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ĐIỂM TIN

TIN CHUYÊN NGÀNH

Nhà máy thuộc sở hữu của 
công ty dệt sợi Masr, được 
đặt tên là nhà máy Ghazl 1 

và đang được xây dựng trên diện 
tích 64.000 m2.

Nhà máy có khoảng 185.000 
cọc sợi và công suất sản xuất hàng 
ngày dự kiến là 30 tấn sợi mịn và 
25 tấn sợi thô, theo một tuyên bố 
từ Bộ, sau khi Bộ trưởng Mahmoud 
Essmat thực hiện chuyến thị sát 
địa điểm vào Chủ nhật.

Theo báo cáo của các phương 
tiện truyền thông, vào tháng 7 năm 
2020, Tập đoàn Bông, Kéo sợi, Dệt 
và Quần áo của Ai Cập đã ký hợp 
đồng thành lập nhà máy mới với 

tổng chi phí là 780 EGP (khoảng 
40 triệu USD).

Ban đầu nhà máy dự kiến 
hoạt động vào tháng 3 năm 2022, 
nhưng ảnh hưởng của COVID-19 
và tác động lan tỏa của chiến tranh 
ở Ukraine đã làm trì hoãn việc 
khánh thành nhà máy.

Theo tuyên bố hôm Chủ nhật, 
công trình xây dựng và vận hành 
thử nghiệm dự kiến sẽ hoàn thành 
vào năm 2023. Công việc xây dựng 
nhà máy Ghazl-1 đã hoàn thành 
80%, hãng thông tấn nhà nước Ai 
Cập MENA đưa tin hôm thứ Bảy.

Nhà máy mới là một phần của 
kế hoạch rộng lớn hơn đã được 

chính phủ Ai Cập khởi xướng nhằm 
nâng cấp ngành công nghiệp kéo 
sợi và dệt ở khu vực công, với tổng 
chi phí là 25 tỷ EGP.

Kế hoạch, theo đó 23 công 
ty dệt thuộc sở hữu nhà nước đã 
được sáp nhập thành 8, bao gồm 
phát triển cơ sở hạ tầng của các  
công ty liên quan và mua máy móc 
tiên tiến mới.

Dự án cũng bao gồm phát triển 
công ty dệt sợi Masr thông qua 
việc thành lập 6 nhà máy mới, hiện 
đại hóa 2 nhà máy hiện có (nhà 
máy Ghazl 4 và nhà máy Ghazl 6),  
phát triển một trung tâm đào tạo 
và tự động hóa các hệ thống của 

TIN TRONG NƯỚC

Ai Cập bắt đầu vận hành thử nghiệm  
vào năm 2023

nhà máy kéo sợi 
lớn nhất thế giới

TIN QUỐC TẾ

 É Lượng bông nguyên liệu nhập khẩu giảm trong 7 tháng đầu năm 2022

 É Giá nhập khẩu xơ nguyên liệu tăng mạnh

 É Giá nhập khẩu sợi nguyên liệu giảm nhẹ

 É Xuất khẩu xơ, sợi dệt các loại giảm trong 7 tháng đầu năm 2022

 É Top 5 địa phương có kim ngạch xuất khẩu 8 tháng đầu năm cao nhất cả nước

 É 5 nền kinh tế lớn nhất thế giới đầu tư bao nhiêu tiền vào Việt Nam?

 É PMI tháng 8 đạt 51,7 điểm, ngành sản xuất Việt Nam tăng trưởng rõ rệt

 É Giá cước vận tải biển giảm 40-60% so với đầu năm

 É Ai Cập bắt đầu vận hành thử nghiệm nhà máy kéo sợi lớn nhất thế giới vào năm 2023

 É Các nhà sản xuất sợi polyester sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm tài chính hiện tại – CRISIL

 É Nắng nóng và hạn hán đã tàn phá những cánh đồng bông ở Texas, khiến nông dân lao đao

 É Chúng ta đang tiến tới một cuộc khủng hoảng bông?

 É Ấn Độ yêu cầu giảm thuế nhập khẩu bông

 É Nguy cơ suy thoái toàn cầu trước làn sóng nâng lãi mạnh nhất 50 năm

Ai Cập đang chuẩn bị đưa vào vận hành thử nghiệm một nhà máy kéo sợi mới vào năm 2023, được 
chính phủ mô tả là lớn nhất thế giới, nằm ở thành phố El-Mahalla, thuộc Đồng bằng sông Nile, theo một 
thông báo từ Bộ Công chính. 

Bộ trưởng Bộ Công chính Mahmoud Essmat trong chuyến thị sát công trình tại  
công ty dệt sợi Masr vào Chủ nhật ngày 28/8/2022 (Ảnh: Bộ Công chính)
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các lĩnh vực công việc, sản xuất, 
bán hàng, chất lượng, bảo trì, 
nguồn nhân lực và kho hàng.

Kế hoạch đặt mục tiêu tăng 
tổng sản lượng của công ty lên 
gấp 4 lần, với kế hoạch xuất khẩu 
khoảng 75% sản lượng mới sang 
thị trường nước ngoài.

Bộ trưởng cũng đã kiểm tra 
nhà máy Ghazl 4 rộng 24.000 m2, 
đang được cải tạo như một phần 
của kế hoạch đại tu và bao gồm 
gần 71.000 cọc sợi với công suất 
sản xuất 13,5 tấn sợi mỗi ngày.  
Cơ sở dự kiến bắt đầu hoạt động 
vào đầu năm 2023, tuyên bố của 
Bộ cho biết thêm.

Bộ trưởng Essmat cũng đã thị 
sát nhà máy Ghazl 2 và nhà máy 
Ghazl 6, có công suất sản xuất 
hàng ngày lần lượt là 20 tấn và 
16 tấn sợi. Đây là chuyến thăm 
đầu tiên của tân Bộ trưởng tới một 
công ty trực thuộc Bộ của ông.

Trong chuyến thăm của mình, 
Bộ trưởng nói rằng dự án là một 
phần của kế hoạch củng cố các 
công ty kéo sợi và dệt vải công,  
với mục đích giành lại vị trí lãnh 
đạo của Ai Cập trong lĩnh vực 
này và tối đa hóa giá trị của bông  
Ai Cập, cũng như tăng xuất khẩu 
và cơ hội việc làm.

Dự án không nhằm cạnh tranh 

với khu vực tư nhân mà nhằm thúc 
đẩy hợp tác, hội nhập và cung cấp 
nguồn nguyên liệu cần thiết cho 
hoạt động sản xuất với chất lượng 
cao và giá cả cạnh tranh phục vụ 
ngành công nghiệp trong nước.

Ngành công nghiệp dệt may 
của Ai Cập là ngành công nghiệp 
lớn thứ hai trong cả nước. Do đại 
dịch COVID-19, xuất khẩu hàng 
dệt may của Ai Cập đã giảm 14% 
trong năm 2020 xuống còn 2,8 tỷ 
USD, so với 3,7 tỷ USD vào năm 
2019, theo Hội đồng Xuất khẩu 
Dệt may.

Nguồn: Ahram Online 
Ngọc Trâm biên dịch

Các nhà sản xuất sợi polyester sẽ tiếp tục tăng trưởng 
trong năm tài chính hiện tại - CRISIL

Nắng nóng và hạn hánNắng nóng và hạn hán đã tàn phá những cánh đồng bông  
ở Texas, khiến nông dân lao đao

mức 28-29 rupee/kg trong năm  
tài chính này.

Ngành sợi polyester cũng sẽ 
được hưởng lợi từ xu hướng thuận 
lợi về cung và cầu, do không có sự 
bổ sung lớn về năng lực sản xuất 
trong hai năm tới, trong khi nhu 
cầu dự kiến sẽ tăng 7-8% trong 
cùng kỳ. Theo Sushant Sarode, 
Phó Giám đốc CRISIL Ratings,  

“Với chi tiêu vốn dự kiến vẫn ở 
mức vừa phải, việc tạo ra tiền mặt 
tốt hơn và trả nợ dần dần sẽ cải 
thiện hồ sơ tín dụng của các nhà 
sản xuất sợi polyester trong những 
năm tới.” Tỷ lệ thanh toán lãi vay 
và tỷ số tài chính sẽ cải thiện lần 
lượt lên 11 lần và 0,5 lần trong 
năm tài chính này, so với 7,6 lần và 
0,6 lần trước đó.

Sự biến động của giá dầu thô 
và khả năng gia tăng các trường 
hợp Covid-19 ảnh hưởng đến tình 
hình cung cầu sẽ vẫn là những yếu 
tố quan trọng cần theo dõi trong 
ngắn hạn.

Nguồn: Textile Excellence 
Ngọc Trâm biên dịch

Phần lớn Texas đang trải 
qua hạn hán ở một mức độ  
nào đó, một tình trạng đang 

ảnh hưởng xấu đến cây bông của 
nông dân.

Sản lượng đã bị suy giảm do 
hạn hán và nắng nóng khắc nghiệt 
trong năm nay, gây thiệt hại cho 
nông dân vùng Cao nguyên Texas 
và các ngành nông nghiệp khác ít 
nhất là 2 tỷ đô la.

Cody Bessent, Giám đốc điều 
hành của Plains Cotton Grower, 

cho biết: “Thật là thảm khốc. Đây 
là một trong những năm tồi tệ nhất 
mà chúng tôi từng thấy kể từ năm 
2011.” Trong năm đó, hơn một 
chục bang cùng hàng nghìn nông 
dân và chủ trang trại đã trải qua 
một đợt hạn hán lịch sử.

Trên Cao nguyên Tây Texas, từ 
Lubbock đến mũi Panhandle, gần 
70% sản lượng bông của quốc gia 
được trồng ở đây.

“Tây Texas là vùng trồng bông 
lớn nhất trên thế giới, và đó là do 

nhiệt độ chúng tôi có và lượng 
mưa mà chúng tôi nhận được,”  
nông dân trồng bông Texas thế hệ 
thứ ba, Thomas Kennedy cho biết.

Ngành sản xuất sợi polyester 
của Ấn Độ dự kiến sẽ tăng 
trưởng doanh thu 18-20% 

trong năm tài chính này do nhu 
cầu từ các ngành công nghiệp sử 
dụng cuối cùng và sự gia tăng của 
sợi pha trộn với sợi cotton do giá 
bông tăng trong một thập kỷ.

