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Thương mại toàn cầu đang phục hồi vô cùng mạnh mẽ
 Theo báo cáo mới nhất của Hội nghị Liên Hiệp Quốc về thương mại và phát triển (UNCTAD), sự phục hồi của thương mại toàn 

cầu đã đạt được kết quả tốt nhất kể từ trước đến nay, chủ yếu là thương mại hàng hóa. Ghi nhận của UNCTAD, giá trị thương 
mại hàng hóa quý I năm nay đạt mức cao kỷ lục, cao hơn cả thời điểm trước khi Covid-19 xảy đến. Tổng kim ngạch xuất nhập 
khẩu tăng 10% so với cùng kỳ năm trước và tăng 4% so với quý IV/2020. Sự phục hồi ấn tượng trong quý I năm 2021 được thúc 
đẩy bởi hoạt động xuất khẩu mạnh mẽ của các nước tại khu vực Đông Á như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, khi các nước 
này đã có những thành quả cao về kiểm soát dịch bệnh và tận dụng nhu cầu về các sản phẩm bảo vệ con người như thiết bị 
bảo hộ trong suốt thời gian qua. Báo cáo của UNCTAD cũng nêu rõ, giá trị thương mại hàng hóa tăng cao hơn trước đại dịch 
nhưng ngược lại thì thương mại dịch vụ nhìn chung vẫn dưới dưới mức trung bình và chưa thể phục hồi. Ngoài ra, thương mại 
toàn cầu trong năm nay được dự báo sẽ giữ được mức tăng trưởng tốt trong suốt bốn quý, với ước tính chung cho cả năm 2021 
là +16% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó thương mại hàng hóa tăng 19% và thương mại dịch vụ tăng 8%. 
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XUẤT NHẬP KHẨU
*  Thông tin mới nhất đến từ World Economy News, hoạt động đầu tư hai chiều giữa 

Trung Quốc và Mỹ giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2009 do ảnh hưởng bởi đại 
dịch và căng thẳng thương mại giữa hai nước kể từ năm 2018. Đầu tư song phương 
giữa hai nước giảm xuống chỉ còn khoảng 15,9 tỷ USD vào năm 2020, theo Ủy ban 
quốc gia về quan hệ Mỹ - Trung Quốc (NCUSCR). Cũng theo báo cáo này, nguồn vốn 
FDI của Mỹ vào Trung Quốc giảm xuống chỉ còn 8,7 tỷ USD vào năm 2020, giảm gần 
30% so với cùng kỳ năm 2019 và là mức thấp nhất kể từ năm 2004. Ngược lại, đầu 
từ FDI của Trung Quốc vào Mỹ lại tăng nhẹ, đạt khoảng 7,2 tỷ USD so với mức 6,3 tỷ 
USD vào năm 2019 trước đó. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn nhiều so với hơn 45 
tỷ USD mà Trung Quốc đầu tư vào Mỹ vào thời điểm đỉnh cao năm 2016.
*  Xuất khẩu tháng 5 của Việt Nam dự báo sẽ giảm mạnh do sự càn quét của làn 
sóng bùng phát Covid-19 mới ảnh hưởng nghiêm trọng đến các nhà máy và khu 
công nghiệp sản xuất thiết bị điện tử, điện thoại, linh kiện các loại tại khu vực phía 
bắc, trong đó đặc biệt là hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh. Đối với hai trong số những 
doanh nghiệp có vốn FDI trong ngành điện tử tại Việt Nam là Samsung Electronics 
và Canon mới đây đã thông báo phải tạm ngừng hoạt động sản xuất của mình do có 
nhân viên dương tính với Covid-19, dấy lên nhiều lo ngại rằng chuỗi cung ứng toàn 
cầu có thể bị gián đoạn trong thời gian ngắn khi các nhà máy tại Việt Nam là một 
trong những trung tâm sản xuất chủ chốt. Tính đến hết tháng 4/2021, tổng kim ngạch 
xuất khẩu các mặt hàng máy vi tính, điện thoại, máy ảnh và các loại linh kiện điện 
tử, máy móc và thiết bị khác đạt 47,5 tỷ USD, tăng 35,7% so với cùng kỳ năm trước. 
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