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 Trung Quốc, Bangladesh, Việt Nam và Ấn Độ là 4 nước xuất khẩu hàng may mặc lớn nhất Châu Á 

và là một trong những nước xuất khẩu lớn nhất trên toàn thế giới. Trong đó, Trung Quốc luôn giữ vị 

trí đứng đầu và trở thành nước có nền sản xuất và xuất khẩu hàng dệt may, may mặc số 1 toàn cầu.  

Trong khi cả bốn quốc gia đều sở hữu ngành may mặc phát triển ổn định, mỗi nước lại có một môi 

trường sản xuất và kinh doanh đặc thù. Tuy nhiên, nguồn lao động chi phí thấp và dồi dào cùng chi 

phí vận hành sản xuất cạnh tranh chắc chắn là những yếu tố quan trọng để các quốc gia tại Châu Á 

tạo dựng được vị thế trong sản xuất ngành hàng hóa này.

  Trung Quốc:
   Trung Quốc đã soán ngôi thống trị xuất khẩu hàng dệt may và may mặc của Liên minh Châu Âu (EU) 

từ năm 2010 và hiện tại vẫn luôn duy trì vị trí đứng đầu trong hoạt động xuất khẩu hàng hóa dệt may và 

may mặc toàn cầu, bằng việc tập trung 

vào sản xuất những sản phẩm xơ, sợi và 

vải mang tính gia tăng giá trị, ví dụ như 

loại sản phẩm có độ dai và tính bền cao 

hơn, tích hợp khả năng chống tia UV và 

khả năng chống thấm, chống ẩm. Quốc 

gia này vẫn sẽ duy trì và thống trị phân 

khúc sản phẩm gia tăng giá trị này ngay 

cả khi giá trị nền sản xuất đang có chiều 

hướng tăng lên nhanh chóng tại những quốc gia sở hữu nền công nghiệp dệt may và may mặc có giá trị 

thấp hơn như Bangladesh và Việt Nam. Trong năm vừa qua, Trung Quốc đạt giá trị xuất khẩu hàng dệt 

may chiếm 37,1% và hàng may mặc chiếm 34,9% giá trị xuất khẩu toàn cầu.

   Chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc nổ ra vào tháng 07/2018 kéo theo rất nhiều lo ngại 

khi hai nước này là những quốc gia có tầm ảnh hưởng lớn và sâu rộng đối với nền kinh tế thế giới. Giới 

chuyên gia phân tích tài chính của Trung Quốc nhận định, cho đến nay, thuế đánh vào bông sợi nước 

này có một tác động rất nhỏ đối với ngành dệt may của Trung Quốc bởi vì họ có rất nhiều cách thức 

khác nhau để tránh bị ảnh hưởng.  Theo tình hình hiện tại, mức thuế 10% trên 200 tỷ USD mà Mỹ đánh 

vào hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc phần lớn chưa chạm đến hàng dệt may, ngoại trừ đồ da và các 

loại phụ kiện như mũ, găng tay và túi xách.     



Nhận định của một chuyên gia cho rằng, chiến tranh thương mại mang tính “ăn miếng trả miếng” và 

khả năng mở rộng phạm vi của các rào cản thương mại sẽ làm cho các doanh nghiệp Trung Quốc xem 

xét kỹ hơn việc tái cơ cấu năng lực sản xuất sang phương thức sản xuất dựa trên chuỗi cung ứng như 

Bangladesh và Việt Nam, còn được gọi là “ngành thương mại gia công”, với tính toán đạt được lợi thế về 

chi phí lên tới 10% đối với cùng một loại sản phẩm có chất lượng và giá trị tương đương. Những tính toán 

này cần phải được xem xét trên nhiều phương diện, kể cả phương diện pháp lý, tuy nhiên đây vẫn được 

coi là một điểm sáng đáng ghi nhận đối với nền sản xuất hàng dệt may và may mặc của Trung Quốc 

trong bối cảnh chiến tranh thương mại ngày càng leo thang như hiện nay.

Hoa Kỳ:
    Là một bên trực tiếp chịu ảnh hưởng trong chiến tranh thương mại với Trung Quốc, người dân Mỹ 

sắp tới sẽ phải suy nghĩ về việc chuyển sang sử dụng các sản phẩm, hàng hóa tiêu dùng chịu mức thuế 

thấp hơn, có giá thành thấp hơn đến từ các quốc gia không phải Trung Quốc. Tuy nhiên đối với các 

doanh nghiệp nội địa của nước này, đây lại là một tín hiệu đáng mừng bởi nó sẽ là một trong những đòn 

bẩy thúc đẩy nền công nghiệp của Mỹ nói chung và nền công nghiệp may mặc nội địa nói riêng phục 