Biên lợi nhuận hoạt động của 
phân khúc sợi polyester dự kiến sẽ 
tăng 100 điểm cơ bản lên xấp xỉ 
11% trong năm tài chính hiện tại, 
nhờ vào việc tiếp tục sử dụng năng 
lực sản xuất cao (trên 90%) do sự 
tăng trưởng nhu cầu và mức chênh 
lệch sợi polyester (chênh lệch giá 
của sợi polyester và nguyên liệu 
thô). Lợi nhuận được cải thiện và 
chi tiêu vốn khiêm tốn sẽ cải thiện 
mức độ tín nhiệm của các nhà sản 
xuất sợi polyester, theo phân tích 

của 24 công ty chiếm khoảng 40% 
doanh thu của ngành.

Sợi polyester được sử dụng 
chủ yếu trong trang phục thể thao 
và giải trí, hàng dệt gia dụng và 
hàng may mặc. Nhu cầu phục hồi 
từ các phân khúc người dùng cuối 
này và nhiều đợt tăng giá đã dẫn 
đến tăng trưởng doanh thu 60% 
trong tài khóa trước, mặc dù ở mức 
thấp, với sản lượng bán hàng tăng 
15%. Nhu cầu được cho là vẫn ổn 
định trong tài khóa này, với phân 
khúc hàng may mặc và hàng dệt 
gia dụng dự kiến sẽ tăng trưởng 
lần lượt ở mức 16-18% và 12-13% 
trong năm tài chính 2023, nhờ nhu 
cầu trong nước phục hồi và xuất 
khẩu tăng trưởng vừa phải.

Sự chênh lệch giá lớn tiếp tục 
giữa sợi cotton và sợi polyester 

sẽ dẫn đến sự gia tăng khối lượng 
pha trộn của các doanh nghiệp hạ 
nguồn, kích thích thêm nhu cầu đối 
với sợi polyester.

Purified terephthalic acid (PTA) 
và mono-ethylene glycol (MEG), 
cả hai dẫn xuất thô, chiếm 80% 
chi phí nguyên liệu thô cho các 
nhà sản xuất sợi polyester. Giá của 
chúng đã tăng đáng kể do các vấn 
đề về chuỗi cung ứng phát sinh từ 
cuộc xung đột giữa Nga-Ukraine.

Tuy nhiên, nhu cầu tăng nhanh 
và khả năng cung ứng kịp thời đã hỗ 
trợ cho sự chênh lệch sợi polyester 
so với các nguyên liệu thô chính. 
Mức chênh lệch trung bình đã tăng 
lên mức cao nhất trong 5 năm là 
29 rupee/kg trong năm tài chính 
trước, từ mức 22 rupee/kg trong 
năm trước và dự kiến sẽ duy trì ở 

“Sợi polyester có hiệu quả về chi phí để pha trộn với sợi cotton, và do giá sợi 
cotton đã tăng gần 25% trong năm qua, việc pha trộn cao hơn đã làm tăng  
nhu cầu đối với sợi polyester. Với sự chênh lệch về giá giữa sợi cotton và sợi polyester,  
chúng tôi dự đoán 4-5% nhu cầu sợi cotton sẽ chuyển sang sợi polyester, dự kiến sẽ 
tiếp tục trong hầu hết năm tài chính này do phân khúc người dùng cuối hoạt động 
trong môi trường giá cả cạnh tranh”.

Gautam Shahi, Giám đốc CRISIL Ratings

Texas Panhandle sản xuất 
hơn một phần ba lượng bông 
của Mỹ, nhưng nông dân ở 
bang này lo ngại họ đang phải 
chứng kiến vụ bông tồi tệ nhất 
trong những năm gần đây.

Nông dân trồng bông Texas Thomas Kennedy đã mất 100% 
trong số 10.000 mẫu bông của mình. (Robert Ray / FOX Weather)
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Bông là mặt hàng nông sản 
xuất khẩu chính của bang và tạo 
ra hàng nghìn việc làm trong nhiều 
lĩnh vực.

Kennedy nói: “Chúng tôi sản 
xuất khoảng 10.000 mẫu Anh, và 
chúng tôi sẽ không có sản lượng, 
hoàn toàn là con số 0 trong năm 
nay”. Sự mất mát là rất lớn. Để 
so sánh, đảo Manhattan ở New 
York chỉ có diện tích gần 14.500  
mẫu Anh.

Cách mặt đất cháy xém của 
Kennedy mười lăm dặm, băng qua 
những con đường phủ đầy cát bụi, 
là những cánh đồng, dưới ánh nắng 
và những hạt gió thổi, trông giống 
như một bãi biển hoang vắng.

Mặc dù trời đã mưa ở phần lớn 
Texas trong những tuần gần đây, 
nhưng đã quá muộn cho vụ mùa 
năm nay.

Như bạn có thể thấy, những quả 
bông thực sự rất nhỏ, chỉ bằng một 
phần ba kích thước bình thường”, 
Walt Hagood, người đã trồng bông 
43 năm ở Texas cho biết. “Ở đây, 
trên những cánh đồng bông, hai  
rủi ro lớn nhất mà chúng tôi gặp 
phải là thị trường và điều kiện  
thời tiết. Nếu cộng thêm chi phí 
đầu vào cao này, chúng ta sẽ gặp 
phải ba rủi ro lớn”.

Đối với Hagood, chi phí vật tư 
tăng do lạm phát trong nước là 
một chi phí đầu vào khó chịu.

Khi bảo hiểm cây trồng  
(là một loại chính sách bảo vệ người 
sản xuất nông nghiệp chống lại sự 
mất mát bất ngờ của sản lượng 
cây trồng dự kiến hoặc lợi nhuận 
từ việc bán sản phẩm tại chợ) điều 
chỉnh giá trị của các cánh đồng vào 
tháng tới, sản lượng ở nhiều trang 
trại bông sẽ bị coi là thua lỗ.

Trên toàn khu vực, chỉ có 2 
triệu mẫu bông dự kiến được thu 
hoạch, chỉ bằng một nửa so với vụ 
mùa năm ngoái.

Nguồn: Fox Weather 
Ngọc Trâm biên dịch

Một cơn bão chính trị và sinh 
thái đang diễn ra đe dọa 
sự thống trị của bông như 

một nguyên liệu thô ưu việt cho rất 
nhiều sản phẩm gia dụng. Một cú 
đúp do giá cả tăng nghiêm trọng 
kết hợp với nguồn cung rất hạn chế 
đã bắt đầu tác động đến thị trường, 
nhưng tác động đầy đủ của những 
thay đổi này sẽ không thể hiện rõ 
cho đến năm 2023. Và ít nhất sẽ 
là năm 2024 trước khi có dấu hiệu 
cải thiện. 

Các yếu tố môi trường tương 
tự đang gây ra thiệt hại cho con 
người và tàn phá cây lương thực 
trên khắp thế giới cũng đang ảnh 
hưởng đến các cánh đồng bông. Sự 
thiếu hụt sắp xảy ra của một vật 
liệu thiết yếu như vậy, mà nhiều 
người trong chúng ta có lẽ đã coi là 
đương nhiên, có thể phá vỡ ngành 
công nghiệp trang trí nội thất gia 
đình theo những cách mới, cả trong 
ngắn hạn và dài hạn.

Nhìn đâu cũng thấy bông 
đang khủng hoảng. Tại Mỹ, nước  

sản xuất bông lớn thứ ba trên thế 
giới và là nhà xuất khẩu lớn nhất, 
vụ thu hoạch năm nay có thể sẽ 
kém hơn nhiều do hạn hán ảnh 
hưởng đến các vùng trồng chính. 
Bộ Nông nghiệp Mỹ đã cắt giảm 
28% dự báo sản lượng bông năm 
2022, mức thấp nhất trong một 
thập kỷ. Khu vực bị ảnh hưởng 
nhiều nhất là Texas, chiếm hơn 
một nửa sản lượng quốc gia. Các 
dự báo cho biết có thể cắt giảm 
một nửa so với năm ngoái, với tổng 
giá trị bông hơn 2 tỷ USD. Theo 
một bài báo gần đây của New York 
Times, nhiều người trồng bông ở 
Texas thậm chí không có kế hoạch 
thu hoạch các cánh đồng lớn của 
họ vì sản lượng quá thấp.

Mọi thứ có thể còn tồi tệ hơn 
ở Pakistan, nguồn cung cấp bông 
lớn thứ năm. Vấn đề ở đất nước 
này không phải là quá ít nước, mà 
là quá nhiều nước. Những cơn bão 
gần đây đã gây ra lũ lụt kinh hoàng 
và ước tính ban đầu cho biết một 
nửa số cây trồng của đất nước đã 

bị phá hủy. Trên khắp biên giới của 
Ấn Độ, hiện là nhà sản xuất bông 
lớn nhất thế giới, lũ lụt cũng là một 
vấn đề. Một bài báo gần đây của 
Quartz cho thấy “sâu bệnh” cũng 
đã phá hủy mùa màng trong năm 
nay, và Hiệp hội Bông của Ấn Độ 
ước tính tổng sản lượng bông giảm 
khoảng 6 đến 8%, trong bối cảnh 
các báo cáo rằng nước này hiện 
đang phải nhập khẩu bông.

Tại Trung Quốc, nơi trước đây 
là nguồn cung cấp bông lớn nhất 
trong nhiều năm nhưng hiện đã 
giảm xuống vị trí thứ hai, nhiệt 
độ quá cao đã là một thách thức 
- tương tự như những gì nhà sản 
xuất số năm Brazil phải đối mặt. 

Nhưng vấn đề thực sự ở Trung 
Quốc là vấn đề chính trị hơn là môi 
trường, đặc biệt là đối với thị trường 
Mỹ. Chính quyền Tổng thống Biden 
đã cấm sử dụng bông từ khu vực 
Tân Cương của Trung Quốc, nguồn 
cung cấp tới 20% bông toàn cầu - 
do chính quyền Chủ tịch Tập Cận 
Bình bị cáo buộc đối xử tàn bạo 
với người dân Uyghur địa phương 
(chính phủ Trung Quốc phủ nhận 
các cáo buộc). Nhiều khả năng các 
sản phẩm sử dụng bông từ khu vực 

Chúng ta đang tiến tới một cuộc KHỦNG HOẢNG BÔNG?

