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ĐIỂM TIN

TIN CHUYÊN NGÀNH

 É Dự báo giá nhập khẩu bông nguyên liệu giảm

 É Dự báo giá nhập khẩu xơ nguyên liệu sẽ giảm

 É Dự báo giá nhập khẩu sợi nguyên liệu giảm

 É Triển vọng xuất khẩu mặt hàng xơ, sợi dệt vẫn tích cực

 É 85% doanh nghiệp lạc quan vào triển vọng kinh doanh

 É Bao giờ GDP bình quân đầu người Việt Nam theo kịp Thái Lan, Malaysia?

 É Việt Nam là nền kinh tế duy nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương được Moody nâng dự báo tăng trưởng

 É Tài khoản định danh điện tử có thể thay thế những giấy tờ gì?

Các đại diện của ngành công 
nghiệp thời trang quốc tế đã 
rơi vào tình thế chưa từng có 

khi họ buộc phải đưa ra lựa chọn 
khó khăn giữa các mặt hàng liên 
quan đến bông từ khu vực Tân 
Cương của Trung Quốc, một nhà 
cung cấp toàn cầu quan trọng và 
hàng hóa từ những nơi khác, do 
lệnh cấm nhập khẩu gần đây của 
Mỹ đối với tất cả hàng hóa liên 
quan đến Tân Cương do tuyên bố 
về “lao động cưỡng bức.”

Chính quyền của Tổng thống 
Mỹ Joe Biden đang cố gắng đàn 
áp bông Tân Cương, vốn đã gây 
ra nhiều vấn đề lớn cho các doanh 
nghiệp toàn cầu, bao gồm cả các 
nước châu Á, vốn là nhà cung cấp 
chính cho các công ty may mặc của 
Mỹ. Điều này xảy ra vào thời điểm 
chuỗi cung ứng toàn cầu đang phải 
đối mặt với chi phí nguyên liệu 
thô cao, các rào cản logistics và  
lạm phát, những người trong 
ngành cho biết.

 É Ngành công nghiệp may mặc quốc tế chật vật đối phó với lệnh cấm của Mỹ đối với bông Tân Cương

 É Xuất khẩu bông của châu Phi chiếm 16% xuất khẩu toàn cầu

 É Xuất khẩu PFY của Trung Quốc có thể tăng trong nửa cuối năm 2022

 É Ấn Độ, nhà xuất khẩu bông lớn có khả năng sớm trở thành nhà nhập khẩu ròng

 É Vai trò của Trung Quốc đang suy giảm sau “đỉnh điểm của bông”

 É Con đường chông gai phía trước cho mùa bông 2022/23

 É Nguồn cung bông toàn cầu tiếp tục giảm do hạn hán và nắng nóng

TIN TRONG NƯỚC Ngành công nghiệp may mặc quốc tế chật vật đối phó với  
lệnh cấm của Mỹ đối với bông Tân Cương 

TIN QUỐC TẾ

Người dân thu hoạch bông tại khu vực Tân Cương, Trung Quốc. Ảnh: Internet.

Các doanh nghiệp Việt Nam sẽ cần phải loại 
bỏ nguyên liệu thô được sản xuất tại khu vực  
Tân Cương của Trung Quốc để đảm bảo khả năng 
tiếp cận lâu dài với thị trường Mỹ.

Về tác động của lệnh cấm bông Tân Cương, vấn đề 
chủ yếu ảnh hưởng đến các nhà sản xuất may mặc 
chứ không phải các nhà kéo sợi ở Việt Nam.

Bà Đỗ Phạm Ngọc Tú 
Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký VCOSA 

trong buổi phỏng vấn với Thời báo Hoàn Cầu
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Theo Ủy ban Tư vấn Bông 
Quốc tế (ICAC), khi vụ bông 
2022/23 bắt đầu, thị trường 

phải đối mặt với một tương lai 
không chắc chắn trong những 
tháng tới.

ICAC cho biết trong bản cập 
nhật mới nhất, vấn đề đầu tiên đối 
với mùa bông tới là sự sụp đổ mùa 
vụ ở Tây Texas, nơi sản xuất phần 
lớn bông cho Mỹ, nước xuất khẩu 
lớn nhất thế giới.

Cơ quan này cho biết, hạn hán 
đã khiến nông dân từ bỏ hầu như 
tất cả bông không được tưới và giờ 
đây họ cũng đang bắt đầu rời bỏ 
cây trồng được tưới. Tổ chức này 
lưu ý rằng thâm hụt có thể được 
giảm thiểu nhờ những vụ mùa tốt 
ở các nước sản xuất hàng đầu khác 

trên thế giới nhưng không có gì 
đảm bảo điều đó sẽ xảy ra.

Hơn nữa, tình hình thậm chí 
còn trở nên “bùng nổ” hơn bởi cái 
mà ICAC gọi là các nhà đầu cơ và 
các công ty đầu tư lo lắng về một 
cuộc suy thoái toàn cầu khiến giá 
cả giảm xuống. Đây là một diễn 
biến đặc biệt nguy hiểm vì suy 
thoái toàn cầu không cần thiết phải 
xảy ra để gây ra vấn đề; Tổ chức 
này lưu ý rằng lo ngại rằng một 
cuộc suy thoái có thể xảy ra đủ để 
tàn phá thị trường bông.

“Hãy thắt dây an toàn vì mùa 
2022/23 có vẻ là một chặng đường 
gập ghềnh”.

Ban Thư ký đang tạm thời 
ngưng việc công bố các dự báo giá, 
với ICAC lưu ý rằng họ sẽ đánh giá 

lại tình hình giá cả vào tháng 9 và 
quyết định xem có nên tiếp tục mô 
hình dự báo giá cả hay không.

Tuyên bố cho biết: “Sự biến 
động cao và các điều kiện giảm 
thiểu trên thị trường toàn cầu khiến 
bất kỳ khung mô hình nào khó có 
thể tạo ra thông tin chính xác 
và hữu ích. Lưu ý rằng đây chỉ là  
thời gian gián đoạn tạm thời và 
chúng tôi sẽ công bố dự báo ngay 
sau khi chúng tôi tin tưởng vào  
dữ liệu mô hình”.

Từ góc độ lịch sử, lần duy nhất 
mô hình giá bị gián đoạn là trong 
thời kỳ giá cao chưa từng có và 
biến động của mùa 2010/11.

Nguồn: Just style  
Ngọc Trâm biên dịch

“Hãy thắt dây an toàn vì mùa 2022/23 có vẻ là một chặng đường gập ghềnh”.

Ông AI Mamun Mridha, Tổng 
thư ký Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Trung Quốc Bangladesh 
(BCCCI), nói với Thời báo Hoàn cầu 
trong một cuộc phỏng vấn bằng 
văn bản gần đây rằng Bangladesh 
biết rõ về lệnh cấm của Mỹ và đang 
theo dõi vấn đề này rất chặt chẽ.

“Chúng tôi chống lại bất kỳ 
hình thức hạn chế nào đối với nền 
kinh tế tự do. Cuối cùng, các công 
ty và khách hàng của họ trên toàn 
thế giới đang phải gánh chịu quyết 
định đơn phương này“, Mridha nói, 
đồng thời lưu ý rằng thế giới vẫn 
đang phải hứng chịu COVID-19 và 
xung đột Nga-Ukraine, và động 
thái của Mỹ đang có tác động tiêu 
cực đến toàn thế giới, bao gồm cả 
Bangladesh.

Trong khi Bangladesh không 
nhập khẩu nhiều bông từ Tân 
Cương, gần 60-70% sợi và vải của 
nước này đến từ Trung Quốc, nhà 
sản xuất hàng may mặc lớn thứ 2 
trên thế giới, theo BCCCI.

“Rất khó để phân biệt sợi hoặc 
vải nào được làm từ bông từ vùng 
Tân Cương của Trung Quốc và sợi 
nào không phải... Chúng tôi lo ngại 
về chuỗi cung ứng của mình vì nó 
tập trung nhiều vào Trung Quốc và 
nhiều thành viên của chúng tôi là 
các nhà sản xuất hàng dệt may lớn, 
nên quyết định này khiến họ chịu 
rất nhiều áp lực“, Mridha nói.

Mridha cho biết thị trường 
chính cho các sản phẩm may mặc 
của họ là ở châu Âu và Mỹ cũng 
mua hàng may mặc từ họ.

Quốc gia này gần đây đã vượt 
mốc 52 tỷ USD xuất khẩu, trong đó 
gần 42 tỷ USD là xuất khẩu hàng 
may mặc, theo BCCCI.

Đạo luật Phòng chống Lao 
động Cưỡng bức của người Uyghur 
(UFLPA), có hiệu lực vào ngày 21 
tháng 6 sau khi được Tổng thống 
Biden ký thành luật vào ngày 23 
tháng 12 năm 2021, giả định rằng 
bất kỳ sản phẩm nào được sản 
xuất toàn bộ hoặc một phần ở Tân 
Cương đều sẽ liên quan đến việc 
“cưỡng bức” bị Mỹ đưa ra cáo buộc 
về lao động và bị cấm nhập khẩu.

Trong khi một số doanh nghiệp 
toàn cầu đã cố gắng tìm các nguồn 
nhập khẩu khác để tránh trở thành 
nạn nhân của lệnh cấm, ngành 
công nghiệp này vẫn ở trong tình 
thế khó khăn trong bối cảnh lạm 

phát cao và áp lực chi phí gia tăng.
Hiệp hội Công nghiệp Thời 

trang Mỹ (USFIA) gần đây đã công 
bố Khảo sát Chuẩn đối sánh Ngành 
Thời trang (Fashion Industry 
Benchmarking Study) thường niên 
lần thứ 9, cho thấy rằng các công 
ty thời trang Mỹ đang đa dạng hóa 
nguồn cung ứng của họ nhiều hơn 
để đối phó với sự gián đoạn chuỗi 
cung ứng. Nhưng châu Á vẫn là 
nguồn cung ứng chính cho các công 
ty thời trang của Mỹ. 8 trong số 
10 nguồn cung ứng được sử dụng 
nhiều nhất là ở châu Á, với Trung 
Quốc, Việt Nam, Bangladesh và 
Ấn Độ dẫn đầu danh sách.

USFIA cho biết việc giảm “tiếp 
xúc với Trung Quốc” là một động 
lực quan trọng trong chiến lược đa 
dạng hóa nguồn cung ứng của các 
công ty thời trang Mỹ, đặc biệt là 
với việc thực hiện UFLPA.

USFIA cho biết một phần ba 
số người được hỏi cho hay ít hơn 
10% sản phẩm may mặc của họ 
có nguồn gốc từ Trung Quốc trong 
năm nay, nhưng hiệp hội thừa nhận 
rằng hơn 95% số người được hỏi 
cho biết họ mong đợi UFLPA sẽ 
ảnh hưởng đến việc tìm nguồn 
cung ứng của họ. So với hàng may 
mặc thành phẩm, nguồn cung ứng 
nguyên phụ liệu dệt may của các 
công ty thời trang Mỹ có vẻ kém  
đa dạng hơn.

Châu Á, đặc biệt là Trung 
Quốc, tiếp tục đóng vai trò chủ đạo 
với tư cách là nhà cung cấp hàng 
dệt may, đặc biệt là vải và phụ kiện, 
cung cấp lần lượt 93,8% và 87,5% 
tổng kim ngạch nhập khẩu của 
những người được hỏi, theo USFIA.

Việt Nam, một thành viên 
lớn khác trong chuỗi cung ứng  
thời trang toàn cầu, cũng đã cảm 

nhận được tác động của sự gián 
đoạn chuỗi cung ứng do lệnh cấm 
của Mỹ.

Bà Đỗ Phạm Ngọc Tú, Phó 
Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp 
hội Bông sợi Việt Nam (VCOSA), 
nói với Thời báo Hoàn cầu rằng 
các doanh nghiệp Việt Nam sẽ cần 
phải loại bỏ nguyên liệu thô được 
sản xuất tại khu vực Tân Cương 
của Trung Quốc để đảm bảo  
khả năng tiếp cận lâu dài với thị 
trường Mỹ.

Tân Cương sản xuất 20% 
lượng bông của thế giới. Nó được 
vận chuyển đến các nước ở Đông 
Nam Á, dệt thành áo sơ mi hoặc 
các loại quần áo khác, sau đó vận 
chuyển đến Mỹ - 16% quần áo ở 
Mỹ có chứa sợi bông từ Tân Cương, 
bà Đỗ Phạm Ngọc Tú lưu ý.

