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 + Ngành may mặc gia công của Trung Quốc trước áp lực từ căng thẳng thương mại

 + Đánh giá về ngành may mặc của Bangladesh và Campuchia

 + Tình hình XNK của ngành dệt may Việt Nam sau 8 tháng đầu năm
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        LOẠI	 	 		GIÁ						 							DAILY												WEEKLY	 						MONTHLY	 						YEARLY

      Cotton                              61.33                           -0.49%                         3.74%                    3.63%	 													-24.76% 

      Crude Oil                      59.07                             7.80%         1.96%                    6.67%                            -14.40% 

      USD Index                      98.25           -0.01 %                          -0.06%                              0.04%                                3.94%  

      USD/CNY                       7.0608                          	0.22%	 	 					-0.80%	 																	-0.20%																																2.79%	

                 THỊ TRƯỜNG COTTON THẾ GIỚI NĂM 2018                                        TOP 5 NHÀ NHẬP KHẨU COTTON                              

        TOP 5 NHÀ XUẤT KHẨU COTTON                              



                                                                CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG BÔNG THẾ GIỚI

Trong báo cáo mới nhất của Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ (USDA), 

sản lượng toàn cầu dự kiến vụ 2019/20 giảm nhẹ (giảm 179.000 

kiện, từ 125,8 xuống 125,6 triệu kiện) và lượng tiêu thụ toàn 

cầu dự kiến giảm mạnh hơn (giảm 1,2 triệu kiện, từ 124,3 xuống 

123,1 triệu kiện). Nếu tính thêm lượng tồn kho đầu kỳ được điều 

chỉnh tăng (tăng 1,0 triệu kiện), thì tồn kho cuối kỳ vụ 2019/20 

sẽ tăng 2,0 triệu kiện (từ 80,4 lên 82,5 triệu kiện). Lượng tồn 

kho này cao hơn một ít so với ba vụ mùa gần đây (80,3 triệu 

kiện trong vụ 2016/17, 81,0 triệu kiện trong vụ 2017/18 và 80,3 

triệu kiện trong vụ 2018/19), nhưng thấp hơn rất nhiều so với vụ 

2015/16 (90,2 triệu kiện). 

Giao dịch thương mại toàn cầu giảm nhẹ (giảm 220.000 

kiện, còn 43,9 triệu kiện). Lượng nhập khẩu thay đổi đáng kể 

ở Pakistan (giảm 200.000 kiện, còn 2,8 triệu kiện). Lượng xuất 

khẩu thay đổi mạnh ở Mỹ (tăng 200.000 kiện, đạt 17,2 triệu kiện), 

Ấn Độ (giảm 200.000 kiện, còn 4,2 triệu kiện) và Turkmenistan 

(giảm 175.000 kiện, còn 275.000 kiện).

Tình hình căng thẳng thương mại vẫn là một yếu tố quan trọng 

ảnh hưởng đến thị trường bông, chuỗi cung ứng hàng may mặc, 

và tình hình kinh tế thế giới. Vào đầu vụ 2018/19, có khoảng 2,0 

triệu kiện bông Mỹ được Trung Quốc ký hợp đồng thu mua. Số 

lượng này giảm dần từ tháng 9 đến tháng 2, và chạm đáy ở mức 

1,7 triệu kiện bông 480lb trước khi tăng nhẹ trong gian đoạn 

còn lại của vụ bông. Vào đầu vụ 2019/20, Mỹ nhận được cam 

kết từ Trung Quốc với số lượng 1,9 triệu kiện (giảm 3% so với năm ngoái). Tổng lượng hàng xuất từ Mỹ sang 

Trung Quốc trong vụ 2018/19 đạt 1,6 triệu kiện, thấp hơn vụ 2017/18 930.000 kiện (giảm 35%).



                                                                          CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG BÔNG THẾ GIỚI

Mặc dù thuế quan tăng, Trung Quốc vẫn là khách hàng lớn nhất của bông Pima Mỹ trong vụ 2018/19 

(237.000 kiện). Việt Nam là khách hàng lớn nhất của bông Upland Mỹ (3,4 triệu kiện), ngay sau đó là Thổ 

Nhĩ Kỳ đứng thứ hai với 1,4 triệu kiện, cao hơn một ít so với Trung Quốc (cũng 1,4 triệu kiện). Về tổng lượng 

bông xuất khẩu (cả Pima và Upland), Trung Quốc (1,6 triệu kiện) là thị trường thứ hai của bông Mỹ (chỉ sau 

Việt Nam), chứng minh tầm quan trọng của thị trường Trung Quốc ngay cả khi bị áp thuế cao. Mặc dù tình 

hình thuế quan làm giảm lượng xuất khẩu bông, nhưng tác động đến thị trường bông lại không lớn bằng 

tác động đến các thị trường nông sản khác. Tuy nhiên, thị phần bông Mỹ giảm mạnh so với năm ngoái 

(47% trong giai đoạn tháng 7/2017 đến tháng 6/2018, 17% trong giai đoạn tháng 7 năm 2018 đến tháng 

6 năm 2019). Thị phần giảm sút đến từ việc Trung Quốc tăng cường nhập bông từ các nguồn khác ngoài 

Mỹ (tăng 73%, tương đương 4,0 triệu kiện so với năm trước) và giảm nhập bông từ Mỹ (giảm 35%, tương 

đương 890.000 kiện). Điều này cho thấy lượng nhập khẩu từ quốc gia xuất khẩu khác tăng mạnh, đặc biệt 

là Brazil (tăng 450%, tương đương 1,7 triệu kiện), Úc (tăng 122%, tương đương 1,4 triệu kiện), Ấn Độ (tăng 

217%, tương đương 944.000 kiện), và Tây Phi (tăng 196%, tương đương 440.000 kiện). 

Với tình hình các đơn hàng bông ảm đạm có thể lan rộng trong chuỗi cung ứng, tác động của căng thẳng 

thương mại đến kinh tế toàn cầu sẽ trở nên rõ ràng hơn, và những quan ngại về thuế quan leo thang đã và 

đang là nguyên nhân làmtốc độ phát triển kinh tế toàn cầu dự kiến sẽ tiếp tục giảm. Tốc độ tăng trưởng 

kinh tế giảm sẽ làm lượng cầu giảm ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường bông. Tuy nhiên, tình hình căng 

thẳng thương mại có thể thay đổi rất nhanh. Một thỏa thuận đạt được có thể cải thiện tình hình kinh tế 

toàn cầu, nhu cầu về hàng may mặc, và do đó làm tăng nhu cầu về nguyên liệu. Tuy nhiên, những diễn 

biến gần đây cho thấy tình hình căng thẳng thương mại có thể leo thang, và hai bên khó có thể đạt được 

các thỏa thuận thương mại trong tương lai gần.



