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        LOẠI	 	 		GIÁ						 							DAILY												WEEKLY	 						MONTHLY	 						YEARLY

      Cotton                              66.04                            -0.80%                         -3.72%                    -1.08%              -29.30% 

      Crude Oil                      52.26                             2.31%          -1.30%                  -15.98%                         -22.40% 

      USD Index                      96.88             -0.13 %                           -0.16%                           0.66%                               2.23%  

      USD/CNY                       6.9307                            0.06%            0.05%                     0.39%                              8.00% 

                 THỊ TRƯỜNG COTTON THẾ GIỚI NĂM 2018                                        TOP 5 NHÀ NHẬP KHẨU COTTON                              

        TOP 5 NHÀ XUẤT KHẨU COTTON                              



                                                                CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG BÔNG THẾ GIỚI

Theo báo cáo tháng này của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), 

sản lượng và lượng tiêu thụ bông toàn cầu trong vụ 2019/20 dự 

kiến sẽ tăng. Ở mức 125,5 triệu kiện, sản lượng bông toàn cầu 

dự kiến sẽ tăng 7,0 triệu kiện so với vụ trước, và chỉ thấp hơn 

sản lượng kỷ lục 127,2 triệu kiện trong vụ 2011/12. Với 125,9 

triệu kiện, lượng tiêu thụ toàn cầu dự kiến sẽ tăng 3,2 triệu kiện 

so với vụ trước và sẽ vượt kỷ lục 124,2 triệu kiện được thiết lập 

vào vụ 2006/07. 

Với thâm hụt sản lượng chỉ có 474.000 kiện, tồn kho cuối kỳ 

toàn cầu dự kiến sẽ ổn định (76,5 triệu kiện trong vụ 2018/19 

và 75,7 triệu kiện trong vụ 2019/20). Tuy nhiên, sự phân bổ tồn 

kho thay vì quy mô tồn kho toàn cầu mới được cho là yếu tố 

có ảnh hưởng quan trọng hơn đến xu hướng giá bông. Tồn kho 

tại Trung Quốc dự kiến sẽ giảm 2,9 triệu kiện trong vụ 2019/20 

xuống còn 30,7 triệu kiện. Lượng tồn kho này tuy thấp hơn một 

nửa so với giai đoạn tồn kho kỷ lục vụ 2014/15 (66,4 triệu kiện), 

nhưng vẫn còn cao hơn 10 triệu kiện so với mức tồn kho trung 

bình trong giai đoạn trước khi Chính Phủ Trung Quốc mua bông 

dự trữ sau đợt giá cao kỷ lục vụ 2010/11. Quốc gia có lượng tồn 

kho tăng mạnh nhất là Mỹ (tăng 1,8 triệu kiện, tương đương 

38%). Do Mỹ là quốc gia xuất khẩu bông lớn nhất thế giới, điều 

này có thể tạo áp lực giảm giá bông.

Tồn kho tại Mỹ dự kiến tăng mạnh chủ yếu là do sản lượng vụ 

mùa sắp tới được dự kiến sẽ tăng 20% (tăng 3,6 triệu kiện, từ 

18,4 lên 22,0 triệu kiện). Diện tích gieo trồng tại Mỹ dự kiến ổn định (giảm 2%, còn 13,8 triệu mẫu Anh trong 

vụ 2019/20 so với 14,1 triệu mẫu Anh trong vụ 2018/19). Sản lượng ở Mỹ được dự kiến tăng là do tỷ lệ bỏ 

hoang dự kiến giảm do độ ẩm của đất đã được cải thiện ở khu vực Tây Texas, nơi có diện tích gieo trồng tập 

trung nhiều nhất ở Mỹ, là nơi có rất ít hệ thống tưới tiêu, và là nơi mà hạn hán nghiêm trọng đã diễn ra trong 

vụ 2018/19.
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  Ấn độ cũng kỳ vọng về tăng trưởng sản lượng do điều kiện trồng trọt được cải thiện (tăng 3,0 triệu 

kiện, từ 25,5 lên 28,5 triệu kiện). Sản lượng bông ở Mỹ và Ấn Độ tăng đóng góp rất lớn vào sự tăng trưởng 

sản lượng bông trên toàn thế giới. Sau vụ 2018/19 với sản lượng cao kỷ lục, sản lượng bông của Brazil vụ 

2019/20 dự kiến sẽ giảm nhẹ (giảm 0,8 triệu kiện, từ 12,8 triệu kiện trong vụ 2018/19 xuống 12,0 triệu kiện 

trong vụ 2019/20). Sản lượng bông Úc dự kiến vẫn ở mức thấp do tình hình hạn hán vẫn tiếp tục diễn ra 

(sản lượng vụ 2016/17 và 2017/18 đạt hơn 4 triệu kiện, nhưng chỉ đạt 2,5 triệu kiện trong vụ 2018/19, và 

dự kiến sẽ đạt 2,2 triệu kiện trong vụ 2019/20). Lượng tiêu thụ toàn cầu dự kiến tăng mạnh tại những nơi 

như Trung Quốc (tăng 1,0 triệu kiện, đạt 41,5 triệu kiện trong vụ 2019/20), Việt Nam (tăng 600.000 kiện, 

đạt 7,6 triệu kiện), Ấn Độ (tăng 500.000 kiện, đạt 25,3 triệu kiện), và Bangladesh (tăng 400.000 kiện, đạt 

8,4 triệu kiện). Tất cả các quốc gia có năng lực kéo sợi lớn có thể sẽ tăng lượng tiêu thụ trong vụ 2019/20. 

  Giao dịch thương mại dự kiến sẽ tăng trong vụ mùa tới (tăng 3,3 triệu kiện, đạt 45,4 triệu kiện) và đang 

tiếp cận đến mức kỷ lục (47,6 triệu kiện, được thiết lập trong vụ 2012/13). Quốc gia có lượng xuất khẩu 

thay đổi đáng kể gồm Mỹ và Trung Quốc sẽ là nơi nhập khẩu bông lớn nhất trong mùa vụ tới. 