Để tuân thủ luật mới của Mỹ 
đối với hàng hóa từ Tân Cương, 
Trung Quốc, các nhà sản xuất Việt 
Nam phải xuất trình các chứng từ 
để chứng minh sự thẩm định kỹ 
lưỡng trong việc đánh giá chuỗi 
cung ứng của họ, và các nhà sản 
xuất phải thay thế nguyên liệu từ 
Tân Cương hoặc họ phải cung cấp 
các tài liệu tương ứng.

Về tác động của lệnh cấm 
bông Tân Cương, vấn đề chủ yếu 
ảnh hưởng đến các nhà sản xuất  
may mặc chứ không phải các nhà 
kéo sợi ở Việt Nam, Phó chủ tịch 
cho biết.

Bà Đỗ Phạm Ngọc Tú cho biết 
thêm: “Nhưng đối với các doanh 
nghiệp may mặc, việc tìm kiếm 
nguồn hàng mới để thay thế vải 
Trung Quốc sẽ gặp nhiều thách 
thức hơn”.

Nguồn: Global Times 
Ngọc Trâm biên dịch

Con đường chông gai phía trước cho mùa bông 2022/23
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kinh tế giả định ở các nước đang 
phát triển có thể dẫn đến những 
thay đổi đáng kể trong dự báo về 
tiêu thụ, sản xuất và thương mại 
bông toàn cầu.

Trong ngắn hạn, các dự báo 
có khả năng bị tác động bởi giá  
năng lượng tăng kết hợp với tác 
động của cuộc chiến Nga-Ukraine, 
có thể làm chậm tăng trưởng kinh 
tế toàn cầu. 

Ngoài ra, sự xuất hiện của 
các biến thể Covid-19 mới  
và các hạn chế di chuyển dẫn đến 
có thể cản trở sự phục hồi kinh tế vĩ 
mô. Hơn nữa, giá năng lượng tăng 

và sự gián đoạn chuỗi cung ứng đã 
dẫn đến lạm phát cao hơn. Mức độ 
tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát 
cũng có thể ảnh hưởng đến chi phí 
đi vay và do đó ảnh hưởng đến các 
kế hoạch đầu tư trong lĩnh vực này. 

Ví dụ, tái chế trong ngành dệt 
may đang tạo ra một thị trường thứ 
cấp cạnh tranh cung cấp nguyên 
liệu thô cho các nhà sản xuất hàng 
dệt may chất lượng thấp và các 
sản phẩm không thuộc hàng dệt 
(non-textile).

Xu hướng này có thể làm giảm 
thêm nhu cầu đối với bông và các 
loại sợi khác. Mặt khác, việc tăng 

cường áp dụng các tiêu chuẩn bền 
vững trong chuỗi cung ứng cũng có 
thể thúc đẩy nhu cầu về bông. 

Giống như các cây trồng khác, 
sản xuất bông dễ bị ảnh hưởng 
bởi sâu bệnh và điều kiện thời tiết. 
Do đó, những dự báo này rất nhạy 
cảm với biến đổi khí hậu, biến đổi 
khí hậu có thể dẫn đến hạn hán 
thường xuyên hơn và các điều kiện 
thời tiết bất lợi khác.

Nguồn: Farmers Review Africa 
Ngọc Trâm biên dịch

Sản lượng xuất khẩu PFY của 
Trung Quốc từ tháng 1 đến 
tháng 6 năm 2022 là 1.628 

nghìn tấn, giảm 0,3% so với cùng 
kỳ năm ngoái, ở mức 781 nghìn 
tấn trong quý 1, giảm 13,5% so với 
cùng kỳ năm ngoái và 847 nghìn 
tấn trong quý 2, tăng 16,1% so với 
cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu tăng 
mạnh trong tháng 5 và tháng 6.

Trong 6 tháng cuối năm, xuất 
khẩu PFY dường như sẽ tăng trong 
quý 3 và quý 4 năm 2022. Tổng 

xuất khẩu PFY ước tính đạt 3,15 
triệu tấn, tăng 5,1% so với cùng kỳ 
năm ngoái.

Xuất khẩu PFY của Trung Quốc 
sang châu Á đã chứng kiến sự sụt 
giảm. Tỷ trọng của châu Á giảm từ 
62,4% xuống 59,4%, tỷ trọng của 
châu Âu và châu Phi giảm nhẹ, và 
tỷ trọng của Nam Mỹ (đặc biệt là 
Brazil) tăng mạnh nhất từ 9,4% lên 
12,1%, tiếp theo là Bắc Mỹ.

Trong nửa đầu năm 2022, xuất 
khẩu DTY tăng trưởng đáng kể, 

đạt khoảng 50%, trong khi POY 
và FDY tăng trưởng âm. Xuất khẩu 
POY giảm gần 30% so với cùng kỳ 
năm ngoái. Mua DTY hoàn toàn 
trong năm nay rẻ hơn mua POY. 

Ngoài ra, tăng trưởng xuất 
khẩu chủ yếu đến từ một số quốc 
gia gia công hàng may mặc (như 
Pakistan), nhưng các khu vực này 
không có năng lực sản xuất DTY 
nên có sự biến động lớn về chủng 
loại hàng xuất khẩu.

Bông là một loại cây xuất khẩu 
quan trọng của châu Phi cận 
Sahara, hiện chiếm 16% xuất 

khẩu của thế giới.
Theo Tổ chức Hợp tác và Phát 

triển Kinh tế (OECD) và Tổ chức 
Nông Lương Liên hợp quốc (FAO), 
sản lượng bông trong khu vực nói 
chung đã tăng trong vài năm qua, 
cả do diện tích mở rộng và năng 
suất cao hơn.

Điều này được phản ánh trong 
diễn biến thị trường và dự báo 
trung hạn của FAO về thị trường 
bông toàn cầu trong giai đoạn 
2022-2031.

“Trong mùa hiện tại, giá cao 
hơn đã dẫn đến sự gia tăng đáng 
kể về diện tích, vốn đã phục hồi 

hoàn toàn sau đợt suy giảm năm 
2020. Tuy nhiên, tiêu thụ của các 
nhà máy kéo sợi trên khắp khu vực 
châu Phi cận Sahara vẫn còn hạn 
chế do nhiều quốc gia xuất khẩu 
phần lớn sản lượng của họ“, dự báo 
cho biết.

Xuất khẩu của châu Phi cận 
Sahara được dự báo sẽ tiếp tục 
tăng trưởng khoảng 1,7% mỗi năm 
trong thập kỷ tới, với thị phần của 
khu vực tăng hơn 1% lên gần 18% 
so với thời kỳ ban đầu, Nam Á Và 
Đông Nam Á là thị trường xuất 
khẩu chính.

“Tuy nhiên, ngành dệt may 
đang phát triển ở một số quốc gia 
khác, đặc biệt là Ethiopia, nơi đang 
có nhiều nỗ lực nhằm nâng cao 

năng lực sản xuất trên toàn khu 
vực. Động lực cho việc mở rộng 
đến từ các điều kiện kinh tế thuận 
lợi, dẫn đến đầu tư trực tiếp nước 
ngoài đáng kể vào lĩnh vực này. Về 
dài hạn, điều này có thể làm tăng 
việc tiêu thụ và ảnh hưởng đến tình 
trạng xuất khẩu ròng của khu vực 
châu Phi cận Sahara.

Giá bông quốc tế dự kiến sẽ 
vẫn ở mức cao vào năm 2022 do 
tiêu thụ tăng và giá hàng hóa nói 
chung cao hơn, nhưng sau đó sẽ 
giảm theo giá thực tế trong suốt 
thời gian dự báo. Nhu cầu bông 
toàn cầu vẫn chịu áp lực từ sợi tổng 
hợp, đặc biệt là polyester.

FAO cho biết thêm, tăng trưởng 
kinh tế và đô thị hóa sẽ tiếp tục là 
những yếu tố chính ảnh hưởng đến 
nhu cầu bình quân đầu người đối 
với hàng dệt bông ở các nước đang 
phát triển và mới nổi. Vì tiêu dùng 
hàng dệt may phụ thuộc vào thu 
nhập hơn tiêu dùng thực phẩm, 
nên những sai lệch so với điều kiện 

Xuất khẩu PFY của Trung Quốc có thể tăng trong nửa cuối năm 2022

Xuất khẩu bông của châu Phi chiếm 16% xuất khẩu toàn cầu

Thu hoạch bông ở Burkina Faso. Ảnh: CIFOR

Giá bông quốc tế dự kiến sẽ vẫn ở mức cao vào năm 2022 do 
tiêu thụ tăng và giá hàng hóa nói chung cao hơn, nhưng sau đó sẽ 
giảm theo giá thực tế trong suốt thời gian dự báo. Nhu cầu bông 
toàn cầu vẫn chịu áp lực từ sợi tổng hợp, đặc biệt là polyester.
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Xuất khẩu sang Ấn Độ đã sụt 
giảm trong năm nay sau khi tăng 
mạnh vào năm 2021, với lượng 
xuất khẩu sang Ấn Độ giảm hơn 
100.000 tấn trong nửa đầu năm 
2022. Xuất khẩu tăng vọt sang 
Pakistan và Brazil không bù đắp 
được thiệt hại của Ấn Độ, một 

trong những nguyên nhân chính 
khiến thị phần châu Á giảm.

Một điều cần lưu ý: Thị trường 
Brazil có thể đã đón một số nhu cầu 
vào nửa cuối năm 2022. Có thông 
tin cho rằng Brazil sẽ đánh thuế 
chống bán phá giá đối với DTY từ 
Trung Quốc và hàng hóa đến Brazil 

trước cuối tháng 8 sẽ được miễn 
thuế chống bán phá giá trong khi 
mức thuế cụ thể vẫn chưa được xác 
nhận. Đồng Rupee của Pakistan đã 
giảm mạnh, ảnh hưởng không nhỏ 
đến xuất nhập khẩu của nước này.

Nguồn: Textile Excellence 
Ngọc Trâm biên dịch

Sản lượng thấp kỷ lục kết 
hợp với nhu cầu nội địa tăng 
mạnh có thể khiến Ấn Độ 

chuyển từ một trong những nhà 
xuất khẩu hàng đầu sang nhà 
nhập khẩu bông ròng trong năm 
tài chính 2023. “Đây là năm đầu 
tiên sản lượng bông giảm 20% và 

tiêu thụ bông tăng 30%. Nguyên 
nhân chính của sự sụt giảm sản 
lượng là thời tiết và sâu bệnh. Năm 
ngoái, lượng bông tồn kho thấp 
hơn so với mức trung bình 5 năm“, 
ông Manish Daga, Giám đốc điều 
hành của Cotton Guru, công ty hỗ 
trợ nông dân sản xuất cho biết.

Dự báo sản lượng cho năm 
nay đã giảm xuống 31,5 triệu kiện 
trong khi tiêu thụ ở mức 34,5 triệu 
kiện. Ấn Độ dự kiến sẽ nhập khẩu 
gần 1,5 triệu kiện trong năm nay, 
ông nói.

Trả lời câu hỏi của Mint, Bộ 
Thương mại và Công nghiệp cho 

Ông cho biết Ấn Độ từng thặng 
dư từ 5 đến 6 triệu kiện, nhưng mức 
thặng dư đó đang giảm dần. Singh 
cho biết thêm, ngành công nghiệp 
Ấn Độ đã có lợi thế về giá 10% đối 
với bông, hiện đã không còn vì tiêu 
thụ được dự báo sẽ vượt quá sản 
lượng “trong tương lai gần”.

Bộ Thương mại và Công nghiệp 
cho biết trong phản hồi của mình: 
“Theo cuộc họp COCPC ngày 1 
tháng 7, vụ bông hiện tại 2021-22 
bắt đầu với dự trữ ước tính là 71,84 
lakh (7,1 triệu) kiện. Với sản lượng 
ước tính là 315,43 lakh (31,5 triệu) 
kiện, tổng số bông sẵn có không 
bao gồm nhập khẩu là 387,27 lakh 
(38,7 triệu) kiện so với mức tiêu thụ 
ước tính là 321 lakh (32 triệu) kiện.