hồi trở lại. Từ khi tỷ phú Donald Trump chính 

thức trở thành tổng thống Mỹ, các chính sách 

mà ông đưa ra đều xoay quanh châm ngôn tranh 

cử của mình: “Nước Mỹ trên hết”. Việc áp thuế 

lên hàng nhập khẩu từ Trung Quốc cũng không 

phải ngoại lệ và là một trong những đường lối mà 

ông Trump đang tiến hành để bảo vệ tuyên ngôn 

tranh cử của mình, đặc biệt trong tiến trình gấp 

rút cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 

tới đây. Sau khi ngành công nghiệp dệt, may nội 

địa của Mỹ bị đình trệ và giảm sút hàng thập kỷ 

bởi sự mở cửa thị trường giao thương với Trung Quốc và các quốc gia xuất khẩu lớn mạnh khác, thị 

trường lao động ngành dệt may và may mặc của Mỹ cho thấy sự giảm sút theo chiều hướng ngày càng 

nghiêm trọng.
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    Từ khi còn là ứng viên tranh cử, ông Trump đã kịch liệt phản 

đối thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc (vốn đã lên tới 

375 tỷ USD). Quay trở lại năm ngoái, khi Hoa Kỳ nhập khẩu 45 tỷ 

USD hàng dệt may và may mặc từ Trung Quốc, trong khi đó tỷ 

trọng xuất khẩu mặt hàng này chưa tới 1 tỷ USD, như vậy Hoa Kỳ 

đã nhập siêu lên tới 44 tỷ USD chỉ tính riêng cho mặt hàng dệt 

may và may mặc.  

      Do đó, quyết định đánh thuế lên hàng tiêu dùng nhập khẩu 

từ Trung Quốc mới đây cho thấy tầm ảnh hưởng của quyết định 

của ông Trump phần nào tạo tín hiệu tích cực cho nền sản xuất 

nội địa, tạo động lực cho những nhà máy, công ty của Mỹ có 

thêm thị trường cung cấp sản phẩm cho người dân nước này. 

Các chuyên gia cho rằng Mỹ có thể chuyển hướng xuất khẩu 

sợi và vải sang các quốc gia tại vùng Bắc Mỹ và Trung Mỹ, nơi áp 

dụng các hiệp định thương mại tự do có lợi cho ngành sản xuất 

của Mỹ, từ đó tiến hành các hoạt động sản xuất và hoàn thiện tại 

các quốc gia này (theo phương thức gia công) rồi tái nhập vào 

thị trường Mỹ để được hưởng các ưu đãi miễn thuế. Giới chuyên 

gia cho rằng Mỹ có thể áp dụng nhiều biện pháp bảo vệ để đối 

phó với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, thúc đẩy nền công 

nghiệp sản xuất vốn đang bị “bó chặt” tại quốc gia này. Khi nền 

công nghiệp sản xuất dần hồi phục, Mỹ sẽ giảm tỷ lệ nhập khẩu 

các mặt hàng tiêu dùng (như hàng may mặc, hàng tiêu dùng 

khác), như vậy, các nước có kim ngạch xuất khẩu lớn vào quốc 

gia này sẽ là chủ thể bị ảnh hưởng trực tiếp và chịu tác động sâu 

sắc trong bối cảnh nền kinh tế thị trường hiện nay.
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Châu Âu:
Dệt may và may mặc đóng một vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp sản xuất của EU. Trong 

năm 2017, tổng trị giá khối lượng ngành dệt may và may mặc của 28 nước trong khối EU-28 (trong đó có 

Vương Quốc Anh) đạt doanh thu 181 tỷ Euro và khối lượng đầu tư đạt 4.9 tỷ Euro; đứng thứ hai trên toàn 

thế giới về xuất khẩu, chỉ sau Trung Quốc. Nhờ vào sự hồi phục nền kinh tế và ngành sản xuất nội địa, 

hoạt động sản xuất này vẫn được duy trì tại gần 176,400 doanh nghiệp dệt may, may mặc và tạo việc làm 

cho hơn 1.7 triệu người lao động tại trong khu vực. Thống kê ngoại thương của EU cho thấy kết quả tích 

cực hơn so với năm trước với gần 48 tỷ Euro sản phẩm dệt may và may mặc xuất khẩu và 112 tỷ Euro đối 

với hàng hóa nhập khẩu từ các thị trường thứ ba ngoài khối EU.  Các doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm đến 

99% tổng số lượng các doanh nghiệp dệt may tại EU.

