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Năm yếu tố dự báo giá cước vận tải biển vẫn tiếp tục tăng đến hết năm 2021
 Giá cước vận tải biển chưa có dấu hiệu giảm kể từ giai đoạn quý III năm 2020 đến nay, đặc biệt là trên tuyến đường 

thương mại nhộn nhịp nhất xuất phát từ châu Á - Thái Bình Dương. Nhiều chuyên gia tiếp tục đưa ra dự báo rằng giá cước 
có khả năng tăng đột biến trong nửa cuối năm, trong đó phải kể đến 5 yếu tố chính sau đây: (i) mất cân bằng giữa nguồn 
cung, năng lực sản xuất và nhu cầu tiêu dùng trên toàn cầu bùng nổ mạnh mẽ, (ii) các phương thức vận chuyển thay thế 
khác còn hạn chế, chưa đáp ứng bằng vận tải container, (iii) sự phục hồi kinh tế ở các quốc gia chưa có sự cân bằng và 
còn nhiều khu vực đang phải chống chọi với đại dịch, (iv) sự đình trệ có thể xảy đến trên các tuyến đường như trường hợp 
tắc nghẽn kênh đào Suez và (v) sự tắc nghẽn tại các cảng biển do năng lực bốc dỡ hàng chưa phục hồi hoàn toàn

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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Thị Trường Hàng Hóa

   TIÊU ĐIỂM TRONG NGÀY

LOGISTICS
*  Ảnh hưởng từ Covid-19 khiến hoạt động hàng không chở khách đình trệ, cùng 
với nhu cầu gia tăng đột biến gây áp lực lên vận tải biển trong gần một năm qua 
đã khiến cho ngành vận tải hàng hóa bằng đường hàng không tiếp tục là điểm 
sáng về tăng trưởng trong thời gian gần đây. Vào tháng 4/2021, nhu cầu toàn cầu 
về vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không tăng vượt trội so với trước thời 
điểm đại dịch, tăng đến 12% so với cùng kỳ năm 2019. Đặc biệt, các hãng hàng 
không khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã ghi nhận nhu cầu vận chuyển hàng 
hóa bằng đường hàng không quốc tế tăng 9,2% vào tháng 4 năm nay so với năm 
2019 theo dữ liệu từ Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA). Rất nhiều hãng 
hàng không phải tạm ngừng nhiều chuyến bay chở khách do dịch bệnh, và phải 
lên phương án chuyển đổi thành các chuyên cơ vận tải nhằm bù đắp cho vận tải 
hành khách như năm 2020 vừa qua. Mặc dù nhu cầu tăng nhưng thực tế, năng 
lực vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không toàn cầu vẫn còn hạn chế và 
chưa thể sánh với phương thức vận tải đường biển truyền thống. 
* Mới đây, Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) vừa chính thức có văn bản xin 
thành lập hãng hàng không chuyên biệt về vận tải hàng hóa, được thị trường nhận 
định là đánh dấu một cột mốc mới trong ngành logistics của Việt Nam. Tính đến 
thời điểm hiện tại, Việt Nam chưa có hãng hàng không chuyên biệt về vận tải 
hàng hóa mà chỉ kết hợp với các hãng bay vận tải hành khách. Trong bối cảnh 
nhu cầu vận chuyển hàng hóa hàng không tăng mạnh kể từ khi đại dịch bùng phát 
đến nay, hơn 80% lượng hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường hàng không ở nước 
ta do các hãng hàng không quốc tế vận chuyển như FedX, UPS, DHL,…. thì đây 
là một tín hiệu rất tích cực, khai thác tiềm năng lớn từ nhu cầu tiêu dùng và xuất 
nhập khẩu tăng trưởng mạnh của Việt Nam trong những năm gần đây. 

Nguồn: TCTK, Bloomberg, Reuters, Vietdata, các Hiệp hội ngành nghề trong và ngoài nước ...


