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ĐIỂM TIN TIN CHUYÊN NGÀNH

TIN TRONG NƯỚC

TIN QUỐC TẾ

 � Giá nhập khẩu bông nguyên liệu giảm nhẹ trong tháng 9/2022

 � Dự báo giá nhập khẩu xơ nguyên liệu sẽ tiếp tục giảm

 � Giá nhập khẩu sợi nguyên liệu giảm mạnh

 � Giá xuất khẩu xơ, sợi dệt giảm tháng thứ tư liên tiếp

 � Việt Nam chiếm bao nhiêu phần trăm tài sản ròng toàn cầu?

 � Kỷ lục xuất nhập khẩu 620 tỷ USD, sắp bằng cả năm 2021

 � Bộ Tài chính dự báo CPI bình quân năm 2022 tăng từ 3,27-3,51%

 � Những xu hướng denim toàn cầu chính cho năm 2023

 � Biến động giá bông khiến thế giới lo ngại

 � Sản lượng bông Ấn Độ tăng 15%

 � Các nhà máy sản xuất khăn tắm và khăn trải giường đóng cửa ở Pakistan

 � Ấn Độ nhập khẩu sợi cotton của Trung Quốc tăng sau lệnh cấm của Mỹ đối với các sản phẩm từ 
Tân Cương

 � Số hóa sẽ giúp tăng sản lượng như thế nào

 � Tiêu dùng có trách nhiệm là gì?

 � WTO hạ dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu năm 2023

Những xu hướng denim toàn cầu chính cho năm 2023

Nếu có bất cứ thứ gì duy trì 
được sự nổi tiếng của nó qua 
thời gian dài của đại dịch, thì 

đó chính là món đồ thời trang chủ 
lực: quần jean denim. Không chỉ 
ở Mỹ, mà ở các nước trên thế giới, 
quần denim vẫn tiếp tục là một 
phong cách phổ biến. Và trong khi 
người tiêu dùng quốc tế có nhiều 
cảm nhận giống nhau về denim, 
các quốc gia cũng có những sở 
thích riêng và cách chi tiêu có kế 
hoạch có thể liên quan đến nhiều 
thương hiệu denim phổ biến trong 
danh mục này.

Đầu năm nay, Tập đoàn NPD 

đã công bố khai mạc Giải thưởng 
Hiệu suất Bán lẻ Denim, thể hiện 
tình yêu sâu sắc dành cho quần 
jean denim.

Susan Merrill, chủ tịch mảng 
quần áo thời trang của NPD Group, 
cho biết: “Quần jean là một trong 
những sản phẩm may mặc đầu tiên 
phục hồi sau năm 2020, khi người 
tiêu dùng tìm kiếm cách làm mới 
tủ quần áo và háo hức với những 
xu hướng thời trang mới nhất quay 
trở lại đời sống công chúng.  Bằng 
cách cung cấp nhiều kiểu dáng và 
lựa chọn khác nhau đáp ứng nhu 
cầu của người tiêu dùng về những 

sản phẩm may mặc thoải mái, các 
nhà sản xuất jean tiếp tục dẫn đầu 
trong việc đổi mới.”

Maria Rugolo, nhà phân tích 
ngành công nghiệp may mặc tại 
NPD, cho biết người tiêu dùng 
đang thay đổi hình ảnh bởi vì họ 
đã dành quá nhiều thời gian ở nhà 
trong thời gian xảy ra đại dịch và 
họ muốn thứ gì đó mà họ chưa có 
trong tủ quần áo. 

Kể từ khi COVID bắt đầu, 37% 
người tiêu dùng trên toàn thế giới 
nói rằng họ đang mặc nhiều quần 
jean denim hơn trước đây, theo 
Khảo sát Denim Toàn cầu. 

Theo Statista, thị trường jean denim toàn cầu dự kiến sẽ tăng từ 64,5 tỷ USD vào năm 2022 lên 
khoảng 76,1 tỷ USD vào năm 2026. Công ty dữ liệu người tiêu dùng cho biết mức tăng dự kiến này 
“không có gì đáng ngạc nhiên” khi toàn bộ thị trường vải denim cũng sẽ phát triển.



Bản tin tháng 10-2022 Bản tin tháng 10-2022

4 5https://vietnamyarnprice.com

https://vietnamyarnprice.com

www.vcosa.org.vn

www.vcosa.org.vn

Gần một nửa (49%) mặc quần 
jean với mức độ tương tự như trước 
đây, trong khi chỉ 14% mặc chúng 
ít hơn. Một nửa người tiêu dùng 
Mexico (50%) đang mặc nhiều vải 
denim hơn và hơn một nửa (53%) 
người tiêu dùng Trung Quốc cũng 
đang làm như vậy. Con số này 
nhiều hơn đáng kể so với số lượng 
người tiêu dùng Mỹ (34%).

Đáng chú ý, theo Khảo sát 
Denim Toàn cầu, 82% người tiêu 
dùng trên toàn thế giới cho rằng 
cotton là loại sợi ưa thích của họ 
cho denim. Tiếp theo là polyester 
với 10% và rayon với 8%. Ở Ý, mức 
độ ưa thích đối với cotton cao hơn 
đáng kể ở mức 91%.

So với sợi nhân tạo, người tiêu 
dùng trên khắp thế giới nói rằng 
quần jean làm từ cotton có chất 

lượng cao nhất (72%), chân thực 
(70%), mềm mại (68%), đáng tin 
cậy (68%), thoải mái (67%), bền 
lâu nhất (66%), thoáng khí (66%) 
và bền vững (66%), theo Khảo sát 
Denim Toàn cầu.

Người tiêu dùng Mexico rất 
nhiệt tình với denim. Theo Khảo 
sát Denim Toàn cầu, họ sở hữu 
trung bình 16 chiếc quần jean 
denim, nhiều nhất so với bất kỳ 
quốc gia nào. Ngoài ra, hầu hết 
người Mexico (55%) có kế hoạch 
mua nhiều vải denim hơn trong 
năm nay và 41% dự định mua số 
lượng tương tự như năm ngoái. Chỉ 
4% mong đợi mua ít hơn. Đứng 
thứ hai là Ấn Độ với trung bình 12 
chiếc quần jean denim. Năm nay, 
52% có kế hoạch mua nhiều hơn 
- cao nhất trong số các quốc gia 

được khảo sát, trong khi 44% có kế 
hoạch mua số lượng như thường lệ 
và 4% dự định mua ít hơn. 

Ngược lại, người tiêu dùng ở 
Anh sở hữu trung bình 7 chiếc, con 
số ít nhất so với bất kỳ người tiêu 
dùng nào. Chỉ 29% dự định mua 
nhiều hơn trong năm nay, trong khi 
60% dự định mua số lượng tương 
tự và 11% dự định mua ít hơn.

Ở phần còn lại của thế giới (Mỹ, 
Đức, Tây Ban Nha, Hà Lan, Pháp, Ý 
và Trung Quốc), người tiêu dùng sở 
hữu trung bình 10 chiếc quần jean, 
theo Khảo sát Denim toàn cầu. Một 
phần ba (33%) dự định mua nhiều 
vải denim hơn trong năm nay, 57% 
dự kiến mua nhiều như những năm 
trước và 8% dự kiến mua ít hơn.

Những người tiêu dùng tìm 
kiếm phong cách mới cũng sẽ tìm 
thấy một loạt các điểm mới lạ tại 
Coterie show.

Julian Medina, chủ tịch của 
Current Elliott, cho biết chúng tôi 
có quần jean painters, quần jean 
cargos và quần jean ống rộng. 
Người mua quan tâm đến cạp quần 
cao hơn và quần vừa vặn.

Theo Randi Goldman, chủ 
tịch bộ phận bán hàng, đối với 
Driftwood Denim có trụ sở tại New 
York, đó là tất cả về thêu và sự mới 
lạ.

“Chúng tôi có một vài nhóm 
người thực sự thích những bức 
tranh thêu màu sắc rực rỡ của 
chúng tôi“, Goldman nói và cho 
biết thêm rằng thương hiệu này 
phục vụ cho phụ nữ trong độ tuổi 
từ 30 đến 75. ”Ống rộng đang là 
xu hướng và chúng tôi làm rất tốt 
quần ống loe. So với những gì được 
bán trước và trong đại dịch, bây giờ 
tất cả mọi người đang tìm kiếm một 
cái gì đó khác biệt. Đồ basic thì hết 
mốt rồi, cứ mới lạ là mốt”.

Trích: Sourcing Journal 
Ngọc Trâm biên dịch

Biến động giá bông khiến thế giới lo ngại

Nhu cầu bông toàn cầu 
dự kiến sẽ tăng 2% vào 
năm 2022, do sự phục 

hồi tiêu dùng từ các ngành hạ 
nguồn như dệt và may mặc;  
tuy nhiên, tình trạng thiếu container 
vận chuyển, chậm trễ giao hàng 
và giá cước vận chuyển đường 
biển cao được cho là sẽ kìm hãm  
nhập khẩu. 

Nhu cầu toàn cầu phục hồi 
mạnh mẽ trong bối cảnh sản lượng 
giảm ở các khu vực sản xuất chính, 
như Ấn Độ, Mỹ, Pakistan, Brazil và 
Thổ Nhĩ Kỳ, trong mùa trước đã 
làm giảm dự trữ hàng tồn kho cho 
vụ 2021/22, vốn được dự báo sẽ 
giữ giá cao, trong khi những lo ngại 
về năng suất gần đây ở Mỹ và Ấn 
Độ đã làm dấy lên lo ngại về khả 
năng cung ứng toàn cầu thấp hơn.

Nguồn cung bông thấp hơn dự 
kiến của Mỹ có khả năng làm giảm 
khối lượng xuất khẩu, do đó hạn 
chế khả năng cung cấp toàn cầu, 

với các lô hàng đã phải đối mặt với 
sự gián đoạn do các vấn đề hậu 
cần. Điều này có thể buộc các nhà 
máy ở các khu vực tiêu thụ lớn phải 
sử dụng nguồn dự trữ nội địa của 
họ.

Xung đột Nga-Ukraine có tác 
động tiêu cực

Sự leo thang gần đây của xung 
đột Nga-Ukraine được cho là có tác 
động tiêu cực đến thị trường bông. 
Trong khi đó, chi tiêu tiêu dùng 
giảm và nhu cầu tiêu thụ bông của 
các nhà máy dự kiến sẽ làm trầm 
trọng thêm các yếu tố cản trở nhu 
cầu hiện nay, chẳng hạn như lạm 
phát cao, lãi suất tăng và việc rút 
các gói kích thích. 

Ngoài ra, các nhà máy dự kiến 
sẽ thực hiện một cách tiếp cận thận 
trọng trong bối cảnh nhu cầu toàn 
cầu không chắc chắn và có thể 
giảm đơn đặt hàng bông, điều này 
có thể thúc đẩy tồn kho.

Sản lượng giảm ở Trung Quốc, 
Ấn Độ và Mỹ

Trong vụ 2021/22, sản lượng 
bông của Trung Quốc ước tính sẽ 
giảm 8,5% do diện tích bông trong 
nước hiện tại và sản lượng giảm lần 
lượt là 4,6% và 4%. Ngoài ra, nhập 
khẩu giảm có thể dẫn đến giảm 
tồn kho nội địa ở Trung Quốc - dự 
trữ bông ở Trung Quốc dự kiến sẽ 
giảm 7,8%, do xuất khẩu của Mỹ 
nhìn chung bị thắt chặt. 

