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Giá cước vận tải hàng hóa bằng đường hàng không bắt đầu giảm
 Giá cước vận tải hàng hóa bằng đường hàng không bắt đầu giảm, dấy lên nhiều lo ngại cho các hãng hàng không đã và đang 

đầu tư mạnh vào việc chuyển đổi các máy bay thương mại chở khách thành chở hàng hóa từ năm 2020 vừa qua. Theo dữ liệu 
mới nhất của TAC Index, giá mỗi kg hàng hóa từ Trung Quốc đến Mỹ giảm khoảng 5%, xuống còn khoảng 5,09 USD, trong 
khi giá vận chuyển sang châu Âu giảm xuống còn 4,06 USD trong bối cảnh giá dầu và giá nhiên liệu vẫn tiếp tục đà tăng liên 
tiếp trong thời điểm này. Mặc dù vậy, mức cước phí này vẫn ở mức cao so với giá vận chuyển thông thường trước đại dịch là 
4 USD/kg hàng hóa từ Trung Quốc sang Mỹ và 3 USD/kg hàng hóa sang châu Âu. Ngoài ra, các chuyến bay vận chuyển hành 
khách trên toàn cầu vẫn chưa thể hồi phục tần suất như trước trong quý I này. Trước đại dịch, có đến hơn 60 tuyến đường bay 
đường dài có tần suất bay lớn, trên 6 chuyến mỗi ngày, tuy nhiên tính đến nay, chỉ còn khoảng 6 - 7 tuyến bay đường dài duy 
trì được tần suất bay mỗi ngày như vậy. 

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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LOGISTICS
*  Các công ty sản xuất và khai thác tàu container đang kỳ vọng sự phục hồi của 
ngành vào hoạt động sản xuất của Trung Quốc. Sau năm 2020, làn sóng các nhà sản 
xuất, gia công lớn trên thế giới dịch chuyển chuỗi cung ứng và sản xuất ra khỏi lãnh 
thổ Trung Quốc để tìm đến các công xưởng mới tại châu Á, đặc biệt là Đông Nam 
Á đã tạo thành phong trào mạnh mẽ. Tuy nhiên, các chuyên gia nghiên cứu về chuỗi 
cung ứng cho thấy, các nhà máy đóng tàu, sản xuất container mới trên toàn cầu vẫn 
trông chờ vào nguồn hàng sản xuất tại Trung Quốc với khối lượng xuất khẩu khổng lồ 
trong nhiều thập kỷ gần đây. Các hãng đóng tàu vẫn có những đơn đặt hàng yêu cầu 
thiết kế các loại tàu có sức chứa lớn từ 15,000 - 23,000 container nhằm mục đích vận 
chuyển hàng hóa trên tuyến đường thương mại biển nhộn nhịp nhất thế giới, từ châu 
Á đến châu Âu và xuyên Thái Bình Dương và phần lớn là bắt đầu từ Trung Quốc. Các 
đơn đặt hàng như vậy chứng tỏ thương mại toàn cầu sau đại dịch được kỳ vọng sẽ 
còn phục hồi nhanh hơn nữa và tăng mạnh hơn trước thời điểm đại dịch. Nhu cầu về 
hàng hóa, đặc biệt là đồ nội thất, điện tử, hàng dệt may - may mặc và các sản phẩm 
khác sẽ còn rất cao. Theo Ngân hàng Thế giới, với chi phí lao động của Trung Quốc 
chỉ bằng 1/4 so với Mỹ và mạng lưới phân phối đã được thiết kế để tạo điều kiện 
thuận lợi cho việc xuất khẩu hàng hóa trên quy mô lớn có từ lâu đời, việc thiết lập 
các nhà máy ở phương Tây hoặc nơi khác để thay thế ngành sản xuất hoặc gia công 
của Trung Quốc là một điều khó khả thi trong tương lai 10 đến 20 năm nữa. Trung 
Quốc luôn tự hào có 7 trong số 10 cảng lớn nhất thế giới, bao gồm Thượng Hải, cảng 
dẫn đầu về khối lượng vận tải hàng hóa. Trung bình mỗi năm cảng Thượng Hải xử lý 
số lượng container nhiều gấp gần ba lần so với các cảng lân cận của California là Los 
Angeles và Long Beach cộng lại.
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