từ Ấn Độ thấp 
nhất đạt 1.167 USD/tấn; tiếp đến là từ Trung Quốc đạt 1.314 USD/tấn. Giá nhập khẩu cao nhất là từ Hy Lạp 
với mức giá 3.387 USD/tấn.

Trước biến động của giá hàng 
hóa quốc tế hiện nay, thị trường dệt 
may đang đối mặt với nhiều khó 
khăn khi giá nhập khẩu tăng mạnh. 
Đa số các công ty dệt may đều 
không sẵn sàng nhập khẩu nguyên  
phụ liệu đầu vào với mức giá cao, vì 
vậy lượng nhập khẩu giảm.

Bên cạnh đó, một số nhà máy 

cung cấp xơ nguyên liệu ở Pakistan 
đã chọn đóng cửa hoặc kéo dài kỳ 
nghỉ lễ.

Hiện nay, tình hình sản xuất 
và kinh doanh của hầu hết các 
doanh nghiệp dệt may trong khu 
vực Đông Nam Á tiếp tục suy yếu, 
chỉ số niềm tin tiêu dùng vào thị 
trường tiêu thụ sụt giảm đáng kể, 

trong đó, chỉ số niềm tin tiêu dùng 
ở khu vực châu Âu đã giảm xuống 
22 vào tháng 4/2022, mức thấp 
nhất trong hai năm qua. 

Tất cả những yếu tố trên được 
dự báo sẽ làm giảm giá xơ trên thị 
trường quốc tế thời gian tới.

Nguồn: VITIC

Nguồn: VITIC

Giá nhập khẩu xơ từ các thị trường trong tháng 4/2022

Trung Quốc là thị trường cung 
cấp sợi nguyên liệu lớn nhất cho 
Việt Nam trong tháng 4/2022, với 
lượng nhập khẩu đạt 36,41 nghìn 
tấn, trị giá 105,95 triệu USD, giảm 
13,4% về lượng và giảm 7,2% về 
trị giá so với tháng 3/2022; giảm 
5% về lượng nhưng tăng 4,9% về 
trị giá so với tháng 4/2021. 

Tính chung 4 tháng đầu năm 
2022, nhập khẩu sợi nguyên liệu 
từ thị trường Trung Quốc vào Việt 
Nam đạt 150,59 nghìn tấn, trị giá 
421,58 triệu USD, chiếm 62,1% 
tổng lượng nhập khẩu, giảm 3,4% 

về lượng nhưng tăng 16,8% về trị 
giá so với 4 tháng đầu năm 2021.

Tháng 4/2022, nhập khẩu 
sợi nguyên liệu từ thị trường Đài 
Loan đạt 8,7 nghìn tấn, trị giá 23,5 
triệu USD, giảm 1,6% về lượng và 
giảm 7,2% về trị giá so với tháng 
3/2022; giảm 20,7% và giảm 8,7% 
về trị giá so với tháng 4/2021. 

Tính chung 4 tháng đầu năm 
2022, nhập khẩu mặt hàng này 
từ thị trường Đài Loan đạt 33,61 
nghìn tấn, trị giá 92,52 triệu USD, 
chiếm 13,9% tổng lượng nhập 
khẩu sợi nguyên liệu của Việt Nam, 

giảm 16,4% về lượng và giảm 
4,5% về trị giá so với 4 tháng đầu 
năm 2021.

Nhìn chung trong 4 tháng đầu 
năm 2022, nhập khẩu sợi nguyên 
liệu từ các thị trường chính vào Việt 
Nam đa phần giảm, trừ nhập khẩu 
từ thị trường Thái Lan tăng 42,7% 
về lượng.

Đáng chú ý, lượng sợi nguyên 
liệu nhập khẩu từ một số thị trường 
tăng rất mạnh trong 4 tháng đầu 
năm 2022 như Brazil.

Nguồn: VITIC

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, nhập 
khẩu sợi nguyên liệu trong tháng 4/2022 đạt 

58,09 nghìn tấn, trị giá 182,87 triệu USD, giảm 10,9% 
về lượng và giảm 7,1% về trị giá so với tháng 3/2022, 
giảm 15,7% về lượng và giảm 4,9% về trị giá so với 
tháng 4/2021.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2022, nhập khẩu sợi 
nguyên liệu vào Việt Nam đạt 242,47 nghìn tấn, trị 
giá 739,38 triệu USD, giảm 10,9% về lượng nhưng 
tăng 6,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

1.3. Giá nhập khẩu sợi nguyên liệu tiếp tục tăng nhẹ

 � 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
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Nhập khẩu sợi của Việt Nam từ các thị trường trong tháng 4/2022