Nguồn cung bông ở Ấn Độ 
được dự báo sẽ giảm 6,9% trong 
vụ 2021/22 do sản xuất trong 
nước bị thắt chặt do diện tích giảm, 
cộng với gió mùa thất thường và 
dịch hại ở các vùng trồng bông chủ 
chốt trong năm 2021, có thể làm 
giảm sản lượng. 

Nguồn cung bông của Mỹ 
ước tính sẽ giảm 4,9% trong vụ 
2021/22 do số dư kho mở giảm 
mạnh 56,6% và sản lượng bông 

Thị trường bông toàn cầu dự 
kiến sẽ bị thắt chặt nguồn cung 
vào vụ 2021/22, với nguồn cung 
ước tính thấp hơn 1,2%, trong đó 
dự trữ giảm 4,9%.
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trong nước phục hồi thấp. Sản 
lượng bông của Mỹ được dự báo sẽ 
phục hồi 20,6% trong vụ 2021/22 
do diện tích. 

Tuy nhiên, dự báo mùa vụ 
này vẫn thấp hơn nhiều so với  
mức trung bình 5 năm đối với bông 
Mỹ, sau khi vụ mùa năm ngoái 
giảm 26,6%. Ngoài ra, thời tiết khô 
hạn và điều kiện nắng nóng khắc 
nghiệt ở các vùng sản xuất bông 
quan trọng của Texas được dự báo 

sẽ làm giảm sản lượng trong mùa 
này, hạn chế sản lượng hơn nữa.

Trồng bông có phải là một triển 
vọng sinh lợi?

Tổng công ty Bông của Ấn Độ, 
một cơ quan chính phủ Ấn Độ, dự 
kiến sản lượng bông trong nước sẽ 
tăng 15% trong vụ 2022-23 lên 
36.000.000 kiện với 170kg mỗi 
kiện. Tuy nhiên, niên vụ sản xuất 
bông bắt đầu từ tháng 10/2022 và 

kết thúc vào tháng 9/2023 dễ bị 
ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt 
có thể ảnh hưởng xấu đến vụ mùa. 

Diện tích trồng bông của Ấn Độ 
đã tăng 8% kể từ tháng 5/2022, do 
giá mỗi candy tăng lên, nhiều nông 
dân đang chọn trồng bông thay vì 
ngũ cốc lương thực.

Nguồn: Fashionating World 
Ngọc Trâm biên dịch

Sản lượng bông của Ấn Độ 
trong vụ 2022-2023 sẽ cao 
hơn 15% so với năm trước. 

Điều này là do diện tích gieo sạ 
tăng 8%, điều kiện thời tiết thuận 
lợi, mùa màng thuận lợi. Sự không 
chắc chắn về điều kiện thời tiết cho 
vụ thu hoạch bông đã giảm bớt vào 
cuối tháng 9.

Trong mười lăm ngày đầu 
tiên của tháng hiện tại, dự báo về 
những trận mưa lớn ở Maharashtra 
và Gujarat đã làm dấy lên lo ngại 
về vụ thu hoạch. Một số khu vực 

của Maharashtra và Gujarat đã 
nhận được những trận mưa lẻ tẻ 
vào tuần cuối cùng của tháng 9, 
nhưng không có lượng mưa quá 
lớn có thể đe dọa vụ thu hoạch. 
Mưa cũng xảy ra ở miền bắc Ấn Độ 
khi vụ mùa chuẩn bị thu hoạch. Tuy 
nhiên, ngoại trừ ảnh hưởng nhỏ ở 
các khu vực của Haryana, miền bắc 
Ấn Độ không bị thiệt hại lớn. 

Năm ngoái, vụ bông ở miền 
Bắc Ấn Độ bị thiệt hại nặng do 
các bệnh như sâu hồng, do mưa 
gió mùa muộn gây ra. Năng suất 

cây trồng cũng giảm ở Gujarat và 
Maharashtra.

Năm nay, chưa có dự báo nào 
về mối đe dọa đối với vụ thu hoạch. 
Lượng bông đến Bắc Ấn Độ, bao 
gồm Punjab, Haryana, Thượng 
Rajasthan và Hạ Rajasthan, đang 
tăng đều đặn. Giá bông mới đã 
giảm mạnh ở miền Bắc Ấn Độ, mặc 
dù lượng hàng đến muộn và tình 
trạng khan hiếm kéo dài trước vụ 
thu hoạch mới.

Nguồn: Fashionating World 
Ngọc Trâm biên dịch

Các nhà máy dệt may nhỏ 
của Pakistan, nơi sản xuất 
các sản phẩm từ khăn trải 

giường đến khăn tắm chủ yếu cho 
người tiêu dùng ở Mỹ và châu Âu, 
bắt đầu đóng cửa sau khi lũ lụt tàn 
phá quét sạch cây bông.

Khurram Mukhtar, chủ tịch 
Hiệp hội các nhà xuất khẩu dệt 
may của Pakistan, cho biết có tới 
100 nhà máy nhỏ đã phải đóng cửa 
do thiếu bông chất lượng, chi phí 
nhiên liệu cao và không thu được 
các khoản thanh toán từ người 
mua ở các khu vực bị ảnh hưởng 
bởi lũ lụt. Ông nói, các công ty lớn 
cung cấp cho các công ty toàn cầu 
như Nike, Adidas, Puma và Target 
không bị ảnh hưởng nặng nề vì họ 
có đủ hàng tồn kho.

Đây là đòn giáng nặng nề đối 
với quốc gia Nam Á, vốn đang 
vật lộn với lạm phát cao và dự trữ 

ngoại hối sụt giảm. Việc đóng cửa 
các công ty như AN Textile Mills 
Ltd., Shams Textile Mills Ltd., JA 
Textile Mills Ltd. và Asim Textile 
Mills Ltd. có thể làm trầm trọng 
thêm tình hình việc làm và ảnh 
hưởng đến thu nhập xuất khẩu của 
nước này. Ngay cả những công ty 
lớn hơn cũng đang phải đối mặt 
với một giai đoạn khó khăn: nhu 
cầu đối với các sản phẩm của họ 
dự kiến sẽ giảm khoảng 10% vào 
tháng 12 do sự tăng trưởng chậm 
lại ở châu Âu và Mỹ, Mukhtar cho 
biết.

Do “thị trường suy thoái bất 
ngờ và không có sẵn bông chất 
lượng tốt” sau mưa lớn và lũ lụt, 
các nhà máy của công ty đã phải 
tạm thời đóng cửa, AN Textile có 
trụ sở tại Faisalabad cho biết trong 
một tuyên bố rộng rãi vào đầu 
tháng.

Mukhtar cho biết sản lượng 
bông ở Pakistan có thể giảm xuống 
6,5 triệu kiện (170kg/kiện) trong 
năm kể từ tháng 7, so với mục tiêu 
11 triệu kiện. Điều đó có thể buộc 
nước này phải chi khoảng 3 tỷ USD 
để nhập khẩu bông từ các nước như 
Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ, Đông và 
Tây Phi và Afghanistan, ông Gohar 
Ejaz, chủ tịch Hiệp hội các nhà máy 
dệt của Pakistan cho biết. Khoảng 
30% năng lực sản xuất hàng dệt 
may xuất khẩu của Pakistan đã 
bị cản trở bởi tình trạng thiếu hụt 
năng lượng và bông, Ejaz cho biết.

Ngành dệt may Pakistan, xuất 
khẩu khoảng 60% sản lượng, cũng 
đang đối mặt với nhu cầu thấp trên 
thị trường nội địa do điều kiện kinh 
tế còn yếu kém. Tổng sản phẩm 
quốc nội ước tính đã giảm một nửa 
so với mức 5% của năm tài chính 
kết thúc vào tháng 6, sau trận lũ 
lụt gây thiệt hại khoảng 30 tỷ USD. 
Vào tháng 8, Pakistan đã nhận 
được khoản vay 1,1 tỷ USD từ Quỹ 
Tiền tệ Quốc tế để tránh một vụ vỡ 
nợ sắp xảy ra.

Nguồn: Bloomberg 
Ngọc Trâm biên dịch

Sản lượng bông Ấn Độ tăng 15%

Các nhà máy sản xuất khăn tắm và khăn trải giường 
đóng cửa ở Pakistan

Việc đóng cửa nhà máy nêu bật những thách thức mà ngành 
công nghiệp bông sử dụng khoảng 10 triệu lao động, chiếm 8% 
nền kinh tế và chiếm hơn một nửa thu nhập xuất khẩu của đất 
nước đang phải đối mặt. Những trận lũ lụt gần đây đã nhấn chìm 
một phần ba diện tích Pakistan, giết chết hơn 1.600 người và làm 
hư hại khoảng 35% diện tích cây bông.

Một trang trại trồng bông trong vùng nước ngập lụt ở tỉnh Sindh 
vào đầu tháng 9. (Asim Hafeez / Bloomberg)
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Nhập khẩu sợi cotton của Ấn 
Độ (mã HS 5205) từ Trung 
Quốc đã tăng gấp nhiều 

lần trong thời gian gần đây. Sự 
gia tăng nhập khẩu đang được 
cảm nhận trên thị trường nội địa 
và công cụ phân tích thị trường 
TexPro của Fibre2Fashion cũng chỉ 
ra điều tương tự. Theo các nguồn 
tin thương mại, hàng nhập khẩu 
rẻ hơn khoảng 20%, nhưng khối 
lượng vẫn ở mức thấp.

Về khối lượng, nhập khẩu sợi 
cotton của Ấn Độ từ Trung Quốc 
tăng gấp 4 lần trong tháng 6 so 
với tháng 5 năm 2022 và ghi nhận 
mức tăng nhẹ so với tháng trước 
trong tháng 7 năm 2022. Nhập 
khẩu tăng từ 32.765 kg trị giá 
67.023 USD trong tháng 5 lên 
151.962 kg đối với giá trị 754.000 
USD vào tháng 6 năm nay. Theo 
TexPro, nhập khẩu ở mức 187.928 
kg sợi cotton, trị giá 728.000 USD 
vào tháng 7 năm 2022.

Cần lưu ý rằng Mỹ đã áp đặt 
lệnh cấm đối với bông và các sản 
phẩm bông được sản xuất ở Tân 
Cương do các cáo buộc vi phạm 
nhân quyền và lao động cưỡng 
bức trong khu vực. Lệnh cấm có 

hiệu lực vào tháng 6 năm 2022.  
Giá bông và sợi cotton đã giảm 
mạnh ở Trung Quốc sau lệnh cấm.

Nhập khẩu sợi cotton từ Trung 
Quốc sang Ấn Độ ở mức 13.399 
kg (14.982 USD) trong tháng 4, 
14.318 kg (67.924 USD) trong 
tháng 3 và 36.307 kg (221.872 
USD) vào tháng 2 năm 2022, theo 
TexPro. 