   Giá bông thế giới

   Nỗ lực đàm phán thương mại không thành công giữa Mỹ và Trung Quốc diễn ra trùng hợp với thời điểm 

giá bông đảo chiều giảm mạnh. Tuy nhiên, có những yếu tố khác đóng góp vào áp lực giảm giá bông. Yếu 

tố đầu tiên là việc Trung Quốc đang tiến hành bán đấu giá bông dự trữ (đã bắt đầu từ ngày 5 tháng 5). Yếu 

tố tiếp theo là sản lượng bông Mỹ dự kiến sẽ tăng mạnh khi độ ẩm đang ở mức rất thuận lợi tại Tây Texas. 

Thông thường, điều này sẽ dẫn đến tăng trưởng giao dịch thương mại giữa quốc gia nhập khẩu bông lớn 

nhất thế giới và quốc gia xuất khẩu bông lớn nhất thế giới (do Trung Quốc xả hàng tồn kho dự trữ, nguồn 

cung bông dùng để bù vào thâm hụt sản lượng tại quốc gia này ngày một ít đi và khi sản lượng bông tại 

Mỹ tăng có nghĩa là Mỹ có nhiều bông để xuất khẩu). Mặc dù Trung Quốc đã dọa sẽ trả đũa động thái tăng 

thuế nhập khẩu của Mỹ, việc thuế nhập khẩu bông Mỹ vào Trung Quốc có tăng hay không vẫn còn là ẩn 

số (thuế nhập khẩu bông Mỹ vào Trung Quốc đã tăng 25% kể từ ngày 7 tháng 7 năm 2018). 

   Bên cạnh danh sách hàng hóa vừa bị tăng thuế, Chính Phủ Mỹ đe dọa sẽ tăng thuế đối với tất cả các sản 

phẩm từ Trung Quốc chưa được điều chỉnh tăng thuế, trong đó sẽ bao gồm các mặt hàng may mặc và 

dệt may gia dụng (Mã HS 61-63).  Trung Quốc chiếm 40% tổng thị phần hàng may mặc nhập khẩu vào Mỹ 

và hơn phân nửa lượng hàng dệt may gia dụng, do đó việc tăng thuế sẽ gây ra gián đoạn trong các chuỗi 

cung ứng của Mỹ. Điều này sẽ làm cho các nhà bán lẻ của Mỹ giảm đơn hàng, và do đó gây ảnh hưởng trực 

tiếp đến nhu cầu bông toàn cầu và là một yếu tố then chốt tạo áp lực giảm giá bông trong thời gian tới.



                                    TÌNH HÌNH NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM 5 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

  Từ đầu năm cho đến nay, ngành dệt may tiếp tục đà tăng của mình và là một trong số ít những ngành 

có tăng trưởng tốt từ đầu năm cho đến nay. Sản lượng trong tháng 4 tính chung cho tất cả các sản phẩm 

dệt may và may mặc đã tăng 12,1% so với tháng 3. So với 4 tháng đầu năm 2018, sản lượng vải dệt từ sợi 

tự nhiên trong 4 tháng đầu năm nay đạt 178,2 triệu m2 – tăng 3,9% so với cùng kỳ năm trước; vải dệt từ 

sợi tổng hợp đạt 396,6 triệu m2 – tăng 19,5% so với cùng kỳ; số lượng quần áo may mặc đạt 1.601,3 triệu 

cái – tăng 8,7% và giày dép bằng da đạt 84,4 triệu đôi – tăng 8,9% so với cùng kỳ. Hoạt động xuất khẩu 

cũng cho thấy những số liệu nổi bật khi hàng dệt, may là mặt hàng đứng thứ 3 trong danh sách những mặt 

hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, chỉ sau các loại sản phẩm điện thoại, linh kiện và máy tính, điện tử. 

   Sang đến tháng 5, hoạt động sản xuất hàng dệt, may tiếp tục tăng 11,3% với sản lượng vải dệt từ sợi 

tự nhiên lẫn sợi tổng hợp chỉ tính riêng trong tháng 5 này đạt 125 triệu m2 vải, quần áo mặc thường đạt 

426,7 triệu cái và giày dép da đạt 23,9 triệu đôi. Năng lực xuất khẩu của dệt may luôn giữ vững vị trí top 3 

các mặt hàng có giá trị xuất khẩu lớn nhất khi trong vòng 5 tháng đầu năm, Việt Nam đã xuất khẩu 12,06 

tỷ USD hàng dệt, may, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước. Riêng trong tháng 5, hoạt động thương mại 

ngành dệt may đạt giá trị xuất khẩu 2,6 tỷ USD. Tuy nhiên, các doanh nghiệp tiếp tục phải nhập khẩu số 

lượng rất lớn nguyên phụ liệu để sản xuất hàng dệt may, như nhập khẩu 1,35 tỷ USD vải các loại và đến gần 

630 triệu USD nguyên phụ liệu dệt may và da giày. 
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  Kỳ 2: Quy tắc xuất xứ - điểm nghẽn và là một trong những mấu chốt gia tăng giá 

trị ngành dệt may – may mặc Việt Nam trên thị trường quốc tế

   Việt Nam đã và đang thể hiện tinh thần tích cực trong quan hệ với các đối tác thương mại, điển hình 

cho tinh thần này đó là việc tham gia vào các hiệp định thương mại tự do mang tính quan trọng toàn cầu 

như EVFTA, CPTPP. Ngân hàng thế giới (World Bank) đã dự báo rằng, dự kiến đến năm 2030, Việt Nam 

hoàn toàn có khả năng nâng giá trị xuất khẩu từ 54 tỷ USD lên 84 tỷ USD. Không những vậy, JP Morgan 

cũng dự báo rằng đến năm 2030, GDP của Việt Nam cũng sẽ tăng thêm 1%. Trong xu thế toàn cầu, các 

khu vực thương mại tự do luôn được kỳ vọng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hoạt động tự do xuất nhập 

khẩu đáp ứng nhu cầu về hàng hóa và dịch vụ của các thành viên. Tuy nhiên, mặc dù được tạo điều kiện 

thuận lợi để các thành viên trong khối thương mại dịch vụ được hưởng lợi từ việc sử dụng hàng hóa và 

dịch vụ được giảm hoặc miễn thuế xuất nhập khẩu, song quá trình tự do hóa này không tự động diễn ra 

ngay sau khi các hiệp định thương mại có hiệu lực mà còn phải đáp ứng các quy định về quy tắc xuất xứ. 

