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Chuỗi cung ứng chip điện tử toàn cầu nóng hơn bao giờ hết
 Tình trạng thiếu chip điện tử hay mạch bán dẫn đã gây ra rất nhiều khó khăn cho các nhà sản xuất ô tô và ngành 

điện tử toàn cầu kể từ cuối năm ngoái. Kể từ quý cuối cùng của năm 2020, sự thiếu hụt đã làm lung lay các nhà sản 
xuất ô tô như Tập đoàn Volkswagen của Đức, Ford Motor của Mỹ và Nissan Motor của Nhật Bản, buộc các công ty 
này phải cắt giảm sản lượng của mình. Ước tính rằng các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc phải đối mặt với sự thiếu hụt 
từ 10% đến 20% nguồn cung cấp bộ vi xử lý điều khiển động cơ, hộp số, kiểm soát khí thải, lái xe tự động và các hệ 
thống khác trong năm nay và kéo dài sang quý đầu năm 2022. Trong ba thập kỷ qua, ngành công nghiệp bán dẫn 
đã trở nên toàn cầu hóa với một chuỗi cung ứng dài trải dài khắp các châu lục, trong đó Mỹ và Châu Âu chủ yếu dựa 
vào các bên gia công ở Đông Á. Đài Lan và Hàn Quốc nổi lên là những nhà sản xuất chip hàng đầu, chiếm khoảng 
80% thị phần toàn cầu. 

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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   TIÊU ĐIỂM TRONG NGÀY

THƯƠNG MẠI HÀNG TIÊU DÙNG
*  Việt Nam đang kỳ vọng sẽ đạt mục tiêu doanh số mua sắm trực tuyến chiếm 

10% doanh số bán lẻ trên cả nước nói chung và 50% tại các thành phố lớn 
nói riêng đến năm 2025. Với tiềm năng to lớn, thương mại điện tử tại nước ta 
đang là thị trường nhận được nguồn vốn đầu tư nước ngoài vô cùng lớn và cạnh 
tranh như Shopee, JD.com, Goldman Sachs, Warburg Pincus và Amazon. Mặc dù 
Euromonitor International ước tính rằng, thương mại điện tử mới chỉ chiếm 3% thị 
trường bán lẻ của nước ta vào năm ngoái, mức nhỏ nhất ở Đông Nam Á, nhưng 
tiềm năng tăng trưởng là vô cùng hấp dẫn. Theo một nghiên cứu của Google, 
Temasek Holdings Pte và Bain & Co., nền kinh tế kỹ thuật số của Việt Nam được 
dự báo sẽ tăng lên 52 tỷ USD vào năm 2025, với tăng trưởng mỗi năm lên đến 
46% và đứng thứ 3 toàn Đông Nam Á. Với mục tiêu thương mại điện tử chiếm 
10% doanh số bán lẻ, Chính phủ cũng đang muốn giảm việc thanh toán bằng tiền 
mặt vẫn đang chiếm ưu thế trong thanh toán tại Việt Nam (chiếm trên 95% nhu 
cầu thanh toán). 
*  Theo Báo cáo từ Bộ Công thương vào tháng 1 vừa qua, 53% dân số Việt Nam 
đã từng mua sắm trực tuyến trên tất cả các nền tảng khác nhau. Người Việt Nam 
trung bình dành ra đến 7 giờ mỗi ngày để sử dụng Internet nên nhu cầu mua sắm 
trực tuyến rất lớn. Đặc biệt, tầng lớp trung lưu đang thúc đẩy chi tiêu mua sắm 
tăng nhanh nhất, với con số đạt khoảng 33 triệu người mua sắm trực tuyến trong 
năm 2020 vừa qua. Facebook đến nay vẫn là nền tảng ưu tiên cho thương mại 
điện tử, với hơn 66,7 triệu người dùng Facebook vào năm 2020 đưa Việt Nam là 
nước đứng thứ 7 trên thế giới về tỷ lệ người dân sử dụng mạng xã hội này.
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