Trên cơ sở hàng năm, nhập 
khẩu sợi cotton của Ấn Độ từ 
Trung Quốc ở mức 414.868 kg 
(2,348 triệu USD) vào năm 2021, 
577.172 kg (2,515 triệu USD) vào 
năm 2020, 806.298 kg (3,732 
triệu USD) vào năm 2019 và 
1.659.287 kg (7,997 triệu USD) 
vào năm 2018. Lượng nhập khẩu 
lên tới 466.623 kg (1,916 triệu 
USD) trong thời gian từ tháng 1 
đến tháng 7 năm nay.

Theo các nguồn tin thị trường, 
giá sợi cotton sản xuất tại Trung 
Quốc đổ bộ thấp hơn giá trong 
nước khoảng 20%. Sợi cotton phải 
chịu mức thuế hải quan cơ bản 
khoảng 18% cộng với các loại thuế 
khác, trong khi sợi cotton của Trung 
Quốc rẻ hơn mặc dù đã bị áp thuế.

Một số nguồn tin cho biết, sợi 

cotton đang được ngành tiêu dùng 
nhập khẩu, cho thấy ngành dệt 
đang nhập sợi cotton của Trung 
Quốc. Do đó, sản phẩm không 
được bán trên thị trường, mà đi 
thẳng vào ngành công nghiệp tiêu 
dùng.

Tuy nhiên, thị trường không lo 
lắng về hàng nhập khẩu, do lượng 
hàng này tương đối thấp. Một 
thương nhân từ Tiruppur nói với 
Fibre2Fashion: “Lượng hàng nhập 
khẩu hàng tháng vẫn chưa đáng 
báo động. Chính phủ sẽ không cho 
phép sợi cotton Trung Quốc tràn 
ngập trong bối cảnh vụ mùa mới 
đang đến gần.”

Nguồn:  Fibre2Fashion 
Ngọc Trâm biên dịch

Khi thế giới đi theo khoảng 
cách vật lý, người tiêu dùng 
ít có khả năng ghé thăm các 

cửa hàng truyền thống hơn. Nền 
kinh tế không tiếp xúc này đang 
đưa thương mại điện tử và tự động 
hóa lên một tầm cao mới. 

Với số lượng ngày càng tăng 
người tiêu dùng sử dụng Internet 
trên toàn cầu, điều này chỉ cho 
thấy rằng các công ty phải phát 
triển nhiều chiến lược và kết hợp 
phương pháp tiếp cận đa kênh vào 
các mô hình kinh doanh của họ.

Giống như nhiều ngành công 
nghiệp khác, ngành công nghiệp 
may mặc đang trải qua sự thay đổi 
quy mô lớn do sự phát triển của 
công nghệ và tác động trực tiếp 
của nó đến hành vi của người tiêu 
dùng. Do đó, ngành công nghiệp 
may mặc đã buộc phải chấp nhận 
số hóa và một số xu hướng đã 
xuất hiện cùng với xu hướng bình 
thường mới, làm cho phân tích và 
kỹ thuật số trở nên quan trọng.

Ngày nay, vô số thương hiệu 
bán lẻ mang đến cho khách hàng 
trải nghiệm mua sắm liền mạch từ 

trực tuyến đến tại cửa hàng để cải 
thiện trải nghiệm người dùng. Số 
hóa không chỉ giới hạn ở kênh bán 
hàng và giúp các công ty thích ứng 
với các hoạt động, quy trình sản 
xuất và cấu trúc chi phí hiệu quả và 
chuyển đổi từng bước của chuỗi giá 
trị tốt hơn, nhanh hơn và có lợi hơn.

Cuộc khủng hoảng COVID-19 
rõ ràng đã là một động lực thúc 
đẩy các nhà lãnh đạo trong ngành 
về khả năng và sự sẵn sàng đầu 
tư của họ. Sản xuất hàng may 
mặc, ngoại trừ một số công ty 
lớn, có cách làm việc rất lộn xộn.  
Thực tế lại khác khi áp dụng công 

Ấn Độ nhập khẩu sợi cotton của Trung Quốc tăng 
sau lệnh cấm của Mỹ đối với các sản phẩm từ Tân Cương

Số hóa sẽ giúp tăng sản lượng như thế nào 

Những người trong ngành 
cho biết, sợi cotton của Trung 
Quốc, mặc dù được sản xuất 
từ bông ở vùng Tân Cương, 
có thể được tiêu thụ cho các 
sản phẩm được sản xuất cho 
thị trường nội địa và quốc tế 
không phải Mỹ.

Số hóa đã trở thành lối sống của nhiều người và là yếu tố thay đổi cuộc chơi của nhiều 
ngành công nghiệp, đặc biệt là với đại dịch đang chạm đáy. Nó đã giúp các công ty, từ các 
nhà bán lẻ đến đa thương hiệu, tiếp tục hoạt động duy trì kinh doanh trong suốt cả năm.
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nghệ mới trong các doanh nghiệp 
vừa và nhỏ.

Từ công thái học đến sản xuất, 
thiết kế bố trí nhà máy, quản lý 
hàng tồn kho, khả năng hiển thị 
chuỗi cung ứng và hơn thế nữa, các 
giải pháp hiện có trên thị trường 

phải được sử dụng.
Chúng ta biết rằng các công cụ 

sản xuất khác nhau được sử dụng 
để cải tiến sản xuất; tuy nhiên, 
nhiều nhà máy gặp khó khăn trong 
việc triển khai và sử dụng các công 
cụ này. Mặc dù ban lãnh đạo nhấn 

mạnh tầm quan trọng của tự động 
hóa và tác động tích cực của nó 
đối với lĩnh vực này, và hỗ trợ điều 
phối, bán hàng và thậm chí cả dịch 
vụ khách hàng, hầu hết các nhà 
điều hành đều không chuẩn bị cho 
sự thay đổi.

Với phần mềm nhập dữ liệu 
thời gian thực, bạn có thể xem dây 
chuyền sản xuất của từng nhà máy 
từ mọi nơi, đưa ra các quyết định 
quan trọng theo năng lực sản xuất 
và KPI, đưa doanh nghiệp của bạn 
lên một tầm cao hơn. 

Một số thương hiệu đã giới 

thiệu các hệ thống tự động hóa 
nhỏ để cải thiện trải nghiệm  
người dùng.

Ví dụ: Lenskart cung cấp chế 
độ xem 3D của khuôn mặt với 
kính để giúp người dùng hiểu được 
khung hoặc kính nào phù hợp với 
họ nhất. Ngoài ra, Ấn Độ cũng sắp 

có biểu đồ kích thước cho từng cơ 
thể. Hay Gucci gần đây đã bán đôi 
giày thể thao ảo đầu tiên của mình 
với giá 17,99 USD.

Vấn đề là gì? Đơn giản là kỹ 
thuật số.

Nguồn:  Texcoms 
Ngọc Trâm biên dịch

Và lợi ích là vô tận:
 Ŝ Các máy trạm được thiết kế công thái học có lợi cho sức 

khỏe và sản xuất - ví dụ như hệ thống ETON giúp quá 
trình lưu thông mà không cần nhiều thao tác của con 
người và có thể đưa sản phẩm có hình dạng hoàn hảo đến 
khu vực vận chuyển.

 Ŝ Giảm thiểu công việc giấy tờ và sai sót của con người 
thông qua các công cụ tự động hóa - ví dụ: máy quét mã 
vạch/mã QR để theo dõi các quy trình sản xuất từ cắt đến 
kho vận chuyển và từ bàn kiểm tra ở dây chuyền sản xuất 
cuối đến trụ sở chính mà không có bất kỳ lỗi nào trong 
quá trình truyền dữ liệu.

 Ŝ Poka Yoke là thuật ngữ tiếng Nhật, có nghĩa là phòng 
ngừa sai lỗi hay chống sai lỗi, được phát triển bởi nhà tư 
vấn quản lí Shigeo Shingo như một phần của hệ thống 
sản xuất Toyota. Mục đích của Poka Yoke là để loại bỏ các 
khuyết tật sản phẩm bằng cách ngăn ngừa, sửa chữa hoặc 
cảnh báo kịp thời khi chúng xảy ra. Poka Yoke có thể ứng 
dụng cho bất cứ vị trí nào hoặc quá trình nào có nguy cơ 
xảy ra lỗi, trong sản xuất, đến bộ phận hoàn thiện.

 Ŝ Từ phương pháp quản lý Kanban, giờ đây Kanban kỹ thuật 
số, chúng ta có thể xử lý WIP trên từng dây chuyền sản 
xuất và đáp ứng ngày giao hàng mà không bị tổn thất. Nó 
cũng có thể giúp đáp ứng KPI của nhà máy và cải thiện 
hiệu suất giờ công, hiệu suất dây chuyền và hiệu suất của 
nhà máy để giúp tiết kiệm chi phí may mặc.

Chủ nghĩa tiêu dùng gắn liền 
với việc trả một số tiền nhất 
định cho hàng hóa mà bạn 

chọn với tư cách là người tiêu dùng. 
Thường thì số tiền này được xác 
định trước và người tiêu dùng trả 

tiền để mua những gì họ muốn. Tuy 
nhiên, gần đây, các chủ đề lớn hơn 
như các vấn đề môi trường đang 
thu hút sự chú ý, và chủ nghĩa tiêu 
dùng đang thay đổi. Khái niệm về 
chủ nghĩa tiêu dùng đang thay đổi. 

Khái niệm mua những gì bạn thích 
không còn được coi là con đường 
tốt nhất cho người tiêu dùng. Và đó 
ngày càng được định nghĩa là tiêu 
dùng có trách nhiệm.

Chất thải dệt, và thậm chí 
cả quần áo cũ của chúng ta, cuối 
cùng sẽ được đưa vào các bãi chôn 
lấp gây ra những hiểm họa lớn 
về môi trường. Điều này phá vỡ 
sự cân bằng giữa tự nhiên và con 
người, khiến chúng ta phải gánh 
chịu những tác động tiêu cực của 

ô nhiễm và các nguyên nhân liên 
quan của nó. 

Do đó, để khôi phục lại sự 
cân bằng này, chúng ta phải giảm 
lượng tiêu thụ của mình. Điều này 
có nghĩa là chúng ta phải giảm chu 
kỳ tiêu dùng của mình. Điều này 
liên quan trực tiếp đến việc mua 

quần áo chất lượng tốt hơn và sử 
dụng được lâu. 

Ngoài ra, hãy tái sử dụng quần 
áo đã qua sử dụng càng nhiều càng 
tốt. Nhưng để khôi phục lại sự cân 
bằng môi trường, chúng ta cần tiêu 
dùng một cách có trách nhiệm.

 

Tại sao cần phải điều chỉnh cách tiêu dùng có trách nhiệm?

Tiêu dùng có trách nhiệm là gì?

Khái niệm về chủ nghĩa tiêu dùng đang thay đổi. Khái niệm mua 
những gì bạn thích không còn được coi là con đường tốt nhất cho người 
tiêu dùng. Và đó ngày càng được định nghĩa là tiêu dùng có trách nhiệm.
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• Đầu tiên là mua sắm ít hơn. Đây không phải là 
một điều dễ dàng thực hiện và cần phải luyện tập 
rất nhiều để chống lại sự thôi thúc nhặt những 
thứ không cần thiết. Nếu lên kế hoạch tiêu dùng, 
bạn chỉ có thể mua những thứ mình cần. Bằng 
cách đó, chúng ta có thể giảm bớt nguy cơ gây ô 
nhiễm môi trường không cần thiết.

