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    GÓC NHẬN ĐỊNH

Sản lượng các loại gỗ được sử dụng chính trên toàn cầu đã tăng mạnh từ năm 2016 cho 

đến nay với tốc độ tăng trưởng từ 3% đến 6% mỗi năm. Các loại gỗ chính được sử dụng 

rộng rãi trên thế giới phải kể đến các loại gỗ như gỗ tròn, gỗ xẻ, gỗ tấm và các loại viên gỗ 

nén. Những khu vực phát triển ngành công nghiệp gỗ là những quốc gia ở châu Á - Thái 

Bình Dương, Bắc Mỹ và châu Âu, đặc biệt là khu vực Đông Âu với tốc độ tăng trưởng kinh tế 

tích cực và năng lực sản xuất vượt trội trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sinh học. Theo 

tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO), năng lực sản xuất trong ngành 

công nghiệp gỗ đã dần hồi phục trong giai đoạn năm 2010 - 2016 sau khi chứng kiến cuộc 

khủng hoảng tài chính toàn cầu từ năm 2008. Tốc độ tăng trưởng của ngành gỗ bắt đầu 

xu hướng tăng trưởng bền vững kể từ sau năm 2016 và xu hướng tích cực này vẫn tiếp tục 

được duy trì do sự phát triển của kinh tế toàn cầu nói chung cũng như nhu cầu về năng 

lượng tái tạo gia tăng.

Các loại sản phẩm gỗ rất đa dạng và được tận dụng để sử dụng rộng rãi trong rất nhiều 

lĩnh vực. Có thể phân loại các sản phẩm từ gỗ như sau:

- Gỗ tròn công nghiệp (industrial roundwood): là tất cả các loại gỗ được lấy từ cây không 

sử dụng cho mục đích lấy năng lượng. Loại gỗ này có thể kể đến như gỗ để làm giấy, gỗ xẻ 

và gỗ dán veneer, và các loại gỗ lấy từ cây khác. Loại gỗ này cũng có thể phân loại thành hai 

loại gỗ riêng biệt là cây gỗ tròn họ lá kim và cây gỗ tròn không phải họ lá kim.

-  Gỗ xẻ (sawnwood): là các loại gỗ bao gồm các tấm ván gỗ, gỗ dầm,…có độ dày hơn 

5mm nhưng không bao gồm các miếng gỗ để lót sàn. Gỗ xẻ cũng có thể được phân loại 

dựa trên hai loại riêng biệt là gỗ xẻ họ lá kim và gỗ xẻ không thuộc họ lá kim.

- Gỗ tấm (wood-based pannels): là các loại gỗ bao gồm gỗ veneer, gỗ ván ép, gỗ ván 

dăm, gỗ ván sợi.

- Sợi gỗ (fibre furnish): là loại sợi được sử dụng để sản xuất giấy, bao gồm các loại sợi gỗ 

lấy từ giấy thải, bột gỗ để làm giấy. 

- Gỗ nhiên liệu (wood fuel, charcoal and pellets): Gỗ nhiên liệu là loại gỗ tròn được sử 

dụng làm nhiên liệu để nấu ăn, sưởi ấm hoặc sản xuất điện, làm thành viên than hoặc viên 

nén.

Thế giới và ngành công nghiệp Gỗ



Thế giới và ngành công nghiệp Gỗ

Các loại gỗ công nghiệp, đặc biệt là gỗ ván dăm và gỗ ván công nghiệp, các loại gỗ thường 

được sử dụng trong hoạt động sản xuất và thiết kế đồ nội thất, đã và đang tiếp tục có tốc 

độ tăng trưởng nhanh nhất trong số tất cả các loại gỗ do tính chất tiện dụng và dễ dàng 

tạo hình, sử dụng. Loại hỗ này được sản xuất với tỷ trọng rất lớn tại các nhà máy ở Đông 

Âu, Liên bang Nga, Bắc Mỹ và Trung Quốc. Trong khoảng thời gian 5 năm trở lại đây, Nga 