Theo đó, quy tắc xuất xứ và thuế quan là hai quy tắc song hành trong mỗi hiệp định thương mại tự do.

   Quy tắc xuất xứ là một quy định về xuất xứ hàng hóa áp dụng cho các hàng hóa có thỏa thuận ưu đãi 

về thuế quan (hoặc ưu đãi phi thuế quan). Xuất xứ hàng hóa là một thuật ngữ kinh tế chỉ nguồn gốc quốc 

gia hoặc khu vực sản xuất ra toàn bộ hàng hóa hay xét đến nơi thực hiện công đoạn gia công cuối cùng 

nếu hàng hóa được sản xuất bởi nhiều quốc gia với nhiều công đoạn khác nhau. Việc áp dụng ưu đãi 

thuế quan bằng quy tắc xuất xứ nhằm thực thi các biện pháp thương mại (chống bán phá giá, biện pháp 

tự vệ,…) đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, để từ đó hàng hóa đáp ứng yêu cầu về xác định xuất xứ sẽ được 

hưởng các mức thuế ưu đãi đã được các bên thỏa thuận trong hiệp định. Nếu không có quy tắc xuất xứ 

trong mỗi thỏa thuận thương mại, các bên sẽ khó xác định và ngăn chặn khi hàng hóa nhập khẩu từ các 

nước không tham gia hiệp định thương mại tự do.

    Trong hội thảo “CPTPP với doanh nghiệp Việt: lợi ích hay thách thức?” do Bộ Công thương tổ chức 

vào đầu năm nay, các chuyên gia đã nhận định rằng: “Chỉ khi vượt qua được các đòi hỏi về nguyên tắc 

xuất xứ thì các mặt hàng của Việt Nam xuất khẩu sang các thị trường mới được hưởng mức thuế ưu 

đãi. Vì vậy, các doanh nghiệp cần có ý thức tìm hiểu cụ thể và tuân thủ chặt chẽ các quy tắc xuất xứ để 

có thể xuất khẩu hàng hóa”. Ngành dệt may của Việt Nam được hưởng lợi từ các hiệp định thương mại 

tự do nói chung và CPTPP nói riêng, nhưng để có thể thực sự “hưởng lợi”, chúng ta cần phải nhìn vào 

những thách thức rõ ràng trước mắt hiện vẫn đang là mối quan tâm lớn trong ngành dệt may.
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Điểm nghẽn từ vải và nguyên phụ liệu dệt, may…

   Tính đến giữa tháng 5, Việt Nam đã xuất khẩu tổng cộng 2,6 tỷ USD hàng dệt, may, ngoài ra còn xuất 

khẩu khoảng 50 triệu USD hàng hóa là nguyên phụ liệu dệt, may, da giày. Tuy nhiên, các doanh nghiệp 

đã phải nhập đến hơn 1,3 tỷ USD vải các loại và gần 630 triệu USD nguyên phụ liệu dệt may. Như vậy có 

thể thấy, Việt Nam còn phải nhập khẩu rất nhiều nguyên liệu phục vụ sản xuất, chiếm hơn một nửa tỷ 

trọng xuất nhập khẩu hàng dệt may. Trong đó, có đến gần 50% nguyên liệu được nhập từ Trung Quốc, 

một nước không nằm trong khối các nước CPTPP. Khi các hiệp định thương mại như CPTPP chỉ cho 

phép các nước nhận được ưu đãi thuế quan nếu tuân thủ quy tắc xuất xứ, tức là tất cả các công đoạn 

cấu thành nên sản phẩm đều được sản xuất trong khối thì việc nhập khẩu các nguyên liệu dệt may quá 

lớn từ Trung Quốc như vậy sẽ khiến hàng hóa của Việt Nam, điển hình là hàng dệt may không được xuất 

khẩu sang các nước CPTPP khác. Ngoài ra, không chỉ CPTPP, nếu các doanh nghiệp phải nhập khẩu 

nhiều nguyên liệu đến vậy khiến giá thành sản phẩm cao hơn và cuối cùng là khó có thể phát huy hết 

nguồn lực xuất khẩu mang tính cạnh tranh này.

…. đến năng lực sản xuất còn yếu 

   Ngành dệt may phụ thuộc quá nhiều vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu, điều này đến từ nguyên nhân 

do năng lực sản xuất nguyên phụ liệu của nước ta còn yếu. Trong năm 2018, kim ngạch nhập khẩu vải lên 

đến 12,77 tỷ USD, mặt hàng bông và xơ sợi dệt các loại lên đến 5,5 tỷ USD. Chúng ta chưa thể sản xuất 

vải đủ cho nhu cầu nội địa. Hoạt động dệt may và may mặc ở Việt Nam chủ yếu là gia công, chưa thể tận 

dụng tối đa các công đoạn sản xuất nhằm gia tăng giá trị hàng hóa, cũng như đưa ra một sản phẩm mà 

100% các công đoạn và nguyên liệu được sản xuất tại doanh nghiệp nội địa. Công nghệ chưa được chú 
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trọng đúng mức, cũng như doanh nghiệp chưa thực sự tập trung vào các công đoạn sản xuất khó hơn 

như dệt và nhuộm vải, sản xuất và thu hoạch bông.

   Quy tắc  từ sợi - yêu cầu chặt chẽ tại CPTPP

   Quy định xuất xứ từ sợi của CPTTP chính là điểm nghẽn lớn nhất của ngành may mặc khi các doanh 

nghiệp vẫn đang phải nhập phần lớn nguyên phụ liệu để phục vụ sản xuất, xuất khẩu – trong đó chúng ta 

nhập gần 99% bông, 1,3 triệu tấn xơ sợi, 80% vải trong năm qua. Riêng đối với lĩnh vực may, dù Việt Nam có 

thế mạnh đứng thứ hai thế giới về sản lượng, tuy nhiên chủ yếu vẫn là hình thức gia công với 76% lao động 

trong ngành dệt may là lao động phổ thông. Những hoạt động gia công vải thành quần áo đã có mẫu mã 

sẵn do các nhà nhập khẩu yêu cầu hầu như không tạo ra giá trị gia tăng thật sự đáng kể đối với nền kinh tế. 