• Quản lý tài nguyên của bạn. Khi bạn mua một 
thứ gì đó, hãy xem nhãn của nó và cố gắng tìm 
hiểu thêm về các quy trình sản xuất. Điều quan 
trọng là phải biết câu chuyện phía sau và ghi nhớ 
nó khi mua sắm một bộ quần áo. Điều này sẽ 
giúp bạn đầu tư vào một chuỗi cung ứng minh 
bạch và loại trừ bối cảnh đầu tư vào một thứ gì 
đó được sản xuất thông qua chuỗi cung ứng có 
vấn đề, khai thác tài nguyên.

• Nói không với đồ nhựa. Mua thứ gì đó từ một 
thương hiệu slow fashion (mô hình sản xuất thời 
trang chất lượng cao, với công suất thấp và tập 
trung vào tính bền vững của sản phẩm), có nghĩa 
là bạn chỉ nhận một nửa trách nhiệm với tư cách 
là người mua có trách nhiệm. Mặt khác, khi bạn 
từ chối túi ni lông tại một cửa hàng bán lẻ hoặc 

nói không với bao bì độc hại của một thương hiệu 
mà bạn mua sắm, bạn đã tiến một bước trong 
công việc của mình với tư cách là một người mua 
có trách nhiệm.

• Mua sắm tại địa phương. Là một người tiêu dùng 
có trách nhiệm, công việc của bạn là tin tưởng 
chuỗi cung ứng địa phương và theo dõi sự phát 
triển của hệ sinh thái gần nhà hơn. Đây cũng là 
trách nhiệm của bạn, cùng với việc nỗ lực giảm 
thiểu hoặc kiểm soát ô nhiễm và can thiệp vào tài 
nguyên. Vì vậy, hãy đầu tư vào các thương hiệu 
địa phương để thúc đẩy chuỗi cung ứng và quy 
trình sản xuất của họ, từ đó giúp nền kinh tế địa 
phương của bạn phát triển mạnh mẽ.

• Khuyến khích người khác theo bạn. Trách 
nhiệm với bản thân là chưa đủ. Thực hành những 
gì bạn giảng và khuyến khích người khác tham 
gia phong trào. Với nhiều gián đoạn mà chúng ta 
đã gây ra đối với môi trường, cần phải có nhiều 
nỗ lực để xoay chuyển tình thế. Vì vậy, để tạo ra 
sự khác biệt lớn, mỗi chúng ta nên kêu gọi những 
người khác tiêu dùng một cách có trách nhiệm.

Chúng ta phải làm gì để đảm bảo tiêu dùng có trách nhiệm?

Điều chỉnh 4R: Giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế, sửa chữa (Reduce, reuse, recycle, repair)

Các nguyên tắc 4R là một cách 
tuyệt vời để tiêu thụ có trách nhiệm 
và đây phải là phương châm cần 
tuân theo nếu chúng ta muốn hành 
tinh trở lại trạng thái bình thường. 
Chiến lược này rất dễ thực hiện nếu 
chúng ta sẵn sàng chia nhỏ và đơn 
giản hóa nó để phù hợp với nhu 
cầu và mô hình mua sắm của mình. 

Nói một cách đơn giản, giảm 
bớt chính là xác định và mua sắm 
những thứ bạn thực sự cần. Chúng 
ta càng tiêu thụ ít, chúng ta càng 
ít có khả năng gây quá tải cho  
môi trường. Ngoài ra, điều quan 
trọng là phải tái chế bất cứ khi 
nào có thể và tái sử dụng một sản 
phẩm khi vòng đời đầu tiên của nó 
đã kết thúc. 

Để làm như vậy, có thể phải 

sửa chữa sản phẩm. Nhưng tất 
cả những điều đó đều đáng giá, 
vì nó mang lại cho chúng ta một  
sản phẩm gần như mới, có công 
dụng mới so với việc đầu tư vào 
một thứ mới.

Khi chúng ta hướng tới hành vi 
tiêu dùng có trách nhiệm, việc truy 
xuất nguồn gốc sản phẩm cũng sẽ 
trở nên đơn giản hơn khi chúng ta 
hướng tới nền kinh tế tuần hoàn, 
giúp việc truy xuất nguồn gốc 
nguyên liệu trở nên dễ dàng hơn. 
Điều này làm cho các thương hiệu 
và toàn bộ hệ sinh thái bán lẻ có ý 
thức hơn về những gì họ đặt trên 
kệ hàng của họ. Mặt khác, những 
gì bạn mua sẽ trực tiếp cung cấp 
năng lượng cho chuỗi cung ứng 
chứa đầy những con người thực sự 

chứ không phải máy móc. 
Ngoài ra, bằng cách mua tại 

địa phương bằng cách truy xuất 
nguồn gốc của sản phẩm, bạn 
quảng bá một công ty tôn trọng 
đạo đức quyền của người lao động 
và các tiêu chuẩn lao động trong 
việc tạo ra, trồng trọt, sản xuất, xử 
lý, chuyển đổi, lưu trữ và các quy 
trình khác nhằm sản xuất hàng 
may mặc.

Do đó, một bước hướng tới tiêu 
dùng có trách nhiệm không chỉ 
là mua sắm đúng cách mà còn là 
mua sắm theo cách bảo vệ cho môi 
trường và những điều tốt đẹp hơn!

Nguồn:  Texcoms 
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.



Bản tin tháng 10-2022 Bản tin tháng 10-2022

14 15https://vietnamyarnprice.com

https://vietnamyarnprice.com

www.vcosa.org.vn

www.vcosa.org.vn

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT - CƠ CHẾ - CHÍNH SÁCH

Nguồn: TCTK Nguồn: TCTK



Bản tin tháng 10-2022 Bản tin tháng 10-2022

16 17https://vietnamyarnprice.com

https://vietnamyarnprice.com

www.vcosa.org.vn

www.vcosa.org.vn

Nguồn: TCTK Nguồn: TCTK



Bản tin tháng 10-2022 Bản tin tháng 10-2022

18 19https://vietnamyarnprice.com

https://vietnamyarnprice.com

www.vcosa.org.vn

www.vcosa.org.vn



Bản tin tháng 10-2022 Bản tin tháng 10-2022

20 21https://vietnamyarnprice.com

https://vietnamyarnprice.com

www.vcosa.org.vn

www.vcosa.org.vn

Theo báo cáo, tính đến năm 
2020, Hoa Kỳ vẫn là nền kinh 
tế giàu nhất thế giới tính theo 

tài sản khi kiểm soát tới 126.340 tỷ 
USD tài sản, tương đương 30,3% 
tổng tài sản ròng của toàn thế giới. 
Trung Quốc đứng thứ hai với tổng 
tài sản 74.884 tỷ USD, chiếm gần 
18% tổng tài sản ròng toàn cầu.

Các nhà nghiên cứu tại Credit 

Suisse định nghĩa tài sản, hay “giá 
trị ròng”, là tổng của tất cả các tài 
sản tài chính và phi tài chính trừ đi 
các khoản nợ. Người ta có thể tranh 
luận về phương pháp định nghĩa 
này, đặc biệt là khi nó liên quan 
đến giá trị của tài sản vô hình về 
địa lý hoặc địa điểm văn hóa.

Nhưng cách tính toán này 
tương tự như bảng cân đối kế toán 

của một hộ gia đình hoặc doanh 
nghiệp, ngoại trừ việc, đây là bảng 
cân đối kế toán cho cả một nền 
kinh tế.

Việt Nam kiểm soát 965 tỷ 
USD, tương đương với 0,23% tài 
sản toàn cầu vào năm 2020, theo 
tính toán của Credit Suisse.

Nguồn: Nhịp sống kinh tế

Việt Nam chiếm bao nhiêu phần trăm tài sản ròng toàn cầu?

Theo báo cáo mới nhất của Viện Nghiên cứu Credit Suisse, năm 2020, tổng tài sản ròng của Việt Nam là 965 tỷ USD.

Nguồn: Credit Suisse

Tổng kim ngạch xuất nhập 
khẩu hàng hóa của cả nước 
tính đến 21/10/2022 đã 

đạt 620 tỷ USD, xuất siêu gần 8 
tỷ USD, thông tin mới nhất từ Bộ 
Công thương.

Trong đó, xuất khẩu đạt 282,3 
tỷ USD, tăng 17,2%, gấp 2 lần so 
với mục tiêu của ngành (mục tiêu 
cả năm xuất khẩu tăng khoảng 
8%). Cán cân thương mại tiếp tục 
duy trì xuất siêu 6,76 tỷ USD (cùng 
kỳ nhập siêu 3,44 tỷ USD), góp 
phần tích cực cho cán cân thanh 
toán, ổn định tỷ giá và ổn định các 

chỉ số kinh tế vĩ mô khác của nền 
kinh tế.

Tính đến 21/10, kim ngạch 
xuất nhập khẩu đã đạt khoảng 620 
tỷ USD. Như vậy chỉ còn thiếu hơn 
40 tỷ USD nữa là bằng số của năm 
2021, đồng thời xuất siêu ghi nhận 
gần 8 tỷ USD, với 32 mặt hàng 
đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ 
USD, cao hơn so 2 mặt hàng so với 
cùng kỳ năm trước, tăng trưởng tập 
trung ở mặt hàng Việt Nam có thế 
mạnh và khai thác tốt các FTA như: 
Hàng dệt may (tăng 24%) và da 
giày (tăng 36%).

Trong Báo cáo Đánh giá tình 
hình thực hiện kế hoạch năm 
2022, dự kiến năm 2023 của Bộ 
Công thương trước đó cho hay, kim 
ngạch xuất khẩu hàng hóa cả năm 
2022 ước đạt khoảng 368 tỷ USD, 
tăng khoảng 9,46% so với năm 
2021, vượt mục tiêu Chính phủ 
giao (khoảng 8%); nhập khẩu đạt 
khoảng 367 tỷ USD. Dự kiến năm 
2022, cán cân thương mại xuất 
siêu khoảng 1 tỷ USD, đạt mục tiêu 
kế hoạch.

Trích: Báo Đầu Tư

Kỷ lục xuất nhập khẩu 620 tỷ USDKỷ lục xuất nhập khẩu 620 tỷ USD
sắp bằng cả năm 2021
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Theo báo cáo của Bộ Tài 
chính, thời gian qua, kinh tế 
phục hồi nhanh và hầu hết ở 

các ngành, lĩnh vực. Nhu cầu sản 
xuất hàng hóa phục vụ tiêu dùng 
và xuất khẩu cùng với tác động của 
giá hàng hóa thế giới đã đẩy giá 
hàng hóa và dịch vụ thiết yếu tăng 
lên nhưng nhìn chung, mặt bằng 
giá cơ bản được kiểm soát.

Chỉ số tiêu dùng CPI tháng 
9-2022 tăng 0,4% so với tháng 
trước. So với tháng 12-2021, CPI 
tháng 9 tăng 4% và tăng 3,94% so 
với cùng kỳ năm trước. Bình quân 9 
tháng năm 2022, CPI tăng 2,73% 

so với cùng kỳ năm trước, lạm phát 
cơ bản tăng 1,88%.