Tiến trình thực hiện Brexit vẫn còn đang trong quá trình đàm phán chưa có hồi kết giữa Anh và EU-27 

(bao gồm những quốc gia còn lại). Theo báo cáo thường niên năm 2017, Anh đứng thứ ba trong bảng 

xếp hạng những đối tác thương mại quan trọng trong lĩnh vực dệt may và may mặc của EU-27. Nước 

Anh trung bình nhập khẩu 10 tỷ Euro hàng hóa dệt, may từ EU-27, trong khi đó cũng xuất khẩu vào khu 

vực này 6.2 tỷ Euro hàng hóa trong cùng thời kỳ (2014 – 2016). EU-27 cùng với Anh tạo ra một chuỗi 

cung ứng, đầu tư hàng hóa dệt may, may mặc và trao đổi nguồn nhân lực có giá trị vô cùng to lớn và mật 

thiết với nhau. Do đó, từ những lợi ích chung của Anh và các ngành công nghiệp của EU-27 nói chung và 

ngành công nghiệp dệt may, may mặc nói riêng, EU cần kêu gọi ủng hộ Brexit thông qua những hiệp định 

thương mại tự do toàn diện giữa EU-27 và Anh trên cơ sở xem xét mối quan hệ kinh tế chặt chẽ đã tồn 

tại giữa các quốc gia này, trong đó tạo điều kiện cho phép thực hiện chuỗi cung ứng tích hợp cao hoạt 

động trơn tru từ sợi đến sản phẩm cuối cùng nhằm tiếp tục phát triển và không làm gián đoạn hoạt động 

của ngành công nghiệp này.
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Việt Nam
Đối với hoạt động xuất khẩu hàng dệt may và may mặc, Việt Nam luôn nằm trong top những nước 

có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất thế giới. Theo số liệu mới nhất tại Báo cáo Thống kê Thương mại của 

WTO 2018, tính đến hết năm 2017, Việt Nam nằm trong top 10 toàn cầu về kim ngạch xuất khẩu hàng 

dệt may và đứng trong top 5 nước xuất khẩu hàng may mặc. Việt Nam cũng là một trong những nước 

gia công hàng may mặc lớn nhất thế giới.

  Việt Nam cũng nằm trong Top 5 những nước nhập khẩu sợi nhiều nhất thế giới trong giai đoạn 2017 – 

2018
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  Mỹ là một trong những thị trường tiêu thụ sản phẩm may mặc nhiều nhất thế giới, do đó, những ảnh 

hưởng từ thị trường may mặc tại quốc gia này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến những nền kinh tế có liên quan. 

Từ năm 2006 cho đến nay, Việt Nam là quốc gia đứng thứ 2 về cung cấp hàng may mặc vào thị trường 

Mỹ, với tổng khối lượng xuất khẩu có xu hướng tăng nhanh.

   Hiệp hội Dệt may Việt Nam dự báo, năm 2018, tổng trị giá sản lượng xuất khẩu hàng dệt may của Việt 

Nam sẽ đạt mức 34 tỷ USD. Theo báo cáo của Tổng cục Hải Quan, tính đến kỳ 1 Tháng 9/2018, cơ cấu 

xuất khẩu của ngành dệt may và may mặc đứng thứ hai trong tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu của Việt 

Nam, chỉ đứng sau sản phẩm điện thoại và linh kiện điện thoại.  Kim ngạch xuất khẩu của sản phẩm dệt, 

may tính đến 15/9/2018 ước tính đã đạt được hơn 21 tỷ USD, đạt chỉ tiêu xấp xỉ 62% so với mục tiêu đề 

ra trong năm 2018. Con số này có thể tăng nhiều hơn do tác động của chiến tranh thương mại giữa Mỹ 

và Trung Quốc, nếu các doanh nghiệp dệt, may của Việt Nam đảm bảo được nguồn cung cũng như 

năng lực sản xuất của mình.
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Ngay từ đầu năm, đã có nhiều cảnh báo về khả năng cuộc chiến thương mại nếu diễn ra sẽ ảnh hưởng 

lớn đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên nếu nhìn ở mặt tích cực đối với ngành may mặc, nhiều 

cơ hội có thể được mở ra kéo theo sự tái định vị thị phần của các nhà cung cấp sản phẩm may mặc hàng 

đầu thế giới. Xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ đạt 429,7 tỷ USD trong năm 2017 bao gồm 42.5 tỷ 

USD từ mặt hàng dệt may và may mặc (loại Readymade - RMG). Điều tất yếu là thị phần của thị trường 

Mỹ sẽ được phân chia lại với sự thoái lui của hàng may mặc xuất khẩu từ Trung Quốc với mức thuế lên 

đến 25% dự kiến sẽ được Bộ thương mại Mỹ áp dụng.

Bangladesh và Việt Nam là hai nhà sản xuất đồ may mặc được hưởng lợi nhiều nhất

Bangladesh là quốc gia có ngành sản xuất RMG được tổ chức tốt với thị phần thứ 2 thế giới sau Trung 

Quốc. Mỹ và EU là hai thị trường xuất khẩu lớn nhất của nước này. Theo số liệu thống kê, các sản phẩm 

RMGs chiếm 68.7% tổng kim ngạch xuất khẩu của nước này trong năm 2017. Trước khi cuộc chiến 

thương mại nổ ra giữa Trung Quốc và Mỹ, thị phần mặt hàng này của Bangladesh đã liên tục được cải 

thiện nhờ chi phí sản xuất cực kỳ thấp. Và giờ đây thị phần sụt giảm từ Trung Quốc có thể được nước 

này tiếp tục tận dụng. 