Trong nhiều thập kỷ, bông đã là nền tảng của nhiều sản phẩm nội thất gia đình: khăn trải giường, 
khăn tắm, vải bọc, chăn ga gối đệm, thảm,... Điều đó có thể sớm thay đổi... rất sớm.

Ấn Độ yêu cầu giảm thuế nhập khẩu bông 

Hiệp hội các nhà máy miền 
Nam Ấn Độ (SIMA) đã kêu 
gọi chính phủ Liên minh 

không áp thuế nhập khẩu đối với 
bông trong vụ bông tiếp theo, bắt 
đầu vào tháng 10.

Điều này sẽ không chỉ bảo vệ 
hơn 35 triệu việc làm trong chuỗi 
giá trị hàng dệt bông mà còn cho 
phép ngành công nghiệp này đạt 
được tiềm năng tăng trưởng và duy 
trì khả năng tài chính. Giá bông dự 
kiến sẽ tiếp tục duy trì trên mức hỗ 

trợ sàn kể cả vào đầu vụ bông khối 
lượng lớn (tháng 10 năm 2022 đến 
tháng 9 năm 2023).

Do đó, nhập khẩu miễn thuế sẽ 
không ảnh hưởng đến nông dân. 
Nếu cần, chính phủ có thể xem 
xét việc tăng thuế chỉ trong thời 
gian cao điểm của mùa vụ (tháng 
12 đến tháng 3) để tránh tái diễn 
khủng hoảng vào cuối vụ bông 
2022-2023.

Giá trong nước đã dịu lại sau 
khi loại bỏ thuế nhập khẩu bông 

vào tháng 4 và những thay đổi do 
hoạt động kinh doanh bông MCX 
mang lại. Giá bông trên MCX đã 
giảm hơn 25% trong tuần qua. 
Bông trong nước về trước kế hoạch 
và giá bông cũng giảm. Tuy nhiên, 
giá bông Ấn Độ vẫn cao hơn từ 
15% đến 20% so với giá quốc 
tế, đặc biệt là với các nước như 
Pakistan và Trung Quốc.

Nguồn: Fashionating World 
Ngọc Trâm biên dịch



9

www.vcosa.org.vn www.vcosa.org.vnBản tin tháng 9-2022 Bản tin tháng 9-2022

https://vietnamyarnprice.com https://vietnamyarnprice.com8

này vẫn sẽ được bán tại các cửa 
hàng ở Mỹ, nhưng những hạn chế 
chắc chắn đang làm tăng áp lực 
toàn cầu đối với bông.

Với những gián đoạn này, rất 
có thể vụ bông năm 2022, có thời 
gian thu hoạch kéo dài từ nay đến 
tháng 11, có thể ít hơn một phần 
ba so với năm ngoái và là một 
trong những những mức thấp nhất 
trong lịch sử gần đây. 

Tất cả những điều này tất nhiên 
được phản ánh trong giá bông. 
Theo báo cáo của Yahoo Finance, 
Ngân hàng Thế giới dự kiến giá 
bông sẽ tăng 40% trong năm nay 
và xu hướng tăng sẽ không sớm 
dừng lại.

“Giá bông gần đây đã tăng 
vọt”, ông Dennis Sweeney, chủ 

tịch của Infinity Brokerage, nói với 
Yahoo Finance. “Nguồn hàng rất 
khan hiếm. … [và] trong tương lai, 
nhu cầu bông vẫn ổn định và triển 
vọng cho mùa tăng trưởng sắp tới 
có vẻ khá thách thức”.

Theo số liệu của Nasdaq, giá 
bông kỳ hạn gần đây được giao 
dịch ở mức khoảng 1,08 USD/
pound, giảm từ mức cao nhất trong 
52 tuần là khoảng 1,50 USD/pound 
nhưng cao hơn mức thấp nhất của 
năm ngoái là 85 cent/pound. Để 
so sánh, khi bắt đầu đại dịch vào 
mùa xuân năm 2020, bông có giá 
dưới 50 cent/pound và trong thập 
kỷ qua, nó thường được giao dịch 
trong khoảng 60-80 cent, theo 
trang web Trading Economics. 
Nhưng mức tăng đột biến mới này 
đã làm kinh hoàng tất cả những 
người làm trong ngành bông vào 
năm 2011, vào thời điểm đó giá 
bông đã tăng lên gần 2 USD/
pound. Giá bông dao động trên 1 
USD trong gần một năm, gây ra sự 
thay đổi rộng rãi — chưa kể đến sự 
hoảng loạn — trên thị trường.

Nhiều nhà sản xuất khăn 
trải giường và khăn tắm bắt đầu 
chuyển từ tất cả các loại vải cotton 
sang cotton pha, và một số loại 
sang 100% polyester. Sự nổi 
lên của cái gọi là tấm “sợi nhỏ” 
(microfiber) - một cái tên tiếp thị 
tuyệt vời cho một sản phẩm tổng 
hợp hoàn toàn, không đắt để sản 
xuất và thường có chất lượng kém 
hơn - đã bùng nổ và vẫn chiếm một 

phần lớn doanh số bán hàng trên 
thị trường ngày nay.

Giá bông quá cao cũng mang 
lại lợi thế cho các loại sợi khác, bao 
gồm các loại sợi làm từ xenlulo như 
modal, len, lanh và thậm chí sợi gai 
dầu, một lợi thế vẫn tồn tại ngay cả 
khi giá bông trở lại ở mức lịch sử.

Đối với vải bọc đồ nội thất, cuộc 
khủng hoảng bông của một thập 
kỷ trước trùng hợp với sự gia tăng 
của các loại vải dựa nhiều hơn vào 
sợi tổng hợp. Không còn nghi ngờ 
gì nữa, kể từ đó, các tấm phủ làm từ 
cotton đã mất thị phần trong phân 
khúc đồ nội thất. Cho đến nay, các 
nhà cung cấp hàng dệt gia dụng 
cho biết họ vẫn chưa từ bỏ sản 
phẩm cotton. Nhưng có lý do để tin 
rằng ngành công nghiệp này sẽ lại 
chuyển sang sử dụng các loại sợi 
thay thế khi nhu cầu về đồ nội thất 
gia đình tiếp tục suy yếu và lạm 
phát giá một số sản phẩm khăn trải 
giường và khăn tắm. Chúng ta có 
thể mong đợi sẽ thấy tác động lớn 
hơn về vấn đề này khi hoạt động 
kinh doanh phát triển vào năm 
2023.

Tình yêu cotton của người Mỹ 
được củng cố vào năm 1989 bởi 
chiến dịch nổi tiếng của Cotton 
Incorporated, “The Fabric of Our 
Lives.” Nhưng giờ đây, mối quan hệ 
đó có thể đang trên đà tan vỡ.

Nguồn: Business of Home 
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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TOP 5 địa phương có kim ngạch xuất khẩu 8 tháng đầu năm  
cao nhất cả nước 

Báo cáo mới đây của Tổng cục 
Hải quan về tình hình xuất 
nhập khẩu chỉ ra rằng, trong 

8 tháng đầu năm 2022, tổng trị 
giá xuất nhập khẩu của Việt Nam 
đạt 499,71 tỷ USD, tăng 15,9% 
(tương ứng tăng 68,69 tỷ USD) so 
với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu 
của Việt Nam đạt gần 252,6 tỷ 
USD, tăng 18,2%, tương ứng tăng 
38,85 tỷ USD so với cùng kỳ năm 
2021; tổng trị giá nhập khẩu của 
cả nước đạt 247,11 tỷ USD, tăng 
13,7% (tương ứng tăng 29,84 tỷ 

USD) so với cùng kỳ năm 2021.
Tính chung trong 8 tháng năm 

2022, cán cân thương mại thặng 
dư 5,49 tỷ USD.

Xét theo loại hình doanh 
nghiệp, trong 8 tháng đầu năm 
2022, tổng trị giá xuất nhập khẩu 
của doanh nghiệp có vốn đầu 
tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 
346,32 tỷ USD, tăng 16,2% (tương 
ứng tăng 48,24 tỷ USD), chiếm 
73,4% tổng trị giá xuất khẩu của 
cả nước.

Trong khi đó, trị giá xuất nhập 
khẩu của khối doanh nghiệp trong 

nước là 153,38 tỷ USD, tăng 15,4% 
(tương ứng tăng 20,45 tỷ USD) so 
với cùng kỳ năm trước.

Nếu xét kim ngạch xuất khẩu 
theo địa phương, báo cáo của  
Tổng cục Hải quan cho biết, có 7 
địa phương có kim ngạch xuất 
khẩu đạt trên 10 tỷ USD trong 8 
tháng đầu năm gồm: Bắc Giang, 
Bắc Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, 
Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên 
và TP.HCM. Đáng chú ý, TPHCM 
và Bắc Ninh là hai địa phương có 
kim ngạch xuất khẩu ở mức hơn 30 
tỷ USD.

Trong top 5 tỉnh, thành phố 
có kim ngạch xuất khẩu 8 tháng 
đầu năm 2022 cao nhất cả nước, 
TPHCM là địa phương dẫn đầu, với 
giá trị xuất khẩu đạt 32,8 tỷ USD, 
tăng 9,02% so với cùng kỳ. Sau 
TP.HCM, địa phương có kim ngạch 
xuất khẩu trong 8 tháng đầu năm 
2022 cao thứ 2 cả nước thuộc về 
Bắc Ninh, với kim ngạch xuất khẩu 
ở mức 30,1 tỷ USD.

Với kim ngạch xuất khẩu 8 
tháng đầu năm 2022 đều đạt trên 
20 tỷ USD, Bình Dương và Thái 
Nguyên là 2 địa phương tiếp theo 

thuộc top những địa phương xuất 
khẩu nhiều nhất cả nước. Trong đó, 
Bình Dương ghi nhận kim ngạch 
xuất khẩu đạt khoảng 24 tỷ USD 
trong 8 tháng đầu năm, tăng 7,8% 
so với cùng kỳ, xếp thứ 3 cả nước.