Theo Bộ Tài chính, giá xăng 
dầu dự báo vẫn biến động phức 
tạp, khó dự đoán. Trong khi đó, 
giá các mặt hàng lương thực, thực 
phẩm, đồ uống, may mặc thường 
tăng theo quy luật vào giai đoạn 
chuyển mùa và thời điểm lễ Tết 
cuối năm. Giá thịt lợn có thể biến 
động tăng các tháng cuối năm nếu 
nguồn cung không được đảm bảo.

Nhóm văn hóa, giải trí, du 
lịch có sự phục hồi trở lại khi dịch 
Covid-19 được kiểm soát. Việc 
tập trung triển khai đẩy mạnh giải 

ngân đầu tư công vào cuối năm có 
thể làm tăng nhu cầu các mặt hàng 
vật tư xây dựng, có thể tác động 
đến giá cả nếu nguồn cung không 
đáp ứng kịp thời…

Theo đó, Bộ Tài chính dự báo 
CPI bình quân năm 2022 tăng 
trong khoảng 3,27-3,51%. Tổng 
cục Thống kê dự báo CPI bình 
quân trong khoảng 3,2%-3,5%. 
Ngân hàng nhà nước Việt Nam dự 
báo lạm phát bình quân năm 2022 
tăng trong khoảng 3,4% (dao động 
khoảng 0,2%).

Nguồn: TTXVN

Bộ Tài chính dự báo CPI  
bình quân năm 2022  
tăng từ 3,27-3,51%

Một trung tâm mua sắm ở TP.HCM. Ảnh: Quốc Hùng.

Trong bản sửa đổi dự báo 
thương mại hằng năm, các 
nhà kinh tế WTO vẫn giữ 

nguyên dự báo kinh tế toàn cầu 
tăng ở mức 2,8% trong năm nay, 
tương đương với mức đưa ra hồi 
tháng 4 vừa qua. Tuy nhiên, trong 
năm tới, tăng trưởng GDP toàn cầu 
dự kiến chỉ đạt 2,3%, giảm so với 
dự báo trước đó là 3,2%.

 Liên quan đến thương mại 
hàng hóa toàn cầu, WTO dự báo 
tăng trưởng thương mại sẽ tăng 
3,5% trong năm nay, cao hơn so 
với mức dự đoán trước đó. Tuy 
nhiên, WTO cho biết tỷ lệ này sẽ 
chỉ đạt 1% trong năm tới, giảm 
mạnh so với mức dự báo 3,4% của 
tháng 4 vừa qua.

Tổng Giám đốc WTO Ngozi 
Okonjo-Iweala nhấn mạnh bức 
tranh thương mại toàn cầu năm 
2023 “ảm đạm” hơn. Theo WTO, 
gia năng lượng tăng cao đột biến 
tại châu Âu, cuộc xung đột tại 
Ukraine chưa hạ nhiệt là những 
yếu tố sẽ gây áp lực đối với chi tiêu 
hộ gia đình và tăng chi phí sản xuất 
tại châu lục này.

Phát biểu với báo giới tại 
Geneva, Tổng Giám đốc WTO 
Ngozi Okonjo-Iweala nhận định 
thế giới đang đối mặt với các cuộc 
khủng hoảng đa chiều trong khi 
nhiều nước áp dụng chính sách siết 

chặt tiền tệ, gia tăng 
áp lực lên tăng trưởng 
của kinh tế toàn cầu. 

Theo WTO, việc 
Mỹ siết chặt chính 
sách tiền tệ đang ảnh 
hưởng đến các lĩnh vực 
như nhà ở, sản xuất ô 
tô và đầu tư trong khi 
đó, nền kinh tế lớn thứ 
hai thế giới là Trung 
Quốc vẫn phải ứng 
phó với các đợt bùng 
phát dịch COVID-19 
và tình trạng gián 
đoạn sản xuất.

Không chỉ vậy, chi phí nhập 
khẩu nhiên liệu, thực phẩm, phân 
bón gia tăng có nguy cơ làm trầm 
trọng thêm tình trạng mất an ninh 
lương thực, nợ công tại các nước 
đang phát triển. Chính vì thế WTO 
cho rằng hoạt động thương mại 
thế giới sẽ chậm lại rõ rệt trong 
năm tới.

WTO còn nhấn mạnh đến 
những thay đổi lớn xung quanh các 
dự báo do chính sách tiền tệ thay 

đổi ở các nền kinh tế tiên tiến và 
diễn biến khó lường của cuộc xung 
đột tại Ukraine.

Nếu tình hình xấu đi, WTO 
cảnh báo rằng tăng trưởng thương 
mại trong năm tới có thể ở mức 
thấp, tới âm 2,8%, song nhấn 
mạnh rằng nếu mọi diễn biến diễn 
ra theo chiều hướng tích cực hơn, 
tăng trưởng thương mại toàn cầu 
có thể lên tới 4,6%./.

Nguồn: TTXVN/Vietnam+

Tổng Giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala. (Ảnh: AFP/TTXVN)

WTO hạ dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu năm 2023

Ngày 5/10, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đã hạ dự báo 
tăng trưởng thương mại toàn cầu trong năm 2023 trong bối cảnh 
cuộc xung đột tại Ukraine và một số yếu tố khác ảnh hưởng đến 
nền kinh tế thế giới.
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TIN TỨC - HOẠT ĐỘNG - SỰ KIỆN VCOSA

SỰ KIỆN ĐÃ TỔ CHỨC TRONG THÁNG 10SỰ KIỆN ĐÃ TỔ CHỨC TRONG THÁNG 10

Cùng nhìn lại chuỗi sự kiện gặp gỡ các DN sợi Việt Nam  
do Hiệp hội Bông Sợi Việt Nam và Hiệp hội Bông Quốc tế (ICA) phối hợp tổ chức

1. Hà Nội - 18/10/2022

Ông Nguyễn An Toàn, Chủ tịch VCOSA và Ông Bill Kingdon, Giám đốc Điều hành ICA phát biểu chào mừng

Khách tham dự đặt câu hỏi trong phiên Q&A

Ông Nguyễn An Toàn, Chủ tịch VCOSA và Ông Alex Hsu, Chủ tịch ICA trả lời câu hỏi của khách tham dự

Tiệc giao lưu và chụp ảnh lưu niệm
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2. THÁI BÌNH - 19/10/2022

Đoàn VCOSA-ICA meeting cùng Ban lãnh đạo Công ty Sợi Dệt Hương Sen Comfor,  
kết hợp tham quan nhà máy, chụp ảnh và trao quà lưu niệm

Tiệc trưa thân mật cùng các doanh nghiệp kéo sợi tại Thái Bình

3. HUẾ - 20/10/2022

Đoàn VCOSA-ICA meeting cùng Ban lãnh đạo Công ty Sợi Phú Việt và Công ty Sợi Phú Bài 2,  
kết hợp tham quan nhà máy, chụp ảnh và trao quà lưu niệm

Tiệc trưa thân mật cùng các doanh nghiệp kéo sợi tại Huế
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4. TP. HỒ CHÍ MINH - 21/10/2022

Bà Đỗ Phạm Ngọc Tú, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký VCOSA và Ông Bill Kingdon, Giám đốc Điều hành ICA  
phát biểu chào mừng

Ông Trịnh Tấn Hoàng, Chủ tịch Công ty Bông Thiên Hà, đồng thời cũng là Phó Chủ tịch VCOSA 
phát biểu, chia sẻ ý kiến trong buổi họp với tư cách là thành viên của ICA

Khách tham dự đặt câu hỏi, thảo luận sôi nổi tại cuộc họp cùng Ban tổ chức

Ông Alex Hsu, Chủ tịch ICA và Ông Bill Kingdon, Giám đốc Điều hành ICA trả lời trong phiên Q&A

Tiệc trưa thân mật giữa các DN tại TP.HCM...

... và chụp ảnh lưu niệm cùng Ban tổ chức
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HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN HỘI VIÊNHOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN HỘI VIÊN

 L Ngày 04/10/2022, tham dự sự kiện Cotton Day với chủ đề “Đối tác cho sự thịnh vượng” do CCI và VITAS 
phối hợp tổ chức. Sự kiện mang đến thông tin về các diễn biến chính trên thị trường dệt may thế giới và 
Việt Nam, đặc biệt là những quy định mới về truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững của thị trường 
Mỹ. Ngoài ra, sự kiện cũng giới thiệu các giải pháp phù hợp để các doanh nghiệp trong ngành dệt may Việt 
Nam có thể đáp ứng được những quy định khắt khe này.

 L Ngày 04/10/2022, tham dự Lễ kỷ niệm 5 năm thành lập Ban Nghiên cứu Phát triển kinh tế tư nhân (Ban 
IV) và 18 năm ngày Doanh nhân Việt Nam. Buổi lễ nhằm tổng kết 5 năm hoạt động và định hướng cho giai 
đoạn 2022-2027.

 L Ngày 05/10/2022, tham dự Hội thảo chuyên đề của Diễn đàn đa phương MSF 2022 với chủ đề “Cải thiện 
vị thế Ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam: Vai trò của Nâng cao năng lực và Đổi mới sáng tạo” do 
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Bộ Công Thương, Tổng Liên đoàn Lao động và 
Samsung Việt Nam đồng tổ chức.

 L Ngày 28/10/2022, VCOSA đón tiếp Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại trụ sở. Tại cuộc họp. Tổng Lãnh sự quán 
Ấn Độ muốn tìm hiểu thêm về thực trạng ngành dệt may, bông xơ sợi trong nước, đồng thời mong muốn 
tăng cường cơ hội hợp tác song phương giữa DN Việt Nam và Ấn Độ. 

 L Liên quan đến công văn số 600/XNK-CN, ngày 07/10/2022 của Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương 
về việc nhập khẩu bông của các doanh nghiệp sợi Việt Nam và vấn đề bất hợp lý trong giao dịch 
thương mại nhập khẩu bông, VCOSA đã gửi công văn phản hồi số 250/2022/CV-VCOSA, ngày 
28/10/2022 để tổng hợp các biện pháp và nêu các ý kiến đề xuất. Thông tin công văn tại website:  
https://vcosa.vn/vi/lien-quan...

Nhiệt liệt chào mừng hội viên mới gia nhập trong tháng 10:

  CÔNG TY TNHH TAP QUỐC TẾ

  CÔNG TY TNHH LOGITEX

  CÔNG TY TNHH JASAN VIỆT NAM

  VPĐD ARISE INTEGRATED INDUSTRIAL PLATFORMS TẠI TP.HCM

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XNK ĐẠI THẮNG LỢI

Bản tin tháng 10-2022

31

https://vietnamyarnprice.com

www.vcosa.org.vn

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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Thời gian vận chuyển
25 ngày đến thị trường EU
40 ngày đến thị trường Hoa Kỳ

Bông chất lượng cao
với mức giá cạnh tranh trên toàn cầu

Nguồn lao động có tay nghề cao
100 $ / người / tháng

Ưu đãi đầu tư đặc biệt
Miễn 100% thuế

NHÀ PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP
ARISE IIP
TẠI CHÂU PHI
Nền tảng công nghiệp tích hợp ARISE (ARISE IIP) thiết kế, góp vốn, xây dựng và vận hành hệ
sinh thái công nghiệp trên khắp Châu Phi với sự hợp tác của các chính phủ Châu Phi.
Chúng tôi am hiểu đặc thù công nghiệp ở các nước châu Phi và thiết kế các giải pháp phù
hợp để cho phép chuyển đổi nguyên liệu thô bền vững và nội địa, thúc đẩy xuất khẩu và thúc
đẩy thương mại.