Việt Nam là nước tiếp theo được hưởng lợi. Với thị phần chiếm vị trí thứ 3 thế giới về sản phẩm RMG và 

có quan hệ thương mại khá mạnh với Mỹ, Việt Nam đã xuất khẩu 12.3 tỷ USD hàng may mặc (bao gồm 

RMG) sang Mỹ trong năm 2017 chiếm gần 50% tổng sản lượng của mặt hàng này. Con số này gấp 3 lần 

giá trị xuất khẩu của Bangladesh trị giá 3.8 tỷ USD. Năng lực và quy mô ngành công nghiệp hàng may 

mặc Việt Nam lớn hơn nhiều so với Bangladesh nhưng chi phí tiền lương tại Bangladesh ở mức thấp 

nhất trong số các quốc gia xuất khẩu hàng đầu ngành hàng này. 

Ấn Độ: mặc dù có quy mô vượt qua Trung Quốc với tư cách là nhà xuất khẩu RMG lớn nhất, ngành sản 

xuất của Ấn Độ sẽ không được hưởng lợi nhiều từ việc phân phối lại thương mại. Mức lương trung bình ở 

Ấn Độ cao hơn so với những người chơi khác trong ngành RMG, chẳng hạn như Bangladesh. Hơn nữa, 

Ấn Độ đang bị kẹt trong một cuộc tranh chấp thương mại với Mỹ. Với quan điểm bảo hộ của cả chính 

quyền Hoa Kỳ và Ấn Độ, mối đe dọa của thuế quan vẫn còn tồn tại và sẽ đóng vai trò như một rào cản 

đối với các nhà đầu tư.
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Ngành may mặc nước nào sẽ hưởng lợi từ chiến tranh thương mại 
Mỹ - Trung Quốc?



 Campuchia: hàng may mặc chiếm 97% tổng kim ngạch xuất khẩu của Campuchia và quốc gia này 

cũng là một đối tượng hưởng lợi từ Hệ thống ưu đãi thương mại - GSP của EU. Tuy nhiên, chi phí sản 

xuất đã tăng lên trong những năm gần đây. Mức lương tối thiểu được nâng lên 170 USD/tháng có hiệu 

lực từ năm 2018 cao hơn nhiều so với mức lương tối thiểu ở Bangladesh (khoảng 65 USD/tháng) hoặc 

Việt Nam (100-150 USD/tháng). Hơn nữa, nước này phải đối mặt với nguy cơ mất đánh mất đi các điều 

khoản thương mại ưu đãi của EU, trong bối cảnh bất ổn chính trị trong nước đang gia tăng. Những yếu 

tố này sẽ hạn chế các nhà sản xuất hàng may mặc ở Campuchia tận dụng tối đa chiến tranh thương mại 

giữa Trung Quốc và Mỹ.

   Indonesia, một quốc gia xuất khẩu hàng may mặc châu Á đầy tiềm năng, tuy nhiên sẽ không thể hấp 

thụ phần lớn thị phần thương mại trong lĩnh vực may mặc chuyển hướng khỏi Trung Quốc. Điều này 

chủ yếu là do năng suất lao động thấp và công nghệ lạc hậu ở Indonesia. Trong năm 2017, Indonesia ghi 

nhận mức thặng dư thương mại là 9,6 tỷ USD với Mỹ - thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của nước này - 

trong đó hàng dệt may chiếm phần lớn trong giá trị xuất khẩu. Trong năm ngoái, Indonesia được liệt kê 

là một trong 16 nước hàng đầu mà Mỹ ghi nhận mức thâm hụt thương mại tổng thể. Đáp lại điều này, 

ông Trump đã cảnh báo rằng ông có thể thu hồi những ưu đãi theo cơ chế GSP do Mỹ cung cấp cho 

Indonesia.

 Trung Quốc: sự suy giảm của trong việc sản xuất hàng xuất khẩu có giá trị thấp như hàng may mặc của 

nước này và ưu tiên các sản phẩm có giá trị cao như điện tử và máy móc, sẽ cho phép các quốc gia còn 

lại mở rộng thị phần trong xuất khẩu RMG toàn cầu. Mặc dù vậy, Trung Quốc có khả năng vẫn là nước 

xuất khẩu RMG lớn nhất thế giới trong tương lai gần, nhờ thị phần rất lớn hiện nay.
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Trung Quốc có khả năng vẫn là một trong những nước xuất khẩu RMG lớn 

nhất thế giới trong tương lai gần nhờ thị phần rất lớn hiện nay



  Cuộc đối đầu thương mại Mỹ - Trung Quốc đang 

trong quá trình căng thẳng, khi Mỹ chính thức áp gói 

thuế 200 tỷ USD với mức thuế suất 10% lên hàng 

hóa nhập khẩu của Trung Quốc, trong khi đó, Trung 

Quốc cũng không nhượng bộ khi áp dụng biện pháp 

trả đũa lên 60 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ vào 

nước này. Khi mức thuế quan tăng lên, ảnh hưởng 

trực tiếp hiện hữu đó là giao thương giảm, các mặt 

hàng xuất nhập khẩu là đối tượng trực tiếp chịu ảnh 

hưởng. Tác động từ cuộc chiến tranh thương mại 

này dự báo sẽ là rất lớn, liên quan đến nhiều nền kinh 

tế, trong đó có Việt Nam. 