Như đã thông tin, Ấn Độ là 

quốc gia thặng dư bông ròng khi 
lượng bông sẵn có vượt quá tiêu 
thụ. Ngoài ra, Chính phủ Ấn Độ 
đang thực hiện nhiều biện pháp 
khác nhau để tăng năng suất và 
chất lượng bông hiện tại của nước 
này. Nhận thức được sự cần thiết 
phải đảm bảo vị thế đặc biệt cho 
bông Ấn Độ trên trường quốc tế và 
để đảm bảo sản xuất các kiện bông 
chất lượng đảm bảo, thương hiệu 
bông Ấn Độ “KASTURI COTTON 
INDIA” đã được giới thiệu để đạt 
được mục tiêu đưa Ấn Độ thành 
một quốc gia tự cường (India 
Atmanirbhar) và thúc đẩy ngành 
công nghiệp bông địa phương, Bộ 
cho biết.

Người phát ngôn của Bộ 
Thương mại và Công nghiệp cho 

biết Nhóm Tư vấn Dệt may (TAG) 
đã được thành lập như một cơ 
quan không chính thức để cân nhắc 
và khuyến nghị về các vấn đề liên 
quan đến toàn bộ chuỗi giá trị bông 
và nói thêm, “Với tất cả những biện 
pháp can thiệp này, tôi chắc chắn 
rằng trong những năm tới, Ấn Độ 
sẽ là nước lớn nhất đáp ứng tất cả 
các yêu cầu về nguyên liệu thô của 
chuỗi cung ứng dệt may thế giới“.

Sản xuất bông bị đình trệ do 
thiếu giống mới và các phương tiện 
tưới tiêu hiện đại, cũng như sâu 
bệnh thường xuyên. Nhu cầu đã 
tăng lên khi thị trường trong nước 
và quốc tế bắt đầu mở cửa sau đại 
dịch Covid-19.

Nguồn:  Mint 
Ngọc Trâm biên dịch

biết, “Dựa trên ước tính 1,5 triệu 
kiện nhập khẩu và 4,2 triệu kiện 
xuất khẩu, lượng bông dư thừa sẵn 
có trong nước ước tính là 3,9 triệu 
kiện. Do đó, nguồn cung bông của 
Ấn Độ dường như là đầy đủ”.

“Trong 5 năm qua, 90% bông 
được sử dụng trong ngành được 
sản xuất trong nước và chỉ khoảng 
5% đến 10% bông được nhập 

khẩu từ Ai Cập, Sudan, Mỹ và các 
nước khác, phần lớn là các giống 
không được trồng hoặc được trồng 
ở Ấn Độ ở mức độ thấp hơn, chẳng 
hạn như bông xơ cực dài và bông 
không nhiễm bẩn. Ngoài ra, một 
số mặt hàng nhập khẩu do giá cả 
cạnh tranh“, Bộ cho biết.

“Ấn Độ từ lâu đã là nhà sản 
xuất và xuất khẩu bông lớn nhất. 

Nhưng gần đây có nhiều khả năng 
chúng ta sẽ chuyển từ một nhà 
xuất khẩu ròng trở thành một nhà 
nhập khẩu ròng bông. Nguyên 
nhân là do trong khi sản lượng 
và năng suất bông không tăng, 
tiêu thụ bông đang tăng lên”, Bộ 
trưởng Dệt may ông UP Singh cho 
biết tại một cuộc họp báo hôm Chủ 
nhật (24/7/2022).

Ấn Độ, nhà xuất khẩu bông lớn có khả năng sớm trở thành  
nhà nhập khẩu ròng

Đây là năm đầu tiên sản lượng bông giảm 20% và tiêu 
thụ bông tăng 30%. Nguyên nhân chính của sự sụt giảm 
sản lượng là thời tiết và sâu bệnh. Năm ngoái, lượng 
bông tồn kho thấp hơn so với mức trung bình 5 năm

Ông Manish Daga,  
Giám đốc điều hành Cotton Guru
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Vai trò của Trung Quốc đang suy giảm sau “đỉnh điểm của bông” 

Theo báo cáo của Bộ Nông 
nghiệp, với chi phí tăng cao 
và cạnh tranh ngày càng gia 

tăng, sự thống trị của Trung Quốc 
trong lĩnh vực bông kể từ khi gia 
nhập WTO năm 2001 sẽ giảm 
trong những năm tới. Trung Quốc 
hiện là nhà trồng, nhập khẩu và 
tiêu thụ bông lớn nhất thế giới, 
nhưng các quốc gia châu Á khác 
ngày càng đóng vai trò quan trọng 
trong vai trò nhập khẩu.

Báo cáo của Dịch vụ Nghiên 
cứu Kinh tế (Economic Research 
Service report – ERS) cho biết: “Tuy 
nhiên, trừ khi có sự thay đổi chính 
sách bất ngờ, Trung Quốc sẽ vẫn là 
thị trường quan trọng đối với xuất 
khẩu bông của Mỹ trong tương lai 
gần. Vai trò của Trung Quốc với tư 
cách là nhà nhập khẩu bông dường 
như đã đạt đến đỉnh điểm, với việc 
các nước khác tăng tỷ trọng nhập 
khẩu của họ”. 

Nhập khẩu đạt đỉnh 24,5 triệu 
kiện vào năm 2011, giảm xuống 
còn 5 triệu kiện vào năm 2015 và 
theo ước tính của USDA là 10 triệu 
kiện trong năm giao dịch bắt đầu 
từ ngày 1 tháng 8.

Các nhà kinh tế học Fred Gale 
và Eric Davis của ERS đã viết rằng 
sản xuất, tiêu thụ và nhập khẩu 
bông của Trung Quốc đạt đỉnh từ 

năm 2005 đến năm 
2013. Bắc Kinh sử 
dụng hạn ngạch 
thuế quan (TRQ) 
để hạn chế nhập 
khẩu, như một bước 
để tránh phụ thuộc 
vào bông trồng 
ở nước ngoài, và 
nước này chủ yếu 
dựa vào sản xuất ở 
khu vực Tân Cương, 
cách các nhà sản 
xuất dệt may ở ven 

biển và trung tâm Trung Quốc 
hơn 2.000 dặm. Một số quan chức 
Trung Quốc kỳ vọng sản xuất và 
tiêu thụ bông vẫn ổn định trong 
thời gian tới.

Ông Gale và Davis cho biết: 
“Ngành dệt may kém tăng trưởng 
có thể không chỉ do các hạn chế 
nhập khẩu mà còn do những 
thay đổi kinh tế trong chuỗi công 
nghiệp bông-dệt-may của Trung 
Quốc. Chi phí sản xuất gia tăng 
ở nhiều vùng của Trung Quốc, 
cũng như việc sử dụng ngày càng 
nhiều sợi tổng hợp đang hạn chế 
việc sử dụng bông. Xu hướng này 
cũng phản ánh các kế hoạch chiến 
lược của các nhà hoạch định Trung 
Quốc, bao gồm chiến lược “mở cửa 
chất lượng cao” và “Một vành đai, 
một con đường”, cũng là một phản 
ứng đối với những thay đổi kinh tế 
trong ngành”.

Trung Quốc chuyển sản xuất 
bông sang Tân Cương khi người 
trồng từ bỏ các loại cây trồng 
thâm dụng lao động ở miền đông 
và miền trung Trung Quốc để tìm 
kiếm các loại cây trồng có lợi hơn 
hoặc các công việc được trả lương 
cao hơn trong các nhà máy. Khoảng 
12 triệu người Duy Ngô Nhĩ, một 
dân tộc thiểu số, sống ở Khu tự 

trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương. Các 
nhóm nhân quyền cáo buộc Trung 
Quốc có những hành vi ngược đãi, 
bao gồm cả việc giam giữ bất công 
hơn một triệu người Duy Ngô Nhĩ. 
Ngoài ra, có những lời phàn nàn 
về việc tuyển dụng người Duy Ngô 
Nhĩ để thu hoạch bông. 

Báo cáo của ERS cho biết: 
“Việc Trung Quốc sử dụng lao 
động cưỡng bức ở Tân Cương đã 
thu hút sự chú ý nhiều hơn đến 
ngành dệt may“. Trong giai đoạn 
2020-21, Mỹ cấm nhập khẩu bông 
và các sản phẩm bông từ các thực 
thể ở Tân Cương sử dụng lao động 
cưỡng bức và vào tháng 1, Đạo 
luật Phòng chống Lao động Cưỡng 
bức của người Duy Ngô Nhĩ đã ban 
hành một lệnh cấm rộng hơn đối 
với bông trồng ở Tân Cương và các 
sản phẩm làm từ bông này.

Mỹ là một trong những nhà sản 
xuất lớn nhất thế giới và xuất khẩu 
bông lớn nhất, với các lô hàng dự 
kiến đạt 14 triệu kiện trong năm 
giao dịch mới. Xuất khẩu sẽ chiếm 
90% của vụ mùa năm nay.

Nguồn: Successful farming  
Ngọc Trâm biên dịch

Tại Ấn Độ, quốc gia sản xuất 
bông lớn nhất, mưa lớn và 
sâu bệnh đã làm giảm sản 

lượng bông nghiêm trọng, và nước 
này đang phải nhập khẩu nguồn 
cung. Do đợt nắng nóng ở Trung 
Quốc, có những lo ngại về vụ thu 
hoạch trong tương lai. 

Tại Mỹ, nước xuất khẩu lớn 
nhất thế giới, hạn hán ngày càng 
nghiêm trọng đang tàn phá các 
nông trại và sản lượng dự kiến sẽ 
giảm xuống mức thấp nhất trong 
hơn một thập kỷ. 

Và ở Brazil, nước xuất khẩu lớn 
thứ hai, nắng nóng khắc nghiệt và 

hạn hán đã làm giảm sản lượng 
gần 30%.

Sự kết hợp của các hiện tượng 
thời tiết khắc nghiệt do biến đổi 
khí hậu gây ra đã khiến giá bông 
tăng vọt tới 30%. Đầu năm nay, 
giá bông đã chạm mức cao nhất 
kể từ năm 2011, siết chặt biên lợi 
nhuận của các nhà cung cấp hàng 
may mặc trên toàn thế giới và đe 
dọa tăng chi phí của mọi thứ, từ áo 
phông, tã lót, đến giấy và bìa cứng. 

Giám đốc điều hành của 
Children Place, Jane Elfers cho biết 
trong một cuộc hội nghị từ xa với 
các nhà đầu tư vào đầu tuần này 

rằng giá bông cao là một “vấn đề 
lớn, lớn đối với chúng tôi” và hy 
vọng giá bông sẽ giảm bớt vào 
cuối năm nay.

Triển vọng đối với Brazil là 
không khả quan. Theo Abrapa, 
Hiệp hội các nhà sản xuất bông 
Brazil, hạn hán đã làm cạn kiệt 
nguồn cung khoảng 200.000 tấn. 
Với vụ thu hoạch niên vụ 2021-
2022 sắp hoàn thành, sản lượng 
hiện đạt 2,6 triệu tấn hoặc ít hơn.

Thời tiết khắc nghiệt đã ảnh hưởng nặng nề đến gần như tất cả  
các nhà cung cấp bông lớn nhất thế giới.

Vào cuối thập kỷ này, Việt Nam, 
Bangladesh, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ và 
Pakistan sẽ chiếm 47% tổng nhập khẩu bông 
thế giới, theo USDA. Thị phần của Trung Quốc 
sẽ là 24%, tương đương với những năm trước.

Một người nông dân tự tay hái bông trên cánh đồng ở Sirsa, Haryana, Ấn Độ. 
Ảnh: Prashanth Vishwanathan/Bloomberg

Nguồn cung bông toàn cầu tiếp tục giảm do  

HẠN HÁN và NẮNG NÓNG
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Tập đoàn Bom Futuro, một 
trong những nhà sản xuất bông lớn 
nhất ở Brazil, chiếm khoảng 10% 
diện tích canh tác của cả nước, đã 
chứng kiến thu hoạch giảm 27% so 
với vụ trước. 

Ông Julio Cezar Busato, một 
người trồng trọt ở Sao Desiderio, 
bang Bahia, cũng trải qua sự suy 
giảm tương tự. Ông nói: “Hạn 
hán đang làm giảm số lượng quả 
bông, khiến chúng nhẹ hơn ở tất 
cả các vùng trồng trọt chính của  
đất nước”.