đã vượt qua Canada và Đức để trở thành nhà sản xuất và tiêu thụ các loại gỗ tấm lớn thứ 

ba trên thế giới chỉ sau Trung Quốc và Hoa Kỳ. Canada chứng kiến mức tăng trưởng hai 

con số trong lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu gỗ tấm trong khoảng thời gian từ 2014 - 2016 

nhờ doanh số xuất khẩu sang thị trường Mỹ lớn kỷ lục phục vụ nhu cầu nhà đất có xu hướng 

phục hồi tại Mỹ trong giai đoạn này. Trung Quốc cũng khẳng định vị thế là nhà sản xuất lớn 

khi cũng minh chứng bằng mức tăng lên đến 42% trong sản xuất gỗ tấm tính trong giai 

đoạn 2012 - 2016 và vẫn tiếp tục giữ vững vị thế cho đến nay. 

Sản phẩm gỗ viên nén trở thành loại gỗ được sử dụng rộng rãi trong những năm gần đây 

đáp ứng các mục tiêu năng lượng sinh học do liên minh châu Âu đặt ra cũng như yêu cầu 

về các loại nhiên liệu giảm tác hại khí thải của các loại nguyên liệu khác ra môi trường. Châu 

Âu và Bắc Mỹ là hai khu vực chiếm gần như toàn bộ sản lượng gỗ viên nén toàn cầu với sản 

lượng 58% tại châu Âu và 32% tại Bắc Mỹ, trong khi đó nhu cầu tiêu dùng loại gỗ này là 81% 

và 8% tương ứng. 

Châu Á đang gia tăng nhu cầu sử dụng viên gỗ nén trong những năm gần đây 

với tốc độ tăng lên đến 17% mỗi năm. Hàn Quốc là quốc gia nhập khẩu viên gỗ 

nén lớn thứ ba thế giới chỉ sau Anh và Đan Mạch. Điều này đã thúc đẩy các quốc 

gia có năng lực sản xuất tiềm năng như Việt Nam, Malaysia, Indonesia và Thái 

Lan đẩy mạnh khả năng sản xuất của mình.
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Xếp hạng về ngành công nghiệp gỗ thế giới đối với một số sản phẩm gỗ nổi bật

(Tỷ lệ phần trăm tính theo thị phần so với toàn cầu)

1. Tiêu thụ gỗ và sản phẩm từ gỗ

2. Sản xuất gỗ và sản phẩm từ gỗ
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3. Xuất khẩu gỗ và sản phẩm từ gỗ

4. Nhập khẩu gỗ và sản phẩm từ gỗ
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1. Thị trường bột giấy toàn cầu sẽ tiếp tục duy trì năng lực của mình

Trung Quốc sẽ tiếp tục nhập khẩu thêm bột giấy vào năm 2019 này khi lệnh tạm ngừng 

nhập khẩu Giấy hỗn hợp (làm nguyên liệu) trước đó của nước này đã thúc đẩy nhu cầu bột 

giấy nhiều hơn nữa. Các nhà sản xuất bột giấy tại Brazil trở thành đối tượng cung cấp bột 

giấy tốt nhất cho thị trường đông dân này khi tận dụng được vị thế của mình với năng lực 

sản xuất tốt và chi phí thấp. Giá bột giấy vẫn sẽ tiếp tục tăng cao khi GDP toàn cầu vẫn 

đang ở mức tích cực như hiện nay. 

2. Thị trường gỗ xẻ tại Nam Mỹ không tăng trưởng mạnh

Mặc dù có tỷ trọng khai thác đáng kể, các tác động của cơn bão Florence và Michael vào 

cuối năm 2018 vừa qua khiến các địa phương vẫn đang phải gánh chịu và tăng cường giải 

quyết các hậu quả mà cơn bão đi qua khiến giá gỗ xẻ không mấy cải thiện. Tuy nhiên, xu 

hướng này sẽ không ảnh hưởng hoàn toàn đến toàn bộ khu vực Nam Mỹ. Với việc gia tăng 

thêm hoạt động sản xuất vào năm 2019, thị trường Nam Mỹ dự kiến có thể sẽ gia tăng tiêu 

thụ thêm 2 – 3 triệu tấn gỗ xẻ, song giá gỗ xẻ vẫn sẽ tiếp tục có xu hướng đứng yên trong 

năm.

