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Thương hiệu thời trang nước ngoài đẩy mạnh thị phần bán hàng tại Việt Nam
 Thị trường thời trang trong nước đang chứng kiến sự cạnh tranh khá gay gắt giữa các thương hiệu quốc tế và 

nội địa, khiến thị phần của nhiều thương hiệu trong nước bị thu hẹp đáng kể. Theo báo cáo của Công ty nghiên 
cứu về thị trường Việt Nam (VIRAC), các thương hiệu thời trang chiếm thị phần cao nhất của nước ta bao gồm 
Adidas, Inditex, H&M là ba thương hiệu đứng đầu, theo sau là các thương hiệu Việt như Biti’s, Canifa, Việt Tiến 
và May 10. Những yếu tố có thể thấy rõ vị trí của thời trang nội địa chưa cạnh tranh được với thương hiệu quốc 
tế là quy mô còn nhỏ, thiết kế không đa dạng, mô hình chuỗi cung ứng còn thiếu chuyên nghiệp và những chiến 
lược quảng bá thương hiệu chưa hiệu quả. Cũng theo báo cáo của VIRAC, hiện nay có đến hơn 200 thương hiệu 
thời trang từ trung đến cao cấp của nước ngoài đang hiện diện tại Việt Nam, đánh bật các thương hiệu thời trang 
trong nước. Mặc dù là quốc gia xuất khẩu hàng dệt may top đầu thế giới, tuy nhiên các sản phẩm xuất khẩu chủ 
yếu vẫn dưới tên của các thương hiệu nước ngoài do chủ yếu là ngành công nghiệp dệt may gia công. Trong năm 
2020, doanh thu bán hàng thời trang tại nước ta giảm hơn 10% do ảnh hưởng bởi Covid-19.

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 Ba, ngày 18 tháng 05 năm 2021

Điểm Tin
Thị Trường Hàng Hóa

   TIÊU ĐIỂM TRONG NGÀY

DỆT MAY
*  Theo báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), những dự báo 
đầu tiên cho niên vụ bông 2021/22 sắp tới cho thấy nguồn cung bông sẽ đạt 
kỷ lục kể từ sau đại dịch Covid-19 bùng phát. Nhu cầu về bông trong niên 
vụ mới cũng sẽ tăng khoảng 3,5% lên gần 122 triệu kiện bông. Hầu hết các 
quốc gia sẽ tăng nhu cầu về bông tốt hơn so với niên vụ 2020/21 như Ấn 
Độ, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam. Với nhu cầu tăng như vậy thì dự trữ 
bông toàn cầu vào cuối niên vụ 2021/22 sẽ giảm tương đối mạnh, đặc biệt 
ở Trung Quốc và Ấn Độ.  
* Ngành công nghiệp dệt may của Trung Quốc cho thấy những kết quả 
xứng tầm vị trí số 1 thế giới khi trong quý đầu tiên của năm 2021, lợi nhuận 
của các doanh nghiệp dệt may quy mô lớn đã tăng trung bình 93% so với 
cùng kỳ năm trước. Theo dữ liệu từ Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin 
(MIIT), doanh thu của các công ty này đã tăng 26,9%, đạt gần 1,05 nghìn 
tỷ NDT (~163,3 tỷ USD). Trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu hàng may mặc 
(quần áo) của Trung Quốc trong quý đầu năm đạt 33,3 tỷ USD, tăng 48% 
so với cùng kỳ năm trước với doanh số bán lẻ quần áo trực tuyến tăng 40% 
so với cùng kỳ.
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