
KHỐI THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
Lầu 2, Tòa nhà 2/20 Cao Thắng, Q 3

Căng thẳng giữa Mỹ - Trung Quốc về vấn đề bông Tân Cương khiến giá bông thế giới tiếp tục giảm
 Giá bông kỳ hạn trên Sàn thương mại hàng hóa New York đang giao dịch quanh mức 80 USD/lbs (176 USD/kg), 

mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm ngoái khi chịu áp lực về nguồn cung bông tại Mỹ cũng như những căng thẳng 
liên quan đến bông có nguồn gốc từ Tân Cương - Trung Quốc vẫn đang leo thang giữa hai cường quốc kinh tế. 
Bộ Nông nghiệp Mỹ vào cuối tháng 3 vừa qua cho biết người nông dân ở nước này bắt đầu gieo trồng khoảng 
gần 4,9 triệu ha bông trong năm nay, vượt qua kỳ vọng của thị trường ở mức 4,8 triệu ha như năm ngoái. Vấn 
đề liên quan đến bông và nguyên phụ liệu dệt may có nguồn gốc từ bông Tân Cương tiếp tục nóng trở lại trong 
những ngày gần đây, ảnh hưởng đến doanh thu trực tiếp của các nhà bán lẻ hàng may mặc, đặc biệt là những 
nhà bán lẻ hàng thời trang nhanh có vốn đầu tư nước ngoài tại thị trường Trung Quốc.

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

DỆT MAY
*  Tổng kết về sản xuất và xuất nhập khẩu dệt may trong quý I/2021, các doanh 
nghiệp trong ngành hầu hết đều quay trở lại hoạt động sản xuất với công suất tăng 
mạnh, có nhiều đơn đặt hàng trong 3 tháng đầu năm. Theo Hiệp hội Dệt may Việt 
Nam, các sản phẩm xuất khẩu chính của Việt Nam trong Quý 1 vẫn tập trung 
nhiều vào các mặt hàng cơ bản với giá thành rẻ, hàng thời trang nhanh và các 
mặt hàng dệt kim, phù hợp với xu thế tiêu dùng may mặc của thế giới hiện nay 
khi các loại quần áo khác giảm mạnh về nhu cầu như veston giảm 70%, quần âu 
giảm 45% và áo sơ mi giảm hơn 30% so với thời điểm trước đại dịch. Dự kiến, các 
mặt hàng này có thể phục hồi từ năm nay nhưng sẽ khá chậm, ở mức thấp so với 
năng lực sản xuất hiện tại của ngành may trong nước. 
  Trong khi đó, các doanh nghiệp dệt may đang phải đối mặt với tình trạng giá 

nguyên liệu đầu vào tăng. Doanh nghiệp dệt sợi lo ngại khi giá sợi đang tăng cao 
do sản lượng bông thế giới niên vụ này khá thấp, tồn kho thế giới giảm, dự kiến 
lượng bông tiêu thụ năm nay toàn cầu có thể vượt quá sản lượng bông thu hoạch 
đến 1 triệu tấn. Giá nguyên liệu tăng nhưng giá vải chưa tăng theo hoặc mức tăng 
không đáng kể, trong khi giá sợi trong nước đã tăng khoảng 25% so với cùng kỳ 
năm trước. 
*  Tình trạng các thương hiệu bán lẻ thời trang và phụ kiện như H&M (Thụy Điển), 
Burberry (Anh), Nike và New Balance (Mỹ), Addidas (Đức) đang bị tẩy chay ở 
Trung Quốc sau khi báo chí ở nước này liệt kê các công ty kể trên vào danh sách 
doanh nghiệp không sử dụng bông Tân Cương. Hiện Trung Quốc đang bị giới 
chức các nước phản đối vì cho rằng nước này đang gây ra căng thẳng, kìm hãm 
việc kinh doanh tự do và các vi phạm về đạo đức kinh doanh đối với các nhà đầu 
tư nước ngoài tại thị trường đông dân này.
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