Trong khi đó, Thái Nguyên 
đứng ở vị trí thứ 4, với kim ngạch 
xuất khẩu trong 8 tháng đầu năm 
đạt khoảng 22,1 tỷ USD. Tiếp theo 
là Đồng Nai, với kim ngạch xuất 
khẩu 8 tháng đầu năm đạt 17,1 
tỷ USD, đây là địa phương có kim 
ngạch xuất khẩu 8 tháng đầu năm 

cao thứ 5 cả nước.
Về tình hình nhập khẩu, 

TPHCM là địa phương duy nhất 
có kim ngạch nhập khẩu 8 tháng 
đầu năm 2022 đạt trên 40 tỷ USD. 
Trong khi đó, kim ngạch nhập 
khẩu hàng hóa của các địa phương 
như Bắc Ninh, Bình Dương, Thái 
Nguyên và Đồng Nai trong 8 tháng 
đầu năm lần lượt là 26,7 tỷ USD, 
16,9 tỷ USD, 10,3 tỷ USD, 13,3 tỷ 
USD và 13,4 tỷ USD.

Nguồn: Báo điện tử Tổ Quốc

Theo dữ liệu của Tổng cục Hải quan, có 7 địa phương có kim ngạch 
xuất khẩu đạt trên 10 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm, trong đó có 2 
địa phương có kim ngạch xuất khẩu ở mức hơn 30 tỷ USD.

Top 5 tỉnh, thành phố có kim ngạch xuất khẩu 8 tháng đầu năm 2022 cao nhất cả nước. 
Nguồn: Tổng cục Hải quan
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5 nền kinh tế lớn nhất thế giới đầu tư bao nhiêu tiền vào Việt 
Nam?

Hiện nay, Việt Nam đang là điểm đến của nhiều nhà đầu tư nước 
ngoài đến từ nhiều quốc gia. Trong đó, 5 nền kinh tế lớn nhất thế giới 
vẫn duy trì rót tiền vào Việt Nam trong nhiều năm qua.

Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế 
(IMF), trong năm 2021, Mỹ 
là quốc gia dẫn đầu trong 

danh sách các quốc gia có quy mô 
GDP danh nghĩa lớn nhất thế giới 
với 22.940 tỷ USD. Trong khi đó, 
xếp ngay sau Mỹ là Trung Quốc 
với GDP danh nghĩa đạt khoảng 
16.863 tỷ USD.

Cùng với đó, 3 quốc gia còn 
lại lọt top 5 nền kinh tế có quy 
mô GDP lớn nhất thế giới là: Nhật 
Bản (5.103 tỷ USD), Đức (4.230 tỷ 
USD) và Anh (3.108 tỷ USD).

5 quốc gia này liên tục rót tiền 
đầu tư vào Việt Nam trong nhiều 
năm qua. Trong 8 tháng đầu năm 
2022, trong 5 nền kinh tế lớn nhất 
thế giới, Nhật Bản là nền kinh tế 
rót nhiều tiền đầu tư vào Việt Nam 
nhất. Cụ thể, Nhật Bản đầu tư vào 
Việt Nam khoảng 1,5 tỷ USD với 
123 dự án cấp mới, xếp thứ 3 trong 
các quốc gia đầu tư vào Việt Nam 
8 tháng đầu năm 2022.

Sau Nhật Bản, Trung Quốc là 
nền kinh tế rót tiền đầu tư xếp thứ 
2 vào Việt Nam trong 5 nền kinh 
tế lớn nhất thế giới. Cụ thể, Trung 
Quốc đầu tư vào Việt Nam khoảng 
1,4 tỷ USD với 143 dự án cấp mới, 
xếp thứ 4 trong các quốc gia đầu 
tư vào Việt Nam 8 tháng đầu năm 
2022.

Cùng với đó, Hoa Kỳ, Anh và 
Đức đầu tư vào Việt Nam lần lượt 
khoảng 371,33 triệu USD; 86,69 
triệu USD và 49,38 triệu USD 
trong 8 tháng đầu năm 2022. 
Theo đó, Hoa Kỳ, Anh và Đức xếp 
thứ 9, 17 và 19 trong các quốc gia 
đầu tư vào Việt Nam 8 tháng đầu 
năm 2022.

Xét về lũy kế tổng vốn đầu tư 
FDI đến tháng 8/2022, Nhật Bản 
vẫn là nền kinh tế đầu tư nhiều tiền 
nhất vào Việt Nam trong 5 nền 
kinh tế lớn nhất thế giới. Cụ thể, lũy 
kế tổng vốn đầu tư FDI từ Nhật Bản 
vào Việt Nam đạt khoảng 65,69 

tỷ USD với 4.917 dự án tính đến 
tháng 8/2022. Theo đó, Nhật Bản 
xếp thứ 3 trong các quốc gia có luỹ 
kế tổng vốn đầu tư lớn nhất vào 
Việt Nam tính đến tháng 8/2022.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 
công nghiệp chế biến, chế tạo là 
lĩnh vực thu hút được sự quan tâm 
lớn nhất của nhà đầu tư Nhật Bản. 

Cùng với đó, Nhật Bản đã đầu 
tư vào hầu hết các tỉnh, thành tại 
Việt Nam nhưng tập trung tại các 
địa phương có cơ sở hạ tầng tương 
đối phát triển như Hà Nội, TP.HCM, 
Thanh Hóa và Đồng Nai.

Tổng vốn FDI từ 5 nền kinh tế lớn nhất thế giới vào Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2022. 
Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Luỹ kế tổng vốn FDI từ 5 nền kinh tế lớn nhất thế giới vào Việt Nam đến tháng 8/2022. 
Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
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Bên cạnh đó, Trung Quốc là 
nền kinh tế có luỹ kế tổng vốn đầu 
tư đến tháng 8/2022 vào Việt Nam 
xếp thứ 2 trong 5 nền kinh tế lớn 
nhất thế giới. Cụ thể, lũy kế tổng 
vốn đầu tư FDI từ Trung Quốc 
vào Việt Nam đạt khoảng 22,43 
tỷ USD với 3.453 dự án tính đến 
tháng 8/2022. 

Theo đó, Trung Quốc xếp thứ 
6 trong các quốc gia có luỹ kế tổng 
vốn đầu tư lớn nhất vào Việt Nam 
tính đến tháng 8/2022.

Trên thực tế, FDI của Trung 
Quốc có mặt tại hầu hết các tỉnh, 
thành Việt Nam. Tuy nhiên, các 
dự án này chủ yếu tập trung tại 
các tỉnh biên giới có khu kinh tế 
cửa khẩu, ven biển, các thành phố 
đông dân, có sức thu hút lao động 
mạnh, có cơ sở hạ tầng tốt, thuận 
lợi cho xuất, nhập khẩu hàng hóa 
cũng như đi lại giữa Việt Nam và 
Trung Quốc.

Cùng với đó, Hoa Kỳ, Anh và 
Đức có luỹ kế tổng vốn đầu tư 

vào Việt Nam đạt lần lượt khoảng 
11,04 tỷ USD; 4,16 tỷ USD và 2,31 
tỷ USD tính đến tháng 8/2022. 
Theo đó, Hoa Kỳ, Anh và Đức xếp 
lần lượt là 11, 15 và 18 trong các 
quốc gia có luỹ kế tổng vốn đầu tư 
nhiều nhất vào Việt Nam tính đến 
tháng 8/2022.

Nguồn: Nhịp sống kinh tế

Theo báo cáo vừa công bố của 
IHS Markit, Chỉ số nhà quản 
trị mua hàng (PMI) tháng 8 

tại Việt Nam đạt 51,7 điểm, tăng 
so với 51,2 điểm trong tháng 7. 
Điều này cho thấy sự tăng trưởng 
rõ rệt ngành sản xuất của nước ta 
thời điểm giữa quý III. 

Sự phục hồi hoạt động sản xuất 
sau đại dịch Covid-19, số lượng 
đơn hàng trong nước và nước ngoài 
lớn hơn giúp các nhà sản xuất gia 
tăng sản lượng trong tháng 8  
với đà tăng tháng thứ 5 liên tiếp.

Tổng số đơn hàng mới tăng, 

nhu cầu tiêu thụ cải thiện, giá 
cả cạnh tranh là những yếu tố  
góp phần tăng chỉ số PMI trong 
tháng 8. Ngoài ra, tốc độ tăng chi 
phí đầu vào đã chậm đáng kể. Đây 
cũng là mức tăng yếu nhất trong 
27 tháng.

Theo khảo sát của IHS Markit, 
tháng 8, giá xăng dầu giảm, giá 
một số mặt hàng nguyên liệu hạ 
nhưng giá chi phí vận tải vẫn tăng. 
Để đáp ứng được tiến độ các đơn 
hàng, nhiều doanh nghiệp đã tăng 
cường tuyển dụng lao động.

Lần đầu tiên kể từ tháng 

11/2019, thời gian giao hàng 
được rút ngắn nhờ nguồn cung cải 
thiện, lượng hàng tồn kho giảm.  
Hoạt động mua hàng cũng tăng 
lần thứ 11 liên tiếp và hiệu suất 
bán hàng được cải thiện lần đầu 
trong 33 tháng.

Nhìn chung, phần lớn các nhà 
sản xuất cho rằng sản lượng sẽ 
tăng trong 12 tháng tới nhờ sức 
cầu tăng, chi phí đầu vào giảm, giá 
bán và lượng đơn hàng khả quan.

Nguồn: NDH

Cụ thể, giá cước áp dụng với 
mỗi container 40 feet từ 
Việt Nam đi các cảng Los 

Angeles, Miami và Long Beach 
(Mỹ) hiện còn khoảng từ 12.000 - 
13.000 USD, giảm khoảng 50% so 
với hồi đầu năm. 

Cước vận chuyển một 
container 40 feet đến Bờ Tây nước 

Mỹ khoảng 5.400 USD, giảm 60%. 
Vận chuyển một container từ châu 
Á đến châu Âu 9.000 USD, giảm 
42%.

Theo các chủ tàu, cước vận tải 
biển sẽ giảm thêm cho tới năm 
2023 khi nhiều tàu container mới 
đóng sẽ đi vào hoạt động. Giá xăng 
dầu cũng đã giảm mạnh sau nhiều 

đợt điều chỉnh gần đây được xem là 
những nguyên nhân chính dẫn đến 
giá cước vận tải biển giảm mạnh.

Hiện nay, tình trạng tắc nghẽn 
tại các cảng đã giảm nhiều so với 
hồi đầu năm 2022.