                            GÓC NHẬN ĐỊNH VỀ THỊ TRƯỜNG DỆT MAY THẾ GIỚI - TRUNG QUỐC

Ngành may mặc gia công (giá trị thấp) của Trung Quốc và ngành bán lẻ Hoa Kỳ chịu ảnh hưởng 

nặng nề từ cuộc chiến thuế quan

Như đã từng đề cập tại các bản tin Ngành Dệt may trước đây, Trung Quốc vẫn là một thị trường dệt may 

lớn và vượt trội cả về sản lượng lẫn kim ngạch xuất nhập khẩu. Không giống như các công xưởng gia công 

hàng may mặc khác, Trung Quốc không chỉ sản xuất hàng gia công may mặc mà còn hướng đến sản xuất 

các sản phẩm may mặc có giá trị cao hơn như hàng may mặc cao cấp và hàng may mặc gia tăng giá trị. 

Tuy nhiên, hàng gia công may mặc vẫn là sản phẩm chủ đạo đóng góp mức tăng trưởng và tỷ trọng lớn 

của quốc gia này. Dưới sức ép từ Tổng thống Donald Trump cùng với các biện pháp thuế quan đè nặng 

lên các doanh nghiệp sản xuất tại Trung Quốc, hàng dệt may và may mặc giá trị thấp tại đây phải chịu ảnh 

hưởng nặng nề và chưa có dấu hiệu khả quan về việc tăng tốc trở lại. Số liệu gần đây cho thấy sự suy giảm 

trong hoạt động xuất khẩu của Trung Quốc được dự báo sẽ còn kéo dài theo chiều hướng tiêu cực đến 

tháng 12. Các chuyến hàng từ Trung Quốc vận chuyển đến Hoa Kỳ đã giảm 6,5% so với cùng kỳ tháng 7 

sau khi đã giảm mạnh 8,5% trong sáu tháng đầu năm 2019. Chiến tranh thương mại ngày càng diễn biến 

khó lường khiến cho các doanh nghiệp đẩy nhanh việc dịch chuyển chuỗi cung ứng của họ ra khỏi Trung 

Quốc đại lục, khiến hoạt động xuất khẩu tại nước này chậm lại và luôn phải theo dõi sát sao những diễn 

biến mới nhất đến từ phía Hoa Kỳ.



                            GÓC NHẬN ĐỊNH VỀ THỊ TRƯỜNG DỆT MAY THẾ GIỚI - TRUNG QUỐC

Quyết định của Tổng thống Donald Trump về việc áp thuế 15% đối với 125 tỷ USD hàng hóa Trung 

Quốc chưa từng bị đánh thuế trước đó sẽ có tác động trực tiếp đến các nhà bán lẻ hàng may mặc tại 

Hoa Kỳ vì có tới 97% hàng may mặc tại Mỹ nhập khẩu từ các quốc gia khác, trong đó phần lớn đến từ 

Trung Quốc. Khi giá cả hàng hóa tăng cao do thuế nhập khẩu, người dân Mỹ có thể sẽ giảm nhu cầu chi 

tiêu tiêu dùng trong dài hạn, như vậy sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu và lợi nhuận của các nhà bán 

lẻ tại nước này. Đợt đánh thuế này bắt đầu từ ngày 1/9 và được dự báo sẽ tạo áp lực lên các nhà bán lẻ 

khi sắp vào thời điểm cuối năm và nhu cầu mua sắm, chi tiêu tiêu dùng của người dân tăng cao. Thực tế 

cho thấy, lượng hàng hóa bán lẻ đã giảm 5,9% trong tháng 7 so với cùng kỳ năm ngoái, đặc biệt ở hàng 

may mặc và hàng hóa xa xỉ. Số lượng bán lẻ hàng may mặc đã giảm 6,3% trong tháng 7 vừa qua.

Trong khi đó, Mỹ lại thiếu cơ sở hạ tầng để phát triển các xưởng may chuyên dụng và lao động giá rẻ, 

lành nghề để sản xuất hàng may mặc trong nước; cùng với đó là việc các nhà bán lẻ chưa thể chuyển 

dịch cơ cấu và dây chuyền sản xuất ra khỏi Trung Quốc trong thời gian ngắn gây áp lực cho cả hai quốc 

gia trong cuộc chiến thuế quan này. Một nguyên nhân quan trọng nhất phải nhắc đến đó là quy mô lao 

động trong ngành này tương đối nhỏ, chi phí lao động lại cao hơn hẳn so với những quốc gia đang phát 

triển như Trung Quốc, Việt Nam, Bangladesh. Việc áp dụng các công nghệ tiên tiến, tự động hóa nhằm 

rút ngắn thời gian sản xuất nhưng cũng chưa thể giúp Hoa Kỳ phục vụ đủ nhu cầu trong nước. Về mặt 

trung hạn, Trung Quốc vẫn sẽ chiếm ưu thế về ngành may mặc do có lực lượng lao động lành nghề cũng 

như lao động phổ thông lớn, giá thành nhân công rẻ và đảm bảo tối ưu về mặt chuyên môn trong hoạt 

động sản xuất của mình. 



                            GÓC NHẬN ĐỊNH VỀ THỊ TRƯỜNG DỆT MAY THẾ GIỚI - TRUNG QUỐC

Ngoài ra, giá bông thế giới giảm mạnh cũng là một trong những hệ quả từ chiến tranh thương mại 

trong năm nay. Các nhà sản xuất hàng may mặc phát triển mạnh như Shenzhou International và Eclat 

Textile (hai nhà sản xuất gia công cho Nike và Adidas tại Trung Quốc) đang được hưởng lợi lớn từ nguồn 

cung bông dồi dào và giá thấp trong năm nay.