Đặc Khu Kinh Tế GSEZ tại Gabon
Khu Công Nghiệp Glo-Djigbé (GDIZ) tại Benin
Khu Công Nghiệp Adétikopé (PIA) tại Togo

LỢI THẾ CẠNH TRANH

LIÊN HỆ NGAY

ARISE IIP Vietnam 

https://www.ariseiip.com

ARISE IIP Vietnam 

Ms. Vi Nguyen     
(+84) 93 8410014     
vi.nguyen@arisenet.com

Superior quality cotton 
at globally competitive price

Skilled Labour Availability
at 100$/person/month

Exceptional investment incentives
100% Tax exemption

Transit time
25 days to EU market
40 days to US market

WE ARE AN

INDUSTRIAL
ECOSYSTEMS
ARISE Integrated Industrial Platforms (ARISE IIP) designs, finances, conceives
and operates industrial ecosystems across Africa.
We identify industrial gaps in African countries and design tailor-made
solutions to enable the sustainable and local transformation of raw materials,
boost exports, and promote trade.

Special Economic Zone (GSEZ) in Gabon
Glo-Djigbé Industrial Zone (GDIZ) in Benin
Adétikopé Industrial Platform (PIA) in Togo

COMPETITVE ADVANTAGES 

GET STARTED

ARISE IIP Vietnam 

https://www.ariseiip.com

ARISE IIP Vietnam 

Ms. Vi Nguyen     
(+84) 93 8410014     
vi.nguyen@arisenet.com
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Tháng 9/2022, Việt Nam nhập khẩu 141,5 nghìn 
tấn bông, trị giá 427,3 triệu USD tăng 5,7%  

về lượng và tăng 5,2% về trị giá so với tháng trước, 
giảm 11,2% lượng nhưng tăng 31,6% về trị giá so với 
tháng 9/2021.

Lượng xơ sợi nhập về Việt Nam là 74,8 nghìn tấn, 
trị giá 180,7 triệu USD giảm 16,5% về lượng và giảm 
15,5% về trị giá so với tháng trước, tăng 23,3% về 
lượng và 15,2% về trị giá so với tháng 9/2021.

Theo số liệu sơ bộ trong tháng 9/2022, Việt Nam nhập khẩu 141,5 nghìn tấn bông, tăng 5,7% so với tháng 
trước. Lượng xơ, sợi dệt các loại nhập khẩu là 74,8 nghìn tấn, giảm 16,5% so với tháng trước.

1. Số liệu nhập khẩu

SỐ LIỆU THỐNG KÊ

Theo số liệu xuất nhập khẩu mới nhất từ tổng cục 
Hải Quan, trong tháng 9/2022, Việt Nam đã nhập 
khẩu bông trị giá 427,3 triệu USD, tăng 5,2% so với 
tháng trước; nhập khẩu xơ-sợi trị giá 180,7 triệu USD, 

giảm 15,5%; nhập khẩu vải các loại trị giá 1,13 tỷ 
USD, giảm 6,2%; nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may 
da giày tăng 3,4% so với tháng trước tương đương  
trị giá 593,5 triệu USD.

Theo số liệu sơ bộ trong tháng 9/2022, lượng xơ, sợi dệt các loại nhập khẩu khoảng 74,8 nghìn tấn, giảm 
16,5% so với tháng trước, tăng 23,3% so với cùng kỳ năm trước.
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Theo số liệu sơ bộ trong tháng 9/2022, Việt Nam nhập khẩu 141,5 nghìn tấn bông, tăng 5,7% so với tháng 
trước, giảm 11,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, Việt Nam  
nhập khẩu bông trị giá 2,98 tỷ USD, tăng 21,1% so 
với cùng kỳ năm trước; nhập khẩu xơ sợi dệt các loại 
trị giá 2,04 tỷ USD tăng 7,9%; nhập khẩu vải các loại 

11,44 tỷ USD, tăng 8,8%; nhập khẩu nguyên phụ liệu 
dệt may da giày tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước, 
trị giá 5,24 tỷ USD.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, nhập 
khẩu bông về Việt Nam trong tháng 9/2022 đạt 

141,48 nghìn tấn, trị giá 427,32 triệu USD, tăng 5,7% 
về lượng và tăng 5,2% về trị giá so với tháng 8/2022, 
giảm 11,2% về lượng nhưng tăng 31,6% về trị giá so 
với tháng 9/2021.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2022, lượng bông 
nhập khẩu về Việt Nam đạt 1,06 triệu tấn, trị giá 2,98 
tỷ USD, giảm 19,4% về lượng, nhưng tăng 21,1% về 
trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, 
có 10 thị trường cung cấp bông 
nguyên liệu cho Việt Nam, ổn định 
so với cùng kỳ năm 2021.

Mỹ là thị trường cung cấp bông 
nguyên liệu lớn nhất cho Việt Nam 
trong 9 tháng đầu năm 2022, với 
lượng nhập khẩu đạt 402 nghìn 
tấn, trị giá 1,18 tỷ USD, tăng 
39,2% về lượng nhưng giảm 9,3% 
về trị giá so với cùng kỳ năm 2021, 
chiếm 52,8% tổng lượng bông 

nhập khẩu. Riêng trong tháng 
9/2022, lượng nhập khẩu bông từ 
thị trường này đạt 47,78 nghìn tấn, 
trị giá 142 triệu USD, giảm 8,6% 
về lượng và giảm 10,9% về trị giá 
so với tháng 9/2021.

Nhập khẩu bông từ thị trường 
Australia tăng 52,2% về lượng và 
tăng 3,1% về trị giá so với 9 tháng 
đầu năm 2021, đạt 216 nghìn tấn, 
trị giá 652 triệu USD. Riêng trong 
tháng 9/2022, lượng nhập khẩu 

bông từ thị trường này đạt 75,74 
nghìn tấn, trị giá 235,6 triệu USD, 
tăng 32,5% về lượng và tăng 
94,2% về trị giá so với cùng kỳ 
năm 2021.

Ngoài ra, nhập khẩu bông từ 
một số thị trường khác tăng mạnh 
so với cùng kỳ năm 2021 như nhập 
khẩu từ thị trường Indonesia tăng 
112,2% về lượng so với cùng kỳ 
năm 2021.

1.1. Giá nhập khẩu bông nguyên liệu giảm nhẹ trong tháng 9/2022

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 nguyên liệu nhập khẩu vào Việt 
Nam sau khi tăng liên tiếp từ đầu năm, đến tháng 
9/2022 đã quay đầu giảm. Cụ thể, giá bông nguyên 
liệu nhập khẩu vào Việt Nam tháng 9/2022 ở mức 
3.020 USD/tấn, giảm 0,5% so với tháng 8/2022 

nhưng tăng 48% so với tháng 9/2021. Trong 9 tháng 
đầu năm 2022, giá bông nguyên liệu nhập khẩu về 
Việt Nam đạt trung bình 2.806 USD/tấn, tăng 50,2% 
so với cùng kỳ năm 2021.

Giá bông nhập khẩu vào Việt 
Nam giảm theo xu hướng giảm 
của giá bông thế giới. Theo nguồn 
tin từ https://www.brecorder.com/, 
giá bông của Ấn Độ tiếp tục giảm 
trong thời gian gần đây là do nhu 
cầu sợi bông giảm ở cả thị trường 
nội địa và thế giới do đơn hàng 
xuất khẩu dệt may chậm lại do suy 
thoái trên thị trường quốc tế, đặc 
biệt là ở châu Âu và châu Mỹ. 

Mặc dù, đồng Rupee đang dần 

mạnh lên so với đồng USD, trong 
khi tỷ giá Giao dịch tương lai của 
bông New York nhìn chung cũng 
đang giảm sau những biến động 
và đã giảm xuống mức thấp 82 US 
cent/pound.

Theo dữ liệu từ nguồn https://
www.macrotrends.net/, giá bông 
của Mỹ cũng đã giảm đáng kể 
trong nửa đầu tháng 10/2022, giá 
ngày 12/10/2022 ở mức 0,85 USD/
pound, giảm 8,6% so với thời điểm 

cuối tháng 9/2022.
Trước xu hướng giảm giá bông 

thế giới, dự báo giá nhập khẩu 
bông nguyên liệu vào Việt Nam 
cũng sẽ tiếp tục giảm trong tháng 
tới. Với sự sụt giảm của giá bông 
nhập khẩu, sẽ tạo điều kiện cho 
Việt Nam đẩy mạnh nhập khẩu 
bông nguyên liệu để sản xuất các 
đơn hàng dệt kim những tháng 
cuối năm.

Nhập khẩu bông của Việt Nam từ các thị trường trong tháng 9/2022

Nguồn: VITIC

Nguồn: VITIC

Giá bông nhập khẩu trung bình từ các thị trường 
chính trong tháng 9/2022 đều giảm so với tháng 
8/2022. Trong đó, giá bông nhập khẩu từ thị trường 
Mỹ giảm 2,6% xuống 2.052 USD/tấn, giá bông nhập 

khẩu từ thị trường Australia giảm 2,8% xuống 2.013 
USD/tấn, giá bông nhập khẩu từ thị trường Braxin 
giảm 8,4% xuống 2.122 USD/tấn.

Nguồn: VITIC

Giá nhập khẩu bông từ các thị trường trong tháng 9/2022
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Theo số liệu thống kê của 
Tổng cục Hải quan, lượng 
xơ nguyên liệu nhập khẩu 

của Việt Nam trong tháng 8/2022 
đạt 30,09 nghìn tấn, trị giá 43,71 
triệu USD, giảm 6,7% về lượng và 
giảm 15,9% về trị giá so với tháng 
7/2022; tăng 17,5% về lượng và 
tăng 31,4% về trị giá so với tháng 
8/2021. 

Tính chung 8 tháng đầu năm 
2022, nhập khẩu xơ nguyên liệu 
đạt 252 nghìn tấn, trị giá 360 triệu 
USD, giảm 6,9% về lượng nhưng 
tăng 3,7% về trị giá so với cùng kỳ 

năm 2021.
Theo dự báo, tình hình xuất 

khẩu dệt may sẽ tăng trưởng chậm 
lại trong những tháng cuối năm 
2022 do diễn biến khó lường của 
dịch Covid-19 khiến cho các quốc 
gia là đối tác thương mại quan 
trọng của Việt Nam như Trung 
Quốc, Nhật Bản… vẫn đang áp 
dụng các biện pháp chống dịch 
nghiêm ngặt. Lạm phát, cuộc xung 
đột giữa Nga và Ucraina cũng sẽ 
ảnh hưởng đến sức mua toàn cầu 
khiến đơn đặt hàng của các doanh 
nghiệp bị giảm. 

Hơn nữa, việc đồng EUR giảm 
giá so với USD đã làm người tiêu 
dùng châu Âu càng thắt chặt chi 
tiêu hơn, nếu tình trạng này còn 
kéo dài thì nhu cầu nhập hàng 
yếu đi sẽ gây bất lợi cho các nhà 
xuất khẩu quốc tế, trong đó có Việt 
Nam.