Nguồn: Thời Báo Tài Chính 
Việt Nam

Trong báo cáo mới công bố 
hôm 15/9, WB ước tính 
GDP toàn cầu năm tới chỉ 

tăng 0,5%. Nhưng GDP bình quân 
đầu người lại giảm 0,4%. Trên lý 
thuyết, đây là suy thoái toàn cầu. 
Mức giảm 0,4% tương đương suy 
thoái năm 1991.

Ngoài việc giảm GDP bình 
quân, suy thoái còn kéo theo sự 
sụt giảm về sản xuất công nghiệp, 
thương mại, dòng vốn, tuyển dụng 
và tiêu thụ dầu trên toàn thế giới. 

Sau khi tăng trưởng kỷ lục 
năm 2021, việc toàn cầu rơi vào  

suy thoái sẽ khiến đà phục hồi 
giảm mạnh rồi mới quay về mức 
tiền đại dịch.

Các nhà hoạch định chính sách 
trên thế giới đang dần rút lại chính 
sách nới lỏng tiền tệ và tài khóa 
với tốc độ chưa từng thấy trong 50 
năm qua. Việc này sẽ gây ra ảnh 
hưởng lớn hơn dự kiến với tài chính 
toàn cầu, và làm trầm trọng hơn 

vấn đề tăng trưởng giảm tốc.
Các nhà đầu tư hiện dự báo 

ngân hàng trung ương các nước 
nâng lãi suất tham chiếu lên gần 
4% năm tới, gấp đôi mức trung 
bình năm ngoái, để ghìm lạm phát 
lõi ở 5%. Lãi suất có thể lên tới 6% 
nếu các ngân hàng trung ương 
muốn kiềm chế lạm phát trong 
mục tiêu.

PMI tháng 8 đạt 51,7 điểm, ngành sản xuất Việt Nam  
tăng trưởng rõ rệt

Giá cước vận tải biển giảm 40-60% so với đầu năm

Nguy cơ suy thoái toàn cầu trước làn sóng nâng lãi mạnh nhất 50 năm

Qua khảo sát tại các 
doanh nghiệp xuất khẩu  
khu vực phía Nam, hiện giá 
cước vận tải biển đã giảm từ 
40-60% so với đầu năm nay.

Cảng Gemalink nước sâu. Ảnh: KT

Ngân hàng Thế giới (WB) cảnh báo toàn cầu đối mặt với suy 
thoái trong năm tới, do làn sóng thắt chặt chính sách để ghìm 
lạm phát.



21

www.vcosa.org.vn www.vcosa.org.vnBản tin tháng 9-2022 Bản tin tháng 9-2022

https://vietnamyarnprice.com https://vietnamyarnprice.com20

“Các nhà hoạch định chính 
sách có thể chuyển hướng tập 
trung từ giảm tiêu dùng sang kích 
thích sản xuất”, Chủ tịch WB David 
Malpass cho biết, “Các chính sách 
nên hướng đến tăng đầu tư, cải 
thiện hiệu suất lao động và phân 
bổ vốn. Đây là điều thiết yếu với 
tăng trưởng và giảm nghèo”.

Báo cáo cũng khuyến nghị cách 
các ngân hàng trung ương tiếp tục 
kiểm soát lãi suất mà không gây ra 
suy thoái toàn cầu. Đó là họ phải 
truyền thông tốt về các quyết định 
chính sách của mình, nhằm ghìm 

lạm phát kỳ vọng và giảm mức độ 
thắt chặt.

Ngân hàng trung ương các 
nước phát triển phải luôn ghi nhớ 
hậu quả lan truyền của việc thắt 
chặt. Các nước mới nổi thì cần củng 
cố chính sách vĩ mô thận trọng và 
gây dựng dự trữ ngoại hối.

Giới chức tài chính cũng cần 
cẩn thận khi rút chính sách hỗ trợ, 
để vẫn đảm bảo bám sát các mục 
tiêu về chính sách tiền tệ. 

Số quốc gia thắt chặt chính 
sách tài khóa năm tới được dự báo 
chạm mốc cao nhất kể từ đầu thập 

niên 90, càng gây sức ép lên tăng 
trưởng. Vì thế, các nhà hoạch định 
chính sách cần đưa ra kế hoạch tài 
chính trung hạn và hỗ trợ những 
gia đình chịu ảnh hưởng.

Các nhà hoạch định chính sách 
khác cũng cần tham gia cuộc chiến 
chống lạm phát bằng cách tăng 
nguồn cung toàn cầu.

Nguồn: Vnexpress

Mức tăng lãi suất trên toàn cầu từ đầu năm nay, tính theo điểm cơ bản (bps). Biểu đồ: Bloomberg
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TIN TỨC - HOẠT ĐỘNG - SỰ KIỆN VCOSA

SỰ KIỆN ĐÃ DIỄN RA TRONG THÁNG 9

1. TRIỂN LÃM QUỐC TẾ: 
    MÁY MÓC THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP NGÀNH DỆT MAY - VTG2022

Ngày 21-24/9 vừa qua, trong khuôn khổ triển lãm VTG2022, VCOSA đã phối hợp với DN hội viên,  
công ty Quốc tế Chan Chao, tổ chức thành công hội thảo “Phát triển bền vững - Xu hướng cho chuỗi cung 
ứng dệt may”. Ngoài ra, tại triển lãm, VCOSA đã tổ chức gian hàng chung để hỗ trợ trưng bày sản phẩm mẫu, 
profile, namecard của hội viên nhằm chia sẻ thông tin đến khách tham quan tại hội chợ. 

Một số hình ảnh tại triển lãm:

Diễn giả tham gia phát biểu tại hội thảo chuyên đề gồm: bà Nguyễn Thị Hồng Vân, bà Lê Hồng Anh 
- đại diện Cục XNK, Bộ Công Thương; bà Đỗ Phạm Ngọc Tú - đại diện VCOSA;  

và bà Nguyễn Ngọc Kim Oanh - đại diện Saitex International Đồng Nai (VN)

Ông Nguyễn An Toàn, Chủ tịch VCOSA tham gia cắt băng khánh thành  
chào mừng khai mạc triển lãm VTG2022

Gian hàng chung dành cho hội viên của VCOSA
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2. DIỄN ĐÀN DỆT MAY VIỆT NAM LẦN 8, NĂM 2022

Ngày 22-23/9 vừa qua, VCOSA đã phối hợp với công ty Quốc tế ECV Thượng Hải, tổ chức thành công hội 
thảo “Diễn Đàn Dệt May Việt Nam lần thứ 8”. Trong hai ngày hội thảo, các diễn giả trong và ngoài nước đã 
mang đến cho đại biểu tham dự nhiều thông tin về chính sách cho ngành Dệt May Việt Nam, phân tích dữ liệu 
để chỉ ra hướng phục hồi cho ngành công nghiệp Dệt may Việt Nam khi chúng ta đang phải đối mặt với nhiều 
thách thức do biến đổi khí hậu và môi trường thương mại không ngừng thay đổi.

Một số hình ảnh tại hội thảo:

Phiên thảo luận sôi nổi với phần trả lời và chia sẻ của các tham luận viên

Khoảnh khắc giao lưu, kết nối của đại biểu tham dự hội nghị 

Phần trình bày của các diễn giả đến từ Việt Nam: PGS.TS. Bùi Mai Hương, Cố vấn Cao cấp VCOSA,  
bà Lê Hồng Anh và bà Nguyễn Thị Hồng Vân, đại diện Cục XNK, Bộ Công Thương.

Ông Nguyễn An Toàn, Chủ tịch VCOSA, trao đổi và phối hợp cùng các diễn giả từ Việt Nam  
trả lời những câu hỏi của đại biểu tham gia hội nghị.
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HOẠT ĐỘNG VCOSA

HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN HỘI VIÊN

 Ö Ngày 08/9/2022, tham gia họp cùng ĐSQ Brazil v/v tổ chức, sắp xếp dẫn phái đoàn Cotton Brazil sang  
Việt Nam thăm một số nhà máy sợi; kết hợp đồng tổ chức sự kiện Brazil Cotton Day tại Việt Nam. 

 Ö Ngày 21/9/2022, họp cùng công ty Worldex India Exhibition & Promotion Pvt. Ltd. v/v tổ chức gian hàng 
Dệt May Việt Nam tại triển lãm Intex South Asia 2023, tại gian hàng chung VCOSA-VTG2022, SECC.

 Ö Ngày 21-24/9/2022, VCOSA đồng tổ chức hội thảo chuyên đề “Phát triển bền vững - Xu hướng cho chuỗi 
cung ứng dệt may” tại triển lãm VTG2022 tại SECC. Sắp xếp công tác chuẩn bị và hậu cần. Tổ chức, tham 
gia gian hàng chung VCOSA, tiếp nhận và hỗ trợ trưng bày hàng mẫu cho các DN hội viên.

 Ö Ngày 22-23/9/2022, VCOSA đồng tổ chức hội nghị quốc tế “Diễn Đàn Dệt May Việt Nam lần 8, năm 
2022” tại Khách sạn Holiday Inn. Tham gia trả lời phỏng vấn cùng phóng viên Đài Tiếng nói Nhân dân 
TP.HCM (VOH) ngay tại sự kiện. 

 Ö Ngày 27-28/9/2022, tham gia khóa tập huấn “Kỹ năng phân tích, phản biện, tham gia ý kiến về cơ chế, 
chính sách, thủ tục hành chính và sử dụng Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh” do Hội đồng 
tư vấn cải cách thủ tục Hành chính chủ trì. 

Nhiệt liệt chào mừng hội viên mới gia nhập:

 ¾ CÔNG TY TNHH TAP QUỐC TẾ

 ¾ Trụ sở: 186/8, Trường Chinh, P. Tân Hưng Thuận, Q.12, TP.HCM.

 ¾ Là công ty 100% vốn đầu tư Ấn Độ, thành lập năm 2016. TAP sở hữu chuỗi nhà kho dự trữ với sức chứa 1000 tấn.

 ¾ Lĩnh vực: Thương mại. Dòng sản phẩm đa dạng: 100% Cotton, Polyester, Bamboo, Tencel. Đảm bảo giao hàng 
đúng hạn. 

