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Giá bông tăng lên mức cao kỷ lục trong vòng một thập kỷ
 Giá bông thế giới đã đạt mức đỉnh vào cuối tuần trước (114,69 USD/lbs) - mức cao nhất kể từ tháng 7/2011 khi nguồn 

cung bông đang thiếu hụt do Trung Quốc tăng cường nhập khẩu và dự trữ bông từ Mỹ để phục vụ sản xuất hàng dệt may 
trong nước và xuất khẩu, trong bối cảnh Mỹ và châu Âu đang áp dụng các lệnh cấm đối với bông có xuất xứ từ vùng Tân 
Cương. Xuất khẩu bông từ Mỹ sang Trung Quốc đã tăng 83% trong tháng 8 so với cùng kỳ năm trước, trong khi Mỹ đang 
trải qua giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng tiêu cực của thời tiết đến sản lượng bông trong năm nay. Giá bông đã tăng gần 
50% so với cùng kỳ năm trước khi nguồn cung bông giảm liên tiếp 2 niên vụ 2019/20 và 2020/21. 

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 Hai, ngày 11 tháng 10 năm 2021

Điểm Tin
Thị Trường Hàng Hóa

   TIÊU ĐIỂM TRONG NGÀY
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*  Giá bông thế giới tăng khiến cho các nhà sản xuất hàng dệt may và may mặc 
lo ngại sẽ làm tăng chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. Các loại sản phẩm 
dệt may như quần jean, hàng denim sẽ tăng giá cao nhất khi sử dụng đến 90% 
nguyên liệu thô là bông. Ngoài ra, hầu hết các sản phẩm dệt may khác như khăn 
bông, bông giấy hay quần áo được sản xuất phục vụ cho các đơn đặt hàng từ quý 
IV có thể sẽ đều tăng giá ít nhất từ 5%. 
*  Mặc dù đã bắt đầu khôi phục sản xuất tại các tỉnh khu vực phía Nam, tuy 
nhiên tình trạng thiếu lao động sản xuất đang là nỗi lo của các doanh nghiệp dệt 
may nói riêng. Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS) cho biết, các doanh nghiệp 
dệt may phải đối mặt với tình trạng thiếu lao động và chuỗi cung ứng bị phá vỡ, 
khiến doanh nghiệp trong ngành khó có thể hoàn thành các đơn hàng xuất khẩu 
của mình trong giai đoạn này. VITAS ước tính có khoảng một triệu công nhân 
trong ngành dệt may, trong đó hơn một phần ba số lượng công nhân đã nghỉ việc 
qua đợt dịch này. Nhiều doanh nghiệp đã áp dụng “ba tại chỗ” để đảm bảo cho 
hoạt động sản xuất không bị đứt đoạn, tuy nhiên biện pháp này chỉ đảm bảo cho 
10% - 30% nhân viên và không thể hoàn thành đúng hạn các đơn hàng xuất khẩu. 
Trong tháng 9, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may tiếp tục giảm 9% so với tháng 8 
trước đó. Tính đến hết quý III, xuất khẩu hàng dệt may mới chỉ đạt hơn 29 tỷ USD 
và rất khó để có thể hoàn thành mục tiêu 39 tỷ USD xuất khẩu hàng dệt may cho 
đến cuối năm nay. VITAS cũng đang đưa ra ba kịch bản cho hoạt động xuất khẩu 
dệt may của Việt Nam dựa theo tình hình kiểm soát dịch bệnh như sau:
- Nếu dịch được kiểm soát từ tháng 10: xuất khẩu dệt may có thể đạt 37,5 - 38 
tỷ USD.
- Nếu dịch được kiểm soát từ tháng 11: xuất khẩu dệt may có thể đạt 36 - 36,5 
tỷ USD.
- Nếu dịch chưa được kiểm soát đến hết năm nay: xuất khẩu dệt may sẽ đạt 
khoảng 33,5 - 34 tỷ USD.
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