3. Vốn đầu tư của Canada vào lâm sản và đất rừng của Mỹ sẽ chậm lại, trong khi đó vốn 

đầu tư từ châu Âu vào thị trường Mỹ sẽ tăng lên

Tốc độ đầu tư của Canada vào lâm sản của Hoa Kỳ sẽ giảm dần từ năm 2019 sau một số 

vấn đề liên quan đến các vụ phá hoại rừng do bọ cánh cứng trên các rừng núi thông tại Mỹ 

khiến nguồn Canada không còn chắc chắn về những nguồn lợi mà mình đạt được trong 

thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, với các động lực chính trị, thương mại và tỷ giá hối đoái, cũng 

như giá cả leo thang và sự không chắc chắn về tình hình bất ổn đang diễn ra ở Châu Âu sẽ 

thúc đẩy nguồn vốn đầu tư ra nước ngoài để tìm kiếm các nguồn đầu tư an toàn hơn. Theo 

nhận định, đầu tư vào tài sản rừng và đất rừng Hoa Kỳ đang là lựa chọn tốt và an toàn trong 

thời điểm này đối với các nhà đầu tư châu Âu. 

Năm 2019 – ngành gỗ thế giới phát triển theo xu hướng nào?
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4. Phân khúc năng lượng sinh học của Mỹ sẽ không thay đổi, nhưng cơ hội tăng trưởng 

toàn cầu sẽ hình thành nhanh hơn ở châu Á

Có một nguồn thông tin rằng Chính quyền của Tổng thống Donald Trump thực sự đã tác 

động đến phân khúc năng lượng sinh học từ gỗ, khiến cho các công ty năng lượng sinh học 

có tư duy đơn giản là tiếp tục phát triển với các cam kết mở rộng việc cung cấp và sử dụng 

năng lượng sinh học. Mặc dù còn thiếu hụt các khoản bảo đảm tiền vay, tuy nhiên các công 

ty tư nhân tại nước này vẫn sẽ tiếp tục tài trợ cho các hoạt động nghiên cứu và phát triển 

năng lượng sinh học trong năm 2019 và xa hơn thế nữa. Nhu cầu gỗ tại châu Á đang gia 

tăng đáng kể, đặc biệt với các loại gỗ viên nén khiến các nhà sản xuất tại miền Nam Hoa Kỳ 

tin tưởng gia tăng sản xuất thêm khoảng 2 triệu tấn gỗ viên nén mỗi năm nhằm đáp ứng 

nhu cầu năng lượng sinh học này.

5. Ngành lâm nghiệp ở Brazil sẽ tiếp tục mở rộng

Sau cuộc bầu cử chọn ra một Chính phủ mới, không có gì ngạc nhiên khi Brazil do Tổng 

thống Brazil Jair Bolsonaro đang cùng với tầng lớp doanh nhân, các doanh nghiệp tại quốc 

gia hy vọng cùng vượt ra khỏi các cuộc khủng hoảng chính trị và kinh tế trong thập kỷ này. 

Tỷ giá hối đoái sẽ giúp đỡ nhiều hơn cho các nhà sản xuất gỗ ván ép tại Brazil giúp thúc đẩy 

xuất khẩu và nâng cao thị phần xuất khẩu các sản phẩm gỗ trong thời gian tới.

6. Thị trường nhà ở toàn cầu đang bắt đầu giảm sút rõ rệt

Đã từng tạo nên một cơn sốt trên toàn cầu, tuy nhiên hiện nay thị trường nhà ở đang có 

dấu hiệu nguội lạnh. Giá nhà ở tăng, song khả năng chi trả của người dân thấp đi, cùng với 

lãi suất đang tăng lên chóng mặt khiến thị trường nhà ở mới dần mất sức hút của mình. 

