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Nhu cầu mua sắm hàng hóa toàn cầu bằng thương mại điện tử đạt 5 nghìn tỷ USD trong năm nay, riêng 
Mỹ sẽ đạt đến 1 nghìn tỷ USD đến năm 2022
  Bất chấp nhiều khó khăn trong lĩnh vực bán lẻ vào năm ngoái khi doanh thu toàn cầu giảm nhẹ 3% so với cùng 

kỳ năm 2019, thị trường bán lẻ thông qua thương mại điện tử lại bứt phá ghi nhận giá trị tăng trưởng 27,6% trong 
năm 2020, khoảng 4,3 nghìn tỷ USD, được thúc đẩy mạnh mẽ khi các vùng lãnh thổ áp dụng các biện pháp 
giãn cách xã hội. Trong năm nay, tốc độ tăng trưởng mua sắm hàng hóa thương mại điện tử sẽ chậm lại, chỉ còn 
14,3% và đạt giá trị gần 5 nghìn tỷ USD, trong khi tổng nhu cầu hàng hóa bán lẻ toàn cầu sẽ nhích dần qua mốc 
5,1%. Ngoài ra, một báo cáo mới đây từ Adobe cho thấy, nhu cầu về mua sắm trực tuyến ở Mỹ đã tăng thêm 183 
tỷ USD trong năm qua nhờ Covid-19, đạt giá trị tổng cộng 844 tỷ USD. Với đà tăng này, Adobe dự báo quy mô 
mua sắm hàng hóa qua sàn thương mại điện tử ở nước này sẽ vượt qua con số 1 nghìn tỷ USD vào đầu năm sau.

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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*  Việc cấm sử dụng bông và sản phẩm dệt may có nguồn gốc từ bông sản xuất tại 

Tân Cương - Trung Quốc của Mỹ đã khiến cho thị trường bông thế giới trở nên căng 
thẳng trong tháng 3 vừa qua. Làn sóng tẩy chay các nhãn hiệu thời trang lớn ở Trung 
Quốc gần đây cho thấy mức độ nghiêm trọng khi nhiều cửa hiệu bán lẻ của H&M - 
chuỗi bán lẻ thời trang nhanh top đầu thế giới đã phải đóng cửa ở Trung Quốc. Trong 
bối cảnh đó, nước này hiện vẫn đang là nhà nhập khẩu bông chính của Mỹ. Với thỏa 
thuận thương mại trước đây, Trung Quốc dự kiến sẽ tăng mua hàng nông sản của Mỹ 
với trị giá khoảng 7 tỷ USD trong năm 2021. Nhu cầu về nhập khẩu bông ở Trung 
Quốc là khá lớn khiến cho thị trường bông thế giới lo ngại căng thẳng Mỹ - Trung vẫn 
còn khá dai dẳng, cùng với lệnh cấm bông ở Tân Cương khiến cho việc xuất khẩu 
bông của Mỹ trong năm nay có thể gặp tác động tiêu cực. Số liệu thống kê của Bộ 
Nông nghiệp Mỹ cho thấy, xuất khẩu bông Mỹ sang Trung Quốc đã tăng gần 300% 
trong niên vụ năm nay so với cùng kỳ niên vụ 2019/20.
* Ngành sản xuất hàng may mặc của Myanmar đang phải đối mặt với tình trạng 
đóng cửa nhiều nhà máy, hủy nhiều đơn đặt hàng do tình trạng bạo động ở nước này. 
Khoảng 40% các doanh nghiệp dệt may ở đây có vốn đầu tư từ Trung Quốc đang 
phải dừng toàn bộ hoạt động của mình, nhiều doanh nghiệp là cơ sở gia công của 
các thương hiệu thời trang may mặc lớn như Fast Retailing của Nhật Bản với nhãn 
hiệu Uniqlo cũng bị người biểu tình đốt phá. Các thương hiệu thời trang lớn trên thế 
giới đã gia tăng quy mô sản xuất của mình ở Myanmar sau khi nước này chuyển sang 
chế độ dân sự từ năm 2011, thu hút nhiều dòng vốn đầu tư FDI khi có lợi thế về lực 
lượng lao động lớn với giá thành nhân công rẻ hơn một số quốc gia Đông Nam Á 
khác trong khu vực. 
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