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Giá thuê container lại tiếp tục tăng mạnh vào quý II
 Giá thuê tàu và container vận chuyển hàng hóa tiếp tục tăng mạnh khi bước vào quý II, đặc biệt giá thuê tàu 

tăng đến 65% so với quý trước, hiện đang khiến nhiều doanh nghiệp xuất nhập khẩu lo lắng, đặc biệt là các nhà 
nhập khẩu thực phẩm. Cụ thể, giá thuê tại châu Á đã tăng lên đến 16.500 USD cho mỗi tàu vận chuyển có dung 
tích 1.100 TEU so với mức 10.000 USD trong quý đầu tiên và mức 6.000 USD vào quý III năm ngoái. Do đó, phí 
vận chuyển cho mỗi container chở hàng khô đã vượt qua mức 5.000 USD/container. Tình trạng thiếu tàu và mất 
cân bằng trục vận chuyển hai tuyến Á - Âu hiện vẫn đang là nguyên nhân chính khiến cho giá thuê tàu và giá 
cước vận tải tiếp tục tăng cao hiện nay, hiện chưa có dấu hiệu giảm trong suốt quý II này. 

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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LOGISTICS
*  Giá cước vận tải tuyến châu Á - EU tiếp tục đạt ngưỡng cao mới do tình 
trạng nhu cầu tiêu dùng tăng nhưng thiếu hụt container vận chuyển và tình 
trạng trì hoãn tại nhiều bến cảng do ảnh hưởng bởi dịch bệnh vừa qua, khiến 
cho giá cước vận tải tuyến đường này chưa có dấu hiệu giảm trở lại. Vào giữa 
tháng 5, giá cước container tuyến Bắc Á và Bắc Âu đã tăng vọt lên 12.000 USD/
container 40 feet, tăng 1.500 USD/container so với đầu tháng 5. Ngoài ra, thị 
trường nhập khẩu tại khu vực Nam Mỹ đang tăng mạnh, dự kiến cũng sẽ đẩy 
giá cước vận chuyển container từ châu Á đến Nam Mỹ tăng trong tháng 6 tới 
đây. Khối lượng nhập khẩu hàng hóa tăng mạnh ở Nam Mỹ, đặc biệt là Brazil 
trong tháng 5, khác với thông lệ mùa cao điểm về nhập khẩu của Nam Mỹ là 
giai đoạn cuối quý III đến đầu quý I năm sau. Với nhu cầu nhập khẩu dự kiến 
sẽ vẫn mạnh trong những tháng tới và lượng hàng tồn đọng khá lớn đến từ các 
nhà máy ở châu Á, xu hướng nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ còn tăng mạnh trong 
suốt quý II đến cuối năm nay.
*  Nhiều hãng tàu container thông báo tiếp tục tăng phí vận tải từ cuối tháng 
5 hiện đang gây khó khăn cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại khu vực 
châu Á, trong đó có Việt Nam. Theo đó, giá cước vận tải biển xuất khẩu từ Việt 
Nam sang Mỹ đang tăng mạnh nhất. Với mỗi container 40 feet vận chuyển 
từ Việt Nam đi Mỹ, giá cước khoảng 5.000 USD/container vào tháng 4 nay đã 
tăng mạnh hơn 10.000 USD/container vào cuối tháng 5. Ngoài ra, giá cước vận 
tải từ Việt Nam đến châu Âu hiện cũng dao động quanh mức 7.000 - 8.000 
USD/container. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến giá thành sản phẩm và lợi 
nhuận của các doanh nghiệp xuất khẩu của nước ta.
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