Như vậy, thị trường gỗ cũng sẽ bị ảnh hưởng do đây là một trong những nguyên vật liệu 

quan trọng và thiết yếu phục vụ cho thị trường nhà ở toàn cầu.

Năm 2019 – ngành gỗ thế giới phát triển theo xu hướng nào?
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7. Sản phẩm gỗ nhiều lớp và các sản phẩm gỗ kỹ thuật sẽ tiếp tục mở rộng

Với việc thông qua Dự luật Farm Bill gần đây ở cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ, lợi ích đầu tư 

và thương mại đối với gỗ nhiều lớp (Cross-Laminated Timber) và các sản phẩm gỗ kỹ thuật 

khác sẽ tiếp tục gia tăng. Đạo luật Farm Bill tạo điều kiện cho Đạo luật Thúc đẩy ngành 

Gỗ, được giới thiệu vào năm 2017, được thực hiện rộng rãi và khuyến khích các hoạt động 

đầu tư, nghiên cứu và phát triển vào những sản phẩm gỗ. Mười bốn đề xuất thay đổi hàng 

loạt các quy định đối với sản phẩm gỗ cũng đã được phê duyệt, tạo đường đi cho việc đưa 

chúng vào Bộ luật Xây dựng Quốc tế năm 2021 (International Building Code). Các đề xuất 

thay đổi quy định về gỗ tạo ra ba loại hình xây dựng mới ở Hoa Kỳ và đặt ra các yêu cầu an 

toàn về hỏa hoạn, chiều cao cho phép, diện tích và số tầng cho các tòa nhà xây dựng bằng 

gỗ cao tới 18 tầng. Các sản phẩm gỗ nhiều lớp và gỗ kỹ thuật, với đặc tính dễ dàng sử dụng 

cho hoạt động xây dựng, sẽ tiếp tục được nghiên cứu để tạo ra những sản phẩm mới đáp 

ứng nhu cầu ngày càng cao của con người.

8. Công nghiệp gỗ ở Tây Bắc Thái Bình Dương sẽ tiếp tục thu hẹp

Trong khi các nhà máy trong khu vực này đang nhận được một số hỗ trợ từ việc giảm giá 

gỗ tròn do thuế quan sẽ tiếp tục trong nửa đầu năm 2019, tỷ trọng sản xuất gỗ tại Tây 

Bắc Thái Bình Dương vẫn được cho là sẽ không có khả quan hơn khi khu vực này bị hạn 

chế nghiêm trọng về tài nguyên, không có tài nguyên bổ sung có sẵn để tăng sản xuất gỗ. 

Nếu không có những thay đổi mạnh mẽ trong chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp gỗ tại 

khu vực này, khả năng ngành công nghiệp gỗ ở đây sẽ nhanh chóng bị thu hẹp và giá cả sẽ 

không thể tăng trở lại trong thập kỷ tới. 

9. Căng thẳng thương mại toàn cầu dai dẳng có thể ảnh hưởng mạnh đến thị trường gỗ 

trong tương lai

Chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc hiện nay đang là vấn đề thương mại căng 

thẳng nhất trong hoạt động thương mại toàn cầu. Thị trường gỗ xẻ đã chậm lại đáng kể 

trong nửa cuối năm 2018 khi nền kinh tế Trung Quốc mất đà trong cuộc tranh chấp thương 

mại với Hoa Kỳ. 

Năm 2019 – ngành gỗ thế giới phát triển theo xu hướng nào?
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 Hoa Kỳ đã xây dựng một thị trường xuất khẩu mạnh mẽ cho các sản phẩm gỗ xẻ của mình 

tại thị trường Trung Quốc. Trước cuộc chiến thương mại leo thang, Hội đồng xuất khẩu gỗ 

cứng Mỹ (AHEC) tuyên bố rằng sự tăng trưởng tại thị trường Trung Quốc sẽ không giống 

với bất cứ điều gì từng gặp phải trong ngành này. Chủ tịch Hội đồng dự đoán rằng trong 

tương lai gần 60% hàng hóa làm từ gỗ cứng sẽ được xuất khẩu từ Mỹ, trong đó có tới 54% 

lượng xuất khẩu sẽ tới Trung Quốc.

