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Giá gỗ xẻ tăng nhanh ở Trung Quốc trong nửa đầu năm do sản lượng trong nước giảm, chi phí logistics tăng cao
 Theo Cơ quan Hải quan Trung Quốc, trong nửa đầu năm 2021, nhập khẩu gỗ xẻ vào nước này đạt 14,06 triệu m3, trị giá 

3,573 tỷ USD, giảm 17% về lượng so với cùng kỳ năm 2020. Đáng chú ý là giá nhập khẩu đối với gỗ xẻ tăng trong nửa đầu 
năm, cụ thể là giá CIF đối với gỗ xẻ mềm vào khoảng 254 USD/m3, tăng 17%; gỗ xẻ cứng khoảng 196 USD/m3 , tăng 15% 
và gỗ xẻ nhiệt đới dao động trong khoảng 321 - 381 USD/m3, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm 2020. Giá gỗ tăng là do nhu 
cầu phục hồi tại các thị trường lớn trên thế giới và một số quốc gia sản xuất gỗ chính giảm sản lượng. Ngoài ra, logistics 
toàn cầu bị gián đoạn và việc luân chuyển container không thuận lợi khiến chi phí logistics không ngừng tăng trong giai 
đoạn vừa qua. Nhu cầu nội địa ở Trung Quốc tăng trong bối cảnh nước này có lệnh cấm khai thác rừng tự nhiên trong 
nước, do đó dự báo giá gỗ nhập khẩu vào Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.
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GỖ
*  Kim ngạch xuất khẩu đồ nội thất phòng ngủ của Việt Nam giảm mạnh trong 
tháng 8/2021, do tình hình xuất khẩu bị gián đoạn bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19 
bùng phát mạnh. Hoạt động sản xuất và chế biến gỗ ngưng trệ do lệnh giãn cách 
tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, đặc biệt là tại một số địa phương sản xuất chế 
biến gỗ chính như Bình Dương, Tp.Hồ Chí Minh. Trong khi nhu cầu hàng hoá của 
thế giới đang trong xu hướng phục hồi trở lại thì hoạt động xuất nhập khẩu của 
Việt Nam vẫn sẽ gặp nhiều khó khăn khi dịch bệnh còn diễn biến phức tạp. Do 
đó, kim ngạch xuất khẩu đồ nội thất phòng ngủ trong thời gian tới sẽ phụ thuộc 
rất lớn vào kết quả của việc kiểm soát dịch bệnh cũng như tiến trình tiêm chủng 
vaccine ngừa Covid-19.
 Theo số lượng ước tính từ Hiệp hội Gỗ và Lâm sản, kim ngạch xuất khẩu đồ 

nội thất phòng ngủ trong tháng 8 ước tính đạt 126,6 triệu USD, giảm 37,1% so với 
tháng 8 năm ngoái. Tuy nhiên tính chung 8 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất 
khẩu đồ nội thất phòng ngủ đạt 1,57 tỷ USD, tăng 33,7% so với cùng kỳ năm trước 
nhờ vào lượng xuất khẩu mạnh giai đoạn nửa đầu năm. Trong năm nay, giường và 
các loại bộ phận giường, tủ dùng trong phòng ngủ là 2 mặt hàng xuất khẩu chính, 
chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu mặt hàng đồ nội thất phòng ngủ của ngành gỗ 
xuất khẩu nước ta. Trong số 5 thị trường dẫn đầu về kim ngạch xuất khẩu đồ phòng 
ngủ là Mỹ, Vương Quốc Anh, Hàn Quốc, Canada và Nhật Bản, chỉ có kim ngạch 
xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản giảm. Ngược lại, Mỹ vẫn luôn là thị trường 
xuất khẩu chính đối với mặt hàng đồ nội thất phòng ngủ của Việt Nam trong nhiều 
năm qua, chiếm trên 80% tổng kim ngạch đồ gỗ xuất khẩu mỗi năm.
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