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Cước vận tải biển tăng cao trong quý I gây bất lợi về cạnh tranh giá gỗ xuất khẩu
 Việc tăng giá cước vận tải biển gây ra bởi liên tiếp các sự kiện như thiếu thùng container, tắc nghẽn kênh đào 

Suez như vừa qua đã gây nên nhiều lo ngại cho ngành xuất khẩu gỗ và lâm sản của nước ta. Theo thông tin 
đến từ một doanh nghiệp xuất khẩu gỗ trong nước, giá cước container vận chuyển đồ gỗ trước đây vào khoảng 
từ 1.400 - 3.000 USD/container, nay có thời điểm tăng lên đến 11.000 - 13.000 USD/container và vẫn giữ ở mức 
cao trong quý II này. Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam dự kiến năm 2021, với giá trị xuất khẩu ngành hàng này 
khoảng 14 tỷ USD sẽ cần trên 800 nghìn container để xuất khẩu các mặt hàng như đồ gỗ, ván nhân tạo, dăm 
gỗ mà hàng năm cần đến gần 1.000 chuyến tàu đi các nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản. Giá cước tăng 
mạnh khiến các doanh nghiệp lo ngại sẽ đẩy giá cả hàng hóa tăng cao, gây bất lợi về cạnh tranh so với các nước 
khác. 

Ngân hàng Á Châu không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hoạt động kinh doanh nào phát sinh từ việc tham khảo hay sử dụng thông tin từ Bản tin này.
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GỖ
*  Quý đầu năm, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tăng mạnh so với cùng kỳ 
năm trước cả về lượng lẫn giá trị xuất khẩu. Trong 2 tháng đầu năm, xuất 
khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt 2,26 tỉ USD, tăng 40% so với cùng kỳ năm 
2020. Theo một chuyên gia trong ngành, các nguyên nhân khiến xuất khẩu 
gỗ tăng mạnh trong hai tháng đầu năm 2021 có thể kể đến như thông 
thường tháng 1 là tháng các doanh nghiệp tập trung xuất khẩu để giải quyết 
nhu cầu về chi lương và thưởng cuối năm cho người lao động. Trong khi đó, 
các đối tác nước ngoài cũng hối thúc các doanh nghiệp xuất khẩu gỗ bởi 
tháng 2 năm nay rơi vào tháng Tết Nguyên đán Việt Nam. Do đó, các đối 
tác thúc đẩy việc nhập hàng về cũng như chấp nhận việc tồn kho do nhu 
cầu lớn tồn đọng từ năm 2020 đến nay. 
*  Theo Furnituretoday.com, doanh số bán đồ nội thất và gia dụng của 
Mỹ trong tháng 2/2021 đạt hơn 11 tỷ USD, giảm 3,8% so với tháng 1 trước 
đó nhưng vẫn tăng 8,9% so với tháng 2/2020. Trong 3 tháng tính từ tháng 
12/2020 đến hết tháng 2/2021, doanh số bán đồ nội thất và gia dụng tăng 
8,4% so với 3 tháng từ tháng 12/2019 đến hết tháng 2/2020, tăng 5,2% so 
với 3 tháng trước đó. Mỹ là một trong bốn thị trường nhập khẩu gỗ và sản 
phẩm gỗ lớn nhất của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm nay, với trị giá đạt 
khoảng 1,6 tỷ USD, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, chiếm đến 70% 
tổng giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ toàn ngành.
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