Lợi nhuận của các nhà sản xuất sợi Việt Nam có thể cải thiện trong năm nay do lượng bông giá thành 

cao tồn kho từ năm trước gần như đã được sử dụng hết. Cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung 

Quốc có thể mang lại lợi ích cho các nhà sản xuất sợi của Việt Nam khi các nhà sản xuất hàng may mặc 

của Trung Quốc mua sợi từ Việt Nam thay vì nhập khẩu trực tiếp bông của Hoa Kỳ.  



                             GÓC NHẬN ĐỊNH VỀ THỊ TRƯỜNG DỆT MAY THẾ GIỚI - TRUNG QUỐC

Bông được chuyển đổi thành sợi tại Việt Nam vào Trung Quốc mà không phải chịu những biện pháp thuế 

quan liên quan đến chiến tranh thương mại, cũng như không phải chịu hạn ngạch nhập khẩu của Trung 

Quốc. Việc chuyển đổi các cơ sở sản xuất hàng may mặc từ Trung Quốc sang Việt Nam để thoát khỏi 

cuộc chiến tranh thương mại chéo sẽ thúc đẩy tỷ lệ sử dụng bông sợi ở Việt Nam. Hoa Kỳ là nhà sản xuất 

bông lớn thứ ba sau Ấn Độ và Trung Quốc nhưng là nhà xuất khẩu lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, do chiến 

tranh thương mại xảy ra, Trung Quốc đã chuyển sang nhập khẩu bông sợi từ các quốc gia khác nhằm 

giảm thiệt hại do các biện pháp thuế quan khi sản xuất bông của chính Trung Quốc không đủ để đáp ứng 

nhu cầu may mặc vẫn còn rất lớn. Tại các nhà máy sản xuất ở nước này, công nghệ tự động hóa trong việc 

sản xuất sợi và vải đang được đẩy mạnh để bù đắp lợi nhuận khi chi phí xuất khẩu sang Hoa Kỳ đang gia 

tăng chóng mặt. Các nhãn hàng lớn như Nike, Adidas và Fast Retailing có thể sẽ làm việc với các công ty 

gia công sử dụng sợi tổng hợp để giảm sự phụ thuộc vào bông khi giá bông còn đang thay đổi xuất phát từ 

chiến tranh thương mại. Trên thực tế, việc sử dụng sợi tổng hợp từ polyester và nylon trong sản xuất vải 

đã góp phần tăng lợi nhuận gộp của các doanh nghiệp khi giá bông tăng trong hai năm qua. 

Với bối cảnh chiến tranh leo thang chưa có hồi kết, Trung Quốc nghiên cứu và tập trung sản xuất các 

mặt hàng có giá trị gia tăng cao, có giá thành sản phẩm cao hơn để có thể vượt qua các rào cản trong trận 

chiến thương mại cho đến năm 2020.



                            GÓC NHẬN ĐỊNH VỀ THỊ TRƯỜNG DỆT MAY THẾ GIỚI - TRUNG QUỐC

Điều này sẽ giúp bù đắp các chi phí phải bỏ ra cho phần thuế quan mà Tổng thống Trump đã áp đặt lên 

hàng hóa từ nước này. Một trong những biện pháp mà nước này áp dụng đó là gia tăng xuất khẩu trong thị 

trường giày dép. Hiện nay, số hàng hóa là giày dép xuất khẩu vào thị trường Mỹ chiếm hơn một phần tư số 

lượng giày dép xuất khẩu hằng năm của Trung Quốc. Các nhà sản xuất sẽ nâng giá bán nhằm bù đắp chi 

phí thuế quan tăng vọt. Trong giai đoạn từ năm 2011 – 2017, giá trị xuất khẩu giày của Trung Quốc đã tăng 

trung bình hơn 3% mỗi năm cho thấy nhu cầu nhập khẩu giày dép từ Trung Quốc vẫn còn rất lớn, đặc biệt 

đối với những loại giày dép đắt tiền, có giá trị lớn. 

Trung Quốc luôn nắm được vị thế của mình là nhà xuất khẩu hàng may sẵn lớn nhất vào thị trường Mỹ. 

Tuy nhiên các thương hiệu may mặc từ Mỹ đã đa dạng hóa nguồn nhập khẩu từ các quốc gia khác từ 

những ngày đầu của chiến tranh thương mại, đặc biệt cải thiện nguồn nhập từ các quốc gia như Việt Nam, 

Indonesia, trong đó khu vực Honduras cũng nổi lên là một công xưởng may mặc ngắn hạn cho Mỹ.



Ngành may mặc gia công (Ready-made Garment) trong năm 2019 tầm nhìn đến năm 2021 của 

Bangladesh

RMG là ngành công nghiệp định hướng xuất khẩu chính của Bangladesh và sẽ tiếp tục là ngành công 

nghiệp hàng đầu trong những năm tới theo các số liệu thống kê xuất khẩu của nước này.  Trong tổng tỷ 

trọng xuất khẩu của nước này năm 2018, hơn 84% đến từ xuất khẩu RMG, đây là một vấn đề đáng lo ngại 

và đáng báo động. Điều đó cho thấy sự tăng trưởng xuất khẩu của RMG là ổn định nhưng cũng được 

các chuyên gia của nước này nhận định đó là điều đáng báo động bởi vì việc này chứng tỏ nền kinh tế 

của Bangladesh hầu như hoàn toàn phụ thuộc vào một nguồn thu nhập duy nhất đến từ ngành dệt may. 

Xuất khẩu RMG đã đóng góp 34,13 tỷ USD vào tổng thu nhập đến từ xuất khẩu của Bangladesh trong 

năm 2018, tăng 11,49% so với cùng kỳ năm trước. Theo dữ liệu của Cục Xúc tiến Xuất khẩu (EPB), khu 

vực RMG đã đóng góp 84,21% vào tổng xuất khẩu của Bangladesh là 40,53 tỷ USD, dự kiến tăng 10,55% 

trong năm 2019. Trong vòng 5 năm qua, xuất khẩu hàng gia công may sẵn của Bangladesh tăng trưởng 

hơn 10 tỷ USD, và mục tiêu tới năm 2021 sẽ đạt được tỷ trọng là 50 tỷ USD. 