Xuất khẩu dệt may của Việt 
Nam chậm lại cũng sẽ ảnh hưởng 
đến nhập khẩu nguyên liệu dệt 
may nói chung và nhập khẩu xơ 
nói riêng. Dự báo trong thời gian 
tới, nhập khẩu xơ nguyên liệu vào 
Việt Nam sẽ tiếp tục giảm.

Trung Quốc là thị trường cung 
cấp xơ nguyên liệu lớn nhất cho 
Việt Nam trong tháng 8/2022, với 
lượng nhập khẩu đạt 12,17 nghìn 
tấn, trị giá 15,78 triệu USD, giảm 
12,7% về lượng và giảm 24% về 
trị giá so với tháng 7/2022; tăng 
15,4% về lượng và tăng 19,4% về 
trị giá so với tháng 8/2021. 

Tính chung 8 tháng đầu năm 
2022, nhập khẩu xơ nguyên liệu từ 
thị trường Trung Quốc đạt 110,53 
nghìn tấn, trị giá 145,61 triệu USD, 
chiếm 43,8% tổng lượng nhập 
khẩu, giảm 5,8% về lượng nhưng 
tăng 6,4% về trị giá so với 8 tháng 

đầu năm 2021.
Nhập khẩu xơ nguyên liệu từ 

thị trường Hàn Quốc trong tháng 
8/2022 đạt 4,22 nghìn tấn, trị giá 
6,54 triệu USD, giảm 22,7% về 
lượng và giảm 27,6% về trị giá so 
với tháng 7/2022; tăng 21,4% và 
tăng 49,7% về trị giá so với cùng 
kỳ tháng 8/2021. 

Tính chung 8 tháng đầu năm 
2022, nhập khẩu xơ nguyên liệu 
từ thị trường Hàn Quốc đạt 110,53 
nghìn tấn, trị giá 49,46 triệu USD, 
chiếm 11,8% tổng lượng nhập 
khẩu xơ nguyên liệu của Việt Nam, 
tăng 7% về lượng và tăng 18,9% 

về trị giá so với 8 tháng đầu năm 
2021.

Trong 8 tháng đầu năm 2022, 
Việt Nam nhập khẩu xơ nguyên 
liệu từ 29 thị trường, tăng 4 thị 
trường so với cùng kỳ năm 2021. 
Nhập khẩu xơ nguyên liệu từ các 
thị trường cung chính cho Việt 
Nam đều giảm nhẹ, trừ nhập khẩu 
thị trường Thái Lan tăng 9,1% về 
lượng.

Đáng chú ý, lượng nhập khẩu 
xơ nguyên liệu từ một số thị trường 
tăng rất mạnh trong 8 tháng đầu 
năm 2022 như Bangladesh, Anh.

1.2. Dự báo giá nhập khẩu xơ nguyên liệu sẽ tiếp tục giảm

Nguồn: VITIC

Nhập khẩu xơ của Việt Nam từ các thị trường trong tháng 8/2022

Về giá: Tháng 8/2022, giá xơ nguyên liệu nhập 
khẩu về Việt Nam đạt trung bình 1.453 USD/tấn, giảm 
9,8% so với tháng 7/2022, nhưng tăng 11,8% so với 
tháng 8/2021. Trong đó, giá xơ nguyên liệu nhập khẩu 
từ thị trường Ấn Độ thấp nhất đạt 1.183 USD/tấn; tiếp 
đến là từ Thái Lan đạt 1.369 USD/tấn… và giá nhập 

khẩu từ thị trường cao nhất là Nhật Bản với mức giá 
3.235 USD/tấn.

Như vậy, giá nhập khẩu xơ nguyên liệu đã quay 
đầu giảm. Với nhu cầu yếu đối với các sản phẩm may 
mặc toàn cầu, dự báo giá nhập khẩu xơ nguyên liệu sẽ 
tiếp tục giảm trong thời gian tới.

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 8/2022 
đạt 56,96 nghìn tấn, trị giá 167,08 triệu USD, 

tăng 3,7% về lượng nhưng giảm 4,3% về trị giá so với 
tháng 7/2022, tăng 20% về lượng và tăng 15,2% về 
trị giá so với tháng 8/2021.

Tính chung 8 tháng đầu năm 2022, nhập khẩu sợi 
nguyên liệu của Việt Nam đạt 482 nghìn tấn, trị giá 
1,48 tỷ USD, giảm 4,2% về lượng nhưng tăng 8% về 
trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

1.3. Giá nhập khẩu sợi nguyên liệu giảm mạnh

Giá nhập khẩu xơ từ các thị trường trong tháng 8/2022

Nguồn: VITIC

Nguồn: VITIC

Trung Quốc luôn là thị trường 
cung cấp sợi nguyên liệu lớn nhất 
cho Việt Nam, với lượng nhập khẩu 
tháng 8/2022 đạt 39,98 nghìn 
tấn, trị giá 99,09 triệu USD, tăng 
4,7% về lượng nhưng giảm 9,5% 
về trị giá so với tháng 7/2022; tăng 
31,5% về lượng và tăng 11,7% về 
trị giá so với tháng 8/2021. 

Tính chung 8 tháng đầu năm 
2022, nhập khẩu sợi nguyên liệu từ 
thị trường Trung Quốc đạt 312,46 
nghìn tấn, trị giá 894,64 triệu USD, 
chiếm 64,8% tổng lượng nhập 
khẩu, tăng 2,1% về lượng và tăng 

16,8% về trị giá so với cùng kỳ 
năm 2021.

Tháng 8/2022, nhập khẩu sợi 
nguyên liệu từ thị trường Đài Loan 
đạt 7,02 nghìn tấn, trị giá 22,26 
triệu USD, giảm 13,7% về lượng và 
giảm 9,8% về trị giá so với tháng 
7/2022; tăng 14,6% về lượng và 
tăng 28,6% về trị giá so với tháng 
8/2021. 

Tính chung 8 tháng đầu năm 
2022, nhập khẩu sợi nguyên liệu 
từ thị trường Đài Loan đạt 67,31 
nghìn tấn, trị giá 190,8 triệu USD, 
chiếm 14% tổng lượng nhập khẩu 

sợi nguyên liệu của Việt Nam, giảm 
8,5% về lượng nhưng tăng 2,3% 
về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Nhìn chung trong 8 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 Trung 
Quốc tăng nhẹ 2,1% về lượng.

Đáng chú ý, lượng nhập khẩu 
sợi nguyên liệu thị trường Brazil 
tăng rất mạnh trong 8 tháng đầu 
năm 2022.

Nhập khẩu sợi của Việt Nam từ các thị trường trong tháng 8/2022

Nguồn: VITIC

Về giá: Giá nhập khẩu sợi nguyên liệu trong tháng 
8/2022 ở mức 2.933 USD/tấn, giảm 243 USD/tấn so 
với tháng 7/2022 và giảm 121 USD/tấn so với tháng 
8/2021. 

Tính chung 8 tháng đầu năm 2022, giá sợi nguyên 
liệu nhập khẩu về Việt Nam đạt trung bình 3.084 
USD/tấn, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2021.
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Trong đó, giá sợi nguyên liệu 
nhập khẩu từ thị trường Malaysia 
thấp nhất, đạt 2.534 USD/tấn; tiếp 
đến là từ thị trường Đài Loan đạt 
2.835 USD/tấn và giá nhập khẩu từ 
thị trường cao nhất là Hong Kong 
với mức giá 5.863 USD/tấn.

Giá bông toàn cầu đã giảm trở 
lại khi đồng USD tăng lên mức cao 
nhất trong 20 năm. Đồng USD tăng 

mạnh sẽ gây áp lực cho đồng Việt 
Nam, như vậy tỷ giá USD/VND sẽ 
có sự chênh lệch giá lớn, gây ảnh 
hưởng đến các doanh nghiệp nhập 
khẩu. Theo đó, giá hàng hóa trong 
nước sẽ bị tác động mạnh. Dự 
báo giá sợi những tháng cuối năm 
2022 sẽ tiếp tục điều chỉnh giảm, 
tuy nhiên, mức giảm không nhiều.

Trước đó, giá bông toàn cầu đã 

tăng mạnh trong thời kỳ đại dịch, 
đạt trên 1 USD/pound trong năm 
2021.

Đối với Việt Nam, mặc dù giá 
nhập khẩu sợi nguyên liệu giảm 
nhưng với nhu cầu yếu từ thị 
trường xuất khẩu hàng dệt may 
của Việt Nam, dự báo, nhập khẩu 
sợi nguyên liệu của Việt Nam sẽ 
tiếp tục chững lại trong tháng tới.

Nguồn: VITIC

Giá nhập khẩu sợi từ các thị trường trong tháng 8/2022

Nguồn: VITIC

Xuất khẩu xơ, sợi trong tháng 9/2022 đạt 323,2 
triệu USD, giảm 8,8% so với tháng trước; xuất khẩu 
vải đạt 191,7 triệu USD, giảm 26,5%; xuất khẩu 

nguyên phụ liệu dệt may da giày đạt 175,3 triệu USD, 
giảm 12,3%; xuất khẩu vải kỹ thuật giảm 5,5% so với 
tháng trước, trị giá 71 triệu USD.

Tháng 9/2022, Việt Nam xuất khẩu 115,9 nghìn tấn xơ, sợi dệt các loại, trị giá 323,2 triệu USD giảm 6,9% 
về lượng và giảm 8,8% về trị giá so với tháng trước; giảm 20% về lượng và giảm 28,7% về trị giá so với 

tháng 9/2021.

2. Số liệu xuất khẩu



Bản tin tháng 10-2022 Bản tin tháng 10-2022

50 51https://vietnamyarnprice.com

https://vietnamyarnprice.com

www.vcosa.org.vn

www.vcosa.org.vn

Việt Nam xuất khẩu xơ, sợi trong tháng 9/2022 đạt 115,9 nghìn tấn, trị giá 323,2 triệu USD, giảm 6,9% về 
lượng và giảm 8,8% về trị giá so với tháng trước.

Xuất khẩu hàng dệt may trong tháng 9/2022 đạt 2,72 tỷ USD, giảm 31,9% so với tháng trước. 

Theo số liệu sơ bộ trong tháng 9/2022, xuất khẩu hàng dệt may đạt 2,72 tỷ USD giảm 31,9% so với tháng 
trước, tăng 19,6% so với cùng kỳ năm trước.

9 tháng năm 2022, Việt Nam xuất khẩu xơ, sợi đạt trị giá 3,77 tỷ USD, giảm 7,8% so với cùng kỳ năm trước; 
xuất khẩu vải đạt trị giá 2,13 tỷ USD, tăng 17,2%; xuất khẩu nguyên phụ liệu dệt may da giày đạt 1,74 tỷ USD, 
tăng 20,9%; xuất khẩu vải kỹ thuật tăng 17,4%, trị giá 676,6 triệu USD.
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Theo thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu 
xơ, sợi dệt của Việt Nam trong tháng 8/2022 
đạt 124,6 nghìn tấn, kim ngạch 354,5 triệu 

USD, tăng 13,1% về lượng và tăng 9,9% về kim 
ngạch so với tháng 7/2022; giảm 20,3% về lượng và 
giảm 26,3% về kim ngạch so với tháng 8/2021.