  Mỹ là thị trường xuất khẩu hàng dệt, may lớn nhất 

của Việt Nam. Trong năm 2018, tính đến hết tháng 

8, tổng trị giá xuất khẩu hàng dệt, may tại thị trường 

Hoa Kỳ đạt hơn 9 tỷ USD, chiếm 46% tổng giá trị 

hàng dệt, may xuất khẩu. Như vậy, những ảnh hưởng 

liên quan đến thị trường xuất nhập khẩu thế giới nói 

chung và Mỹ nói riêng sẽ ảnh hưởng rất lớn tới hoạt 

động xuất nhập khẩu hàng dệt, may của Việt Nam. 

Tác động này, theo chúng tôi đánh giá là chịu sự ảnh 

hưởng mang cả tính tích cực lẫn tiêu cực, tuy nhiên 

trước mắt những dấu hiệu tích cực sẽ giúp Việt Nam 

nhanh chóng đạt được mục tiêu xuất khẩu hàng dệt, 

may năm 2018 là 34 tỷ USD.
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... tính đến hết tháng 8/2018, 

tổng trị giá xuất khẩu hàng dệt, 

may của Việt Nam vào thị trường 

Hoa Kỳ đạt hơn 9 tỷ USD, chiếm 

46% tổng giá trị hàng dệt, may 

xuất khẩu...



Về mặt tích cực:
Cuộc đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc mở ra cơ hội lớn cho ngành dệt, may Việt Nam, đặc biệt là các 

sản phẩm may mặc.

Việt Nam có khả năng mở rộng thị phần xuất khẩu vào thị trường Mỹ

Như số liệu đã nêu ở trên, Trung Quốc đang là nước xuất khẩu nhiều nhất sản phẩm may mặc vào thị 

trường Mỹ. Việc Mỹ áp mức thuế lên đến 200 tỷ USD với mức thuế suất 10% lên các mặt hàng nhập 

khẩu từ Trung Quốc, chủ yếu là các mặt hàng tiêu dùng, trong đó có thể hướng đến hàng dệt, may sẽ 

khiến mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc khó có thể cạnh tranh được với những mặt hàng nhập khẩu từ 

các quốc gia đối thủ khác (ví dụ như Việt Nam, Bangladesh là những đối thủ chính trong trận chiến tranh 

giành thị phần hàng dệt, may tại thị trường này). Đây sẽ là cơ hội tốt cho các doanh nghiệp Việt Nam mở 

rộng và gia tăng thị phần của mình đối với các mặt hàng xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ. 

Khả năng thu hút nguồn vốn FDI trong lĩnh vực dệt may và may mặc

Giá cổ phiếu niêm yết của hầu hết các doanh nghiệp dệt, may Việt Nam chứng kiến sự tăng điểm, đặc 

biệt trong hai tháng vừa qua kể từ khi Tổng thống Trump đưa ra quyết định áp thuế lên hàng hóa nhập 

khẩu của Trung Quốc. Dự đoán đến cuối năm 2018, giá cổ phiếu của các doanh nghiệp này vẫn sẽ duy 

trì mức tăng trưởng ổn định.

  Theo số liệu báo cáo của Tổng cục Hải quan, tính đến hết tháng 08/2018, tỷ trọng nhập khẩu vải các 

loại của Việt Nam từ Trung Quốc chiếm hơn 55% tổng kim ngạch nhập khẩu loại hàng hóa này; tỷ trọng 

nhập khẩu xơ, sợi dệt các loại từ Trung Quốc chiếm hơn 51% tổng kim ngạch nhập khẩu loại hàng hóa 

này.
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Cổ phiếu nhóm 
ngành Dệt may ghi 

nhận mức tăng trưởng 
tốt trong 2 tháng trở 

lại đây



Như vậy, ngành dệt may và may mặc của Việt Nam đang phải sử dụng nguồn cung nguyên liệu rất lớn 

từ Trung Quốc. Sau quyết định áp thuế của Chính phủ Mỹ, đồng CNY mất giá mạnh so với đồng USD, 

do đó đồng VND cũng được hưởng lợi và có giá trị hơn so với đồng CNY, giúp các doanh nghiệp Việt 

Nam nhập được vải và các loại nguyên liệu xơ, sợi cùng các nguyên phụ liệu ngành may mặc khác với giá 

thành rẻ hơn, sản phẩm thành phẩm sẽ có giá thành cạnh tranh hơn. Chính vì vậy, ngành dệt, may Việt 