Bangladesh là nước xuất khẩu hàng may mặc lớn thứ hai thế giới chỉ sau Trung Quốc. Để có kết quả tăng 

trưởng mạnh mẽ như vậy, các yếu tố phải kể đến đó là việc Chính phủ nước này rất quan tâm đến an toàn 

lao động, đội ngũ nhân lực tay nghề cao hùng hậu, quan tâm đầu tư vào công nghệ, chính sách hỗ trợ về 

thuế quan xuất khẩu phù hợp khiến cho ngành công nghiệp may mặc nước này phát triển lớn mạnh đến 

vậy.
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Bangladesh luôn tự hào về việc nước này có số lượng ngành công nghiệp được xếp vào diện “công 

nghiệp xanh” bậc nhất trong các nước chuyên về xuất khẩu. Trong những năm gần đây, chi phí sản xuất 

đã tăng 17% do khủng hoảng khí đốt, đồng Euro mất giá, giá hàng hóa tại các thị trường lớn như EU và Mỹ 

giảm, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và Brexit. Tuy nhiên, từ những diễn biến thương mại leo thang, 

Bangladesh lại là một trong những nước tận dụng được thời cơ để gia tăng giá trị xuất khẩu của mình khi 

các nhà nhập khẩu trên toàn cầu có xu hướng chuyển đơn đặt hàng từ Trung Quốc sang Bangladesh hay 

Việt Nam do phải tìm nguồn cung mới không chịu mức thuế quan cao như nhập khẩu từ Trung Quốc. 

Theo dữ liệu của EPB, trong năm tài chính 2018 - 2019, xuất khẩu của Bangladesh sang thị trường Mỹ 

là 6,13 tỷ USD, tăng 14,60%, từ mức 5,35 tỷ USD trong cùng kỳ năm trước. Theo Chủ tịch Liên đoàn 

may mặc quốc tế (IAF), do cuộc chiến thương mại đang diễn ra, hàng may mặc Trung Quốc sẽ tìm cách 

chuyển hướng sang châu Âu, điều đó có nghĩa là Bangladesh sẽ có sự cạnh tranh mạnh mẽ tại thị trường 

EU. Trong thời gian tới, Bangladesh có thể nhận được một số lợi thế hơn nữa từ cuộc chiến thương mại 

giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ mặc dù các đối thủ cạnh tranh của Bangladesh như Việt Nam và Ấn Độ cũng 

đang đẩy mạnh nguồn hàng dệt may và may mặc vào thị trường Hoa Kỳ. Theo dữ liệu của năm 2017 - 

2018 từ Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Bangladesh vẫn giữ được vị trí là nhà sản xuất hàng may 

mặc lớn thứ hai bằng cách xuất khẩu 29 tỷ USD hàng may mặc, chủ yếu là RMG. Việt Nam có tốc độ phát 

triển rất nhanh và có tỷ trọng xuất khẩu hàng may mặc gần xấp xỉ với Bangladesh chỉ tính riêng năm 2018, 

trong khi đó lại đang được dự báo sẽ sớm soán ngôi của Bangladesh do sản phẩm may mặc từ Việt Nam 

có sự đa dạng hơn, đặc biệt cũng đang tận dụng triệt để lợi thế từ chiến tranh thương mại đem lại. 



                             GÓC NHẬN ĐỊNH VỀ THỊ TRƯỜNG DỆT MAY THẾ GIỚI - BANGLADESH

Những thách thức đặt ra cho nền công nghiệp xuất khẩu hàng may mặc của Bangladesh đang trở thành 

vấn đề cấp thiết hơn bao giờ hết. Mặc dù mức tăng trưởng 11,49% trong xuất khẩu RMG là một con số 

đáng khích lệ. Tuy nhiên nếu để tiếp tục phát triển đến năm 2021, Bangladesh sẽ cần phải nỗ lực để nâng 

cấp cơ sở hạ tầng hiện vẫn còn đang yếu kém, bổ sung thêm nguồn nhân lực ngành nghề, đặc biệt là 

phải đa dạng hóa sản phẩm để có thể cạnh tranh với các thị trường khác. Ngành công nghiệp may mặc 

vẫn còn nhớ đến vụ tai nạn lao động trong khoảng những năm 2012 -2013 khiến hơn 1.000 công nhân 

tại Bangladesh thiệt mạng khiến nhiều thương hiệu thời trang tại Mỹ đã cắt giảm số lượng cung ứng từ 

Bangladesh. Tuy nhiên khi chiến tranh thương mại nổ ra, Bangladesh đã có cơ hội quay trở lại đường đua 

khi Chính phủ và các doanh nghiệp đã quan tâm hơn đến điều kiện về an toàn lao động cũng như hỗ trợ 

phát triển cơ sở hạ tầng để đáp ứng các nhu cầu nghiêm ngặt từ các nhà nhập khẩu khó tính như Canada, 

EU, đặc biệt là Hoa Kỳ.
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  Thị phần của Bangladesh tại thị trường nhập khẩu hàng may mặc Hoa Kỳ đã tăng đều đặn trong những 

năm gần đây. Các nhà bán lẻ lớn của Hoa Kỳ như Walmart và Gap đã thành lập Tổ chức An toàn Lao 

động Bangladesh, một tổ chức an toàn do thương hiệu này đứng đầu để chịu trách nhiệm kiểm tra các 

nhà máy tại Bangladesh đang sản xuất hàng hóa cho các thương hiệu trong tổ chức này. Tổ chức này đã 

giải thể từ năm 2018, và đến thời điểm giải thể, hơn 90% các vấn đề liên quan đến an toàn lao động và 

sản xuất đã được đưa vào diện quan tâm và giải quyết, thúc đẩy nhiều nhà máy Bangladesh di dời từ các 

tòa nhà ở trung tâm chuyển đến các nhà máy mới ở vùng ngoại ô có thể đáp ứng các tiêu chuẩn do các 

thương hiệu từ EU và Hoa Kỳ đặt ra.