Tính chung 8 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu mặt 
hàng xơ, sợi dệt của Việt Nam đạt 1,088 triệu tấn, 
kim ngạch 3,45 tỷ USD, giảm 17,4% về lượng và giảm 
5,3% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2021.

2.1. Giá xuất khẩu xơ, sợi dệt giảm tháng thứ tư liên tiếp

Nguồn: VITIC

Về giá: Do nhu cầu yếu khiến giá sợi thế giới giảm. 
Tại Ấn Độ, giá sợi giảm ở hầu hết các khu vực, trong 
đó, giá sợi bông giảm 5 Rupee/kg trong tuần đầu 
tháng 9/2022 tại Ludhiana và Delhi.

Theo xu hướng giảm giá sợi thế giới, giá xuất khẩu 
trung bình mặt hàng xơ, sợi dệt của Việt Nam cũng 
giảm trong những tháng qua, cụ thể, trong tháng 
8/2022, giá xuất khẩu xơ, sợi trung bình của Việt Nam 
đạt 2.846 USD/tấn, giảm 2,8% so với tháng 7/2022 
và giảm 7,6% so với tháng 8/2021. Đây là tháng thứ 

4 liên tiếp giá xuất khẩu mặt hàng xơ, sợi dệt của Việt 
Nam giảm.

Tính chung 8 tháng đầu năm 2022, giá xuất khẩu 
trung bình mặt hàng xơ, sợi dệt của Việt Nam đạt 
3.171 USD/tấn, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm 2021.

Các nhà giao dịch đang kỳ vọng thị trường sợi thế 
giới sẽ sớm chạm đáy và người mua trong toàn bộ 
chuỗi giá trị sẽ quay lại mua hàng với giá thấp hơn và 
hấp dẫn hơn. Điều này sẽ kéo lại đà sụt giảm của giá 
sợi thời gian qua.

Nguồn: VITIC

Đơn giá xuất khẩu trung bình mặt hàng xơ, sợi 
dệt của Việt Nam giảm ở hầu hết các thị trường trong 
tháng 8/2022, trong đó, giá xuất khẩu sang một số 

thị trường giảm mạnh như Indonesia giảm 14,1%, 
Campuchia giảm 14,9%, Colombia giảm 10,7% so với 
tháng 7/2022.

Nguồn: VITIC

Giá xuất khẩu xơ, sợi dệt sang các thị trường trong tháng 8/2022

Tháng 8/2022, xuất khẩu mặt 
hàng xơ, sợi dệt của Việt Nam sang 
nhiều thị trường tăng trưởng tốt so 
với tháng 7/2022, điển hình là xuất 
khẩu sang các thị trường Trung 
Quốc, Bangladesh, Philippines, 
Thổ Nhĩ Kỳ, Campuchia.

So với tháng 8/2021, xuất 
khẩu mặt hàng xơ, sợi dệt của 
Việt Nam sang các thị trường chủ 
lực như Trung Quốc, Hàn Quốc, 

Bangladesh, Mỹ đều giảm trong 
tháng 8/2022. Tuy vậy, xuất khẩu 
mặt hàng này sang một số thị 
trường khác vẫn tăng như Ấn Độ, 
Philippines, Thổ Nhĩ Kỳ.

Tính chung 8 tháng đầu năm 
2022, Việt Nam xuất khẩu xơ, sợi 
dệt nhiều nhất sang thị trường 
Trung Quốc, chiếm 45,4% tổng 
lượng và chiếm 46,5% tổng kim 
ngạch xuất khẩu mặt hàng này. 

Tuy vậy, xuất khẩu xơ, sợi dệt 
sang thị trường này giảm 31,4% về 
lượng và giảm 19,4% về kim ngạch 
trong 8 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 trưởng như: 
Bangladesh, Mỹ, Indonesia, Thái 
Lan, Ấn Độ, Philippines.

• Về thị trường xuất khẩu:
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Thị trường xuất khẩu xơ, sợi dệt của Việt Nam trong tháng 8/2022

Nguồn: VITIC

3. Báo cáo bông toàn cầu

3.1. Chuyển động giá

3.2. Tổng quan giá

 Ĳ Giá hợp đồng kỳ hạn tháng 12 NY/ICE giảm mức 
gần 105 xu/lb vào đầu tháng 9 xuống 83 xu/lb 
vào đầu tháng 10. Sau một loạt biến động, giá 
bông dao động ở mức 84 xu/lb khi USDA công 
bố báo cáo mới nhất.

 Ĳ Chỉ số A giảm từ 124 xuống 102 xu/lb trong 
tháng rồi.

 Ĳ Chỉ số Bông Trung Quốc (CC 3128B) giảm 
chậm hơn so với thị trường NY/ICE và chỉ số A, 
khi giảm từ 103 xuống 98 xu/lb. Theo giá nội tệ, 
bông giảm từ 15.700 xuống 15.500 RMB/tấn. 
Đồng RMB giảm so với đồng USD, từ 6,92 sang 
7,18 RMB/USD.

 Ĳ Mặc dù giảm mạnh, giá bông giao ngay tại Ấn 
Độ (bông Shankar-6) vẫn là loại bông có giá 
cao nhất. Giá bông giảm gần 30 xu/lb trong giai 
đoạn từ đầu tháng 9 đến đầu tháng 10, từ 139 
xuống 110 xu/lb. Theo giá nội tệ, giá bông giảm 
từ 86.500 xuống 71.000 INR/candy theo giá nội 
tệ. Đồng INR giảm so với đồng USD, từ 79 sang 
82 INR/USD.

 Ĳ Giá bông giao ngay tại Pakistan giảm từ 119 
xuống 102 xu/lb. Theo giá nội tệ, giá bông giảm 
từ 22.500 xuống 18.300 PKR/maund. Tỷ giá 
đồng PKR/USD biến động mạnh, nhưng cuối 
cùng thì đồng PKR tăng mạnh từ 230 sang 217 
PKR/USD.

Thị trường bông ở các quốc gia biến động liên tục, 
nhưng hầu hết các chỉ số giá cơ bản đều giảm mạnh 

trong tháng rồi.

Giá bông giảm trong tháng rồi 
thể hiện rằng quan ngại về 
lượng cầu sụt giảm đang lấn 

át quan ngại về sản lượng dự kiến 
thấp tại các quốc gia trồng bông 
chủ lực. Thêm vào đó, trong khi 
tình hình thời tiết không thuận lợi 
gây ảnh hưởng lớn đến sản lượng 
tại Mỹ và Pakistan được chú ý 
nhiều, các yếu tố tác động đến sản 
lượng bông toàn cầu khác chưa 
được quan tâm đúng mức.

Bông là một loại hàng hóa 
toàn cầu. Trong bất kỳ vụ mùa nào, 
khi một quốc gia hay một nhóm 
quốc gia gặp khó khăn, các quốc 
gia khác thường có điều kiện thời 
tiết tốt hơn. Trong vụ 2022/23, 

Brazil và Úc dự kiến đạt mức sản 
lượng cao kỷ lục hoặc gần mức kỷ 
lục. Trung Quốc và Ấn Độ dự kiến 
sẽ trồng nhiều bông hơn so với vụ 
2021/22. Những diễn biến này làm 
tăng sản lượng bông so với cùng kỳ 
năm ngoái bất kể những khó khăn 
đang diễn ra tại Mỹ và Pakistan.

Với những điều chỉnh về lượng 
tiêu thụ trong tháng này, sản lượng 
bông dự kiến tăng sẽ đủ để tạo ra 
thặng dư sản lượng. Trong khi tồn 
kho tại Mỹ được dự kiến sẽ thấp so 
với số liệu lịch sử, lượng cung bông 
trên toàn thế giới dự kiến sẽ tăng 
(+2,6 triệu kiện).

Một yếu tố liên quan đến 
nguồn cung đang ảnh hưởng đến 

xu hướng giá là tồn kho tại Mỹ thấp 
không làm cho giá tăng. Trong khi 
tồn kho cuối kỳ tại Mỹ và tỷ lệ tồn 
kho-tiêu thụ (viết tắt là SUR, được 
tính bằng tồn kho cuối kỳ chia cho 
lượng cầu) đang ở mức thấp nhất 
trong vài thập kỷ gần đây, các mức 
giá trị này cũng thường xuất hiện 
trong giai đoạn trước đây.

Tỷ lệ SUR tại Mỹ vụ 2022/23 
đang ở mức 19%. Trong nhiều năm, 
chỉ số SUR thấp đồng nghĩa với giá 
cao. Ví dụ như trong vụ 2010/11, 
khi lượng cầu tăng trở lại sau 
khủng hoảng kinh tế và Trung Quốc  
bắt đầu mua bông dự trữ, chỉ số 
SUR của Mỹ giảm xuống còn 14% 
và chỉ số NY/ICE trung bình đạt  
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143 xu/lb. Trong một số thời điểm 
khác, tỷ lệ SUR tại Mỹ thấp và nhu 
cầu ổn định, giá bông lại không 
tăng. Như trong vụ 2013/14 (chỉ số 
SUR đạt 17% và giá NY/ICE trung 
bình đạt 84 xu/lb), vụ 2016/17 
(SUR 15% và giá NY/ICE ở mức 73 
xu/lb), và vụ 2020/21 (SUR 17% 
và giá NY/ICE ở mức 78 xu/lb).

Nguồn cung chỉ thật sự thiếu 
hụt nghiêm trọng khi mà tồn kho 
ở mức thấp, và lượng cầu phải tăng 
cao để tạo nên tình huống khẩn 
cấp và thúc đẩy khách hàng tăng 
giá mua. Với tình hình thị trường 
hiện tại, tồn kho của Mỹ thấp, và 
nhu cầu nhập khẩu của Pakistan 
cũng tăng. Nhưng câu hỏi được đặt 
ra trong tình hình hiện tại là lượng 
cầu tăng này có đủ mạnh để đẩy 
giá bông tăng khi tình hình kinh tế 
vĩ mô đang có dấu hiệu trì trệ.

Các vấn đề quan trọng khác 
đến từ Trung Quốc. Trung Quốc đại 
diện cho một phần ba lượng cầu và 
một phần ba lượng xuất khẩu bông 

Mỹ trong những vụ mùa trước đây. 
Thị trường Trung Quốc đủ lớn để 
tạo ra lực kéo trên thị trường. 

Tuy nhiên, Trung Quốc lại đang 
có lượng tồn kho nội địa lớn và giá 
bông Trung Quốc đang ở mức rất 
gần với Chỉ số A. Trước đây, giá 
bông Trung Quốc thường cao hơn 
Chỉ số A từ 15 đến 20 xu, từ đó chỉ 
ra rằng giá bông nội địa đang rất 
cạnh tranh so với giá bông quốc 
tế. Chính sách từ Trung Quốc luôn 

luôn là một biến số lớn, cả lượng 
tồn kho và giá bông nội địa thấp 
tại Trung Quốc đều không tạo ra 
nhu cầu nhập khẩu lớn vào Trung 
Quốc. Nếu Trung Quốc không mua 
nhiều bông, chúng ta vẫn chưa xác 
định được nguồn cầu đáng kể ở 
quốc gia nào khác mà có thể đẩy 
giá bông tăng với tình hình kinh tế 
vĩ mô hiện tại.

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

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

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

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