Chính bởi vậy, cơ hội tham gia sâu rộng của ngành dệt may Việt trong chuỗi cung ứng toàn cầu gần như 

không phát triển trong nhiều năm qua.

    Cơ hội đối với nước ta khi hiệp định CPTPP được thực thi là rất lớn, song bên cạnh đó, những thách thức 

cũng không hề nhỏ. Chúng ta chưa thể đảm bảo nguồn cung vải khi các nước nội khối CPTPP cũng chưa 

đáp ứng nhu cầu nhập khẩu bông và vải cho các doanh nghiệp Việt. Như vậy, Việt Nam sẽ vẫn gặp nhiều 

rào cản trong việc nhập khẩu bông, xơ, sợi từ các nước nội khối để hưởng ưu đãi của CPTPP. Giai đoạn này, 

ngành dệt may nước ta vẫn thiếu những điều kiện nhất định để phát triển hoàn thiện, khi nươc sta vẫn 

là nước nông nghiệp có thế mạnh với các sản phẩm lúa gạo, ngô, khoai và trái cây nên các loại cây công 

nghiệp nhuw trồng bông vẫn còn khá khiêm tốn, chưa đáp ứng được nhu cầu trong nước. 

   De Minimis - cánh cửa nhỏ hẹp Việt Nam tạm thời có thể lách qua

   “De Minimis” (tỷ lệ nguyên liệu không đáp ứng tiêu chí chuyển đổi mã số hàng hóa) trong CPTPP quy định 

tỷ lệ “linh hoạt” cho phép 10% nguyên liệu không đáp ứng quy tắc xuất xứ nhưng thành phẩm vẫn được 

coi là có xuất xứ, các ngành khác có thể linh hoạt 10% theo trị giá; riêng ngành dệt may có tỷ lệ nguyên liệu 

không đáp ứng tiêu chí chuyển đổi mã số hàng hóa riêng. Một ví dụ được nêu ra tại một hội nghị về CPTPP 

như sau: Tiêu chí De Minimis là một quy tắc linh hoạt cho phép thành phẩm dù vi phạm xuất xứ 10% nhưng 

vẫn có ưu đãi thuế quan đặc biệt. Diễn giải, trong 100 tấn sợi, doanh nghiệp dệt may có quyền vi phạm 10 

tấn nguyên liệu về xuất xứ và vẫn được hưởng ưu đãi, quy tắc này chỉ áp dụng duy nhất trong ngành dệt 

may về trọng lượng hoặc trị giá. Như vậy, trong tương lai gần, doanh nghiệp Việt vẫn có thể tiếp tục sử 

dụng nguồn nguyên liệu vải nhập khẩu không đến từ các nước trong khối CPTPP để phục vụ nhu cầu sản 

xuất, đáp ứng việc không vượt quá 10% trọng lượng hoặc trị giá của sản phẩm để được nhận ưu đãi thuế 

quan trong khối các nước này, đặc biệt là các nước nhập khẩu lớn tiềm năng như Mexico và Canada trong 

thời gian tới đây. 
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 Cần phải tìm con đường rộng mở hơn trong tương lai

   Có thể tận dụng được cơ hội từ CPTPP hay không thì ngay từ bây giờ, Hiệp hội Dệt may Việt Nam và các 

doanh nghiệp sản xuất phải nâng cao giá trị chuỗi cung ứng của mình. Việc lách qua các rào cản như De 

Minimis chỉ là một biện pháp mang tính tạm thời, vì trong tương lai, chúng ta còn có tham vọng nâng tầm 

vị thế xuất khẩu sang nhiều quốc gia khác, đặc biệt trong bối cảnh thương mại toàn cầu đang gặp bất ổn, 

Trung Quốc cũng đang phải gồng mình để giữ vững vị thế số 1 về xuất khẩu hàng dệt may và may mặc. 

Nguồn vốn FDI vào các doanh nghiệp dệt may, may mặc hiện nay cần phải gia tăng vào nguồn nguyên liệu 

thượng nguồn như sợi, vải, các khâu cắt may. Không những thế, hoạt động nhuộm vải, cùng với việc sáng 

tạo, tự tạo ra thương hiệu và thiết kế riêng cho mình, chính là những yêu cầu cấp thiết mà ngành thời trang, 

may mặc nước ta cần chú trọng hơn, không phải quy mô nhỏ lẻ nữa mà phải tạo dựng một hệ thống và 

chuỗi sản xuất - cung ứng đồng bộ mà Hiệp hội Dệt may là cơ quan quan trọng giúp vận hành trơn tru hệ 

thống này.

   Ngành dệt may của Việt Nam vẫn rất lạc quan về triển vọng đạt được 60 tỷ USD từ hoạt động xuất khẩu 

đến năm 2025 và tham vọng đứng thứ 2 thế giới về sản lượng và xuất khẩu. Không chỉ riêng CPTPP, EVFTA 

cũng sẽ giúp Việt Nam đưa hàng may mặc của mình đến rộng khắp thị trường các nước khu vực châu 

Âu. Tuy nhiên, muốn hàng Việt Nam cạnh tranh được với các quốc gia lớn khác như Bangladesh, Ấn Độ, 

Pakistan, thì CPTPP hay EVFTA chính là những cửa ngõ vô cùng hứa hẹn cho ngành dệt may nước ta, nếu 

chúng ta đảm bảo được nguồn cung ứng dồi dào và khả năng đáp ứng các yêu cầu và chuẩn mực hết sức 

nghiêm ngặt đến từ những nhà nhập khẩu khó tính này. Nâng cao chuỗi giá trị chính là chìa khoá quan trọng 

nhất để giúp Việt Nam hội nhập trong môi trường cạnh tranh thương mại khắc nghiệt, bắt đầu từ khâu dệt 

nhuộm, sản xuất sợi vải, học hỏi kỹ thuật và công nghệ từ các nước tiên tiến, đồng thời phải tìm tòi và sáng 

tạo những sản phẩm mang nét đặc trưng và mang thương hiệu dệt may của Việt Nam ra thị trường các 

nước bạn, đó mới là con đường giúp các doanh nghiệp dệt may và may mặc nước ta chủ động hơn trong 

hoạt động sản xuất của riêng mình, cũng như cả ngành công nghiệp dệt - may Việt Nam và Đông Nam Á 

nói chung.



