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Hàn Quốc trở thành ngôi sao trong lĩnh vực đóng tàu khi giành được nhiều đơn đặt hàng trong quý đầu năm nay
  Ngành công nghiệp đóng tàu thế giới bắt đầu phục hồi từ cuối quý III, khi hoạt động vận tải biển bùng nổ từ cuối năm 

ngoái đến nay. Chỉ số giá cước vận tải bắt đầu ổn định trở lại, xoay quanh mức 5.000 USD cho một container 40 feet vận 
chuyển hàng hóa. Các nhà máy đóng tàu lớn của Hàn Quốc đã nhận được 49,1% tổng số lượng đơn đặt hàng đóng mới tàu 
biển trong năm nay, bao gồm những tên tuổi lớn như Hyundai Heavy Industry, với số lượng khoảng 66 tàu biển được đặt 
mua trong quý đầu năm 2021. Với nhu cầu vận tải được dự báo tăng trưởng mạnh trong năm, đặc biệt là việc vận chuyển 
vaccine phòng Covid-19, các công ty vận tải biển toàn cầu đang gấp rút bổ sung năng lực chuyên chở của mình. Đặc biệt, 
toàn bộ đơn đặt hàng tàu biển phục vụ chuyên chở khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) trong quý đầu năm đều thuộc về các 
doanh nghiệp đóng tàu của Hàn Quốc. 

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.

       ĐIỂM TIN NGÀNH 

 Thứ Năm, ngày 11 tháng 03 năm 2021

Điểm Tin
Thị Trường Hàng Hóa

   TIÊU ĐIỂM TRONG NGÀY

GỖ 
*  Ngành gỗ Việt Nam trong năm 2020 được ghi nhận đạt được thành tích đáng 
kinh ngạc trong bối cảnh nhiều ngành xuất khẩu khác sụt giảm sản lượng và giá trị 
thì xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam đã lội ngược dòng vào hai quý cuối 
năm, lập kỷ lục mới về xuất khẩu, với hơn 12,4 tỷ USD, tăng 16,2% so với cùng 
kỳ năm 2019. Theo Chủ tịch Hiệp hội gỗ và lâm sản Việt Nam, các doanh nghiệp 
gỗ ở nước ta đã rất nhanh nhạy tranh thủ thời cơ tiếp cận, gia tăng thị phần xuất 
khẩu, đặc biệt là thị trường Mỹ, với trị giá xuất khẩu đạt gần 7,2 tỷ USD, tăng 34% 
so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, các mặt hàng có mức tăng trưởng rất cao là 
đồ nội thất phòng bếp tăng 134%, đồ nội thất bằng gỗ khác tăng 36% và bộ phận 
đồ gỗ tăng 43% về giá trị. Với những kết quả này, ngành chế biến và xuất khẩu gỗ 
ở nước ta đã đặt ra mục tiêu đưa kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong 
năm nay đạt 14 tỷ USD và phấn đấu đạt mốc 20 tỷ USD vào năm 2025. 
* Hiện nay, thị trường đồ nội thất và đồ gỗ thế giới được đánh giá có giá trị thương 
mại lên tới 430 tỷ USD. Như vậy, thị phần xuất khẩu đồ gỗ của nước ta vẫn còn 
khá thấp, trong khi dư địa để gia tăng vẫn còn rất rộng. Có nhiều vấn đề được đặt 
ra cho ngành gỗ để gia tăng thị phần xuất khẩu như: cải thiện sự đa dạng trong 
mẫu mã, quy hoạch nguồn cung gỗ với đơn vị sản xuất & xuất khẩu theo chuỗi 
cung ứng bền chặt và ngăn chặn gian lận thương mại để tránh các vụ kiện về 
phòng vệ thương mại. Theo Bộ trưởng Bộ NN&PT Nông Thôn, các doanh nghiệp 
chế biến gỗ có sự mất cân đối vùng, tập trung chủ yếu ở các tỉnh miền Nam và 
miền Đông, trong khi các tỉnh Bắc Trung Bộ, Trung Bộ còn thiếu nhiều nhà máy, 
khu công nghiệp cho ngành gỗ xuất khẩu. 
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