 Tính riêng trong năm 2017, Trung Quốc đã nhập khẩu 8,83 tỷ USD tổng sản phẩm gỗ từ 

Hoa Kỳ theo số liệu từ Ngân hàng Thế giới công bố. Tuy nhiên, năm 2018 chứng kiến màn 

trả đũa thuế quan của Trung Quốc, áp dụng mức thuế 10% đối với các sản phẩm gỗ xẻ của 

Hoa Kỳ và đe dọa mức thuế 25% lớn hơn đối với 60 tỷ USD trong tổng số lượng hàng hóa 

nhập khẩu từ Hoa Kỳ. Trong năm 2018 chỉ có duy nhất Nga là đối tác có sự gia tăng hoạt 

động xuất nhập khẩu gỗ với Trung Quốc, trong khi tất cả các đối tác thương mại khác bao 

gồm cả Mỹ, hoạt động xuất khẩu gỗ xẻ từ các nước đó sang Trung Quốc đã giảm đáng kể 

trong năm 2018 vừa qua. Trong một diễn biến khác, mặc dù Hòa Kỳ là một nhà sản xuất 

gỗ lớn hàng đầu thế giới nhưng nước này cũng phải nhập khẩu gỗ để phục vụ nhu cầu nội 

địa, với con số được ước tính, giá trị gỗ nhập khẩu chiếm một phần ba lượng gỗ tiêu thụ 

nội địa. Gói đánh thuế mới nhất mà Hoa Kỳ đánh vào hàng hóa Trung Quốc sẽ ảnh hưởng 

đến khoảng 200 loại mặt hàng gỗ nhập khẩu từ Trung Quốc, khiến cho thị trường gỗ cả hai 

quốc gia có thể sẽ gặp những khó khăn nhất định, khi Hoa Kỳ có thể sẽ thiếu hụt nguồn 

cung gỗ cho nội địa và phải tìm các nguồn gỗ nhập khẩu thay thế trong thời gian tới. 

Năm 2019 – ngành gỗ thế giới phát triển theo xu hướng nào?



             THẾ GIỚI

1.  Nhập khẩu gỗ ván ép tại Nhật Bản

Tỷ trọng nhập khẩu gỗ ván ép tại Nhật Bản trong tháng 3/2019 đã giảm xuống dưới 

150.000 mét khối, mức thấp kỷ lục tại thị trường nhập khẩu loại gỗ này. Nhu cầu về gỗ ván 

ép vẫn ổn định và nhu cầu nội địa đang được đáp ứng từ hoạt động sản xuất trong nước với 

nguyên liệu thô khai thác nội địa và gỗ veneer nhập khẩu. Tỷ trọng nhập khẩu gỗ ván ép 

tháng 3 năm nay đã giảm 13% so với cùng kỳ năm trước và giảm mạnh 24% so với tháng 2 

trước đó. So với quý đầu tiên của năm 2018, nhập khẩu gỗ ván ép cũng giảm 6% trong quý 

đầu tiên của năm 2019. Ba nhà cung cấp hàng đầu là Malaysia, Indonesia và Trung Quốc 

tiếp tục thống trị hoạt động nhập khẩu gỗ ván ép tại Nhật Bản, nhưng số liệu cho thấy tỷ 

trọng nhập khẩu từ cả ba quốc gia này đều giảm đồng loạt. Trong khi đó, các lô hàng đến 

từ Malaysia và Indonesia cũng đã giảm 26% so với tháng 3/2018. Đáng ngạc nhiên hơn là 

các chuyến hàng trong tháng từ cả ba nhà cung cấp chính với Trung Quốc chứng kiến mức 

giảm 60%, trong khi đó việc nhập khẩu gỗ ván ép từ Việt Nam đã tăng lên mức đáng kể với 

mục đích gia tăng thị phần tại quốc gia này. 

