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TIÊU ĐIỂM TRONG NGÀY
Giá bông thế giới giảm mạnh trong tháng 9
Sau một tháng khá ổn định xung quanh ngưỡng 95 USD/lbs, giá bông đã giảm mạnh trong suốt tháng 9. Giá bông kỳ hạn
giảm xuống dưới 90 USD/lbs khi báo cáo của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) vừa qua cho thấy sản lượng bông toàn cầu sẽ
tăng trong niên vụ mới 2021/22. Lượng bông tồn kho tại Trung Quốc cũng đang giảm mạnh và nước này đang tăng cường
nhập khẩu bông từ Mỹ, Brazil và Ấn Độ, trong khi giảm nhập khẩu bông từ Úc do nhiều bất đồng trong quan hệ thương
mại hiện nay. Ngoài ra, giá bông kỳ hạn có dấu hiệu giảm do thị trường nhận định, xuất khẩu bông của Mỹ đã tăng mạnh
trong niên vụ năm nay và dự kiến sẽ tiếp tục đà tăng trong niên vụ mới, ước tính tăng khoảng 3,9 triệu kiện bông trong
niên vụ 2021/22 tới đây.
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* Trong thời gian giãn cách xã hội liên tục từ tháng 4 ở Bắc Ninh, Bắc Giang cho
đến nay tại các tỉnh phía Nam, ngành dệt may - da giày xuất khẩu của Việt Nam
là một trong những ngành sản xuất chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Rất nhiều
nhà máy sản xuất hàng may mặc, giày da lớn phải tạm dừng sản xuất. Theo Hiệp
hội Da giày & Túi xách Việt Nam, các doanh nghiệp da giày phía Bắc và miền
Trung chỉ hoạt động khoảng 50 - 70% công suất do thiếu nguyên phụ liệu từ các
nhà máy phía Nam, trong khi đến 80% doanh nghiệp phía Nam phải tạm dừng
sản xuất do giãn cách xã hội. Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam, nếu dịch bệnh
được kiểm soát vào cuối tháng 9 này và cho phép doanh nghiệp được hoạt động
trở lại vào đầu tháng 10, kim ngạch xuất khẩu dệt may năm 2021 có thể chỉ đạt
33 tỷ USD (giảm 6% so với 2020).
* Nhiều hiệp hội ngành nghề như Hiệp hội AmCham, Hiệp hội EuroCham, Hiệp
hội các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Hàn Quốc và Nhật Bản tại Việt Nam cho biết
việc giãn cách xã hội kéo dài đang làm tăng chi phí hoạt động của các doanh
nghiệp dệt may và da giày ở nước ta trong thời điểm hiện nay. Theo một cuộc
khảo sát của AmCham vào cuối tháng 8 cho thấy, khoảng 20% số doanh nghiệp
được hỏi đã bắt đầu có những động thái chuyển một số hoạt động sản xuất tạm
thời sang các nhà máy ở nước khác, và 16% doanh nghiệp cũng đang có ý định
này nếu như tình hình sản xuất ở Việt Nam tiếp tục bị ngưng trệ. Nhiều đơn đặt
hàng dệt may phục vụ mùa mua sắm cuối năm và mùa đông xuân năm 2022 đã
phải chuyển sang một số nước có ngành may mặc tương tự như Bangladesh, Ấn
Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc. Mặc dù vậy, nhiều chuyên gia trong ngành cho
rằng, đối với một số sản phẩm như giày dép thì doanh nghiệp Việt Nam vẫn đáp
ứng tiêu chí kỹ thuật, chi phí nhân công tốt hơn hẳn và do đó, các doanh nghiệp
này vẫn đang chờ đợi vào việc được tái sản xuất trở lại trong quý cuối năm.
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