 ¾ Sản phẩm: sợi chải thô 20s/30s/36s/40s/50s, sợi dệt kim 20-50s, sợi dệt 21-80s, sợi OE 7-32s.

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 8/2022, Việt Nam nhập khẩu 133,8 nghìn 
tấn bông, trị giá 406,2 triệu USD tăng 27,6% về 

lượng và tăng 30,8% về trị giá so với tháng trước, tăng 
0,2% lượng và 51,6% về trị giá so với tháng 8/2021.

Lượng xơ sợi nhập về Việt Nam là 89,5 nghìn 
tấn, trị giá 213,7 triệu USD giảm 1,9% về lượng và 
giảm 10% về trị giá so với tháng trước, tăng 26,6% về 
lượng và 21,3% về trị giá so với tháng 8/2021.

Theo số liệu sơ bộ trong tháng 8/2022, Việt Nam 
nhập khẩu 133,8 nghìn tấn bông, trị giá 406,2 triệu 
USD tăng 27,6% về lượng và 30,8% về trị giá so với 

tháng trước. Lượng xơ, sợi dệt các loại nhập khẩu là 
89,5 nghìn tấn, trị giá 213,7 triệu USD giảm 1,9% về 
lượng và giảm 10% về trị giá so với tháng trước

1. Số liệu nhập khẩu

Theo số liệu xuất nhập khẩu mới nhất từ tổng cục 
Hải Quan, trong tháng 8/2022, Việt Nam đã nhập 
khẩu bông trị giá 406,2 triệu USD, tăng 30,8% so với 
tháng trước; nhập khẩu xơ-sợi trị giá 213,7 triệu USD, 

giảm 10%; nhập khẩu vải các loại trị giá 1,2 tỷ USD, 
tăng 5%; nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may da giày 
tăng 5,6% so với tháng trước tương đương trị giá 574 
triệu USD.

Theo số liệu sơ bộ trong tháng 8/2022, lượng xơ, sợi dệt các loại nhập khẩu khoảng 89,5 nghìn tấn, giảm 
1,9% so với tháng trước, tăng 26,6% so với cùng kỳ năm trước.

Theo số liệu sơ bộ trong tháng 8/2022, Việt Nam nhập khẩu 133,8 nghìn tấn bông, tăng 27,6% so với 
tháng trước, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm trước.



31

www.vcosa.org.vn www.vcosa.org.vnBản tin tháng 9-2022 Bản tin tháng 9-2022

https://vietnamyarnprice.com https://vietnamyarnprice.com30

Trong 8 tháng đầu năm 2022, Việt Nam nhập 
khẩu bông trị giá 2,55 tỷ USD, tăng 19,5% so với cùng 
kỳ năm trước; nhập khẩu xơ sợi dệt các loại trị giá 1,86 
tỷ USD tăng 7,3%; nhập khẩu vải các loại 10,31 tỷ 

USD, tăng 8,3%; nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may 
da giày tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước, trị giá 
4,64 tỷ USD.

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

7/2022 đạt 104,88 nghìn tấn, trị giá 310,59 triệu 
USD, tăng 12,2% về lượng và tăng 14,4% về trị giá 
so với tháng 6/2022; giảm 25,3% về lượng và giảm 

13% về trị giá so với tháng 7/2021.
Tính chung 7 tháng đầu năm 2022, lượng bông 

nguyên liệu nhập khẩu về Việt Nam đạt 785 nghìn 
tấn, trị giá 2,14 tỷ USD, giảm 23,1% về lượng nhưng 
tăng 15,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

1.1. Lượng bông nguyên liệu nhập khẩu giảm trong 7 tháng đầu năm 2022

Nguồn: VITIC

Trong 7 tháng đầu năm 2022, 
có 10 thị trường cung cấp bông 
nguyên liệu cho Việt Nam, giảm 
1 thị trường so với cùng kỳ năm 
2021. 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 lớn nhất trong 7 tháng đầu 
năm 2022, đạt 303 nghìn tấn, trị 
giá 887 triệu USD, giảm 33,1% về 
lượng nhưng tăng 3,5% về trị giá 

so với cùng kỳ năm 2021, chiếm 
38,7% tổng lượng bông nhập khẩu. 
Riêng trong tháng 7/2022, lượng 
bông nguyên liệu nhập khẩu từ thị 
trường này đạt 56,44 nghìn tấn, trị 
giá 171 triệu USD, giảm 19,3% về 
lượng nhưng tăng 20,5% về trị giá 
so với tháng 7/2021.

Trong 7 tháng đầu năm 2022, 
nhập khẩu bông từ thị trường 
Brazil giảm 29,4% về lượng nhưng 
tăng 5% về trị giá so với 7 tháng 
đầu năm 2021, đạt 189 nghìn 
tấn, trị giá 506 triệu USD. Riêng 

trong tháng 7/2022, lượng nhập 
khẩu bông từ thị trường này đạt 
7,39 nghìn tấn, trị giá 22,06 triệu 
USD, giảm 68,8% về lượng và 
giảm 51,9% về trị giá so với tháng 
7/2021.

Ngoài ra, nhập khẩu bông từ 
một số thị trường khác tăng mạnh 
trong 7 tháng đầu năm 2022 so 
với cùng kỳ năm 2021 như: nhập 
khẩu từ thị trường Argentina tăng 
tới 352% về lượng.

Về giá: Giá bông nhập khẩu 
vào Việt Nam tháng 7/2022 đạt 
trung bình ở mức 2.961 USD/tấn, 
tăng 1,9% so với tháng 6/2022 và 
tăng 51,3% so với tháng 7/2021. 

Tính chung 7 tháng đầu năm 
2022, giá nhập khẩu trung bình 
mặt hàng bông về Việt Nam đạt 

2.726 USD/tấn, tăng 49,7% so với 
cùng kỳ năm 2021.

Việc giá bông nguyên liệu 
nhập khẩu tăng cao đã khiến lượng 
bông nguyên liệu nhập khẩu về 
Việt Nam giảm đáng kể trong 
những tháng đầu năm 2022. 

Dự báo giá bông thế giới sẽ 

tăng bởi dự báo vụ mùa bông của 
Mỹ sụt giảm do chất lượng mùa 
vụ bông tại Mỹ bất ngờ suy yếu 
làm dấy lên lo ngại về nguồn cung 
bông Mỹ trong niên vụ hiện tại. 

Do vậy, dự báo giá bông 
nguyên liệu nhập khẩu vào Việt 
Nam vẫn sẽ tăng thời gian tới.

Nguồn: VITIC

Nhập khẩu bông của Việt Nam từ các thị trường trong tháng 7/2022

 � 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



33

www.vcosa.org.vn www.vcosa.org.vnBản tin tháng 9-2022 Bản tin tháng 9-2022

https://vietnamyarnprice.com https://vietnamyarnprice.com32

Trong tháng 7/2022, giá bông 
nhập khẩu từ hầu hết các thị 
trường chủ lực vào Việt Nam tăng 
từ 1-5% so với tháng 6/2022. Tuy 
vậy, giá bông nhập khẩu từ một số 
thị trường biến động mạnh như giá 
bông nhập khẩu từ thị trường Ấn 

Độ giảm 16,8%, từ Bờ Biển Ngà 
giảm 10,5%, từ Indonesia tăng 
50%, từ Hàn Quốc giảm 21,2%.

Tính chung trong 7 tháng đầu 
năm 2022, giá bông nhập khẩu 
trung bình từ các thị trường Việt 
Nam đều tăng trưởng ở mức hai 

con số, trong đó, giá bông nhập 
khẩu từ thị trường Argentina 
tăng mạnh nhất, tăng 54,4%, và 
giá bông nhập khẩu từ thị trường 
Trung Quốc tăng thấp nhất, chỉ 
tăng 0,6% so với cùng kỳ năm 
2021, đạt 1.980 USD/tấn.

Nguồn: VITIC

Giá nhập khẩu bông từ các thị trường trong tháng 7/2022

Nguồn: VITIC

Theo số liệu thống kê của Tổng 
cục Hải quan, lượng xơ nguyên 

liệu nhập khẩu của Việt Nam trong 
tháng 7/2022 đạt 32,65 nghìn tấn, 
trị giá 51,98 triệu USD, tăng 3,1% 

về lượng và tăng 13,5% về trị giá 
so với tháng 6/2022, và tăng 8,1% 
về lượng, tăng 30,9% về trị giá so 
với tháng 7/2021. 

Tính chung 7 tháng đầu năm 

2022, nhập khẩu xơ nguyên liệu 
đạt 222,45 nghìn tấn, trị giá 
316,45 triệu USD, giảm 9,5% về 
lượng nhưng tăng 0,7% về trị giá 
so với cùng kỳ năm 2021.

Trung Quốc là thị trường cung 
cấp xơ nguyên liệu lớn nhất cho 
thị trường Việt Nam trong tháng 
7/2022, với lượng nhập khẩu đạt 
13,94 nghìn tấn, trị giá 20,76 triệu 
USD, giảm 11,1% về lượng và 
giảm 4,4% về trị giá; tăng 3,4% về 
lượng và tăng 23,1% về trị giá so 
với tháng 7/2021. 

Tính chung 7 tháng đầu năm 
2022, nhập khẩu xơ nguyên liệu từ 
thị trường Trung Quốc đạt 98,35 
nghìn tấn, trị giá 129,82 triệu USD, 
chiếm 44,2% tổng lượng nhập 
khẩu, giảm 7,9% về lượng nhưng 

tăng 5% về trị giá so với 7 tháng 
đầu năm 2021.

Nhập khẩu xơ nguyên liệu từ 
thị trường Đài Loan đạt 3,74 nghìn 
tấn, trị giá 5,51 triệu USD, giảm 
18% về lượng và giảm 13,1% về 
trị giá so với tháng 6/2022; tăng 
5,9% về lượng và tăng 41% về trị 
giá so với tháng 7/2021. 

Tính chung 7 tháng đầu năm 
2022, nhập khẩu xơ nguyên liệu 
từ thị trường Đài Loan đạt 32,24 
nghìn tấn, trị giá 44,07 triệu USD, 
chiếm 14,5% tổng lượng nhập 
khẩu xơ nguyên liệu của Việt Nam, 

giảm 16,3% về lượng nhưng tăng 
4% về trị giá so với 7 tháng đầu 
năm 2021.