(Nguồn: Bộ Tài Chính Nhật Bản)
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(Nguồn: Bộ Tài Chính Nhật Bản)

2.  Xuất khẩu gỗ tại Trung Quốc bị ảnh hưởng từ cuộc chiến thuế quan

Vào ngày 13 tháng 5, Hội đồng Nhà nước Trung Quốc đã công bố mức thuế tăng đối với 

60 tỷ USD hàng nhập khẩu của Mỹ (khoảng 5.140 sản phẩm) bị áp mức thuế quan trả đũa 

đối với thông báo nâng mức đánh thuế từ Hoa Kỳ. Thuế quan mới sẽ có hiệu lực vào ngày 

1/6 tới đây. Theo đó, mức chi phí gia tăng đối với hàng nhập khẩu đồ gỗ có thể lên tới 3 tỷ 

USD và đồ nội thất khoảng 2,5 tỷ USD. Cuộc chiến thuế quan nổ ra cũng khiến sản phẩm 

gỗ ván ép trở thành tâm điểm khi Mỹ bắt đầu thu hẹp nhập khẩu từ Trung Quốc, chuyển 

sang các quốc gia có nguồn cung dồi dào khác như Việt Nam hoặc Malaysia.

3.  Nhập khẩu gỗ rừng tại EU bắt đầu tăng lên từ giữa năm 2018 cho đến nay

Nhập khẩu gỗ nhiệt đới của EU đã bắt đầu tăng kể từ giữa năm 2018. Phân tích dữ liệu 

liên quan cho thấy tổng giá trị nhập khẩu gỗ nhiệt đới vào EU tăng nhẹ trong năm 2018. 

Các dữ liệu tổng hợp hàng tháng được cập nhật đến cuối tháng 2/2019 cho thấy một bức 

tranh tích cực hơn khi hoạt động nhập khẩu các sản phẩm gỗ nhiệt đới của EU bắt đầu tăng 

mạnh hơn cả về số lượng và giá trị so với nửa cuối năm 2018. 

(Nguồn: Hải quan Trung Quốc)
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Sự gia tăng nhập khẩu gỗ nhiệt đới của EU trong nửa cuối năm 2018 và quý đầu tiên của 

năm 2019 được thúc đẩy bởi một số nhóm sản phẩm. Nhập khẩu gỗ xẻ nhiệt đới, vốn rất 

biến động trong những năm gần đây, song đã bắt đầu ổn định dần trở lại. Việc nhập khẩu 

đồ gỗ của EU (không bao gồm các loại ghế ngồi) từ các nước khu vực nhiệt đới tăng chậm 

nhưng vẫn khá tích cực kể từ khi bắt đầu 2017, chủ yếu được nhập khẩu từ Việt Nam và Ấn 

Độ. Nhập khẩu than nhiệt đới và gỗ ván ép cũng đã tăng lên đáng kể trong khoảng thời gian 

này, trong đó dầu hết than nhiệt đới có nguồn gốc từ Nigeria và Cuba và gỗ ván ép được 

nhập khẩu phần lớn từ Trung Quốc và Indonesia.

             THẾ GIỚI

(Nguồn: Eurostat COMEXT)

Cập nhật thông tin thị trường Gỗ



4.  Hoạt động xuất nhập khẩu tại Bắc Mỹ cũng có sự chuyển hướng trong năm 2019

Hoạt động nhập khẩu gỗ xẻ cây rừng tại Hoa Kỳ tiếp tục giữ vững khối lượng từ năm 2018, 

song đã giảm 8% trong tháng 2/2019. Tuy nhiên tính chung trong cả quý đầu năm 2019, 

nhập khẩu gỗ xẻ vẫn tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi việc nhập khẩu gỗ ván 

