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Giá gỗ ở Mỹ tăng cao do nhu cầu mua nhà bùng nổ kể từ khi có vaccine phòng Covid-19
 Giá gỗ tại Mỹ đang tăng mạnh do nhu cầu về nhà ở bùng nổ tại nước này, trong bối cảnh nền kinh tế phục hồi mạnh 

mẽ sau đại dịch, vượt qua các kỷ lục về doanh số bán nhà trước đó. Các xưởng sản xuất gỗ phải hoạt động hết công suất 
nhằm phục vụ nhu cầu xây dựng trong nước. Giá gỗ xẻ ở nước này đã tăng lên hơn 50% trong giai đoạn đầu năm, nguồn 
cung không đủ đáp ứng. Các doanh nghiệp tại Mỹ đã có nhiều đề xuất mong muốn Chính phủ nước này sẽ giảm thuế 
nhập khẩu đối với gỗ xẻ đến từ Canada, nhà cung cấp gỗ xẻ xây dựng lớn nhất cho Mỹ. Thực tế cho thấy, giá gỗ xẻ tăng 
cao kể từ đầu năm 2020 đến nay đã làm tăng chi phí xây mỗi căn nhà mới tại Mỹ lên tới 24.000 USD/căn nhà, trong đó 
giá xây dựng trung bình rơi vào khoảng 300.000 - 330.000 USD/căn. Trong khi đó, lượng gỗ xẻ nhập khẩu từ Canada hiện 
giảm gần một phần ba so với 5 năm trước đây khi có nhiều rào cản về thuế quan được áp dụng.

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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XUẤT NHẬP KHẨU
*  Ngoài Mỹ là thị trường xuất khẩu chủ lực của gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam, 
Canada hiện đang trở thành một thị trường tiềm năng mới cho ngành xuất khẩu 
gỗ nhờ vào Hiệp định thương mại CPTPP. Theo Bộ Công Thương, tăng trưởng 44% 
xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang Canada trong quý I năm nay cho thấy việc tận 
dụng các ưu đãi về thuế quan đối với hoạt động xuất nhập khẩu trong khối CPTPP 
có chuyển biến vô cùng tích cực. Hiện nay, hơn 55% sản phẩm đồ nội thất bằng 
gỗ tại nước này được nhập khẩu, do vậy dư địa để Việt Nam gia tăng thị phần xuất 
khẩu đồ gỗ và sản phẩm gỗ sang Canada là rất lớn. 
 Trong năm 2020, khi dịch bệnh ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế, nhập khẩu 

đồ gỗ của Canada cũng đã giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên giá trị 
nhập khẩu đến từ Việt Nam vẫn tăng ổn định 14% (khoảng 220 triệu USD trong 
năm 2020), chiếm khoảng 10% thị phần nhập khẩu đồ gỗ của Canada năm 2020. 
Đặc biệt trong 2 tháng đầu năm nay, thị phần nhập khẩu đồ gỗ từ Việt Nam của 
nước này đã tăng lên 18%, đứng thứ 2 về thị phần chỉ sau Trung Quốc (chiếm 
39% thị phần). Điều này cho thấy kể từ khi CPTPP có hiệu lực, hoạt động xuất 
nhập khẩu của Việt Nam với Canada ghi nhận tăng trưởng rõ rệt. Nhu cầu nhập 
khẩu đồ nội thất bằng gỗ đang tăng mạnh tại Canada cho thấy tiềm năng phát 
triển của thị trường này, đặc biệt là các kênh thương mại điện tử đang ngày càng 
phổ biến và trở thành xu hướng mua sắm chủ đạo của người tiêu dùng tại Canada. 
Theo Cơ quan thống kê Canada, trong giai đoạn đầu năm nay, nước này chủ yếu 
nhập khẩu mặt hàng ghế khung gỗ, sau đó là đồ nội thất phòng khách và phòng 
ăn.
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