  Bangladesh đang bước vào một cuộc chiến giành thị phần may mặc tại Hoa Kỳ. Các quốc gia khác 

trong khu vực cũng đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể trong xuất khẩu hàng may mặc sang Hoa Kỳ, như 

Việt Nam đã có một bước nhảy vọt 12% trong năm nay và Sri Lanka cũng đã tăng 6%. Trung Quốc vẫn 

là nhà cung cấp hàng may mặc lớn nhất thế giới, và các chuyên gia thương mại từ lâu đã dự đoán rằng 

các nước đang phát triển ở Nam và Đông Nam Á sẽ chiếm tỷ trọng lớn hơn trong thương mại hàng may 

mặc khi yêu cầu về tiền lương cho người lao động tăng cao ở Trung Quốc trong những năm gần đây. Các 

nhà sản xuất Trung Quốc đã phải hạ giá thành sản phẩm để cố gắng bù thuế và duy trì tính cạnh tranh 

về giá. Giá USD trung bình cho một mét vuông vải để sản xuất hàng may mặc giảm 1,6% ở Trung Quốc 

trong năm qua xuống còn 2,33 USD. Trong khi đó, tại Việt Nam, giá nguyên liệu vải đã tăng 9,4% lên 3,49 

USD và đối với Bangladesh, mức tăng là 3,2% lên 2,99 USD. Trong năm 2019, Hoa Kỳ vẫn là điểm đến 

quan trọng bậc nhất của hàng RMG xuất khẩu từ Bangladesh khi chiếm tới 17% tổng số lượng hàng may 

mặc xuất khẩu. Đến năm 2021, Bangladesh sẽ vừa phải có định hướng thâm nhập sâu hơn vào các thị 

trường lớn khác như EU, Canada, vừa phải đổi mới công nghệ và gia tăng giá trị hàng may mặc, xây dựng 

thương hiệu hàng RMG có tính cạnh tranh hơn. Con số 50 tỷ USD xuất khẩu hàng RMG đến năm 2021 

của Bangladesh hiện vẫn được đánh giá là có khả thi, tuy nhiên với diễn biến khó lường đến từ thương mại 

toàn cầu, vị thế hàng may sẵn của Bangladesh sẽ còn phải cạnh tranh gay gắt với những thị trường đầy 

tham vọng vươn lên dẫn đầu như Ấn Độ và Việt Nam.
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Ngành may mặc Cam-pu-chia sẽ phải đối mặt với nhiều nguy cơ từ cuộc điều tra từ châu Âu

Các doanh nghiệp sản xuất tại Cam-pu-chia đang phải đối mặt với nguy cơ mất hàng ngàn việc làm và 

hàng tỷ USD giá trị xuất khẩu khi EU đưa ra quyết định liệu có chấm dứt thỏa thuận thương mại trong đó 

dành nhiều ưu đãi cho quốc gia Đông Nam Á này. Vào tháng 8 vừa qua, EU đã hết thời hạn giám sát Cam-

pu-chia trong vòng sáu tháng để điều tra về những vi phạm mà Cam-pu-chia đã áp dụng khi nhận được 

những ưu đãi thuế quan đặc biệt từ EU trong xuất khẩu và sẽ có thời gian ba tháng tới để xem xét có áp 

dụng các ưu đãi xuất khẩu với Cam-pu-chia nữa hay không. EU là một điểm đến vô cùng quan trọng của 

ngành sản xuất hàng may mặc và giày dép Cam-pu-chia với tỷ trọng 8 tỷ USD trong năm 2018, chiếm 

đến gần 70% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước, trong đó gần 40% hàng may mặc xuất khẩu này 

được xuất vào thị trường EU, tương đương với khoảng 4,5 tỷ USD. Hoa Kỳ là nhà nhập khẩu lớn thứ hai của 

Cam-pu-chia với tỷ trọng chiếm khoảng 20% tổng khối lượng xuất khẩu. 

Chính phủ Cam-pu-chia đã lên các kế hoạch khi 

có khả năng cao các ưu đãi thuế quan với EU sẽ 

không còn được áp dụng đối với hàng hóa xuất 

khẩu từ nước mình. Dự báo rằng, nếu không còn 

các ưu đãi này, tăng trưởng GDP của nước này 

sẽ giảm từ 7,1% xuống còn 6,5%. Riêng lĩnh vực 

may mặc và giày dép sẽ giảm từ 7,1% xuống chỉ 

còn 3,5% trong năm tới, khi ngành công nghiệp 

này sử dụng hơn 750.000 công nhân. Tuy nhiên, 

tác động còn được dự đoán có thể lớn hơn nhiều vì có thể gây bất ổn “domino” đến các ngành công 

nghiệp khác. 

   Việc mất đi các ưu đãi từ EU này có thể khiến Chính phủ Cam-pu-chia bị hạ điểm số tín dụng quốc 

gia và gây ra các bất ổn khác liên quan đến nền kinh tế. Nếu không còn nhận được các ưu đãi từ EU, các 

doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với mức thuế 12% đối với hàng may mặc do Campuchia sản xuất cho EU 

và mức thuế từ 8% đến 17% cho giày dép tùy thuộc vào chất liệu. Chính phủ đã ước tính mức thuế sẽ tiêu 

tốn 676 triệu USD dựa trên doanh thu xuất khẩu năm ngoái. Ngân hàng Thế giới cũng ước tính giá trị xuất 

khẩu hàng may mặc sẽ giảm từ 320 triệu đến 380 triệu USD trong năm tới.



Thuế quan từ chiến tranh thương mại khiến các nhà phân phối lo lắng giá hàng may mặc tăng cao

Tổng thống Trump đã quyết định sẽ gia hạn thời hạn áp thuế quan mới đối với các mặt hàng như đồ chơi, 

điện thoại di động và các thiết bị điện tử cho đến tháng 12. Tuy nhiên, phần lớn các mặt hàng may mặc và 

giày dép nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ phải chịu mức thuế mới từ tháng ngày 1 tháng 9 vừa qua. 

Khoảng 40% tất cả các loại quần áo và giày 

dép ở Hoa Kỳ được sản xuất tại Trung Quốc, 

theo thông tin từ Hiệp hội May mặc và Giày 

dép Hoa Kỳ. Sau khi Trung Quốc trở thành 

thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới 

(WTO) vào năm 2001, các nhà bán lẻ Hoa Kỳ 

ngày càng phụ thuộc vào sản xuất hàng hóa 

tại Trung Quốc do chi phí lao động và sản 

xuất rẻ hơn rất nhiều. Khi mùa thu đông đến, 

trang phục sẽ bị áp thuế bao gồm găng tay, 

áo khoác ngoài và áo len. Hơn 60% tất vớ của Hoa Kỳ được sản xuất tại Trung Quốc và 250 triệu USD trong 

số hàng hóa đó phải đối mặt với mức thuế quan mới mà Tổng thống Trump đã tuyên bố. Nhiều công ty may 

mặc đã phải giảm giá thành sản phẩm để cạnh tranh với các chuỗi bán lẻ đang giảm giá như Amazon.com 

Inc. và các nhà bán lẻ trực tuyến khác. Điều này khiến lợi nhuận của các doanh nghiệp dệt may giảm đi đáng 

kể trong khi doanh thu thuần cũng có nguy cơ giảm mạnh nếu bị áp các mức thuế quan mới. 