Nam có thêm động lực để cạnh tranh với những nhà sản xuất ở Trung Quốc, thu hút thêm nguồn vốn 

FDI do các nhà đầu tư xem xét việc dịch chuyển các công đoạn và đơn hàng sang thị trường Việt Nam, 

giúp tăng trưởng xuất khẩu và tạo thêm việc làm cho người lao động. Không những thế, chính Việt Nam 

cũng sẽ hưởng lợi từ việc áp thuế này của Chính phủ Mỹ khi thu hút được nguồn vốn đầu tư từ chính 

những doanh nghiệp sản xuất hàng dệt, may đến từ Trung Quốc. Với lợi thế nguồn lao động dồi dào và 

giá rẻ, các chi phí sản xuất và kinh doanh không quá đắt đỏ và có xu hướng giảm, Chính phủ Trung Quốc 

có thể tiến hành các công tác dịch chuyển một phần hoặc toàn bộ chuỗi sản xuất của mình sang các 

nước láng giềng như Việt Nam để tận dụng những lợi thế nêu trên nhằm khắc phục mối đe dọa áp thuế 

suất gắt gao từ Chính phủ Mỹ, khi giá nhân công sản xuất làm việc tại Trung Quốc ngày càng cao như 

hiện nay, và được dự báo sẽ còn tăng cao hơn nữa trong những năm tới đây.
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Về mặt tiêu cực
Hàng dệt may nhập khẩu từ Việt Nam có thể bị đưa vào diện theo dõi đặc biệt

Dự báo ảnh hưởng từ cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc làm cho hoạt động xuất khẩu 

hàng may mặc của Việt Nam tăng đột biến trong thời gian tới đây, Việt Nam cũng có thể có nguy cơ bị 

đưa vào diện theo dõi đặc biệt của Mỹ và bị áp dụng mức thuế cao hơn. Điều này hoàn toàn có thể xảy 

ra khi gần đây, hàng dệt may và may mặc Việt Nam bị đưa ra điều tra về động thái bán phá giá tại một số 

thị trường trên thế giới. Có thể kể đến vụ việc điều tra bán phá giá sợi Nylon Filament Yarn (mã HS 5402, 

loại trừ mã HS 5402.10) nhập khẩu từ Việt Nam vào thị trường Ấn Độ, gây thiệt hại đáng kể cho ngành 

sản xuất nội địa của nước này, theo kết luận điều tra ngày 06/08/2018, biên độ phá giá từ các nhà sản 

xuất, xuất khẩu của Việt Nam được xác định là từ 0% - 55%; từ căn cứ này, Ấn Độ sẽ tiến hành các biện 

pháp chống bán phá giá bằng cách tăng thuế nhập khẩu đối với các doanh nghiệp tại Việt Nam trong 

thời hạn 5 năm. Một trường hợp khác tác động vào ngưỡng tỷ trọng nhập khẩu vào một thị trường nhất 

định, theo đó, một số mặt hàng may mặc của Việt Nam có nguy cơ phải chịu thuế nhập khẩu tăng lên 

và trở về mức ưu đãi theo nguyên tắc đối xử tối huệ quốc tại Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam 

và Liên minh kinh tế Á – ÂU (EAEU) áp dụng cơ chế tự vệ ngưỡng. Đối với việc EAEU áp dụng cơ chế này 

lên các sản phẩm nhập khẩu từ Việt Nam (cụ thể trong năm 2018 EAEU đã áp dụng cơ chế vượt ngưỡng 

này đối với sản phẩm là quần áo lót và quần áo trẻ em), nếu khối lượng nhập khẩu trong năm nay vượt 

ngưỡng khối lượng nhất định được quy định trong hiệp định thương mại này, EAEU có quyền điều chỉnh 

tăng thuế nhập khẩu, từ mức thuế suất ưu đãi hiện tại (0%) lên mức thuế nhập khẩu theo quy tắc tối huệ 

quốc trong khoảng thời gian 6 tháng (nếu khối lượng nhập khẩu trong năm trong khoảng từ trên 100% 

đến 150% ngưỡng quy định) hoặc 9 tháng (nếu khối lượng nhập khẩu trong năm trên 150% ngưỡng quy 

định).  Những thông tin này cho thấy khả năng đảm bảo tốt nguồn cung hàng hóa xuất khẩu của các 

doanh nghiệp Việt Nam, tuy nhiên, đây cũng có thể là một trở ngại làm cho hàng hóa may mặc từ Việt 

Nam phải được đưa vào diện theo dõi đặc biệt nhằm tránh gây bất ổn cho tỷ trọng xuất nhập khẩu vào 

từng quốc gia là “khách hàng” của Việt Nam.
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  Các ngành sản xuất không phải thế mạnh của nước Mỹ được kỳ vọng sẽ hồi phục và phát triển dưới 

sự hỗ trợ của chính sách bảo hộ thuế quan, qua đó làm gia tăng sức cạnh tranh đối hàng hoá nhập 

khẩu trong dài hạn.