ép tại Mỹ không có nhiều biến chuyển thì tính riêng Việt Nam đã gia tăng xuất khẩu vào thị 

trường Mỹ một cách nhanh chóng khi tận dụng được cơ hội từ cuộc chiến thuế quan. Nhập 

khẩu gỗ từ Việt Nam trong quý đầu năm 2019 đã tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2018 

và là nước có tốc độ tăng trưởng nhập khẩu vào thị trường Hoa Kỳ lớn nhất trong thời điểm 

hiện nay. Ngoài ra, nhập khẩu gỗ ván ép từ các nguồn cung lớn đến từ Indonesia và Nga 

cũng đã giảm tương ứng 25% và 2% chỉ tính riêng ba tháng đầu năm 2019.

             THẾ GIỚI Cập nhật thông tin thị trường Gỗ

(Nguồn: Cục thống kê dân số Hoa Kỳ)



Chu kỳ tăng vào mùa xuân của giá gỗ tại thị trường Mỹ dường như đã không 

diễn ra trong năm vừa qua do chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thời tiết xấu và sự sụt 

giảm trong hoạt động xây dựng nhà. Đợt giảm này diễn ra chỉ một năm sau khi 

giá gỗ đạt mức cao kỷ lục  nhờ sự hồi sinh của thị trường nhà ở, sự bùng nổ trong 

chi tiêu cải tạo nhà ở và chi phí vận chuyển tăng cao. Giá gỗ tương lai hiện đang 

giao dịch ở mức 334.40 USD/1000 feet trên sàn giao dịch Chicago Mercantile 

Exchange giảm gần một nửa so với mức cao kỷ lục 639 USD đạt được vào ngày 

17/5/2018. Nguồn cung gỗ từ Canada tại 2 nhà máy Can Can Corp và Interfor 

Corp  cho biết kế hoạch giảm sản lượng khi mức giá đang thấp hiện nay để tiết 

giảm chi phí. Thời tiết không thuận lợi đã cản trở hoạt động xây dựng, cải tạo 

nhà mới khiến số đơn đặt hàng sụt giảm. Điều này có thể thấy khi số lượng nhà 

mới xây và giấy phép xây dựng tại Mỹ trong thang 3 đã giảm đầy bất ngờ trong 

tháng Ba trong khi tính chung cả quý I.2019  mức giảm này lần lượt là 9.7% và 

5.4% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh số bán nhà ở hiện tại cũng có tháng giảm 

thứ 13 liên tiếp trong tháng Ba. Đây cũng là vấn đề đối với các nhà sản xuất gỗ vì 

doanh số bán nhà có xu hướng châm ngòi cho các nhu cầu sửa chữa hay cải tạo 

sau đó. Giá gỗ giảm giúp cải thiện tỷ suất lợi nhuận đối với các nhà thầu xây dựng 

sau khi chi phí vật liệu tăng cao đã đẩy giá nhà cao hơn vào năm ngoái. Một tín 

hiệu tốt đối với các doanh nghiệp khai thác gỗ là từ tháng 4, nhu cầu xi măng và 

thép cây đang tăng trở lại tại thị trường trong nước báo hiệu nhu cầu xây dựng 

sửa chữa nhà ở đang hồi phục. Cùng với đó có thể kể đến lãi suất thế chấp đang 

trên đà giảm trở lại, thị trường việc làm liên tục cải thiện và thời tiết thuận lợi hơn. 

Chi tiêu sửa chữa nhà ở tại Mỹ đã tăng hơn 50% kể từ cuộc khủng hoảng nhà đất 

năm 2008.