Không những vậy, theo các chuyên gia của Bloomberg, các mức thuế quan mới sẽ ảnh hưởng đến hàng 

may mặc dành cho phụ nữ nhiều hơn so với hàng may mặc dành cho nam giới. Theo phân tích dữ liệu từ văn 

phòng đại diện thương mại Hoa Kỳ và Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, khoảng 42%, tương đương 23,5 tỷ USD 

quần áo và giày dép nữ nhập khẩu vào Hoa Kỳ năm 2018 đến từ Trung Quốc. Đối với nam giới, các con số 

lần lượt là 26% và 10,9 tỷ USD. Thời trang nữ thay đổi thường xuyên hơn và ngành may mặc khổng lồ của 

Trung Quốc lại có khả năng đưa ra những xu hướng mới nhất với nhiều mẫu mã và kiểu dáng đa dạng phù 

hợp với thị yếu người tiêu dùng. Sự chênh lệch này là không thể tránh khỏi vì phụ nữ chi tiêu cho quần áo, 

giày dép và phụ kiện nhiều hơn so với đàn ông.
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Tình hình xuất nhập khẩu 8 tháng đầu năm 2019

Sản lượng hàng dệt may của nước ta trong tháng 8 tiếp tục đà tăng so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng 

8 vừa qua, sản lượng của toàn ngành đạt được là 462 triệu đơn vị quần áo mặc thường, tăng 13,4% so với 

cùng kỳ năm trước; số lượng giày, dép da sản xuất được là 25,5 triệu đôi, tăng 7,4% so với cùng kỳ. Đối với 

hoạt động dệt, tính trong tháng 8 năm nay, Việt Nam sản xuất được 60,2 triệu mét vuông vải dệt từ sợi tự 

nhiên, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm trước; vải dệt từ sợi tổng hợp đạt sản lượng 111,8 triệu mét vuông 

vải, tăng 3,4% so với cùng kỳ. Như vậy, tính từ đầu năm cho đến hết tháng 8, sản lượng của các loại mặt 

hàng dệt may luôn có mức tăng ổn định trên 6%, trong đó, các loại vải dệt đã tăng ổn định góp phần phục 

vụ cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

                                                      HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU 8 THÁNG ĐẦU NĂM



Các số liệu về tình hình xuất khẩu hàng dệt may tiếp tục là điểm sáng của toàn ngành hàng xuất khẩu 

Việt Nam từ đầu năm cho đến nay. Tháng 8 vừa qua, các mặt hàng dệt may là loại hàng hóa xuất khẩu 

có giá trị đứng thứ 2 cả nước chỉ sau điện thoại và linh kiện các loại, với giá trị xuất khẩu hàng dệt may đạt 

gần 3,4 tỷ USD; xơ sợi dệt các loại đạt giá trị xuất khẩu hơn 350 triệu USD; giày dép các loại đạt hơn 1,5 

tỷ USD và gần 250 triệu USD các loại mặt hàng vải mành và nguyên phụ liệu dệt may khác. Với số liệu lũy 

kế từ tháng 1 đến hết tháng 8, tổng giá trị xuất khẩu của toàn ngành dệt may có mức tăng mạnh so với 

8 tháng năm 2018, trong đó xuất khẩu vải các loại tăng mạnh nhất 25,9%. Các loại mặt hàng dệt may 

khác hầu hết cũng có mức tăng trên 10% so với cùng kỳ năm trước. Nhờ lợi thế từ chiến tranh thương 

mại cùng việc nhận được các chính sách ưu đãi thuế quan đến từ các hiệp định thương mại tự do, ngành 

dệt may Việt Nam tiếp tục nhận được các tín hiệu tăng trưởng mạnh mẽ, dự kiến sẽ còn tiếp tục xu 

hướng tăng này trong tương lai gần cho đến năm 2020.

Trong khi đó, các số liệu liên quan đến hoạt động nhập khẩu cũng có những tín hiệu đáng mừng. Trong 

tháng 8 vừa qua, việc nhập khẩu bông các loại đã có tháng giảm thứ 2 liên tiếp từ tháng 7, với mức giảm 

7,1% cả về số lượng lẫn giá trị nhập khẩu; nhập khẩu bông lũy kế 8 tháng đầu năm cũng đã giảm 5,8% so 

với cùng kỳ năm 2018. Ngoài ra, việc nhập khẩu xơ sợi dệt và vải các loại tiếp tục có mức tăng ổn định 

trong tháng 8 cũng như tính từ đầu năm cho đến nay nhằm phục vụ hoạt động sản xuất trong nước và 

xuất khẩu cho thời điểm cuối năm 2019 và đầu năm 2020.

                                                       HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU 8 THÁNG ĐẦU NĂM
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Phụ thuộc vào đầu ra  – bài học cho doanh nghiệp dệt may nhỏ lẻ Việt

Một thông tin gây bức xúc cho các doanh nghiệp dệt may nhỏ lẻ tại Việt Nam trong tháng 7 vừa qua 

đó là việc BigC – một hệ thống bán lẻ lớn tại Việt Nam do Central Group là chủ đầu tư (Thái Lan) đã tạm 

ngừng nhập hàng may mặc Việt khi doanh nghiệp bán lẻ này thay đổi kế hoạch định hướng phát triển tại 

thị trường nước ta khiến hơn 200 doanh nghiệp may mặc đối tác chịu ảnh hưởng. Với một thị trường gia 

công lớn như nước ta, việc chỉ chú tâm vào hoạt động gia công xuất khẩu khiến cho mảng may mặc cung 

ứng thị trường nội địa thực sự chưa được chú trọng một cách bài bản và có hệ thống. Các doanh nghiệp 

cung cấp cho thị trường nội địa cũng thường là các doanh nghiệp nhỏ lẻ, thường chỉ có một số ít các đơn 

vị là đối tác đầu ra khiến cho các doanh nghiệp này thường phụ thuộc vào một vài bên cung ứng mà chưa 

chủ động trong việc đa dạng hoạch định đối tác cung ứng của mình. Khi đó, nếu xảy ra việc đối tác đầu ra 

ngưng nhập sản phẩm của mình như trường hợp BigC nói trên, các doanh nghiệp dệt may sẽ lúng túng 

khi phải giải quyết tìm đầu ra khác cho sản phẩm đang tồn kho của mình. 