(Tiếp theo kỳ I)

   Những thay đổi trong hành vi người tiêu dùng

   Khi thời trang nhanh phát triển rầm rộ vào những năm đầu thế kỷ 20, hoạt động sản xuất gia công hàng 

may mặc đã giúp cho hàng trăm triệu công nhân đến từ Trung Quốc, Việt Nam, Bangladesh, Ấn Độ có 

việc làm thường xuyên trong ngành công nghiệp này. Tuy nhiên, những ảnh hưởng từ thương mại giữa 

các quốc gia như hiện nay, khó có thể không bắt gặp những nhãn hàng và nhà thiết kế bắt đầu xu hướng 

gia tăng giá trị sản phẩm của mình nhằm phục vụ nhu cầu nội địa cũng như tăng tính cạnh tranh khi xuất 

khẩu ra nước ngoài. 

   Năm 2018, người tiêu dùng Trung Quốc trong và ngoài nước đã chi 770 tỷ CNY cho các mặt hàng xa 

xỉ, tương đương một phần ba chi tiêu toàn cầu, theo một nghiên cứu dựa trên dữ liệu giao dịch UnionPay. 

Số tiền chi cho sản phẩm xa xỉ sẽ tăng gấp đôi khoảng 1,2 nghìn tỷ CNY vào năm 2025 khi 40% chi tiêu 

trên thế giới dành cho hàng hóa xa xỉ sẽ do người dân Trung Quốc chi ra. Nghiên cứu chỉ ra rằng sự tăng 

trưởng trong chi tiêu cho hàng hóa xa xỉ chủ yếu do sự bùng nổ của các hộ gia đình trung lưu, khi dân số 

sẽ tăng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 28% từ năm 2018 đến năm 2025, chiếm tổng số số người 

ở Trung Quốc kiếm được từ 2.600 đến 3.900 đô la mỗi tháng cho mỗi hộ gia đình lên. Tầng lớp giàu có 

Trung Quốc (các hộ gia đình kiếm được trên 3.900 đô la mỗi tháng) sẽ tăng gần gấp ba lên đến 65 triệu 

người trong cùng khoảng thời gian này. Quần áo và phụ kiện chính là một trong những loại hàng hóa xa xỉ 

mà giới trung lưu và thượng lưu, cũng như giới trẻ tại đất nước đông dân này lựa chọn. 

   Với cuộc sống năng động và hiện đại như hiện nay, các loại hàng hóa đa tính năng đang trở thành loại 

mặt hàng được ưa chuộng, Trong số đó phải kể đến loại hàng may mặc thông minh, loại hàng hóa tích 

hợp và gia tăng giá trị bởi điện thoại thông minh và các thiết bị công nghệ cao, thiết bị thông minh khác 

thông qua các công nghệ như Bluetooth hay cảm ứng thân nhiệt. Điều này cho phép quần áo kết nối 

với các thiết bị dựa trên cảm biến với internet thông qua điện thoại di động. Quần áo thông minh có thể 

được sử dụng để truyền đạt thông tin của người mặc, chẳng hạn như các thông số sinh lý bao gồm vị trí, 

nhịp tim, huyết áp và nhiệt độ. Dữ liệu này sau đó có thể được sử dụng trong các lĩnh vực ứng dụng, chẳng 

hạn như chăm sóc sức khỏe và thể thao. Hơn nữa, sản phẩm cũng được sử dụng bởi những người mắc 

chứng mất trí ở giai đoạn cuối vì nó có thể giúp làm mới ý thức về bản thân. Do đó, việc sử dụng rộng rãi 

internet và tăng trưởng trong công nghệ không dây dự kiến sẽ có tác động tích cực đến tăng trưởng thị 

trường may mặc trong thời gian tới.
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   Những chuyên gia tham gia vào lĩnh vực nghiên cứu hàng may mặc thông minh đang ngày càng tập 

trung vào việc gia giảm các yếu tố hình thức để tạo điều kiện tích hợp, làm cho các cảm biến tương thích 

với vải và đảm bảo sự thoải mái và khả năng mặc tối ưu. Vì hàng dệt thông minh được sử dụng trong các 

lĩnh vực, chẳng hạn như chăm sóc sức khỏe và thể thao, ngày càng trở nên quan trọng để đảm bảo rằng 

người dùng không bị cản trở khi sử dụng vải có gắn thiết bị điện tử. Quy mô thị trường may mặc thông 

minh dự kiến sẽ đạt 5,55 tỷ USD đến năm 2025.

   Xu hướng tập trung vào thói quen mua sắm của các khách hàng trẻ tuổi

   Đó chính là mua hàng qua mạng. Với việc giới trẻ hiện nay làm việc chủ yếu tại văn phòng hoặc qua 

Internet, việc tiếp cận với những hình thức mua hàng tiện lợi là điều cần thiết. Doanh số hàng may mặc 

trực tuyến chiếm tới gần 30%. Các nhà bán lẻ quần áo thống trị danh sách Top 1000 nhà bán lẻ Internet 