Nguồn: VITIC

Nguồn: VITIC

Về giá: Giá nhập khẩu sợi nguyên liệu trong tháng 4/2022 ở mức 3.148 USD/tấn, tăng 131 USD/tấn so với 
tháng 3/2022 nhưng tăng 663 USD/tấn so với cùng kỳ tháng 4/2021. Tính chung 4 tháng đầu năm 2022, giá 
sợi nguyên liệu nhập khẩu về Việt Nam đạt trung bình 3.049 USD/tấn, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Giá nhập khẩu sợi từ các thị trường trong tháng 4/2022

Nguồn: VITIC

Trong tháng 4/2022, giá sợi nguyên liệu nhập 
khẩu từ Đài Loan thấp nhất đạt 2.684 USD/tấn; tiếp 
đến là từ Malaysia đạt 2.850 USD/tấn và giá nhập 
khẩu từ thị trường cao nhất là Hong Kong với mức giá 
6.735 USD/tấn.

Ngành kéo sợi thế giới qua hai năm xảy ra dịch 
Covid-19 không đáp ứng đủ nhu cầu thị trường toàn 
cầu. Cụ thể như: ngành kéo sợi của Ấn Độ được Chính 
phủ nước này ưu tiên đáp ứng nhu cầu của ngành 

dệt may trong nước nếu dư mới được xuất khẩu. Ấn 
Độ là nhà sản xuất bông sợi lớn nhất thế giới, với 
Bangladesh, Việt Nam và Trung Quốc là những khách 
hàng lớn nhất.

Trước tình hình dịch Covid-19 và cuộc xung đột 
Nga – Ukraine và cước vận chuyển tăng mạnh ảnh 
hưởng đến tình hình nhập khẩu sợi nguyên liệu của 
Việt Nam, dự báo giá sợi vẫn ở mức cao trong thời 
gian tới nhưng sẽ điều chỉnh vào nửa cuối năm 2022.
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2. Số liệu xuất khẩu

Tháng 5/2022, lượng xơ, sợi dệt các loại Việt Nam xuất khẩu đạt 136,4 nghìn tấn, trị giá 439,1 triệu USD 
giảm 6,7% về lượng và giảm 9,9% về trị giá so với tháng trước; giảm 18,3% về lượng và giảm 7,2% về trị giá 
so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu xơ, sợi trong tháng 5/2022 đạt trị giá 439,1 triệu USD, giảm 9,9% so với tháng trước; xuất khẩu 
vải đạt trị giá 247,6 triệu USD, tăng 4,1%; nguyên phụ liệu dệt may da giày với giá trị 205,6 triệu USD, giảm 
3,1%; xuất khẩu vải kỹ thuật tăng 7,7%, trị giá 82,9 triệu USD.

Lượng xơ, sợi xuất khẩu của Việt Nam trong tháng 5/2022 đạt 136,4 nghìn tấn, trị giá 439,1 triệu USD, 
giảm 6,7% về lượng và giảm 9,9% về trị giá so với tháng trước.

Xuất khẩu hàng dệt may trong tháng 5/2022 đạt 3,17 tỷ USD, tăng 0,6% so với tháng trước. 

Theo số liệu sơ bộ trong tháng 5/2022, xuất khẩu hàng dệt may đạt 3,17 tỷ USD tăng 0,6% so với tháng 
trước, tăng 23,2% so với cùng kỳ năm trước.
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5 tháng năm 2022, Việt Nam xuất khẩu xơ, sợi đạt trị giá 2,37 tỷ USD, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước; 
xuất khẩu vải đạt trị giá 1,19 tỷ USD, tăng 25,8%; nguyên phụ liệu dệt may da giày với giá trị 979,8 triệu USD, 
tăng 19,2%; xuất khẩu vải kỹ thuật tăng 27%, trị giá 376,8 triệu USD.

Hợp đồng tháng Bảy NY/
ICE đã sắp đến hạn. Trừ khi 
lượng cầu bông tăng mạnh 

trong vài tuần tới, giá NY/ICE của 
các kỳ hạn gần sẽ giảm 20 xu/lb 
khi kỳ hạn tháng Bảy đến hạn (kỳ 
hạn tháng Mười thường không giao 
dịch sôi nổi và bị bỏ qua). 

Do hợp đồng tháng 12 là hợp 
đồng đầu tiên đến hạn sau khi thu 
hoạch bông, nó sẽ thể hiện kỳ vọng 

về giá của vụ mùa mới. Với những 
bất ổn về thời tiết cũng như những 
thay đổi về tình hình kinh tế, rủi ro 
lúc nào cũng hiện hữu. Tuy nhiên, 
vụ 2022/23 thực sự đặc biệt khi mà 
rủi ro hiện diện ở cả cung và cầu 
trên thị trường.

