
 

Hơn hai phần ba lượng bông xuất khẩu từ Mỹ đến thị trường Trung Quốc và Việt Nam 

Mới đây, Mỹ ghi nhận tăng trưởng kỷ lục về kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa trong giai đoạn nửa đầu 

năm so với cùng kỳ các năm trước đó. Lượng hàng hóa xuất – nhập từ cảng Los Angeles tăng đến 48% so 

với cùng kỳ, trong đó tăng trưởng riêng về nhập khẩu từ các nước đứng trong top đầu là Việt Nam (tăng 

63%) và theo sau đó là Trung Quốc (48%), với các sản phẩm tăng mạnh nhất là máy vi tính – linh kiện 

(tăng 82%) và đồ nội thất (tăng 68%). Ngoài ra, ở chiều ngược lại, xuất khẩu từ Mỹ sang các đối tác thương 

mại này cũng ghi nhận tăng trưởng nổi bật. Hai phần ba lượng bông của Mỹ được xuất khẩu sang Trung 

Quốc và Việt Nam trong bối cảnh các vấn đề liên quan đến bông sản xuất từ Tân Cương – Trung Quốc vẫn 

còn đang gây tranh cãi trên thị trường may mặc toàn cầu.   

 

DỆT MAY 

* Báo cáo Bông tháng 7 của Bộ Nông nghiệp Mỹ cho thấy lượng bông 

dự trữ ở niên vụ 2021/22 sẽ vào khoảng 89,3 triệu kiện bông, mức thấp 

nhất trong vòng ba năm trở lại đây. Nguồn cung được dự báo giảm trong 

khi nhu cầu tăng cao với bối cảnh các quốc gia tại châu Á được kỳ vọng 

gia tăng tỷ lệ người được tiêm vaccine vào năm tới đã giúp cho giá bông 

thế giới tăng mạnh vào tháng đầu quý III. Sản lượng bông toàn cầu dự 

kiến giảm nhẹ 5%, chủ yếu giảm ở Trung Quốc, trong khi đó, sản lượng 

bông thu hoạch ở Mỹ, Brazil, Úc và Pakistan sẽ tăng trưởng tốt hơn do 

điều kiện thuận lợi và diện tích cây trồng đang ngày càng tăng. 
 

   Vào đầu tháng 7, Trung Quốc thông báo bắt đầu bán đấu giá lượng 

bông dự trữ của nước này, với số lượng ban đầu khoảng 600 nghìn tấn 

bông đã được chào bán hết cho đến ngày 30/9, chiếm khoảng 1/5 tổng 

lượng bông dự trữ của Trung Quốc hiện nay. 
 

* Lần bùng phát biến thể Delta từ Ấn Độ trong quý II vừa qua đã khiến 

cho các công nhân trong ngành dệt may – may mặc châu Á (đặc biệt là 

khu vực Đông Nam Á) mất đi khoản thu nhập và trợ cấp lên đến 12 tỷ 

USD chỉ trong vài tháng khi nhiều nhà nhập khẩu hủy đơn đặt hàng 

hoặc yêu cầu giảm giá hàng hóa, cùng với việc đóng cửa nhiều nhà máy 

và khu công nghiệp do lo ngại dịch bệnh bùng phát tại nhiều quốc gia. 

Chủ yếu là sản xuất gia công hàng may mặc, nhiều doanh nghiệp tại 

Việt Nam, Myanmar, Bangladesh, Ấn Độ phải tạm thời dừng nhiều nhà 

máy do đặc thù sử dụng nhiều nhân công lao động cùng làm việc trong 

một phạm vi khu vực chung.  
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