Trong khi đó, sản lượng tại Mỹ 
sẽ giảm mạnh 28% trong mùa vụ 

bắt đầu từ tháng này. Mỹ dự kiến 
sản lượng sẽ đạt mức thấp nhất 
kể từ niên vụ 2009-2010, đẩy 
nguồn cung xuống mức thấp nhất 
gần như lịch sử, sau đợt hạn hán 
trở nên khắc nghiệt đến mức chính 
phủ Mỹ phải phân phối nước từ 
sông Colorado. Mỹ và Brazil cùng 
chiếm một nửa lượng bông xuất 
khẩu của thế giới.

Nguồn cung toàn cầu sụt giảm 
mạnh đến mức đến mức làm lu mờ 
những lo ngại về nhu cầu. Chính 
phủ Mỹ và các nhà phân tích đã dự 
đoán nhu cầu giảm do người tiêu 
dùng giảm mua quần áo và các nền 

kinh tế tăng trưởng chậm lại, đặc 
biệt là ở châu Âu và châu Á. 

Tuy nhiên, tất cả các dấu 
hiệu cho thấy giá bông sẽ “cao 
hơn nhiều” trong những tháng 
tới khi mùa vụ thu hẹp lại, Andy 
Ryan, giám đốc quan hệ cấp cao 
tại Hedgepoint Global Markets ở 
Nashville, cho biết.

Nguồn: Bloomberg 
Ngọc Trâm biên dịch

Với khả năng truy 
xuất và xác minh dữ 
liệu hiện đại nhất, 
U.S. Cotton Trust 
Protocol® là một 
công cụ hữu hiệu giúp 
đảm bảo tính bền 
vững cho chuỗi cung 
ứng của quý vị. Tất 
cả chương trình đều 
miễn phí cho thành 
viên của U.S. Cotton 
Trust Protocol® và 
COTTON USA™.

Nông nghiệp tái sinh 
được xây dựng dựa 
trên các tác động tích 
cực đến môi trường 
của các thực hành  
bền vững, hướng tới 
một cách tiếp cận 
toàn hệ thống đối với 
các thực hành bền 
vững tích cực.

Nghiên cứu được thực 
hiện bởi US Cotton 
Trust Protocol, một 
sáng kiến dựa trên cơ 
sở khoa học, cấp trang 
trại đang thiết lập 
một tiêu chuẩn mới về 
bông phát triển bền 
vững hơn, cho thấy 
rằng 61% các thương 
hiệu và nhà bán lẻ đã 
chứng kiến nhu cầu 
về các sản phẩm bền 
vững từ người tiêu 
dùng ngày càng tăng.

Ngày nay, hơn bao 
giờ hết, người tiêu 
dùng trên toàn cầu 
muốn biết rằng quần 
áo trong tủ quần áo 
của họ có nguồn gốc  
bền vững.
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TÌNH HÌNH SẢN XUẤT - CƠ CHẾ - CHÍNH SÁCH
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trưởng thấp, tốc độ tăng trưởng 
GDP dự báo đạt bình quân 6,26%/
năm trong giai đoạn 2021-2025 
và đạt bình quân 6,34%/năm 
trong giai đoạn 2026-2030. Tính 
chung cả giai đoạn 2021-2030 đạt 
bình quân 6,30%/năm. Giai đoạn 
2031-2050 tốc độ tăng trưởng đạt 
khoảng 6,49%/năm.

GDP bình quân đầu người 
của Việt Nam năm 2030 sẽ đạt 
hơn 7.000 USD/người, tương 
đương GDP bình quân đầu người 
của Thái Lan năm 2020, của  
Trung Quốc năm 2013, và thấp hơn 
của Malaysia năm 2010 khoảng 
2.000 USD.

Theo kịch bản này, GDP bình 
quân đầu người của Việt Nam thua 
Malaysia khoảng 20 năm, thua 

Thái Lan khoảng 10 năm.
Kịch bản này cũng đưa ra dự 

báo đến năm 2040 GDP bình 
quân đầu người của Việt Nam sẽ 
đạt khoảng 13.000 USD/người, 
tới năm 2050 đạt khoảng 25.000 
USD/người.

Với kịch bản 2, kịch bản phấn 
đấu, Bộ Kế hoạch và đầu tư giả 
định bối cảnh thế giới thuận lợi, 
các vấn đề hạn chế nội tại của nền 
kinh tế được khắc phục, đà cải cách 
được duy trì và thúc đẩy thì tốc độ 
tăng trưởng GDP của nền kinh tế 
trong giai đoạn 2021-2025 đạt 
bình quân 6,63%/năm; đạt bình 
quân 7,48%/năm trong giai đoạn 
2026-2030.

Tính chung cả giai đoạn 2021-
2030, GDP tăng trưởng bình quân 

7,05%/năm, giai đoạn 2031-2050 
GDP tăng trưởng có khả năng đạt 
7,16%/năm.

Và với kịch bản 2, dự báo  
đến năm 2030 GDP bình quân  
đầu người của Việt Nam đạt 
khoảng 7.500 USD/người, đến năm 
2040 đạt hơn 14.500 USD/người,  
và năm 2050 đạt khoảng 32.000 
USD/người.

Với cả hai kịch bản tăng trưởng 
nêu trên, đến năm 2040 Việt Nam 
sẽ lọt vào nhóm các nước có thu 
nhập cao theo chuẩn của WB.

Theo số liệu được WB công bố 
năm 2021, nhóm các nước có thu 
nhập cao có GDP bình quân đầu 
người lớn hơn hoặc bằng 12.376 
USD/năm.

Nguồn: Tuổi trẻ

Theo dự thảo báo cáo tổng 
hợp quy hoạch tổng thể 
quốc gia thời kỳ 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 của Bộ Kế 
hoạch và đầu tư, trong giai đoạn 
2010-2020, GDP bình quân đầu 
người của Việt Nam tăng khá ấn 
tượng từ mức 1.562 USD lên 3.561 
USD, tăng thêm 1.999 USD.

Cũng trong khoảng 10 năm 
này, GDP bình quân đầu người của 
Thái Lan tăng thêm 2.113 USD, 

Malaysia tăng thêm 1.361 USD, 
Indonesia tăng thêm 747 USD, 
Philippines tăng thêm 1.081 USD, 
Singapore tăng thêm 12.561 USD, 
Trung Quốc tăng thêm 5.950 USD.

So với các quốc gia này, GDP 
bình quân đầu người của Việt 
Nam có điểm xuất phát thấp hơn  
rất nhiều. Theo số liệu của Ngân 
hàng Thế giới (WB), năm 2010 
GDP bình quân đầu người của Việt 
Nam được ghi nhận ở mức 1.562 
USD. Trong khi GDP bình quân 
đầu người năm 2010 của Thái Lan 
5.076 USD, Malaysia 9.041 USD, 
Singapore 47.237 USD, Indonesia 
3.112 USD, Philippines 2.217 
USD, Trung Quốc 4.550 USD.

Cũng theo WB, GDP bình quân 
đầu người của Việt Nam năm 2020 

đạt 3.561 USD, cao hơn GDP bình 
quân đầu người của Philippines - 
3.229 USD, gần đuổi kịp GDP bình 
quân đầu người của Indonesia - 
3.870 USD.

Tuy nhiên, ở thời điểm năm 
2020 GDP bình quân đầu người 
của Việt Nam vẫn thua xa GDP 
bình quân đầu người của Thái Lan 
(đạt 7.189 USD), Malaysia (10.402 
USD), Trung Quốc (10.500 USD), 
Singapore (59.798 USD).

Trong dự thảo báo cáo tổng 
hợp quy hoạch tổng thể quốc gia 
thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 
năm 2050, Bộ Kế hoạch và đầu tư 
đã đưa ra 2 kịch bản tăng trưởng 
GDP của Việt Nam trong giai đoạn 
2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

Theo kịch bản 1, kịch bản tăng 

GDP bình quân đầu người Việt Nam  
bao giờ theo kịp

THÁI LAN 
MALAYSIA

GDP bình quân đầu người của Việt Nam so với các nước trong khu vực giai đoạn 2010-2020 - Ảnh: B.NGỌC

Theo Ngân hàng Thế giới (WB), GDP bình quân đầu người của Việt Nam 
năm 2020 đạt 3.561 USD, cao hơn GDP bình quân đầu người của Philippines - 
3.229 USD, gần đuổi kịp GDP bình quân đầu người của Indonesia - 3.870 USD.
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Dù rằng tăng trưởng xuất khẩu 
của Việt Nam tháng 7/2022 
hạ nhiệt, cơ quan xếp hạng 

tín nhiệm Moody Analytics vẫn lạc 
quan về triển vọng của Việt Nam 
bởi Việt Nam vẫn hưởng lợi phần 
nào từ dòng vốn đầu tư rời khỏi 
Trung Quốc, theo báo cáo mới 
công bố của Moody.

Theo dự báo tăng trưởng mới 
công bố của Moody Analytics, 
Việt Nam là nước duy nhất trong 
khu vực châu Á - Thái Bình Dương 
được nâng dự báo tăng trưởng 
GDP. Moody cho rằng kinh tế Việt 
Nam có thể tăng trưởng đến 8,5% 
- cao nhất so với các nước có cùng 
xếp hạng tín nhiệm.

Trong báo cáo công bố ngày 
15/8/2022, chuyên gia kinh tế của 
Moody nhấn mạnh: “Việc kinh tế 
mở cửa chậm ở thời gian đầu năm 
giờ đây đã chuyển sang quá trình 
thương mại và công nghiệp phát 
triển nhanh nhờ vào dòng vốn 
FDI mạnh. Những yếu tố bất ổn 
tại Trung Quốc hiện đang khiến 
cho tiền đầu tư tìm đến Việt Nam  
cũng như nhiều nước Đông Nam Á 
nhiều hơn”.

Dù rằng dựa theo số liệu của 
tháng 7/2022, Moody cho rằng 
xuất khẩu của Việt Nam, Hàn Quốc, 
Đài Loan giảm tốc tăng trưởng, 

Moody tin rằng nhu cầu sẽ sớm 
bình ổn bởi thị trường lao động Mỹ 
hiện vẫn đang tăng trưởng tốt.

Tuy nhiên, các chuyên gia 
Moody lo ngại sự suy yếu của kinh 
tế Trung Quốc và khả năng kinh 
tế Anh và châu Âu suy thoái vào 
cuối năm nay hoặc đầu năm sau 
đang tạo ra nhiều rủi ro suy giảm 
với xuất khẩu của khu vực châu Á – 
Thái Bình Dương.

Moody’s Analytics cho rằng 
xu thế thương mại suy yếu và lạm 
phát dai dẳng sẽ vẫn ám ảnh tăng 
trưởng kinh tế khu vực trong nửa 
sau năm 2022 dù rằng xu thế kinh 
tế phục hồi và tăng trưởng sẽ vẫn 
có thể duy trì được tại khu vực này 
trong suốt năm.

Nhận định của Moody cho hay 
triển vọng của kinh tế Trung Quốc 
và Hồng Kông đang xấu đi nhiều 
nhất.

Tăng trưởng thực của GDP 
Trung Quốc năm 2022 ước tính chỉ 
đạt 3,4%, giảm đáng kể so với mức 
4,3% theo dự báo bởi thiếu đi ảnh 
hưởng từ sự tăng trưởng của thị 
trường bất động sản hay chi tiêu 
tiêu dùng, GDP quý 2/2022 đã đi 
xuống.

Trong khi đó, tăng trưởng GDP 
Hồng Kông năm 2022 nhiều khả 
năng rơi xuống mức âm sau khi 

GDP giảm trong quý 4/2021 và 
quý 1/2022, kết quả trực tiếp từ 
các biện pháp hạn chế đi lại để 
ngăn dịch COVID-19 và việc người 
Trung Quốc hạn chế sang Hồng 
Kông.

Các chuyên gia kinh tế nhấn 
mạnh: “Bất ổn lớn nhất trong khu 
vực chính là lạm phát. Khi mà giá 
dầu toàn cầu và giá hàng hóa ở sau 
khoảng thời gian ở mức cao thì giờ 
đang dần hạ nhiệt, tuy nhiên xu 
thế này chưa được phản ánh rõ nét 
vào chỉ số giá tiêu dùng khắp khu 
vực”.

Cũng theo Moody, khu vực 
Nam và Đông Nam Á đương đầu 
với rủi ro lạm phát tăng vọt, nhu 
cầu tại khu vực với hàng hóa, dịch 
vụ và nhà ở có thể sẽ suy giảm. 
Nhật, Hàn Quốc và Đài Loan đương 
đầu với rủi ro gián đoạn chuỗi cung 
ứng nhiều hơn do những vấn đề 
tại trung Quốc. Ngoài ra việc giá 
hàng hóa giảm nhanh hơn kỳ vọng 
sẽ gây tổn hại đến nền kinh tế 
các nước Australia, Indonesia và 
Malaysia.