Về phía nguồn cung, Mỹ dự 
kiến sẽ có một vụ mùa khó khăn. 
Vùng Tây Texas đang bị hạn hán 
từ năm ngoái, và mặc dù mưa cũng 

xảy ra trong vài tuần rồi, thời tiết 
vẫn còn rất khô và có nhiều quan 
ngại về tình trạng bỏ hoang. Lần 
gần đây nhất mà Texas bỏ hoang 
diện tích trồng bông lớn là trong 
vụ 2020/21, với hơn một nửa diện 
tích trồng bông của bang Texas 
không được thu hoạch và làm cho 
sản lượng bông toàn nước Mỹ giảm 
xuống 14,6 triệu kiện.

3. Báo cáo bông toàn cầu

Mỹ đã xuất khẩu trên 15 triệu 
kiện bông mỗi vụ trong suốt năm 
vụ vừa qua, bao gồm cả vụ 2019/20 
khi mà giãn cách xã hội phòng 
chống COVID được áp dụng, và 
vụ 2020/21 khi mà hạn hán hoành 
hành ở Texas. Bên cạnh xuất khẩu, 
Mỹ còn sử dụng khoảng 2,5 triệu 
kiện bông nội địa. Cách duy nhất là 
Mỹ có thể đáp ứng nhu cầu của vụ 
2020/21 (với sản lượng 14,6 triệu 
kiện, 16,4 triệu kiện bông xuất 
khẩu và 2,6 triệu kiện bông tiêu thụ 
nội địa) là nhờ vào bông tồn kho 
tích trữ từ vụ 2019/20. Tồn kho đầu 
kỳ vụ 2022/23 tại Mỹ đang ở mức 
thấp và khó có thể tăng cao trong 
vụ mùa tới.

Giá bông cao kỷ lục tại Ấn Độ 
vụ mùa năm nay có thể sẽ làm 
diện tích trồng bông tại Ấn Độ vụ 
2022/23 cao kỷ lục. Mùa mưa tại 
Ấn Độ đã bắt đầu và chúng ta cần 
phải theo dõi tình hình thời tiết 
cũng như sâu bệnh để có thể ước 
lượng chính xác năng suất và sản 
lượng bông Ấn Độ. Ở phạm vi toàn 
cầu, năng suất có thể bị ảnh hưởng 

do giá nguyên liệu đầu vào tăng 
cao. Ảnh hưởng chính xác từ việc 
sử dụng ít phân bón và thuốc đến 
năng suất và sản lượng vẫn chưa 
rõ ràng, nhưng với chi phí tăng 
cao thì việc giảm sử dụng là có thể 
xảy ra. Vấn đề này không chỉ ảnh 
hưởng đến ngành bông và đây có 
thể là một yếu tố làm giá các mặt 
hàng nông sản tăng. Chiến sự tại 
Châu Âu góp phần làm tăng giá 
nguyên liệu đầu vào và làm giảm 
lượng cung của một số loại lương 
thực như lúa mạch và ngô. Những 
nông sản này cạnh tranh diện tích 
đất trồng với bông và do đó có thể 
sẽ tạo áp lực tăng giá bông.

Tất cả những quan ngại ở trên 
có thể sẽ tạo nên một mức giá sàn 
mới cho thị trường bông. Tuy nhiên, 
tình hình kinh tế vĩ mô bất ổn lại sẽ 
tạo một rào cản hạn chế giá bông 
tăng cao.

Lạm phát là một vấn đề toàn 
cầu. Khi mà giá cả của các mặt 
hàng thiết yếu như năng lượng và 
thực phẩm tăng cao, chi tiêu cho 
quần áo và hàng gia dụng sẽ giảm 

sút. Thêm vào đó, chính sách tiền 
tệ hạn chế lạm phát có thể làm 
giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế và 
có thể làm phức tạp hóa những tác 
động bất lợi của lạm phát. Ở Mỹ, 
tám trong chín lần tăng lãi suất 
đều sẽ kéo theo khủng hoảng kinh 
tế. Năm trong bảy lần khủng hoảng 
kinh tế trước đây, giá bông đều sẽ 
giảm. Các quan ngại về nguồn cung 
có thể hỗ trợ thị trường, nhưng khi 
giá bông quá cao, việc giảm giá có 
thể đồng nghĩa với khủng hoảng 
kinh tế.

Một dấu hiệu có thể đến từ 
Trung Quốc, quốc gia có ảnh hưởng 
lớn đến nhu cầu toàn thế giới. Giá 
bông Trung Quốc lúc nào cũng cao 
hơn chỉ số A, nhưng chỉ số CC đã 
giảm thấp hơn mức giá bông toàn 
cầu vào cuối tháng Tư. Hiện giờ giá 
bông Trung Quốc đang thấp hơn 
giá bông thế giới 14 xu/lb. Lần cuối 
cùng mà chỉ số CC giảm xuống 
thấp hơn chỉ số A là vào giai đoạn 
giá cao kỷ lục vụ 2010/11.

Nguồn: CI_VCOSA tổng hợp
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