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Dệt may Việt Nam bắt đầu tập trung vào xuất khẩu sợi và quần áo thể thao
 Sau một năm khá thành công về xuất khẩu dệt may, trong đó có mặt hàng khẩu trang phục vụ nhu cầu phòng 

chống dịch bệnh trên toàn cầu thì năm nay, ngành dệt may Việt Nam sẽ tập trung vào xuất khẩu mặt hàng khác 
là sợi vải và quần áo thể thao. Xét thấy nhu cầu về khẩu trang và thiết bị bảo hộ cá nhân đã bắt đầu bão hòa, nhu 
cầu không còn tăng mạnh như trước, các doanh nghiệp dệt may lớn xem xét về việc linh hoạt chuyển đổi mô 
hình sản xuất, tìm hướng đi mới nhằm đa dạng danh mục xuất khẩu. Đặc biệt, phân khúc quần áo thể thao hiện 
được đánh giá là có triển vọng tăng trưởng nhu cầu cao nhất so với các loại quần áo thông thường khác. Tốc độ 
tăng trưởng hằng năm của loại quần áo này trong 5 năm qua vào khoảng 6,5%, dự kiến sẽ đạt giá trị gần 480 tỷ 
USD toàn cầu đến năm 2025. Nhiều doanh nghiệp có thế mạnh về xuất khẩu khẩu trang vải và quần áo bảo hộ 
đã ngừng nhận đơn đặt hàng cho các mặt hàng này trong năm nay và đang tập trung vào các sản phẩm truyền 
thống như áo phông và quần áo thể thao. Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS), hiện nhiều doanh nghiệp 
đã có đơn đặt hàng đến hết tháng 4, chủ yếu là quần áo thể thao.
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*  Giá bông thế giới có xu hướng giảm nhẹ kể từ cuối tháng 2 đến nay khi nhiều 
báo cáo đưa ra cho thấy xuất khẩu bông của Mỹ hiện đang chậm lại. Trước đó, 
trong gần hai tháng đầu năm, giá trị xuất khẩu bông của Mỹ tăng gần 20%, chủ 
yếu xuất khẩu sang Trung Quốc. Tuy nhiên, sản lượng bông tại Mỹ được dự báo sẽ 
giảm trong niên vụ 2020/21 do điều kiện thời tiết khắc nghiệt, lượng bông tồn kho 
cũng được cho là sẽ giảm khiến thị trường vẫn lạc quan vào việc giá bông có thể 
tăng trở lại. Căng thẳng thương mại giữa Mỹ - Trung Quốc vẫn còn dai dẳng, đặc 
biệt là lệnh cấm các loại sản phẩm có xuất xứ từ bông trồng ở Tân Cương, Trung 
Quốc lại làm dấy lên lo ngại về giao dịch thương mại bông giữa hai quốc gia này 
trong năm nay. 
*  Trong 2 tháng đầu năm, các doanh nghiệp dệt may nước ta đã xuất khẩu 
khoảng 130 triệu chiếc khẩu trang y tế. Lượng khẩu trang xuất khẩu trong những 
tháng đầu năm đã giảm tương đối mạnh so với thời điểm giữa năm ngoái. Nhu 
cầu về khẩu trang y tế trên thế giới đã bắt đầu bão hòa khi nhiều quốc gia đã tự 
chủ được chuỗi cung ứng cho mình, cũng như phải cạnh tranh trực tiếp với năng 
lực sản xuất khẩu trang vô cùng lớn từ Trung Quốc. Với nhiều chuyển biến tích 
cực từ chỉ số sản xuất công nghiệp tăng trưởng dương đến xuất khẩu tăng trưởng 
tốt ở nhiều loại mặt hàng trong khi nhiều doanh nghiệp đã nhận được đơn hàng 
xuất khẩu đến giữa năm, mục tiêu xuất khẩu 40 tỷ USD của nhóm hàng dệt may 
là hoàn toàn khả thi. 
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