Nguồn: Nhịp sống kinh doanh

Trong khuôn khổ Diễn đàn 
Kinh doanh thường niên 
2022 ngày 4.8, Forbes Việt 

Nam đã tổ chức lễ Vinh danh 50 
công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 
2022. Danh sách xếp hạng lần thứ 
10 đã được Forbes Việt Nam công 

bố vào tháng 6.2022.
Do đại dịch COVID-19, năm 

qua một số ngành được hưởng 
lợi đột biến từ giãn cách xã hội, 
sự rối loạn của chuỗi cung ứng 
và logistics, giá nguyên liệu hàng 
hóa biến động tăng cao. Những 

sắc màu này được thể hiện trong 
danh sách năm 2022 khi ghi nhận 
có chín công ty lần đầu tiên xuất 
hiện, con số cao nhất từ trước tới 
nay trong một kỳ xếp hạng.

Tổng lợi nhuận của 50 công 
ty trong danh sách lần thứ 10 đạt 
hơn 193.000 tỉ đồng, tăng gấp bốn 
lần so với danh sách năm 2013 và 
tổng doanh thu đạt 1.192.754 tỉ 
đồng, tăng gấp ba lần.

Ảnh hưởng từ đại dịch 
COVID-19, kinh tế Việt Nam tăng 
trưởng 2,58% trong năm 2021, 
mức thấp nhất kể từ khi nền kinh 
tế mở cửa hội nhập. Đại dịch mang 
đến thách thức nhưng đồng thời 
mở ra các cơ hội khi thị trường 
được phân chia lại. Nền kinh tế Việt 
Nam và các doanh nghiệp niêm yết 
trong danh sách, các hạt nhân ưu 
tú nhất của nền kinh tế cũng đang 
đứng trước nhiều thách thức và cơ 
hội đổi mới để tìm kiếm các động 
lực tăng trưởng mới.

Nguồn: Forbes Việt Nam

Việt Nam là nền kinh tế duy nhất  
khu vực châu Á - Thái Bình Dương  
được Moody nâng dự báo TĂNG TRƯỞNG

CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THẾ KỶ, HỘI VIÊN VCOSA 
ĐƯỢC FORBES VIỆT NAM VINH DANH TRONG DANH SÁCH 

50 CÔNG TY NIÊM YẾT TỐT NHẤT 2022

Danh sách năm 2022 ghi nhận 9 công ty lần đầu có mặt, con số cao nhất từ trước tới nay trong một kỳ xếp hạng, 
gồm tổng CTCP Công trình Viettel (CTR); công ty Thế Giới Số (DGW); Đông Hải Bến Tre (DHC); công ty Vận tải 
và Xếp dỡ Hải An (HAH); tổng CTCP Dịch vụ tổng hợp Dầu khí (PET); công ty Sợi Thế Kỷ (STK); ngân hàng Tiên 

Phong – TPBank (TPB); Chứng khoán VNDIRECT (VND) và Thủy điện Thác Mơ (TMP)

Đại dịch khiến doanh thu Sợi Thế Kỷ giảm, chỉ đạt 86,6% kế hoạch năm 
2021 nhưng nhờ chú trọng vào các mặt hàng có giá trị cao, lợi nhuận STK 
vẫn tăng 93% so với cùng kỳ, cao nhất trong lịch sử 21 năm hoạt động.
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Tổng cục Thống kê cho biết, 
doanh thu bán lẻ hàng hóa 7 
tháng đầu năm tăng 13,7% 

so với cùng kỳ; chỉ số sản xuất 
công nghiệp cũng tăng 8,8%. 

Các doanh nghiệp kỳ vọng, thời 
gian tới cần duy trì sự ổn định giá 
cả để giúp doanh nghiệp ổn định 
giá đầu vào sản xuất và kích thích 
nhu cầu chi tiêu của người dân.

Ông Nguyễn Bích Lâm, nguyên 
Tổng cục trưởng Tổng cục Thống 

kê cho hay:
“Khi giá cả ổn định sẽ làm tăng 

nhu cầu tiêu dùng và thúc đẩy tổng 
cầu của nền kinh tế. Đó là những 
yếu tố quan trọng tạo động lực 
tăng trưởng kinh tế những tháng 
cuối năm và năm sau”.

Sản xuất tăng nhưng nhiều 
doanh nghiệp cho biết, họ đang 
gặp khó trong việc tiếp cận vốn. Do 
đó, các doanh nghiệp mong muốn 
được tháo gỡ vướng mắc này, để có 
nguồn lực duy trì sản xuất.

Nguồn: VTV

Tài khoản định danh điện tử là gì?

Tài khoản định danh điện tử 
chứa thông tin danh tính điện 
tử, là tập hợp gồm tên đăng 

nhập, mật khẩu hoặc hình thức xác 
thực khác được tạo lập bởi cơ quan 
quản lý định danh và xác thực điện 
tử (hiện nay là Bộ Công an).

Tài khoản định danh điện tử có 
hai mức:

- Mức 1 gồm các thông tin cá 
nhân và ảnh chân dung. Người dân 
được sử dụng một số tính năng cơ 
bản như phòng chống dịch (khai 
báo y tế, thông tin tiêm chủng), 
giải quyết dịch vụ công trực tuyến 
(thông báo lưu trú, đăng ký thường 
trú, tạm trú, khai báo tạm vắng).

- Mức 2 có thêm thông tin về 
vân tay. Với tài khoản định danh 
điện tử ở mức 2, người dân có thể 
sử dụng tất cả tiện ích được cung 
cấp như tích hợp các loại giấy tờ 

(giấy phép lái xe (GPLX), đăng ký 
xe, bảo hiểm y tế (BHYT)), thanh 
toán nhiều loại hóa đơn điện tử 
(điện, nước, đóng BHXH, BHYT, 
chuyển tiền).

Mọi cá nhân từ đủ 14 tuổi trở 
lên được đăng ký tài khoản định 
danh điện tử. Người chưa đủ 14 
tuổi thì đăng ký theo tài khoản 
định danh điện tử của cha, mẹ hoặc 

85% doanh nghiệp lạc quan vào triển vọng kinh doanhtriển vọng kinh doanh

Tài khoản định danh điện tử có thể thay thế những giấy tờ gì?

Theo khảo sát của Tổng 
cục Thống kê, 85% doanh 
nghiệp tin rằng triển vọng 
kinh doanh trong quý III 
này sẽ bằng hoặc tốt hơn, 
mức này cao hơn so với 
mức 78,4% được khảo sát 
vào quý trước đó.

người giám hộ.
Những thông tin cần khai báo 

khi đăng ký gồm: Số định danh cá 
nhân, số hộ chiếu hoặc giấy tờ có 
giá trị đi lại quốc tế (đối với người 
nước ngoài), họ tên, ngày, tháng, 
năm sinh, giới tính, quốc tịch (đối 
với người nước ngoài), số điện 
thoại, email.

Mọi người dân được miễn phí 
chi phí thực hiện đăng ký định 
danh điện tử. Tài khoản định danh 
sẽ có cùng thời hạn với thời hạn 
của CCCD gắn chip.

Tài khoản định danh điện tử có 
thể thay thế những giấy tờ gì?

Hiện nay, Bộ Công an đang 
phối hợp với các bộ, ban ngành 
liên quan từng bước triển khai tích 
hợp các loại giấy tờ vào tài khoản 
định danh điện tử. Một số loại giấy 
tờ được tích hợp vào tài khoản định 
danh điện tử như:

- CCCD gắn chip: Tài khoản 
định danh điện tử có thể sử dụng 
thay thế thẻ CCCD gắn chip, có thể 

phục vụ cơ quan chức năng, công 
dân sử dụng khi thực hiện nhiều 
thủ tục hành chính mà không cần 
xuất trình CCCD.

- Thẻ BHYT: Thay thế thẻ 
BHYT vật lý. Thông tin hiển thị của 
thẻ BHYT trên ứng dụng VNeID 
(định danh công dân trên môi 
trường kỹ thuật số) được xác thực 
và truy xuất từ cơ sở dữ liệu BHYT 
Việt Nam, sẽ phục vụ cơ quan chức 
năng, công dân sử dụng khi khám 
chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm 
mà không cần trình thẻ BHYT 
truyền thống.

- Thông tin đăng ký xe, GPLX: 
Các thông tin hiển thị các hạng 
GPLX, đăng ký xe trên VNeID được 
liên thông, xác thực với cơ sở dữ 
liệu về giao thông vận tải. Do đó, 
người dân và cơ quan chức năng có 
thể sử dụng khi thực hiện các thủ 
tục liên quan đến công tác kiểm 
tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về 
giao thông đường bộ.

- Thông tin về người phụ 
thuộc, người giám hộ, khai báo 
lưu trú mọi lúc mọi nơi, không cần 

phải liên hệ qua cơ quan công an.
Ngoài ra, VNeID cung cấp 

thêm một kênh chính thống để 
người dân tố giác tội phạm với cơ 
quan công an một cách bảo mật, 
an toàn mà không lộ lọt thông tin.

Theo Bộ Công an, các dữ liệu 
về định danh điện tử không lưu trữ 
trên thiết bị di động đã cài đặt ứng 
dụng VNeID nên hacker khó truy 
cập vào thiết bị để đánh cắp thông 
tin. Chỉ khi người dân đăng ký truy 
cập, dữ liệu mới được hiển thị lên 
ứng dụng.

Khi cán bộ chức năng yêu cầu 
kiểm tra thông tin cá nhân, giấy 
tờ, người dân phải cho phép (cấp 
quyền kiểm tra) thì cán bộ mới có 
thể xem được thông tin. Bên thứ 
ba (ngân hàng, ví điện tử, y tế, bảo 
hiểm, hệ thống dịch vụ công) muốn 
sử dụng dữ liệu phải được sự đồng 
ý của chủ tài khoản.

Nguồn: Báo điện tử Tổ Quốc
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TIN TỨC - HOẠT ĐỘNG - SỰ KIỆN VCOSA

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 vcác 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

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ THƯỜNG NIÊN TẠI TP.HCM

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

HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN HỘI VIÊN

Nhiệt liệt chào mừng hội viên mới gia nhập:

 ¾ CÔNG TY TNHH ABS VINA

 ¾ Trụ sở: Lô A-1E-CN, KCN Mỹ Phước 3, P. Chánh Phú Hòa, TX. Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

 ¾ Là công ty 100% vốn đầu tư Hàn Quốc, thành lập năm 2016 với đội ngũ nhân viên năng động, trình độ tay nghề 
kỹ thuật cao, chuyên nghiệp, tâm huyết. Phương châm “Phát triển sản phẩm, không ngừng gia tăng doanh số, lợi 
nhuận, nâng cao đời sống cho cán bộ, công nhân viên”.

 ¾ Lĩnh vực: chuyên sản xuất dây đai dệt. ABS đã đầu tư dự án nhà máy sợi với công suất 480 tấn/ năm (tương đương 
5.000.000 mét/ năm), cùng với thiết bị được nhập khẩu từ các nước Nhật Bản, Ý, Hàn Quốc đã sản xuất ra những 
sản phẩm chất lượng cao, được đối tác hài lòng và tin cậy.

Một số hình ảnh sản phẩm và nhà máy ABS VINA:
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HOẠT ĐỘNG VCOSA

 Ö Ngày 12/8/2022, tham gia họp báo Triển lãm quốc tế China Homelife 2022, lần đầu tiên được tổ chức 
tại Việt Nam vào ngày 29-31/8/2022. Hỗ trợ quảng bá sự kiện trên các kênh truyền thông của hiệp hội.  
Các sản phẩm được trưng bày thuộc 4 ngành hàng chính: Gia dụng, Điện tử tiêu dùng, Dệt may, Vật liệu 
xây dựng - Nội thất.

 Ö Theo lời mời của ĐSQ Ấn Độ tại Việt Nam, ông Nguyễn An Toàn, Chủ tịch VCOSA đã tham dự buổi lễ Kỷ 
niệm 75 năm ngày Quốc Khánh của Ấn Độ vào chiều ngày 15/8/2022 tại Hà Nội.