2018 trong đó không thể kể đến Amazon, Ebay, Alibaba, Taobao. Việc dễ dàng tiếp cận đến các thương 

hiệu thời trang toàn cầu, cơ chế đổi trả hàng ngày càng tiện lợi, khách hàng có thể ở nhà và mua sắm tại 

các thương hiệu thời trang từ cao cấp đến bình dân trên khắp thế giới. Dự kiến, thị trường bán lẻ quần áo 

qua thương mại điện tử sẽ còn mở rộng phạm vi và đạt 475 tỷ USD cho đến năm 2022.
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   Sự phát triển của công nghệ số giúp kết nối dễ dàng hơn đối với ngành công nghiệp may mặc và 

thời trang

   Công nghệ Blockchain sắp tới đây có thể được sử dụng phổ biến vào thị trường bông. Các lợi thế của 

công nghệ blockchain là giảm các quy trình vật lý, tiết kiệm thời gian theo cấp số nhân trong việc nhận 

thanh toán, giảm chu kỳ vốn lưu động và chi phí, có thể là lợi thế cho tất cả các bên trong giao dịch. Bên 

cạnh đó công nghệ này đang truy tìm tính xác thực của nguồn gốc bông và cũng duy trì dữ liệu và hồ sơ 

cho các ước tính đáng tin cậy nhằm phục vụ các nước xuất nhập khẩu khi phải đáp ứng quy tắc xuất xứ 

chặt chẽ như quy định tại các hiệp định đối tác thương mại hiện nay trên thế giới.

   Hoạt động in dệt thông thường cũng đang dần nhường chỗ cho kỹ thuật in kỹ thuật số để phù hợp với 

các hoạt động sản xuất hàng may mặc ngắn hạn, đòi hỏi quay vòng vốn nhanh cho doanh nghiệp. Để tận 

dụng cơ hội thị trường này, các nhà cung cấp dịch vụ in phải đảm bảo dịch vụ của họ phù hợp với nhu cầu 

của khách hàng hiện tại. Ngành dệt may đang chứng kiến sự phát triển mới về kỹ thuật trong công nghiệp 

sản xuất bông, bông hỗn hợp cũng như các vật liệu tổng hợp.

   Hơn thế nữa, công nghệ đang thay đổi cách thức hoạt động của thời trang khi các công ty công nghệ 

bao gồm Google đang hợp tác với các dự án thời trang mang tính đột phá. Một trường hợp điển hình là 

áo khoác thông minh Levi’s, một dự án được thực hiện với sự hợp tác của Google. Máy tính cho phép các 

nhà thiết kế hiện đại tạo ra các mẫu và kiểu dáng mới so với các công cụ cũ. Công nghệ AI sẽ là nhân tố 

chủ yếu trong các quy trình phân tích này, điều này giúp các nhà thiết kế có thể sử dụng và pha trộn các 

phong cách với các vật liệu sáng tạo như vải dệt sinh học hoặc các loại vải da từ các phân tử.

   Xu hướng thời trang chú trọng hơn cho nam giới năm 2019

   Năm 2019 cam kết tạo ra những thay đổi trong thời trang dành cho nam giới trên toàn cầu. Hầu hết 

các thương hiệu nổi tiếng đều đồng ý với khái niệm này và cùng với đó họ đã thực hiện kế hoạch tương lai 

của mình trong 12 tháng tới.

Điển hình như hãng thời trang dành cho nam Timberland đã sắp xếp kế hoạch trong năm nay như sau:

- Nhấn mạnh vào sản xuất bằng các chất liệu vải thân thiện với môi trường.

- Chuyển đổi các kiểu dáng cũ sang loại trang phục phù hợp hơn với thời đại và công việc của từng nhóm 

đối tượng.



   Hãng thời trang cao cấp Louis Vuitton cũng sẽ khám phá một kỷ nguyên mới cho trang phục 

dành cho nam. Họ không ngừng nỗ lực để đánh thức vị thế của ngành thời trang bằng cách tuyển 

dụng các giám đốc nghệ thuật rất được kính trọng. Fila, Nike, Adidas sẽ quyết tâm giữ vị trí đứng 

đầu danh sách những hãng giày tốt nhất dành cho nam.

Ngành công nghiệp dệt may cũng hướng đến quy trình sản xuất xanh

   Việt Nam đang thực hiện dự án cải thiện tính thân thiện với môi trường của ngành dệt may nội địa. 

Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS) và Quỹ Động vật hoang dã Thế giới (WWF) mới đây đã tổ chức một 

cuộc họp tại Hà Nội cho ủy ban môi trường trước đây để tìm ra các phương thức cải thiện trách nhiệm 

môi trường của ngành. Việc gia tăng sản xuất hàng dệt may và may mặc, mặc dù mang lợi thặng dư 

thương mại lớn cho quốc gia, tuy nhiên đây cũng là một trong những nguồn phát thải nhà kinh lớn và 

gây ảnh hưởng tiêu cực nghiêm trọng tới môi trường. Do vậy, các giải pháp để bảo đảm vừa phát triển 

công nghiệp vừa bảo vệ môi trường, hướng tới các sản phẩm xanh đang là nhu cầu cấp thiết không chỉ 

riêng tại Việt Nam.
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   Ngành công nghiệp sợi Việt Nam gặp khó khăn trong xuất khẩu

   Các ngành công nghiệp sợi Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức trong sản xuất và xuất khẩu, 

đặc biệt là Trung Quốc - một trong những thị trường lớn của nước ta. Tháng 12 năm ngoái và tháng 1 năm 

nay, giá sợi giảm xuống còn 2,6 USD/ kg và giá mỗi kg bông giảm xuống còn 2,1 USD nhằm mục đích duy 

trì hoạt động sản xuất và giữ chân khách hàng nhập khẩu. Những khó khăn mà ngành sản xuất sợi trong 

nước phải đối mặt một phần là do chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, bởi vì 25% hàng hóa Trung Quốc 

phải đối mặt với thuế khi xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Trong nhiều năm, các sản phẩm sợi Việt Nam chủ yếu 

được xuất khẩu sang hai thị trường lớn là Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ đã áp dụng các 

biện pháp chống bán phá giá đối với sợi Việt Nam và do đó, 70% sản phẩm sợi Việt Nam được xuất khẩu 

sang Trung Quốc, nhà sản xuất vải lớn nhất thế giới. Do đó, việc Trung Quốc giảm nhập khẩu sợi do khó 

khăn trong việc xuất khẩu sản phẩm dệt may sang Hoa Kỳ đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất 

sợi Việt Nam. Đây là vấn đề mà Hiệp hội Dệt cần phải cải tiến công nghệ để đẩy mạnh hoạt động sản xuất 

vải, vừa sử dụng được nguồn cung sợi dồi dào trong nước lại vừa giảm lượng vải nhập khẩu rất lớn phục vụ 

hoạt động may và gia công tại nước ta.