Điều này cũng đã được các chuyên gia trong lĩnh vực này cảnh báo từ lâu, và không thể hoàn toàn đổ lỗi 

cho các bên cung ứng. Giới chuyên gia nhận định, các doanh nghiệp dệt may phục vụ thị trường nội địa 

thường không có hệ thống cung ứng bài bản, chất lượng sản phẩm chưa thực sự tốt và có tính cạnh tranh 

so với sản phẩm may mặc từ các nước lân cận như Trung Quốc, Thái Lan. Ngoài ra, yếu tố quan trọng 

đó là sản phẩm may mặc của các doanh nghiệp nhỏ thường không thể duy trì được các định mức và phí 

chiết khấu cao đến từ các bên cung ứng, trung tâm thương mại,…từ đó, sản phẩm may mặc Việt chưa thể 

phủ sóng rộng khắp thị trường nội địa so với các hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài. Theo thông tin từ 

Euromonitor, thị trường tiêu thụ hàng may mặc Việt Nam còn tương đối nhỏ (trong năm 2018 là xấp xỉ 2,6 

tỷ USD) so với tổng khả năng sản xuất may mặc trong nước (hơn 30 tỷ USD trong năm 2018). Các doanh 

nghiệp Việt Nam cũng chủ yếu hoạt động theo phương thức gia công để xuất khẩu, chưa thực sự chú 

trọng đến các phương pháp may mặc như FOB (mua nguyên liệu bán thành phẩm), ODM (sản xuất hàng 

may mặc từ thiết kế gốc) và OBM (sản xuất hàng may mặc có thương hiệu). Thị trường phân phối hàng 

may mặc bán lẻ nội địa cũng chưa đáp ứng cả cung và cầu, xây dựng được chuỗi cung ứng khép kín phân 

bổ hợp lý từ nhà sản xuất đến tay người tiêu dùng. Do đó, không chỉ những doanh nghiệp may mặc nhỏ 

mà ngay cả những doanh nghiệp may mặc lớn cũng chưa thể tạo được giá trị cao trên thị trường nội địa.
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Việt Nam đã chính thức gia nhập các Hiệp định tự do thương mại như EVFTA, CPTPP, nơi yêu cầu vô 

cùng khắt khe về xuất xứ hàng hóa cũng như yêu cầu đáp ứng nguồn cung lớn ổn định. Theo một chuyên 

gia trong ngành này nhận định, các hiệp định thương mại tự do nói trên đang đánh trúng vào điểm yếu 

của ngành may mặc nước ta, khi sản xuất nguyên phụ liệu còn chưa được chú trọng và chúng ta còn đang 

phụ thuộc rất nhiều vào nguồn nguyên phụ liệu nhập khẩu, đặc biệt từ Trung Quốc. Theo số liệu từ Tổng 

cục Hải quan công bố, tính đến hết tháng 8/2019, nước ta nhập khẩu lên đến hơn 3,5 tỷ USD bông sợi dệt 

các loại, hơn 8,7 tỷ USD vải các loại và gần 4 tỷ USD nguyên phụ liệu dệt may. Cũng trong khoảng thời 

gian này, nước ta xuất khẩu hơn 2,7 tỷ USD xơ sợi dệt các loại, 21,7 tỷ USD hàng dệt may các loại và hơn 

1,7 tỷ nguyên liệu dệt may. Như vậy, tỷ trọng nguyên liệu nhập khẩu để phục vụ hoạt động xuất khẩu đã 

chiếm hơn 62% giá trị hàng xuất khẩu. Điều này hoàn toàn sẽ khiến doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu 

hàng may mặc của nước ta khó có thể đáp ứng các điều kiện mà các hiệp định thương mại tự do mang lại.

Như vậy có thể thấy, doanh nghiệp dệt may tại Việt Nam vừa phải lo lắng về nhập khẩu nguyên liệu đầu 

vào và khả năng đáp ứng nguồn cung đầu ra, đối với các doanh nghiệp gia công lớn đó là những yêu cầu 

về quy tắc xuất xứ, còn với doanh nghiệp nhỏ lẻ phục vụ nhu cầu nội địa thì lại là chuỗi cung ứng đến tay 

người tiêu dùng nội địa. Nếu như giá thành nguyên liệu nhập khẩu cao, khả năng thiết kế đáp ứng thị yếu 

thay đổi hằng ngày của người tiêu dùng, cũng như quản lý chi phí gia tăng không đảm bảo, chính sản 

phẩm may mặc Việt không thể cạnh tranh với hàng hóa giá rẻ, mẫu mã đa dạng đến từ Thái Lan, Trung 

Quốc trên chính thị trường nội địa. Chưa kể đến, hiện nay, nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào nước ta đang 

chiếm lĩnh thị trường bán buôn bán lẻ rất lớn, các nhà đầu tư nước ngoài hoàn toàn có điều kiện để đưa 

sản phẩm từ quốc gia của họ đến tay người tiêu dùng Việt Nam thông qua hệ thống bán lẻ trải khắp đất 

nước. Không chỉ vậy, thị yếu của người tiêu dùng cũng thay đổi nhanh chóng, yêu cầu phải có sự đa dạng 

cũng như chất lượng sản phẩm phải đảm bảo các yêu cầu thiết yếu. Đây chính là điểm yếu vô cùng khó 

khăn mà doanh nghiệp may mặc Việt Nam đang gặp phải và sẽ còn phải tiếp diễn trong những năm tới 

nếu không có sự thay đổi mang tính triệt để và lâu dài hơn.
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Ngành may mặc của Việt Nam lo ngại chi phí lao động tăng vọt 

Chiến tranh thương mại làm đảo lộn các chuỗi sản xuất và cung ứng khi các doanh nghiệp nước ngoài, 

đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất hàng dệt may, may mặc đang chuyển hướng từ Trung Quốc sang 

Việt Nam. Tuy nhiên, các nhà sản xuất may mặc lớn đang phải tạm dừng hoặc trì hoãn các kế hoạch 

chuyển dịch này do lo ngại rằng cuộc chiến thuế quan sẽ gián tiếp đẩy chi phí lao động gia tăng. Hiện 

nay, đã có nhiều công ty may mặc tại Việt Nam là đơn vị gia công cho các nhãn hiệu nổi tiếng như Nike, 

Adidas, Uniqlo, H&M. Tuy nhiên, khi các nhà cung cấp của Apple, Dell, Google hay Amazon tìm kiếm địa 

điểm sản xuất mới để tránh thuế quan từ Hoa Kỳ, việc cạnh tranh về giá thuê đất, khả năng phát triển 

của địa phương và nguồn nhân lực sẽ là vấn đề lớn. Theo đó, Makalot Industrial, một nhà sản xuất quần 

áo hàng đầu cho GAP, Walmart, Zara và H&M cho biết họ sẽ làm chậm kế hoạch mở rộng sản xuất tại 

Việt Nam. Doanh nghiệp này đưa ra lý do rằng trong tương lai gần, việc các doanh nghiệp ồ ạt chuyển từ 

Trung Quốc sang Việt Nam sẽ dẫn đến thiếu hụt lao động và thâm chí là cạnh tranh khốc liệt trong việc 

tuyển dụng công nhân viên tại đây. Mặc dù Việt Nam là cơ sở sản xuất lớn nhất của Makalot khi chiếm tới 

hơn 37% công suất của toàn tập đoàn, tuy nhiên, công ty này có kế hoạch mở rộng ở Indonesia trong 

vòng 3 đến 5 năm tới. Eclat Textiles, một nhà cung cấp đồ thể thao lớn nhất Đài Loan có khách hàng bao 

gồm Nike, Under Armor và Lululemon cũng có kế hoạch sẽ ngừng mở rộng tại Việt Nam, thay vào đó sẽ 

hướng đến các thị trường sản xuất khác trong khu vực Đông Nam Á khác để đầu tư.
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Với dân số lên đến hơn 95 triệu người và vị trí địa lý gần với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới – Trung Quốc, 

Việt Nam từ lâu đã là điểm đến phổ biến của các công ty dệt may và giày da với hy vọng chi phí sản xuất và 

chi phí lao động sẽ thấp hơn so với Trung Quốc. Makalot hiện chỉ còn 4% sản lượng tại Trung Quốc, trong 

khi Eclat Textiles đã đóng cửa nhà máy Trung Quốc cuối cùng vào cuối năm 2016. Pou Chen, nhà sản xuất 

giày gia công lớn nhất thế giới, cũng đã giảm quy mô sản xuất tại Trung Quốc trong những năm qua, từ 

29% trong năm 2014 xuống chỉ còn 13% trong quý đầu tiên của năm 2019 về tổng số lượng lô hàng. Tuy 

nhiên, mức lương tối thiểu vùng ở Việt Nam đã tăng nhanh trong vòng 10 năm qua mặc dù vẫn thấp hơn 

so với Trung Quốc. Hầu hết các công ty FDI tại Việt Nam cũng đã cung cấp mức lương và phúc lợi khác 

nhiều hơn so với mức lương cơ bản mà Chính phủ quy định.

Mặc dù chi phí lao động tăng cao, Việt Nam vẫn là một trong những nước được hưởng lợi đáng kể kể 

từ khi cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới xảy ra. Xuất khẩu của Việt Nam sang 

Hoa Kỳ đã tăng 38% trong năm trong bốn tháng đầu năm 2019 và nhiều công ty công nghệ như Apple, 

Dell, Google và Amazon đang xem xét chuyển sang nước ta để tránh thuế quan. Nhưng việc chuyển đổi 

dây chuyền sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam có thể khiến Việt Nam trở thành mục tiêu tiếp theo 

của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, khi ông Trump cũng đã có những động thái tuyên bố rằng Hoa 

Kỳ có thể sẽ áp thuế đối với hàng hóa Việt Nam khi thặng dư thương mại giữa Việt Nam và Mỹ  đang tăng 

nhanh. Do đó, không chỉ Việt Nam, các công ty nước ngoài cũng đang tìm hiểu các khu vực tập trung 

sản xuất lớn khác trong khu vực Đông Nam Á như Cam-pu-chia, Indonesia và các quốc gia khác có mức 

chi phí dành cho nhân công lao động thấp hơn trong khi tiếp tục phải nâng cao quy trình công nghiệp tự 

động hóa vào sản xuất để giảm giá thành sản phẩm. Tuy nhiên, nếu phải chuyển đổi dây chuyền sản xuất 

và chuỗi cung ứng ra khỏi lãnh thổ Trung Quốc, Việt Nam vẫn đang là lựa chọn dẫn đầu khi có vị trí địa lý 

thuận lợi nhất, cơ sở hạ tầng và chất lượng của lực lượng lao động vẫn cao hơn các nước Đông Nam Á 

khác như Lao, Cam-pu-chia và Indonesia. Theo nguồn tin từ Nikkei Asia Review, kể từ tháng 6 năm ngoái, 

có 33 công ty niêm yết đã thông báo đến hai sàn giao dịch chứng khoán của Trung Quốc về việc thiết 

lập hoặc mở rộng sản xuất ra ngoài lãnh thổ Trung Quốc, trong đó có đến gần 70% số công ty này mong 

muốn mở rộng hoạt động sản xuất của mình đến Việt Nam, ngoài ra còn có những lựa chọn khác như Ấn 

Độ, Cam-pu-chia, Mexico và Thái Lan.



Ngân	hàng	Á	Châu	không	chịu	trách	nhiệm	đối	với	bất	kỳ	kết	quả/tổn	thất	kinh	doanh	nào	phát	sinh	từ	việc	tham	khảo	hay	sử	dụng	thông	tin	từ	Bản	tin	này.

KHỐI THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
NGÂN	HÀNG	THƯƠNG	MẠI	CỔ	PHẦN	Á	CHÂU
TẦNG	2,	TÒA	NHÀ	2/20	CAO	THẮNG,	QUẬN	3,	TP	HCM