 Ö Ngày 23/8/2022, VCOSA tham gia phát biểu trực tuyến tại hội nghị “China Cotton Textile Forum 2022”, 
do CCF Group tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Trong bài phát biểu, bà Đỗ Phạm Ngọc Tú, Phó Chủ tịch 
kiêm Tổng Thư ký trình bày, giới thiệu về ngành xơ, sợi, dệt may tại Việt Nam, đồng thời bà cũng chia sẻ 
thêm về chính sách thu hút đầu tư ngành nhuộm trong nước với các đại biểu, đối tác tiềm năng tại hội nghị, 
cũng như cách các DN dệt may tại Việt Nam đối phó trong bối cảnh Hoa Kỳ áp dụng lệnh trừng phạt đối 
với bông Tân Cương. 

 Ö Ngày 25/8/2022, thông qua giới thiệu kết nối của công ty Gherzi Consulting Engineers (Ấn Độ), VCOSA đã 
tham gia họp trực tuyến cùng Fashion For Good, trụ sở tại Hà Lan. Nội dung cuộc họp nhằm giúp tổ chức 
này hiểu biết sâu hơn về ngành xơ sợi, xu hướng dệt may Việt Nam, qua đó cung cấp quỹ tài chính để hỗ 
trợ DN áp dụng các công nghệ và giải pháp bền vững từ những bước đầu tiên.

 Ö Cũng trong ngày 25/8/2022, sau vài lần trì hoãn vì lý do kỹ thuật, VCOSA công bố trang web mới https://
vietnamyarnprice.com (viết tắt là VYP) đã chính thức hoạt động. Trang web là cổng thông tin tra cứu và 
chia sẻ giá cả ngành sợi Việt Nam và các nước mạnh về sợi.

Ông Nguyễn An Toàn tham gia chụp ảnh kỷ niệm cùng toàn thể đại biểu của hai nước tại buổi lễ.

Bà Đỗ Phạm Ngọc Tú phát biểu trực tuyến tại hội nghị diễn ra ở Bắc Kinh, Trung Quốc.

CHÚNG TÔI LÀ AI?

 � Chúng tôi là Hiệp Hội Bông Sợi Việt Nam, viết tắt là VCOSA, là một tổ chức Phi Chính phủ, được thành lập 
và hoạt động theo Quyết định số 1225/QĐ-BNV ngày 27/10/2010 của Bộ Nội vụ trên cơ sở sáp nhập Hiệp 
hội Bông vải Việt Nam và Hiệp hội Sợi Việt Nam.

 � VCOSA là cơ quan đại diện hợp pháp cho cộng đồng các doanh nghiệp hội viên và ngành sản xuất sợi cũng 
như các lĩnh vực liên kết với ngành sợi. Sứ mệnh của VCOSA là thúc đẩy sự phát triển của ngành kéo sợi, 
đóng góp cho sự phát triển chung của ngành dệt may Việt Nam.

CHÚNG TÔI LÀM CÁCH NÀO?

Thông tin người dùng được thụ hưởng từ VYP gồm những gì? Dữ liệu giá được lấy nguồn từ đâu?
 � Giá sợi do người dùng tại Việt Nam và các nước đóng góp chia sẻ.
 � Giá tham khảo từ thị trường quốc tế.
 � Giá tham khảo từ thị trường nội địa của các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh.

CHÚNG TÔI LÀM GÌ?

 � VietnamYarnPrice, viết tắt là VYP, là một sản phẩm của VCOSA. VYP được xây dựng và phát triển theo 
nhu cầu của hội viên. VYP được vận hành và phát triển bởi chính các hội viên và doanh nghiệp (gọi là người 
dùng) nhờ vào thông tin mà người dùng đóng góp mỗi ngày.

 � Thông tin người dùng có thể tìm kiếm từ VYP gồm những gì?
1. Giá xơ: cotton, xơ polyester và các bán thành phẩm từ PE, xơ Visco.
2. Giá sợi: CD, CM, OE, TC, CVC, PE, Rayon, PC, PE-Rayon… đa chi số.
3. Giá sợi các loại dùng cho weaving hoặc knitting.
4. Giá xơ, sợi đa chủng loại và quy cách do người dùng đóng góp từ Việt Nam.
5. Giá xơ, sợi đa chủng loại và quy cách do người dùng đóng góp từ nước ngoài.
6. Lịch sử biến động giá từ 3-10 năm.
7. Biên độ biến động giá trong 1 ngày, 1 tuần và 1 tháng đối với các loại xơ, sợi.
8. Biểu đồ biến động giá qua từng giai đoạn.
9. Tài liệu tải xuống định dạng EXCEL/PDF.

Tham khảo hướng dẫn sử dụng tại đây:
https://bit.ly/3AOxcDp
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SỐ LIỆU THỐNG KÊ

Tháng 7/2022, Việt Nam nhập khẩu bông đạt 
104,9 nghìn tấn, trị giá 310,6 triệu USD tăng 

12,2% về lượng và 14,4% về trị giá so với tháng trước;  
giảm 25,3% lượng nhưng tăng 13% về trị giá so với 
tháng 7/2021.

Lượng xơ sợi nhập về Việt Nam là 91,3 nghìn tấn, 
trị giá 237,4 triệu USD giảm 3,2% về trị giá so với 
tháng trước; tăng 0,3% về lượng và tăng 2% về trị giá 
so với tháng 7/2021.

Theo số liệu sơ bộ trong tháng 7/2022, lượng bông nhập khẩu đạt 104,9 nghìn tấn, tăng 12,2% so với 
tháng trước. Lượng xơ, sợi dệt các loại nhập khẩu là 91,3 nghìn tấn, không thay đổi so với tháng trước.

1. Số liệu nhập khẩu

Theo số liệu xuất nhập khẩu mới nhất từ tổng cục 
Hải Quan, trong tháng 7/2022, Việt Nam đã nhập 
khẩu bông trị giá 310,6 triệu USD, tăng 14,4% so với 
tháng trước; nhập khẩu xơ-sợi trị giá 237,4 triệu USD, 

giảm 3,2%; nhập khẩu vải các loại trị giá 1,15 tỷ USD, 
giảm 11,9%; nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may da 
giày giảm 6,9% so với tháng trước tương đương trị giá 
543,5 triệu USD.

Theo số liệu sơ bộ trong tháng 7/2022, lượng xơ, sợi dệt các loại nhập khẩu khoảng 91,3 nghìn tấn, không 
thay đổi so với tháng trước, tăng 0,3% so với cùng kỳ năm trước.
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Theo số liệu sơ bộ trong tháng 7/2022, Việt Nam nhập khẩu 104,9 nghìn tấn bông, tăng 12,2% so với 
tháng trước, nhưng giảm 25,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 7 tháng đầu năm 2022, Việt Nam nhập 
khẩu bông trị giá 2,14 tỷ USD, tăng 15,1% so với 
cùng kỳ năm trước; nhập khẩu xơ sợi dệt các loại trị 
giá 1,64 tỷ USD tăng 5,8%; nhập khẩu vải các loại 

9,11 tỷ USD, tăng 7%; nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt 
may da giày tăng 5% so với cùng kỳ năm trước, trị giá 
4,07 tỷ USD.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, 
nhập khẩu bông về Việt Nam trong tháng 6/2022 

đạt 93,47 nghìn tấn, trị giá 271,55 triệu USD, giảm 
22,4% về lượng và giảm 19,6%  về trị giá so với tháng 
5/2022; giảm 35,8% về lượng và giảm 4,5% về trị giá 

so với tháng 6/2021.
Tính chung 6 tháng đầu năm 2022, lượng bông 

nhập khẩu về Việt Nam đạt 680 nghìn tấn, trị giá 1,83 
tỷ USD, giảm 22,7% về lượng nhưng tăng 15,5% về 
trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Trong 6 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, Ấn Độ... Cụ thể:

Nhập khẩu bông từ thị trường Mỹ đạt mức lớn 
nhất trong 6 tháng đầu năm 2022, đạt 247 nghìn tấn, 
trị giá 716 triệu USD, giảm 35,6% về lượng nhưng 
tăng 0,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021, chiếm 
36,3% tổng lượng bông nhập khẩu. Riêng trong tháng 
6/2022, lượng nhập khẩu bông từ thị trường này đạt 
53,68 nghìn tấn, trị giá 158 triệu USD, giảm 30,2% về 

lượng nhưng tăng 1,8% về trị giá so với tháng 6/2021.
Đứng thứ hai là thị trường Brazil: nhập khẩu bông 

từ thị trường Brazil giảm 25,6% về lượng nhưng tăng 
11% về trị giá so với 6 tháng đầu năm 2021, đạt 181 
nghìn tấn, trị giá 484 triệu USD. Riêng trong tháng 
6/2022, lượng nhập khẩu bông từ thị trường này đạt 
16,07 nghìn tấn, trị giá 45,63 triệu USD, giảm 50,5% 
về lượng và giảm 27% về trị giá so với tháng 6/2021.

Ngoài ra, nhập khẩu bông từ một số thị trường 
khác tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm 2022 so với 
cùng kỳ năm 2021 như: từ Australia tăng 56,8%; từ 
Argentina tăng tới 416,8% về lượng.

1.1. Dự báo giá nhập khẩu bông nguyên liệu giảm

Nguồn: VITIC

 � 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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Về giá: Giá bông nhập khẩu vào Việt Nam tháng 
6/2022 ở mức 2.905 USD/tấn, tăng 3,6% so với tháng 
5/2022 và tăng 48,6% so với tháng 6/2021. 

Tính chung 6 tháng đầu năm 2022, giá bông 
nguyên liệu nhập khẩu về Việt Nam đạt trung bình 
2.690 USD/tấn, tăng 49,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Giá bông nhập khẩu trung bình từ các thị trường 
trong 6 tháng đầu năm 2022 phần lớn tăng so với 
cùng kỳ năm 2021, trong đó, giá bông nhập khẩu 
từ các thị trường chính tăng mạnh trong khoảng  
từ 33-60%. 

Giá bông nguyên liệu nhập khẩu từ Indonesia 
thấp nhất đạt 1.321 USD/tấn; tiếp đến là từ Ấn Độ 
đạt 1.782 USD/tấn và giá nhập khẩu từ thị trường cao 
nhất là Australia với mức giá 3.045 USD/tấn.

Giá nhập khẩu bông nguyên liệu tại Việt Nam vẫn 
tăng, ngược lại với tình hình giá bông thế giới đang 
giảm mạnh. Cụ thể: Giá bông ICE đã giảm mạnh và 
hợp đồng ICE tháng 10/2022 được giao dịch ở mức 

99,89 US cent/pound vào 12/7/2022, tương đương 
176 Rupee/kg.

Theo nhận định, chênh lệch giá bông thế giới và 
giá bông nhập khẩu của Việt Nam sẽ vẫn tiếp tục 
trong những tháng tới. Nguyên nhân là do tâm lý thị 
trường đã chịu nhiều áp lực do giá bông thế giới giảm, 
bên cạnh đó, các nhà máy kéo sợi và dệt cũng thận 
trọng hơn với kỳ vọng giá sẽ giảm hơn nữa.

Giá bông nguyên liệu thế giới đã giảm mạnh cũng 
sẽ ảnh hưởng đến thị trường bông nguyên liệu của 
Việt Nam, dự báo giá bông nhập khẩu của Việt Nam 
sẽ điều chỉnh giảm trong thời gian tới.

Nguồn: VITIC

Nhập khẩu bông của Việt Nam từ các thị trường trong tháng 6/2022

Nguồn: VITIC

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

tháng 6/2022 đạt 31,3 nghìn tấn, trị giá 45,79 triệu 
USD, giảm 7,2% về lượng và giảm 1,9% về trị giá so 
với tháng 5/2022, tăng 1,8% về lượng và tăng 8,9% 

về trị giá so với tháng 6/2021. 
Tính chung 6 tháng đầu năm 2022, nhập khẩu xơ 

nguyên liệu đạt 190 nghìn tấn, trị giá 264 triệu USD, 
giảm 12% về lượng và giảm 3,3% về trị giá so với 
cùng kỳ năm 2021.