   Các nhà xuất khẩu Việt Nam gia tăng cơ hội xuất khẩu đến Canada

   Các nhà xuất khẩu hàng may mặc, dệt may và giày da Việt Nam coi Canada là một điểm đến hoàn hảo 

khi gia nhập CPTPP. Theo đó, trong hiệp định thương mại tự do này, Canada cam kết loại bỏ 94,5% dòng 

thuế đối với các sản phẩm của Việt Nam và sau bốn năm, khoảng 96,3% số dòng thuế cũng sẽ được bãi 

bỏ. CPTPP mang lại giá trị gia tăng cao hơn so với các hiệp định thương mại trước đây mà Việt Nam đã 

tham gia, trong đó phải kể đến lợi ích vô cùng lớn cho ngành dệt may. Thuế nhập khẩu hàng dệt may sẽ 

giảm từ 16 - 17% xuống 0% trong bốn năm trong khi đó, giày da sẽ giảm từ 18% xuống 0% trong vòng 

7 - 11 năm.

   Công ty May 10 và một số doanh nghiệp thành viên của Tập đoàn dệt may Việt Nam (Vinatex) sẽ sớm 

đến Canada để khám phá cơ hội xuất khẩu tại đây. Canada là một thị trường đầy hứa hẹn, với kim ngạch 

nhập khẩu hàng may mặc và sản phẩm dệt may đạt 13,3 tỷ USD. Tuy nhiên xuất khẩu hàng dệt may Việt 

Nam sang thị trường mới chỉ khoảng 550 triệu USD mỗi năm. Do đó, cho đến thời điểm này khi hai nước 

chưa có hiệp định thương mại tự do song phương, CPTPP sẽ giúp mở ra cơ hội cho Việt Nam tăng xuất 

khẩu sang thị trường đầy tiềm năng này trong tương lai không xa.



   Dệt may Trung Quốc tìm cách thoát khỏi ách thuế quan từ Hoa Kỳ

   Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố, hoạt động xuất khẩu hàng dệt may và may 

mặc của nước này từ đầu năm đến nay đã có dấu hiệu giảm mạnh. Trong quý I, sản lượng xuất khẩu nhìn 

chung đã giảm 2,2%, đạt tỷ trọng 56,33 tỷ USD, trong đó hàng dệt may tăng 3,9% đạt tỷ trọng 26,9 tỷ USD, 

nhưng hàng may mặc đã giảm mạnh 6,5% xuống chỉ còn 29,43 tỷ USD. Tính từ đầu năm đến hết tháng 4, 

sản lượng xuất khẩu hàng dệt, may nói chung cũng đã giảm 3,7% so với cùng kỳ năm trước. Chiến tranh 

thương mại và những chính sách thuế của ông Trump đang ngày càng bóp nghẹt hàng hóa từ Trung Quốc 

nói chung và hàng dệt may, đặc biệt là hàng may mặc, quần áo may sẵn xuất khẩu sang Hoa Kỳ. 

   Tuy nhiên, với nhu cầu nội địa và đến từ các quốc gia khác ngoài Mỹ, hàng dệt may Trung Quốc vẫn có thể 

tiếp tục duy trì vị trí số 1 về sản lượng và tỷ trọng xuất khẩu hàng dệt may của mình. Các nhà sản xuất hàng 

dệt may, quần áo và giày của Trung Quốc có thể dựa vào mức tiêu thụ tăng trong nước để giảm tác động 

của những bất ổn thương mại đối với doanh số bán hàng ở nước ngoài của họ. Mối đe dọa về thuế quan của 

chính quyền Trump trong danh sách mới về hàng hóa trị giá 325 tỷ USD cũng sẽ đẩy nhanh quá trình thay 

đổi và thúc đẩy đầu tư nhiều hơn của các nhà sản xuất vào thị trường lân cận như Việt Nam, Campuchia và 

Indonesia. Các nhà máy tại khu vực Đông Nam Á hiện chiếm hơn 80% chi phí vốn của các công ty đặt hệ 

thống gia công nước ngoài như Thần Châu và Yue Yuen trong vòng 5 năm qua.
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   Ngoài ra, thị trường bán lẻ thông qua thương mại điện tử trở thành điểm sáng trong khoảng thời gian 

đầu năm tại quốc gia đông dân này. Doanh thu từ bán lẻ quần áo, giày dép từ Nike, Adidas và tổ chức Anta-

Amer mới tại Trung Quốc đã tăng 24% trong 4 tháng đầu năm so với mức tăng 2% trên tất cả các kênh bán 

hàng trong nước cùng kỳ năm trước. Chi tiêu trực tuyến chiếm 18,6% doanh số bán lẻ nói chung của Trung 

Quốc trong bốn tháng đầu năm 2019 so với 16,4% một năm trước đó.

   Trung Quốc tiếp tục đảm bảo vị trí dẫn đầu của mình trong xuất khẩu hàng dệt may toàn cầu bằng cách 

tập trung vào các loại sợi, bông và vải có giá trị gia tăng cao hơn như các loại quần áo có độ bền cao hơn, 

chống tia UV và các chức năng chống ẩm cho quần áo trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Như vậy, hàng 

dệt may và may mặc Trung Quốc có thể sẽ tiếp tục thống trị lĩnh vực này ngay cả khi hoạt động sản xuất 

chuyển sang các quốc gia có chi phí thấp hơn như Bangladesh và Việt Nam.