Nhìn chung trong 7 tháng đầu 
năm 2022, nhập khẩu xơ nguyên 
liệu từ các thị trường chính vào 
Việt Nam đều giảm, trừ nhập khẩu 
từ thị trường Hàn Quốc tăng 4,9%, 
Thái Lan tăng 1,2% về lượng.

Đáng chú ý, lượng nhập khẩu 
xơ nguyên liệu từ một số thị trường 
tăng rất mạnh trong 7 tháng đầu 
năm 2022 như Bangladesh, Anh.

1.2. Giá nhập khẩu xơ nguyên liệu tăng mạnh

Nguồn: VITIC

Nhập khẩu xơ của Việt Nam từ các thị trường trong tháng 7/2022
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Nguồn: VITIC

Nguồn: VITIC

Về giá: Tháng 7/2022, giá xơ nguyên liệu nhập 
khẩu về Việt Nam đạt trung bình 1.611 USD/tấn, tăng 
10,1% so với tháng 6/2022 và tăng 21,1% so với 

tháng 7/2021. Tính chung 7 tháng đầu năm 2022, giá 
xơ nguyên liệu nhập khẩu về Việt Nam đạt trung bình 
1.423 USD/tấn, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong tháng 7/2022, giá xơ nguyên liệu nhập 
khẩu từ Ấn Độ thấp nhất đạt 1.362 USD/tấn; tiếp đến 
là từ thị trường Đài Loan đạt 1.473 USD/tấn và giá 
nhập khẩu từ thị trường cao nhất là Nhật Bản với mức 
giá 3.825 USD/tấn.

Giá xơ nguyên liệu nhập khẩu vào Việt Nam tiếp 
tục tăng mạnh theo biến động tăng giá của thế giới. 
Trong thời gian tới, các yếu tố về lạm phát, khủng 
hoảng vận tải tiếp diễn, chuỗi cung ứng đứt gãy do 
xung đột giữa Nga và Ukraine… sẽ tiếp tục tác động 
lên giá hàng hóa nguyên liệu thế giới, trong đó có giá 

xơ. Hiện giá nguyên liệu đang biến động, lên hoặc 
xuống cùng với giá dầu trên thế giới. 

Khi không kiểm soát được chu kỳ lên xuống, mức 
độ biến động của thị trường quá nhanh, các doanh 
nghiệp nhập khẩu nguyên liệu cũng chỉ có giải pháp 
là mua nguyên liệu đủ dùng, không mua những lô lớn, 
quá dài.

Dự báo giá xơ nguyên liệu nhập khẩu về Việt Nam 
sẽ điều chỉnh trong những tháng tới nhưng vẫn giữ ở 
mức cao so với cùng kỳ năm 2021.

Nhập khẩu xơ của Việt Nam từ các thị trường trong tháng 7/2022

Nguồn: VITIC

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, 
nhập khẩu sợi nguyên liệu trong tháng 7/2022 

đạt 54,94 nghìn tấn, trị giá 174,54 triệu USD, giảm 
9,7% về lượng và giảm 12,4% về trị giá so với tháng 
6/2022; giảm 10,5% về lượng và giảm 9% về trị giá 
so với tháng 7/2021.

Tính chung 7 tháng đầu năm 2022, lượng sợi 
nguyên liệu nhập khẩu về Việt Nam đạt 425 nghìn 
tấn, trị giá 1,32 tỷ USD, giảm 6,7% về lượng nhưng 
tăng 7,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Giá nhập khẩu xơ từ các thị trường trong tháng 7/2022

1.3. Giá nhập khẩu sợi nguyên liệu giảm nhẹ

Nguồn: VITIC
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Trung Quốc là thị trường cung 
cấp sợi nguyên liệu lớn nhất cho 
Việt Nam, với lượng nhập khẩu 
tháng 7/2022 đạt 38,19 nghìn 
tấn, trị giá 109,43 triệu USD, giảm 
11,8% về lượng và giảm 19,7% về 
trị giá so với tháng 6/2022; giảm 
6,2% về lượng và giảm 5,5% về trị 
giá so với tháng 7/2021. 

Tính chung 7 tháng đầu năm 
2022, nhập khẩu sợi nguyên liệu từ 
thị trường Trung Quốc đạt 272,47 
nghìn tấn, trị giá 795,55 triệu USD, 
chiếm 64,1% tổng lượng nhập 
khẩu, giảm 1,2% về lượng nhưng 

tăng 17,4% về trị giá so với 7 
tháng đầu năm 2021.

Tháng 7/2022, nhập khẩu sợi 
nguyên liệu từ thị trường Đài Loan 
đạt 8,14 nghìn tấn, trị giá 24,66 
triệu USD, giảm 7% về lượng 
nhưng tăng 3,1% về trị giá so 
với tháng 6/2022; giảm 6,1% và 
giảm 1,2% về trị giá so với tháng 
7/2021. 

Tính chung 7 tháng đầu năm 
2022, nhập khẩu sợi nguyên liệu 
từ thị trường Đài Loan đạt 60,28 
nghìn tấn, trị giá 168,54 triệu USD, 
chiếm 14,2% tổng lượng nhập 

khẩu sợi nguyên liệu của Việt Nam, 
giảm 10,6% về lượng và giảm 
0,4% về trị giá so với 7 tháng đầu 
năm 2021.

Nhìn chung trong 7 tháng đầu 
năm 2022, các thị trường cung cấp 
sợi nguyên liệu chính cho Việt Nam 
đều giảm, trừ thị trường Thái Lan 
tăng 26,6% về lượng.

Đáng chú ý, lượng nhập khẩu 
sợi nguyên liệu từ thị trường Brazil 
tăng rất mạnh trong 7 tháng đầu 
năm 2022.

Về giá: Giá nhập khẩu sợi 
nguyên liệu trong tháng 7/2022 ở 
mức 3.177 USD/tấn, giảm 97 USD/
tấn so với tháng 6/2022 và tăng 54 
USD/tấn so với tháng 7/2021. Tính 
chung 7 tháng đầu năm 2022, giá 
sợi nguyên liệu nhập khẩu về Việt 
Nam đạt trung bình 3.105 USD/
tấn, tăng 14,9% so với cùng kỳ 
năm 2021.

Trong đó, giá sợi nguyên liệu 

nhập khẩu từ thị trường Malaysia 
đạt mức thấp nhất là 2.633 USD/
tấn; tiếp đến là từ Trung Quốc đạt 
2.865 USD/tấn… và giá nhập khẩu 
từ thị trường Hong Kong đạt mức 
cao nhất là 8.978 USD/tấn.

Đúng như dự báo trong các số 
bản tin trước, giá nhập khẩu sợi 
nguyên liệu đã giảm nhưng mức 
giảm không sâu. Dự báo trong 
những tháng cuối năm 2022 giá 

sợi sẽ tiếp tục điều chỉnh giảm 
nhưng vẫn giữ ở mức cao so với 
cùng kỳ năm 2021. 

Do giá nguyên liệu toàn cầu 
tăng cao chưa từng có khiến các 
nhà máy sản xuất sợi phải thu hẹp 
sản xuất trở lại. Một số thị trường 
xuất khẩu nhiều như Ấn Độ cho 
phép xuất khẩu bông và sợi sau khi 
nhu cầu trong nước được đáp ứng.

Nhập khẩu sợi của Việt Nam từ các thị trường trong tháng 7/2022

Nguồn: VITIC

Giá nhập khẩu sợi từ các thị trường trong tháng 7/2022

Nguồn: VITIC

Nguồn: VITIC
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2. Số liệu xuất khẩu

Tháng 8/2022, Việt Nam xuất khẩu 124,6 nghìn 
tấn xơ, sợi dệt các loại, trị giá 354,5 triệu USD 

tăng 13,1% về lượng và 9,9% về trị giá so với tháng 

trước; giảm 20,3% về lượng và giảm 26,3% về trị giá 
so với tháng 8/2021.

Xuất khẩu xơ, sợi trong tháng 8/2022 đạt 354,5 
triệu USD, tăng 9,9% so với tháng trước; xuất khẩu 
vải đạt 261 triệu USD, tăng 11,4%; xuất khẩu nguyên 

phụ liệu dệt may da giày đạt 199,9 triệu USD, tăng 
4,6%; xuất khẩu vải kỹ thuật giảm 2,5% so với tháng 
trước, trị giá 75,1 triệu USD.

Việt Nam xuất khẩu xơ, sợi trong tháng 8/2022 đạt 124,6 nghìn tấn, trị giá 354,5 triệu USD, tăng 13,1% 
về lượng và 9,9% về trị giá so với tháng trước.

Xuất khẩu hàng dệt may trong tháng 8/2022 đạt 4 tỷ USD, tăng 8,7% so với tháng trước. 
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Theo số liệu sơ bộ trong tháng 8/2022, xuất khẩu hàng dệt may đạt 4 tỷ USD tăng 8,7% so với tháng trước, 
tăng 50,8% so với cùng kỳ năm trước.

8 tháng năm 2022, Việt Nam xuất khẩu xơ, sợi 
đạt trị giá 3,45 tỷ USD, giảm 5,3% so với cùng kỳ 
năm trước; xuất khẩu vải đạt trị giá 1,93 tỷ USD, tăng 

20,1%; xuất khẩu nguyên phụ liệu dệt may da giày 
đạt 1,57 tỷ USD, tăng 20%; xuất khẩu vải kỹ thuật 
tăng 19,8%, trị giá 605,6 triệu USD.

Theo thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu 
xơ, sợi dệt của Việt Nam trong tháng 7/2022 đạt 

110,1 nghìn tấn, kim ngạch 322,5 triệu USD, giảm 
16,1% về lượng và giảm 20% về kim ngạch so với 
tháng 6/2022; giảm 37,3% về lượng và giảm 37,7% 

về kim ngạch so với tháng 7/2021.
Tính chung 7 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu mặt 

hàng xơ, sợi dệt của Việt Nam đạt 964,16 nghìn tấn, 
kim ngạch 3,097 tỷ USD, giảm 17,1% về lượng và 
giảm 2,1% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, đơn giá xuất khẩu trung bình mặt hàng 
xơ, sợi dệt của Việt Nam sang thị trường Hong Kong 
đạt mức cao nhất trong tháng 7/2022, đạt 14.855 
USD/tấn và giá xuất khẩu sang thị trường Anh đạt 
mức thấp nhất là 998 USD/tấn.