Nguồn: VITIC

Nguồn: VITIC

Giá nhập khẩu bông từ các thị trường trong tháng 6/2022

1.2. Dự báo giá nhập khẩu xơ nguyên liệu sẽ giảm
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Trong tháng 6/2022, Việt Nam 
nhập khẩu xơ nguyên liệu từ 27 
thị trường, tăng 4 thị trường so 
với cùng kỳ năm 2021, trong đó, 
Trung Quốc là thị trường cung 
cấp xơ nguyên liệu lớn nhất cho 
Việt Nam, với lượng nhập khẩu 
đạt 15,68 nghìn tấn, trị giá 21,71 
triệu USD, tăng 10,9% về lượng và 
tăng 24,3% về trị giá so với tháng 
5/2022, tăng 7,7% về lượng và 
tăng 22,8% về trị giá so với tháng 
6/2021. 

Tính chung 6 tháng đầu năm 
2022, nhập khẩu xơ nguyên liệu 
từ thị trường Trung Quốc vào Việt 
Nam đạt 84,41 nghìn tấn, trị giá đạt 

109,05 triệu USD, chiếm 44,4% 
tổng lượng nhập khẩu, giảm 9,5% 
về lượng nhưng tăng 2,1% về trị 
giá so với 6 tháng đầu năm 2021.

Đứng thứ hai là thị trường 
Đài Loan, với lượng xơ nguyên 
liệu nhập khẩu từ thị trường này 
đạt 4,56 nghìn tấn, trị giá 6,34 
triệu USD, giảm 22,8% về lượng 
và giảm 22,6% về trị giá so với 
tháng 5/2022, giảm 1,2% nhưng 
tăng 24,3% về trị giá so với tháng 
6/2021. 

 Tính chung 6 tháng đầu năm 
2022, nhập khẩu xơ nguyên liệu từ 
thị trường Đài Loan vào Việt Nam 
đạt 28,5 nghìn tấn, trị giá 38,56 

triệu USD, chiếm 15% tổng lượng 
nhập khẩu xơ nguyên liệu của Việt 
Nam, giảm 18,5% về lượng nhưng 
tăng 0,2% về trị giá so với 6 tháng 
đầu năm 2021.

Nhìn chung trong 6 tháng đầu 
năm 2022, nhập khẩu xơ nguyên 
liệu từ các thị trường cung cấp 
chính vào Việt Nam đều giảm nhẹ 
so với cùng kỳ năm 2021, trừ nhập 
khẩu từ thị trường Indonesia tăng 
6,2% về lượng.

Đáng chú ý, lượng nhập khẩu 
xơ nguyên liệu từ một số thị trường 
tăng rất mạnh trong 6 tháng đầu 
năm 2022 như Bangladesh.

Nhập khẩu xơ của Việt Nam từ các thị trường trong tháng 6/2022

Nguồn: VITIC

Về giá: Tháng 6/2022, giá xơ 
nguyên liệu nhập khẩu về Việt 
Nam đạt trung bình 1.463 USD/
tấn, tăng 5,7% so với tháng 5/2022 
và tăng 6,9% so với tháng 6/2021. 
Trong đó, giá xơ nguyên liệu nhập 
khẩu từ thị trường Ấn Độ đạt mức 
thấp nhất đạt 1.131 USD/tấn; tiếp 
đến là từ Thái Lan đạt 1.314 USD/
tấn và giá xơ nguyên liệu nhập 
khẩu từ thị trường Singapore đạt 
mức cao nhất là 4.350 USD/tấn.

Tính chung 6 tháng đầu năm 
2022, giá xơ nguyên liệu nhập 

khẩu vào Việt Nam đạt mức trung 
bình 1.391 USD/tấn, tăng 9,4% so 
với cùng kỳ năm 2021.

Giá bông thế giới đang chịu áp 
lực giảm giá do cầu yếu, trong khi 
nguồn cung bông dự báo giảm tại 
Ấn Độ - quốc gia sản xuất bông 
lớn nhất thế giới, sản lượng giảm 
do thời tiết và sâu bệnh, và Ấn Độ 
sẽ trở thành nước nhập khẩu ròng 
bông trong năm nay. 

Theo nguồn tin từ giá bông tại 
Ấn Độ đã giảm từ mức đỉnh điểm 
103.000 Rupee/candy vào tháng 

5/2022 xuống còn 86.400 Rupe/
candy vào tháng 7/2022.

Trước áp lực giảm giá bông 
thế giới, dự báo, giá nhập khẩu xơ 
nguyên liệu vào Việt Nam cũng sẽ 
giảm thời gian tới. Ước tính, giá xơ 
nguyên liệu trung bình nhập khẩu 
vào Việt Nam trong tháng 7/2022 
đạt 1.400 USD/tấn.

Giá nhập khẩu xơ từ các thị trường trong tháng 6/2022

Nguồn: VITIC

Nguồn: VITIC
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Theo số liệu thống kê của Tổng 
cục Hải quan, nhập khẩu sợi 

nguyên liệu trong tháng 6/2022 
đạt 60,82 nghìn tấn, trị giá 199,17 
triệu USD, giảm 9,3% về lượng và 

giảm 3,9% về trị giá so với tháng 
5/2022, giảm 11,2% về lượng 
nhưng tăng 24% về trị giá so với 
tháng 6/2021. Tính chung 6 tháng 
đầu năm 2022, nhập khẩu sợi 

nguyên liệu vào Việt Nam đạt 370 
nghìn tấn, trị giá 1,14 tỷ USD, giảm 
6,1% về lượng nhưng tăng 9,6% 
về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Trung Quốc là thị trường cung 
cấp sợi nguyên liệu lớn nhất cho 
Việt Nam trong tháng 6/2022, với 
lượng nhập khẩu đạt 43,31 nghìn 
tấn, trị giá 136,37 triệu USD, tăng 
7,3% về lượng và tăng 6,4% về 
trị giá so với tháng 5/2022; tăng 
24,1% về lượng và tăng 48,3% về 
trị giá so với tháng 6/2021. 

Tính chung 6 tháng đầu năm 
2022, nhập khẩu sợi nguyên liệu 
từ thị trường Trung Quốc vào Việt 
Nam đạt 234,27 nghìn tấn, trị giá 
686,11 triệu USD, chiếm 63,3% 
tổng lượng nhập khẩu, giảm 0,3% 

về lượng nhưng tăng 22,1% về trị 
giá so với 6 tháng đầu năm 2021.

Tháng 6/2022, nhập khẩu 
sợi nguyên liệu từ thị trường Đài 
Loan đạt 8,75 nghìn tấn, trị giá 
23,92 triệu USD, giảm 10,4% về 
lượng và giảm 12,8% về trị giá so 
với tháng 5/2022; tăng 12,3% và 
tăng 16,1% về trị giá so với tháng 
6/2021. 

Tính chung 6 tháng đầu năm 
2022, nhập khẩu sợi nguyên liệu 
từ thị trường Đài Loan đạt 52,14 
nghìn tấn, trị giá 143,88 triệu USD, 
chiếm 14,1% tổng lượng nhập 

khẩu sợi nguyên liệu của Việt Nam, 
giảm 11,3% về lượng và giảm 
0,2% về trị giá so với 6 tháng đầu 
năm 2021.

Nhìn chung trong 6 tháng đầu 
năm 2022, nhập khẩu sợi nguyên 
liệu từ các thị trường cung cấp 
chính vào Việt Nam đều giảm, trừ 
nhập khẩu từ thị trường Thái Lan 
tăng mạnh 37% về lượng.

Đáng chú ý, lượng nhập khẩu 
sợi nguyên liệu từ một số thị trường 
tăng rất mạnh trong 6 tháng đầu 
năm 2022 như Brazil, Australia, Sri 
Lanka.

1.3. Dự báo giá nhập khẩu sợi nguyên liệu giảm

Nguồn: VITIC

Nhập khẩu xơ của Việt Nam từ các thị trường trong tháng 6/2022

Về giá: Giá nhập khẩu sợi 
nguyên liệu trong tháng 6/2022 
ở mức 3.275 USD/tấn, tăng 183 
USD/tấn so với tháng 5/2022 và 
tăng 335 USD/tấn so với tháng 
6/2021. Tính chung 6 tháng đầu 
năm 2022, giá sợi nguyên liệu 
nhập khẩu về Việt Nam đạt trung 
bình 3.094 USD/tấn, tăng 17,3% 
so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, giá sợi nguyên liệu 
nhập khẩu từ Malaysia thấp nhất 
đạt 1.770 USD/tấn; tiếp đến là 
từ thị trường Đài Loan đạt 2.732 
USD/tấn và giá nhập khẩu từ thị 
trường cao nhất là Hong Kong với 
mức giá 15.651 USD/tấn.

Giá bông sợi thế giới đã quay 
đầu giảm trong những tháng gần 
đây nhưng giá nhập khẩu sợi 

nguyên liệu của Việt Nam vẫn ở 
mức cao. Với tín hiệu giá bông sợi 
thế giới giảm, dự báo giá sợi nhập 
khẩu của Việt Nam sẽ điều chỉnh 
giảm trong những tháng tới và 
lượng nhập khẩu sẽ tăng lên để 
phục vụ sản xuất và xuất khẩu của 
các doanh nghiệp dệt may những 
tháng cuối năm.

Nguồn: VITIC

Nguồn: VITIC

Nguồn: VITIC

Giá nhập khẩu sợi từ các thị trường trong tháng 6/2022
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Tháng 7/2022, Việt Nam xuất khẩu 110,1 nghìn tấn xơ, sợi dệt các loại, trị giá 322,5 triệu USD giảm 16,1% 
về lượng và giảm 20% về trị giá so với tháng trước; giảm 37,3% về lượng và giảm 37,7% về trị giá so với  
tháng 7/2021.

Xuất khẩu xơ, sợi trong tháng 7/2022 đạt 322,5 triệu USD, giảm 20% so với tháng trước; xuất khẩu vải đạt 
234,3 triệu USD, giảm 5,7%; nguyên phụ liệu dệt may da giày đạt 191 triệu USD, giảm 4,3%; xuất khẩu vải kỹ 
thuật tăng 0,1%, trị giá 77 triệu USD.

2. Số liệu xuất khẩu

Việt Nam xuất khẩu xơ, sợi trong tháng 7/2022 đạt 110,1 nghìn tấn, trị giá 322,5 triệu USD, giảm 16,1% 
về lượng và giảm 20% về trị giá so với tháng trước.

Xuất khẩu hàng dệt may trong tháng 7/2022 đạt 3,68 tỷ USD, tăng 2,7% so với tháng trước. 



40 41www.vcosa.org.vn www.vcosa.org.vnhttps://vietnamyarnprice.com https://vietnamyarnprice.com

Bản tin tháng 8-2022 Bản tin tháng 8-2022

Theo số liệu sơ bộ trong tháng 7/2022, xuất khẩu hàng dệt may đạt 3,68 tỷ USD tăng 2,7% so với tháng 
trước, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm trước.

7 tháng năm 2022, Việt Nam xuất khẩu xơ, sợi đạt trị giá 3,1 tỷ USD, giảm 2,1% so với cùng kỳ năm trước; 
xuất khẩu vải đạt trị giá 1,67 tỷ USD, tăng 20%; nguyên phụ liệu dệt may da giày đạt 1,37 tỷ USD, tăng 18,1%; 
xuất khẩu vải kỹ thuật tăng 22,7%, trị giá 530,6 triệu USD.

Theo thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu xơ, 
sợi dệt các loại của Việt Nam trong tháng 6/2022 

đạt 131,16 nghìn tấn, kim ngạch 402,8 triệu USD, 
giảm 3,9% về lượng và giảm 8,2% về kim ngạch so 
với tháng 5/2022, giảm 23,6% về lượng và giảm 

17,6% về kim ngạch so với tháng 6/2021. Tính chung 
6 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu xơ, sợi dệt các loại 
của Việt Nam đạt 854,1 nghìn tấn, kim ngạch 2,77 tỷ 
USD, giảm 13,5% về lượng, nhưng tăng 4,9% về kim 
ngạch so với cùng kỳ năm 2021.

Về giá: Giá xuất khẩu mặt hàng xơ, sợi dệt của 
Việt Nam tiếp tục xu hướng giảm trong tháng 6/2022, 
đạt 3.071,4 USD/tấn, giảm 4,6% so với tháng 5/2022, 
nhưng vẫn tăng 7,9% so với tháng 6/2021. Như vậy, 
so với mức giá hồi đầu năm, giá xuất khẩu xơ, sợi dệt 
của Việt Nam đến thời điểm hiện tại đã giảm 6,5%.