   Dưới thời Tổng thống Trump, thương mại công bằng là một khẩu hiệu xuyên suốt và được ưu tiên 

trong cả chính sách đối nội và đối ngoại của nước Mỹ. Bộ Thương mại nước này đã liên tục gia tăng các 

mức thuế quan đối với nhóm nước có thặng dư xuất khẩu lớn vào thị trường Mỹ. Các mức thuế rất cao 

(lên đến 25%), các hàng rào kỹ thuật cùng với chính sách chống bán phá giá đang gần như loại bỏ hoàn 

toàn lợi thế cạnh tranh từ hàng nhập khẩu. Một trong những kết quả tích cực của điều này là đã giúp các 

lĩnh vực sản xuất mà nước Mỹ không có thế mạnh từ trước đến nay hồi phục và bắt nhịp với tốc độ phát 

triển của toàn thế giới. Đã có những báo cáo tích cực dành cho các ngành thép, luyện kim, hàng tiêu 

dùng, điện tử... khi nhu cầu của thị trường trong nước được đáp ứng từ những sản phẩm nội địa - vốn 

trước đây bị chiếm lĩnh bởi hàng nhập khẩu đến từ Trung Quốc, Ấn Độ, EU...

   Các doanh nghiệp dệt may tại Mỹ có niềm tin vào sự phục hồi ngành công nghiệp sản xuất và công 

nghiệp dệt may, may mặc của mình thì đây có thể là tín hiệu đầy khó khăn cho các quốc gia xuất khẩu 

chủ lực ngành hàng này mà Việt Nam cũng nằm trong số đó. Tuy nhiên, đây có thể là một khả năng 

trong tương lai xa, và nước Mỹ cần phải có một thời gian dài để bắt đầu vực dậy nền công nghiệp sản 

xuất của mình, phát triển những công nghệ và vận hành lại hệ thống được coi là đã bị đình trệ kéo dài. 

Việc chuyển dịch chuỗi cung ứng dành cho sản xuất cũng cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng, khi những thị 

trường đang dẫn đầu về sản xuất hàng dệt may và may mặc trên thế giới đều nằm ở những quốc gia 

đang phát triển, có nguồn lao động giá rẻ dồi dào và chi phí vận hành thấp như Việt Nam, Bangladesh, 

Campuchia, Myanmar,….
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Những dự báo về ngành dệt, may của Việt Nam 
Không chỉ được hưởng lợi từ chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, ngành dệt may Việt Nam 

sắp tới đây có thể đón nhận những tín hiệu lạc quan từ những Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam 

là thành viên, điển hình có thể kể đến Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương 

(CPTPP) và Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EU (EVFTA). Vào ngày 19/07/2018, Singapore là 

nước thứ 3 chính thức phê chuẩn thông qua thỏa thuận CPTPP, sau Mexico và Nhật Bản; và 3 nước này 

là những nước có GDP lớn nhất và có tầm ảnh hưởng nhất trong khối các nước tham gia thỏa thuận này.  

Việt Nam cũng đang chuẩn bị những công tác cuối cùng để chính thức phê chuẩn thông qua CPTPP, và 

dự báo, các nước còn lại trong khối 11 nước của CPTPP sẽ sớm thông qua để CPTPP có hiệu lực. Đây sẽ 

là một bước ngoặt mang tính triển vọng cao mới đối với nền thương mại toàn cầu nói chung và ngành 

sản xuất may mặc của Việt Nam nói riêng, trong đó Việt Nam sẽ có cơ hội lớn hơn khi xuất khẩu hàng 

may mặc sang các thị trường lớn như Canada và Úc. Hơn nữa, EVFTA với triển vọng hoàn tất việc đàm 

phán và ký kết vào năm 2018 sẽ giúp Việt Nam giảm bớt các rào cản để tiến hành các hoạt động thương 

mại vào khu vực Châu Âu, khi hiện tại, mức thuế suất mà Châu Âu áp dụng cho sản phẩm dệt may nhập 

khẩu từ Việt Nam vẫn còn rất cao (17.5% và 9.6%).  Đây là hai trong số các thỏa thuận thương mại tự do 

có tầm ảnh hưởng sâu rộng đến nền sản xuất và xuất khẩu hàng may mặc của Việt Nam, với các lộ trình 

miễn thuế xuống 0% và nhiều điều khoản ưu đãi theo quy tắc xuất xứ từ sợi vải. Đây vừa là cơ hội, vừa 

là thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam, khi chỉ số giá trị nhập khẩu xơ, sợi dệt của Việt Nam 

theo báo cáo của Tổng Cục Hải Quan trong những năm vừa qua còn rất cao; trong khi đó, năng lực sản 

xuất các sản phẩm từ sợi, xơ còn hạn chế. Các doanh nghiệp tại Việt Nam hiện nay không chú trọng vào 

ngành dệt do cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng các yêu cầu và tiêu chuẩn quốc tế, khả năng cạnh tranh với 

các nước có kinh nghiệm về dệt như Trung Quốc không cao. Ngành sản xuất hàng may mặc của Việt 