Với những dự báo không mấy tích cực về sản 
lượng bông Mỹ, dự báo giá bông thế giới sẽ vẫn 
tăng cao, điều này sẽ đẩy giá xuất khẩu xơ, sợi của  
Việt Nam thời gian tới.

Về giá: Trái ngược với đà tăng giá của giá bông 
thế giới, giá xuất khẩu mặt hàng xơ, sợi dệt của Việt 
Nam giảm trong những tháng gần đây. Cụ thể, giá 
xuất khẩu trung bình mặt hàng xơ, sợi dệt của Việt 
Nam trong tháng 7/2022 đạt 2.929 USD/tấn, giảm 

6,2% so với tháng 6/2022 và giảm 0,7% so với tháng 
7/2021. Tính chung 7 tháng đầu năm 2022, giá xuất 
khẩu trung bình mặt hàng xơ, sợi dệt của Việt Nam 
đạt 3.213 USD/tấn, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm 
2021.

2.1. Xuất khẩu xơ, sợi dệt các loại giảm trong 7 tháng đầu năm 2022

Nguồn: VITIC

Nguồn: VITIC
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Xuất khẩu mặt hàng xơ, sợi dệt 
của Việt Nam sang các thị trường 
nhìn chung đều giảm trong tháng 
7/2022 so với tháng 6/2022 cũng 
như so với tháng 7/2021, tuy 
vậy, xuất khẩu sang một số thị 
trường vẫn tăng như Philippines, 
Colombia, Italy, Anh.

Tính chung 7 tháng đầu năm 
2022, Việt Nam xuất khẩu xơ, sợi 
dệt nhiều nhất sang thị trường 
Trung Quốc, chiếm 45,3% tổng 
lượng và chiếm 46,6% tổng kim 
ngạch xuất khẩu mặt hàng này. Tuy 
vậy, xuất khẩu xơ, sợi dệt sang thị 
trường này giảm 31,1% về lượng 

và giảm 16,3% về kim ngạch trong 
7 tháng đầu năm 2022 so với cùng 
kỳ năm 2021. Trái lại, xuất khẩu xơ, 
sợi dệt của Việt Nam sang một số 
thị trường khác vẫn tăng trong 7 
tháng đầu năm 2022 so với cùng 
kỳ năm 2021 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 7/2022

Nguồn: VITIC

Thị trường xuất khẩu xơ, sợi dệt của Việt Nam trong tháng 7/2022

Nguồn: VITIC
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3. Báo cáo bông toàn cầu

3.1. Chuyển động giá

3.2. Tổng quan giá

Các chỉ số giá cơ bản dao động trái chiều 
trong tháng qua

Giá hợp đồng kỳ hạn tháng 12 NY/ICE tăng mạnh 
vào nửa sau tháng Tám, nhưng lại giảm 12% giá 
trị trong tuần cuối của tháng (từ 117 xuống 103 

xu/lb trong giai đoạn 29.8 và 2.9). Gần đây, giá bông 
đang được giao dịch trong khoảng 101 - 105 xu/lb.

Sau khi tăng liên tục trong tháng, chỉ số A đã giảm 
vào cuối tháng Tám, từ 134 xuống 122 xu/lb.

Chỉ số Bông Trung Quốc (CC 3128B) đang ở mức 
thấp nhất trong các chỉ số kể từ giữa tháng Tám. Giá 
bông đã giảm nhẹ trong thời gian gần đây, và chạm 
mức thấp nhất kể từ tháng Một 2021 (103 xu/lb, khi 
mà chỉ số A cao hơn chỉ số NY/ICE 26 xu/lb). Chỉ số CC 
dao động trong khoảng 15.650 – 16.000 RMB/tấn theo 
giá nội tệ trong tháng rồi. Đồng RMB giảm so với đồng 
USD, từ 6,75 sang 6,95 RMB/USD.

Giá bông giao ngay tại Ấn Độ (bông Shankar-6) 
đang là loại bông có giá cao nhất kể từ tháng Sáu (sau 
khi vượt qua Chỉ số A, bao gồm chi phí giao hàng đến 
Châu Á). Trong tháng rồi, giá bông giảm nhẹ, từ 158 
xuống 143 xu/lb theo giá ngoại tệ, tương đương từ 
96.000 xuống 89.000 INR/candy theo giá nội tệ. Đồng 
INR ổn định so với đồng USD, dao động ở khoảng  
80 INR/USD.

Giá bông giao ngay tại Pakistan tăng từ 102 xu/
lb lên 127 xu/lb vào cuối tháng Tám. Giá bông giảm 
xuống mức 117 xu/lb trong những giao dịch gần đây. 
Theo giá nội tệ, giá bông Pakistan tăng từ 18.000 lên 
22.000 PKR/maund. Đồng PKR giảm so với đồng USD, 
từ 215 sang 230 PKR/USD trong tháng qua.

Mối tương quan truyền thống 
giữa các chỉ số giá bông đã 
thay đổi trong những tháng 

gần đây. Chỉ số CC, thông thường 
sẽ thấp hơn chỉ số A khoảng  
15-20 xu/lb, đã trở thành chỉ số giá 
bông thấp nhất kể từ giữa tháng 8. 

Giá bông giao ngay Ấn Độ 
(Shankar-6), thông thường sẽ dao 
động gần với chỉ số kỳ hạn NY/ICE 
(kỳ hạn tháng 12 đang giao dịch ở 
mức 105 xu/lb), trở thành chỉ số giá 
bông cao nhất từ tháng Sáu (đang 
được giao dịch ở mức 143 xu/lb, dễ 
dàng vượt qua chỉ số A có bao gồm 
phí giao hàng đến Châu Á).

Giá bông Trung Quốc giảm so 
với các chỉ số giá bông khác có thể 

sẽ ảnh hưởng đến giao dịch thương 
mại bông nguyên liệu. Trung Quốc 
thường là nhà nhập khẩu bông lớn 
nhất thế giới về cả bông lẫn sợi. 
Tuy nhiên, giá bông nội địa thấp 
kích thích việc sử dụng bông và 
nguyên liệu nội địa, hạn chế nhập 
khẩu.

Trong vụ mùa rồi, các nhà máy 
cán bông Trung Quốc đã mua bông 
với giá cao. Những biến động về 
giá ở phía hạ nguồn chuỗi cung 
ứng đã gây trở ngại cho việc đưa 
bông đến nhà máy sợi. Kết quả là 
một lượng bông lớn (không thuộc 
chương trình dự trữ) được tích trữ 
tại đây. Lượng bông này tạo áp lực 
giảm giá bông Trung Quốc. Lệnh 

cấm của Mỹ đối với các mặt hàng 
có xuất xứ từ Tân Cương cũng là 
một yếu tố tác động khác, nhưng 
khi giá bông Trung Quốc thấp hơn 
các thị trường khác, tồn kho Trung 
Quốc có thể sẽ giảm khi mà nhập 
khẩu bông và sợi có khả năng giảm.

Trong giai đoạn Trung Quốc 
tích cực giảm tồn kho dự trữ 
(2015/16- 2018/19), nhập khẩu 
bông vào Trung Quốc giảm xuống 
mức 4,4 triệu kiện (2015/16). 

Trong giai đoạn sau đó, mức 
nhập khẩu cao nhất của Trung 
Quốc là 12,9 triệu kiện (trong 
vụ 2020/2021). Trung Quốc đã 
mua 7,8 triệu kiện bông trong vụ 
2021/22 và dự kiến sẽ nhập 9,0 
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triệu kiện trong vụ 2022/23. Sản 
lượng bông Mỹ vụ 2022/23 dự 
kiến sẽ thấp hơn vụ 2021/22 3,7 
triệu kiện. Nếu Trung Quốc nhập 
bông tương đương với giai đoạn 
2015/16, áp lực lên nguồn cung 
bông Mỹ đang eo hẹp sẽ được giải 
tỏa.

Nhập khẩu sợi vào Trung 
Quốc, cũng có liên quan đến sự 
cạnh tranh giữa giá bông nội địa và 
nhập khẩu, đã giảm. Theo số liệu 
mới nhất (tháng Bảy 2022), lượng 
sợi nhập khẩu đã giảm 41% so với 
cùng kỳ năm ngoái. 

Đây là mức nhập khẩu theo 
tháng thấp nhất trong 10 năm trở 
lại đây (kể từ năm 2012). Trung 

Quốc nhập khẩu sợi chủ yếu từ 
Việt Nam (48% thị phần trong vụ 
2021/22), và khi mà Trung Quốc 
giảm nhập khẩu, lượng bông nhập 
khẩu vào Việt Nam có thể sẽ giảm 
(đây là thị trường lớn thứ ba trên 
thế giới).

Những quan ngại khác bao 
gồm tình hình đóng cửa ở Trung 
Quốc, chi phí năng lượng tăng cao 
tại Châu Âu, và một số dấu hiệu chỉ 
ra rằng Ngân Hàng Trung Ương có 
thể sẽ tiếp tục tăng lãi suất. 

Mỹ, Châu Âu và Trung Quốc là 
các thị trường tiêu dùng lớn nhất 
thế giới về hàng may mặc giàu 
bông, và không có bất kỳ diễn biến 
nào ở trên là có lợi cho nguồn cầu 

hàng may mặc bán lẻ.
Những quan ngại về cầu cùng 

với tình hình lũ lụt tại Pakistan có 
khả năng là nguyên nhân dẫn đến 
giá bông giảm mạnh trong tuần 
trước. Khi đối sánh với tình hình 
nhập khẩu bông và sợi hạn chế tại 
Trung Quốc, những quan ngại về 
lượng cầu bán lẻ có thể làm giải 
tỏa áp lực về nguồn cung hạn chế. 
Tuy nhiên, với tình hình thị trường 
đang biến động mạnh. Tình hình 
bất ổn vẫn có thể tiếp diễn khi mà 
thị trường đang cố thiết lập điểm 
cân bằng giữa tồn kho xuất khẩu 
và lượng cầu đang có xu hướng 
giảm.
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Trụ sở
Lầu 15, tháp B, Tòa nhà Viettel, 285 CMT8, P.12, Q.10, TP.HCM

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

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

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