Mặc dù vậy, tính chung 6 tháng đầu năm 2022, 
giá xuất khẩu trung bình mặt hàng xơ, sợi dệt của Việt 
Nam đạt 3.249,7 USD/tấn, tăng 21,3% so với cùng kỳ 
năm 2021.

Hiện giá xơ, sợi trên thị trường thế giới vẫn giảm 
do nhu cầu yếu. Tại thị trường Ấn Độ, trong trung 

tuần tháng 7/2022, giá sợi bông giảm 10-15 Rupee/
kg tại thị trường Delhi và 5-10 Rupee/kg tại Ludhiana, 
giá sợi tái chế cũng ghi nhận xu hướng giảm trên thị 
trường Panipat, một số loại sợi tái chế được báo giá 
thấp hơn 3-5 Rupee/kg. Trong khi đó, giá bông vẫn ổn 
định trong bối cảnh tình hình mua bán chậm chạp ở 
miền Bắc Ấn Độ.

Theo xu hướng giảm giá thế giới, giá xuất khẩu 
mặt hàng xơ, sợi của Việt Nam cũng tiếp tục chịu áp 
lực giảm trong thời gian tới.

2.1. Triển vọng xuất khẩu mặt hàng xơ, sợi dệt vẫn tích cực

Nguồn: VITIC

Nguồn: VITIC
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Trong tháng 6/2022, giá xuất khẩu trung bình 
mặt hàng xơ, sợi dệt của Việt Nam sang hầu hết thị 
trường đều giảm so với tháng 5/2022, nhưng xuất 
khẩu sang một số thị trường vẫn tăng như Mỹ, Thái 
Lan, Colombia, Italy, Sri Lanka.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2022, giá xuất 
khẩu trung bình mặt hàng xơ, sợi dệt của Việt Nam 
tăng ở nhiều thị trường so với cùng kỳ năm 2021, trừ 
xuất khẩu sang một số thị trường có giá giảm như 
Bangladesh, Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil.

Việt Nam xuất khẩu chủ yếu xơ, sợi dệt các loại 
sang thị trường Trung Quốc trong nửa đầu năm 2022, 
chiếm 47,3% tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng 
này, xuất khẩu sang các thị trường còn lại chiếm từ 
1-10%, tùy từng thị trường.

Nhìn chung, xuất khẩu xơ, sợi dệt của Việt Nam 
sang các thị trường tăng trưởng không đồng đều 
trong 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm 

2021. Trong đó, xuất khẩu sang thị trường lớn nhất 
là Trung Quốc giảm 27% về lượng và giảm 8,6% về 
kim ngạch; xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc giảm 
13,3% về lượng nhưng tăng 6,5% về kim ngạch… 

Trái lại, xuất khẩu xơ, sợi dệt sang một số thị 
trường tăng như Bangladesh, Mỹ, Indonesia, Thái Lan, 
Ấn Độ.

Về thị trường xuất khẩu:

Giá xuất khẩu xơ, sợi dệt sang các thị trường trong tháng 6/2022

Nguồn: VITIC

Trong bối cảnh nhu cầu yếu từ thị trường thế giới, 
cùng với đó, giá nguyên liệu đầu vào tăng cao, nhưng 
xuất khẩu mặt hàng xơ, sợi dệt của Việt Nam vẫn tăng 
trong nửa đầu năm 2022. Đây là cơ sở để Việt Nam 
đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng này trong những tháng 
cuối năm 2022.

Một số yếu tố sẽ hỗ trợ cho xuất khẩu mặt hàng 
xơ, sợi dệt của Việt Nam thời gian tới là:

 Õ Việt Nam đang đẩy mạnh tiến trình hội nhập kinh 
tế quốc tế, nhất là việc tham gia các Hiệp định 
thương mại tự do trong thời gian tới như CPTPP, 
EVFTA, RCEP... sẽ là cơ sở để ngành xơ, sợi của 
Việt Nam bứt phá thời gian tới.

 Õ Hai khu vực nhập khẩu hàng dệt may lớn nhất 
thế giới là Mỹ và EU có xu hướng giảm nhập khẩu 
nguyên liệu dệt từ Trung Quốc trong khi tăng 
nhập khẩu từ các nước khác. Vì vậy, Việt Nam sẽ 
có cơ hội mở rộng thị phần xuất khẩu xơ, sợi và dệt 
may trong tương lai.

 Õ Theo WHO, các biến thể mới Covid-19 sẽ tiếp tục 
xuất hiện vào năm 2022 và thời gian để Covid trở 

thành loài đặc hữu vẫn còn rất chưa chắc chắn. Do 
vậy, phân khúc xơ và sợi của Việt Nam được kỳ 
vọng sẽ tiếp tục là yếu tố phục hồi chính và sẽ ít bị 
ảnh hưởng hơn so với may mặc, do việc sản xuất 
chủ yếu được thực hiện bằng máy móc.

 Õ Một yếu tố khác nữa tạo cơ hội cho các sản phẩm 
xơ, sợi của Việt Nam có nhiều tiềm năng trong thời 
gian tới. Đó là hiện nay, sợi nhân tạo tổng hợp từ 
dầu mỏ, than đá và khí đốt tự nhiên chiếm hơn 
60% thị phần sợi toàn cầu. Do đó, xung đột Nga-
Ucraina có tác động trực tiếp và dự kiến sẽ làm 
tăng giá sản xuất xơ sợi vào năm 2022.

 Õ Cuộc cách mạng công nghệ 4.0 diễn ra mạnh mẽ 
đang tác động và làm thay đổi cũng như mở ra 
nhiều cơ hội cho ngành công nghiệp sản xuất, 
trong đó có ngành sợi phát triển.
Theo đó, những lợi thế cũ trong ngành sợi như 

nhân công giá thấp, nguyên vật liệu truyền thống...  
sẽ không còn, một loạt các sản phẩm mới được nghiên 
cứu chế tạo thành công (đặc biệt các sản phẩm sợi  
tái chế).

Triển vọng xuất khẩu mặt hàng xơ, sợi dệt của Việt Nam thời gian tới

Thị trường xuất khẩu xơ, sợi dệt của Việt Nam trong tháng 6/2022

Nguồn: VITIC
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Giá bông vẫn tiếp tục chịu tác 
động mạnh từ hai xu hướng 
thị trường đã và đang diễn 

ra trong nhiều tháng qua.
Một bên là tình hình kinh tế vĩ 

mô toàn cầu đang xấu đi. Quỹ Tiền 
tệ Quốc tế (IMF) đã hạ dự báo tăng 
trưởng kinh tế toàn cầu trong cả hai 
năm 2022 (3,2%) và 2023 (2,9%) 
trong báo cáo được công bố vào 
cuối tháng Bảy. Các dự báo hiện tại 
của IMF thấp hơn đáng kể so với dự 
báo từ tháng Một (+4,4% vào năm 
2022 và +3,8% vào năm 2023) 
và vào tháng Tư (+3,6% vào năm 
2022 và +3,6% vào năm 2023). 

Diễn biến kinh tế vĩ mô là một 
yếu tố góp phần làm thay đổi quan 

điểm của các nhà đầu tư trong  
lĩnh vực hàng hóa, dẫn đến sự sụt 
giảm giá bông và một loạt các mặt 
hàng khác trong tháng Sáu và 
tháng Bảy.

Ngoài môi trường kinh tế vĩ 
mô suy yếu, các yếu tố liên quan 
đến chuỗi cung ứng bông cũng có 
thể ảnh hưởng đến nhu cầu trong 
vụ 2022/23. Sản phẩm thời trang 
giàu bông tại các thị trường tiêu 
dùng trọng điểm được xem là kém 
quan trọng hơn so với các danh 
mục chi tiêu khác, chẳng hạn như 
thực phẩm, năng lượng và chỗ ở, 
vốn đã chịu tác động mạnh của 
lạm phát. Khi các mặt hàng thiết 
yếu tăng giá, người tiêu dùng sẽ 

giảm chi tiêu dành cho quần áo và 
hàng gia dụng.

Tại Mỹ, chi tiêu của người tiêu 
dùng cho quần áo đã không thay 
đổi trong năm qua. Tuy nhiên, mức 
tiêu dùng này đã cao hơn 25% 
so với năm 2019. Nếu người tiêu 
dùng Mỹ giảm chi tiêu cho hàng 
may mặc, tác động của nó lên thị 
trường sẽ diễn ra ngay vào lúc 
nhãn hàng và nhà bán lẻ vừa bắt 
kịp với nhu cầu tiêu dùng sau khi 
vượt qua khủng hoảng về vận tải. 

Về khối lượng, bông có trong 
hàng may mặc nhập khẩu vào Mỹ 
trong sáu tháng đầu năm 2022 
đã tăng 22% so với cùng kỳ năm 
ngoái. So với năm 2019 (trước 

Tây Texas đã có rất ít mưa trong năm qua, và tình trạng hạn hán đang diễn ra cực 
kỳ nghiêm trọng. Do đó, tình trạng bỏ hoang được dự báo sẽ diễn ra phổ biến. Sản 
lượng bông tại Mỹ sẽ nhỏ như thế nào vẫn chưa được xác định, nhưng dự báo hiện 
tại của USDA dự đoán sản lượng chỉ đạt 12,6 triệu kiện trong vụ 2022/23

3. Báo cáo bông toàn cầu

COVID và khủng hoảng vận tải), tỷ 
lệ tăng trong nửa đầu năm 2022 là 
tăng 23%. 

Với khối lượng nhập khẩu 
mạnh, nếu nhu cầu của người tiêu 
dùng giảm, hàng tồn kho có thể 
tăng ở cả hệ thống bán lẻ và trong 
chuỗi cung ứng. Điều này có thể 
dẫn đến việc hủy bỏ đơn hàng, có 
thể là trên toàn chuỗi cung ứng, 
đặc biệt các hợp đồng được ký với 
giá cao sẽ dễ bị ảnh hưởng.

Nguồn cung thắt chặt tại Mỹ 
là một vấn đề khác đang có tác 
động đáng kể đến giá bông. Bông 
có khả năng chịu hạn, và đó là lý 
do tại sao nó có thể được trồng ở 
những nơi khô hạn lâu năm như 
Tây Texas. Tuy nhiên, bông cần 
một độ ẩm nhất định để nảy mầm 
và đạt năng suất cao. Tây Texas 

đã có rất ít mưa trong năm qua, và 
tình trạng hạn hán đang diễn ra 
cực kỳ nghiêm trọng. Do đó, tình 
trạng bỏ hoang được dự báo sẽ 
diễn ra phổ biến. Sản lượng bông 
tại Mỹ sẽ nhỏ như thế nào vẫn chưa 
được xác định, nhưng dự báo hiện 
tại của USDA dự đoán sản lượng 
chỉ đạt 12,6 triệu kiện trong vụ 
2022/23 (giảm 5,0 triệu kiện so với 
vụ 2021/22).

Trong khi đó, nhu cầu đối với 
bông của Mỹ tương đối ổn định, 
gần 18 triệu kiện trong 5 năm qua 
(trung bình 15,5 triệu kiện xuất 
khẩu và 2,7 triệu kiện sử dụng 
trong nước). Với mức sản lượng 
12,6 triệu, thấp hơn nhiều so với 
mức xuất khẩu trung bình gần đây, 
và lượng tồn kho đầu kỳ của Mỹ vụ 
2022/23 đang ở mức thấp trong 

nhiều thập kỷ. Tất cả những số liệu 
thống kê này cho thấy rằng lượng 
hàng xuất đi từ quốc gia xuất khẩu 
lớn nhất thế giới có thể có thể sẽ 
thắt chặt vào năm 2022/23. Nếu 
bông không có sẵn từ các nguồn 
khác, sự khan hiếm nguồn cung từ 
Mỹ có thể hỗ trợ giá trên toàn cầu.

Đồng thời, lượng cầu trên thị 
trường đang giảm. Thị trường biến 
động liên tục trong những tháng 
gần đây để tìm kiếm sự cân bằng 
giữa tình hình lượng cầu giảm và 
nguồn cung hạn chế. Sự xung đột 
giữa hai vấn đề này khiến cho việc 
xác định hướng đi rõ ràng cho giá 
bông trở nên khó khăn và từ đó cho 
thấy biến động sẽ tiếp tục diễn ra.

Nguồn: CI_VCOSA tổng hợp

Nguồn: CI_VCOSA tổng hợp



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

 � +84 902 379 490
 � info@vcosa.org.vn
 � www.vcosa.org.vn