Nam tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu chủ yếu ở công đoạn sản xuất (gia công hàng may mặc) theo 

phương thức CMT (Cut – Make – Trim), trong đó chỉ thực hiện các công đoạn cắt, may và hoàn thiện sản 

phẩm, thiếu khả năng cung cấp trọn gói các công đoạn may mặc từ việc cung cấp nguyên liệu sản xuất 

chính từ sợi vải, do đó giá trị gia tăng còn thấp, không đáp ứng các quy định về ưu đãi được nêu ra trong 

các Hiệp định Thương mại Tự do. 
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   Vì vậy, để có thể tham gia một sân chơi lớn và đáp ứng “luật chơi” chung, các doanh nghiệp Việt Nam 

phải tự mình nâng cao năng lực sản xuất, tiếp thu và cập nhật nhanh chóng những thay đổi và tiến bộ 

khoa học để không bị thụt lùi với những nước bạn cùng tham gia. Sự hỗ trợ từ Chính phủ và Hiệp hội May 

mặc là điều tất yếu và rất quan trọng để các doanh nghiệp Việt Nam có sự định hướng rõ ràng và nhất 

quán trong việc phát triển và nâng cao giá trị sản xuất của mình phù hợp với yêu cầu chung toàn cầu.

   Các ngân hàng thương mại trong nước trong vai trò rất quan trọng là những tổ chức có uy tín và có 

kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – tiền tệ để giúp đỡ và hỗ trợ những khách hàng là các doanh nghiệp 

dệt may và may mặc của Việt Nam trong công cuộc phát triển và vươn tầm năng lực, đáp ứng các yêu 

cầu và tiêu chuẩn hiện tại đang được áp dụng trên toàn thế giới. Với những chính sách hỗ trợ và ưu đãi 

về tài chính, các ngân hàng thương mại đang cùng với các doanh nghiệp dệt may và may mặc Việt Nam 

đối mặt với những thách thức và đón chờ các cơ hội, từ đó đẩy mạnh phát triển nền công nghiệp đang 

được dự đoán là sẽ tạo nhiều bất ngờ cho kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2018 này.
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      CẬP NHẬT
Giá dầu thô tăng làm tăng giá nguyên liệu đầu vào đối với 
lĩnh vực sản xuất sợi tổng hợp

  Giá dầu thô tăng mạnh khiến cho nguyên liệu để sản xuất các loại vải tổng hợp đắt đỏ hơn. Giá dầu 

thô Brent đã chính thức vượt mức 80 USD/thùng trong khi nếu tính trong 1 tháng trở lại đây, mức giá 

này đã tăng hơn 13%. Đồng Rupee của Ấn Độ cũng đã giảm giá 4.1% trong cùng thời điểm nêu trên so 

với USD. Điều này khiến giá thành trong ngành dệt và vải tổng hợp có thể tăng từ 2 - 5% do giá nguyên 

liệu đầu vào gia tăng. Sợi tổng hợp được sản xuất từ các dẫn xuất từ ngành lọc hoá dầu như DMT và PTA 

được sản xuất từ dầu thô đang tăng giá từng ngày tại thị trường Ấn Độ. Trong khi một đồng Rupee yếu 

làm tăng sức ép lên việc nhập khẩu nguyên liệu từ bên ngoài. Chi phí gia tăng này được chuyển phần lớn  

trong giá thành sản phẩm mà người tiêu dùng phải chi trả. 

    Theo ước tính của Bộ Nông nghiệp Ấn Độ, sản lượng bông của nước này sẽ đạt 34.89 triệu kiện hàng 

(1 kiện = 170 kg) cho mùa vụ 2017 - 2018 (kết thúc vào tháng 9/2018). Tuy nhiên 10-12% diện tích trồng 

bông của Ấn Độ (khoảng 12.06 triệu ha) đang chịu ảnh hưởng của sâu bệnh phá hoại. Nhu cầu bông từ 

Trung Quốc đang tăng lên sau khi chính quyền Trung Quốc đánh thuế mạnh tay đối với nguồn cung 

bông từ Mỹ trong khi sản lượng từ Pakistan dự kiến giảm 1/4 trong năm nay.

    Với nguồn cung hạn chế trên thị trường bông trong nửa đầu giai đoạn 2018 - 2019 trong khi nhu cầu 

từ thị trường Trung Quốc tăng cao, giá mặt hàng này dự kiến tăng 5-7% và đạt 122 - 125 USD/kg trong 

giai đoạn cuối năm trong khi mức trung bình cho cả năm 2018 - 2019 sẽ vào khoảng 127 - 130 USD/kg. 



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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