Trung Quốc gia tăng đầu tư vào các nước đang phát triển lân cận

   Trung Quốc đầu tư khoảng 1,6 tỷ USD vào Việt Nam trong bốn tháng đầu năm nay và trở thành nước có 

nguồn đầu tư lớn thứ 4 vào Việt Nam. Trong các lĩnh vực đầu tư, dệt may và may mặc là lĩnh vực được chú 

trọng. Doanh thu xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam sang thị trường Trung Quốc tăng 24% từ 3,2 tỷ USD 

năm 2017 lên 4,1 tỷ USD năm 2018, trong đó sợi là sản phẩm được xuất khẩu nhiều nhất sang Trung Quốc, 

chiếm 48% tổng số hàng dệt may.
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   Tuy nhiên hiện nay nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn khi cố gắng xuất khẩu hàng hóa sang Trung 

Quốc, vì quy mô sản xuất của các doanh nghiệp Việt Nam tương đối nhỏ và nhiều doanh nghiệp chưa 

chủ động tìm hiểu thói quen tiêu dùng, thông tin thị trường hoặc tiêu chuẩn chất lượng.

   Một công ty dệt may lớn của Trung Quốc sẽ ký một thỏa thuận đầu tư vào Đặc khu kinh tế và Cảng 

tự do Philippines (CSEZP), thông tin được công bố tại hội nghị Sáng kiến Vành đai và Con đường diễn 

ra gần đây ở Bắc Kinh. Nhà sản xuất dệt may này là một trong những công ty lớn của Trung Quốc dành 

quan tâm đầu tư vào CSEZP với khu sinh thái rộng đến hơn 54.000 ha. CEZSP sẽ ký một loạt các bản 

ghi nhớ với các công ty lớn của Trung Quốc cho các khoản đầu tư khác nhau trong lĩnh vực dệt may và 

cơ hội này sẽ mang lại 20.000 việc làm mới cho lực lượng lao động Philippines.

   Ngoài ra, Trung Quốc đã gia hạn chính sách miễn thuế cho Pakistan đối với 313 mặt hàng theo hiệp 

định thương mại tự do mới sẽ được ký kết trong chuyến thăm đang diễn ra của Thủ tướng Imran Khan 

tới Bắc Kinh. Chính sách liên quan đến ngành công nghiệp dệt may đang được xây dựng để tăng cường 

xuất khẩu giữa hai quốc gia, theo đó các thành phố may mặc tại Faisalabad và Lahore tại Pakistan đang 

được mở rộng để chuẩn bị phục vụ cho các hoạt động sản xuất gia tăng sau này.

   Triển vọng từ các quốc gia Đông Nam Á là điểm sáng của xuất khẩu dệt may toàn cầu nửa đầu 

năm

   Ngoài thị trường xuất khẩu hàng dệt, may lớn nhất – Trung Quốc, các quốc gia khác lại cho thấy chiều 

hướng tích cực ngược lại. Trong khi nhu cầu về hàng may mặc vẫn còn rất lớn tại các quốc gia đông 

dân như Mỹ, với số liệu nhập khẩu hàng dệt may, may mặc trong quý I tăng 4,92% so với cùng kỳ năm 

2018, doanh nghiệp tại các quốc gia có sản lượng may mặc lớn khác đang tận dụng triệt để cơ hội này. 

Trong 4 tháng đầu năm nay, Thổ Nhĩ Kỳ có tỷ trọng xuất khẩu hàng may mặc tăng 1,93% so với cùng kỳ 

năm trước. Bangladesh, nơi có sản lượng hàng may sẵn lớn thứ hai thế giới cũng có mức tăng ấn tượng 

12,59% từ tháng 7/2018 – 4/2019 so với cùng kỳ năm trước. Sri Lanka cũng có mức tăng trưởng hàng 

dệt may xuất khẩu tốt trên 9% trong khoảng thời gian đầu năm. Và Việt Nam cũng không ngoại lệ với 

mức tăng trưởng xuất khẩu hàng may mặc gần 10% từ đầu năm cho tới nay. Các nước đang tận dụng 

cơ hội khi Hoa Kỳ tăng thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, trong đó hàng may mặc là một 

mặt hàng mà Hoa Kỳ phải nhập khẩu rất nhiều để phục vụ nhu cầu nội địa.
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   Theo một nghiên cứu của Bộ thương mại Thái Lan, nước này có khả năng thu lợi được nhiều hơn nếu 

Hoa Kỳ áp dụng mức thuế lên tới 25% trong danh sách bổ sung hàng nhập khẩu của Trung Quốc trị giá 

300 tỷ USD. Nếu thuế nhập khẩu của Mỹ được tăng lên, Thái Lan dự kiến sẽ thu được từ hoạt động xuất 

khẩu sang thị trường Hoa Kỳ từ 200 triệu USD cho đến 1 tỷ USD. Thái Lan sẽ có nhiều cơ hội xuất khẩu 

725 mặt hàng sang Mỹ, bao gồm thực phẩm và gia vị, hàng may mặc và sản phẩm da giày.

   Gia tăng chi phí sản xuất tại khu vực Đông Nam Á trong năm nay

   Sự gia tăng chi phí sản xuất trên khắp Đông Nam Á, đặc biệt là tiền lương cho người lao động, có thể 

sẽ thúc đẩy các công ty sản xuất lớn tại Trung Quốc như Thần Châu và Yue Yuen đẩy nhanh nỗ lực nâng 

cao năng suất tại các nhà máy trong khu vực nhằm bù đắp những chi phí gia tăng. Theo khảo sát của các 

chuyên gia đến từ Bloomberg, áp lực lạm phát ở Indonesia và Việt Nam được dự báo sẽ vượt qua Trung 

Quốc và điều này có thể thu hẹp khoảng cách chi phí. Chi phí sản xuất của Trung Quốc tăng vọt, tăng 

mạnh hơn so với Đông Nam Á trong giai đoạn 2014 - 2018, trong năm nay có thể sẽ giảm bớt đi nhiều do 

các nhà máy sản xuất đã áp dụng nhiều công nghệ tự động hóa cho nhiều quy trình hơn. Công ty Thần 

Châu có thể đạt năng suất hơn 10% sản lượng hàng may mặc tại Campuchia khi nhà máy mới trị giá 150 

triệu USD của công ty sẽ đi vào hoạt động vào năm 2020.



Ngân hàng Á Châu không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả/tổn thất kinh doanh nào phát sinh từ việc tham khảo hay sử dụng thông tin từ Bản tin này.
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