                   MỸ
Các nhà cung cấp Gỗ lạc quan vào tình hình kinh doanh trong 
quý II nhờ sự hồi phục của nhu cầu xây dựng, sửa chữa
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  Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, năm 2018, giá trị xuất khẩu 

gỗ và lâm sản của Việt Nam đạt 9,38 tỷ USD, chiếm hơn 23% kim ngạch xuất khẩu của cả 

ngành nông nghiệp. Ngành gỗ ghi nhận mức thặng dư thương mại lên tới 7 tỷ USD. Hoạt 

động chế biến gỗ và xuất khẩu lâm sản của nước ta đã được cải thiện về quy mô, số lượng 

và chất lượng sản xuất trong những năm gần đây. Hiện nay, Việt Nam có khoảng 4.500 

doanh nghiệp chế biến gỗ và lâm sản, trong đó doanh nghiệp tư nhân chiếm tới 95%. Các 

loại gỗ và hàng lâm sản khai thác và chế biến tại Việt Nam được xuất khẩu sang hơn 120 

quốc gia và vùng lãnh thổ, đứng thứ 4 trong các mặt hàng xuất khẩu lớn chỉ sau cà phê, 

thủy sản và máy móc, thuộc top 10 các quốc gia xuất khẩu sản phẩm gỗ trên thế giới và 

giữ vững vị trí thứ nhất ở khu vực Đông Nam Á. Với nguồn tài nguyên rừng phong phú, việc 

phấn đấu để đạt được thị phần cao hơn trên các lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu sản phẩm 

gỗ của nước ta là hoàn toàn có khả năng cao trong thời gian tới. Trong năm 2019 tới đây, 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đề ra định hướng đưa năng lực xuất khẩu 

gỗ vượt qua mức 11 tỷ USD, tăng 18% so với năm 2018 và đến năm 2030 sẽ đạt kỳ vọng 

chiếm thị phần từ 30% đến 50% thị trường gỗ toàn cầu. Đây được coi là một tham vọng 

lớn đối với hoạt động sản xuất và xuất khẩu gỗ của Việt Nam và cả khu vực Đông Nam Á.

  Các thị trường xuất khẩu gỗ chủ lực của Việt Nam phải kể đến Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung 

Quốc, Hàn Quốc và Anh. Đây cũng là những quốc gia có nhu cầu nhập khẩu và tiêu thụ 

sản phẩm gỗ hàng đầu thế giới, do đó, dư địa cho ngành gỗ Việt Nam phát triển vẫn còn 

rất lớn. Chúng ta có những điểm mạnh nổi trội đưa sản phẩm gỗ và lâm sản của Việt Nam 

vương lên trên thị trường quốc tế như nguồn tài nguyên xanh và sạch phong phú, các 

chính sách của Nhà nước hỗ trợ tốt cho các doanh nghiệp tư nhân phát triển, có định 

hướng về sự liên kết hợp tác giữa công ty chế biến và người trồng rừng, cũng như những 

phát triển về tính thẩm mỹ trong sản phẩm, đặc biệt trong các sản phẩm thủ công mỹ 

nghệ. Những điểm mạnh này giúp gỗ Việt Nam có được chỗ đứng vững chắc tại các thị 

trường xuất khẩu trên thế giới. Hiện kim ngạch xuất khẩu đồ gỗ và lâm sản của Việt Nam 

mới chiếm khoảng 6% thị phần toàn cầu và phấn đấu đặt mục tiêu xuất khẩu gỗ và lâm 

sản đạt trên 11 tỷ USD trong năm nay.

Gỗ Việt Nam và tham vọng vươn xa hơn trên thị trường 
quốc tế
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  Tuy nhiên, những khó khăn mà ngành gỗ Việt Nam còn phải đối mặt, điển hình là tình 

trạng nguồn gỗ nguyên liệu không “sach”, hay còn gọi là gỗ lậu, gỗ nhập khẩu vào lãnh thổ 

Việt Nam bất hợp pháp. Điều này khiến cho gỗ Việt Nam sẽ gặp phải những rào cản thương 

mại và tự vệ khi nước ta tham gia ký kết các hiệp định thương mại tư do với các quốc gia 

và khu vực khác trên thế giới. Những hiệp định thương mại tự do nổi bật như CPTPP và 

EVFTA, trong đó đã đưa các mức thuế nhập khẩu gỗ từ Việt Nam vào thị trường các nước 

CPTPP và châu Âu xuống mức 0%, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp xuất 

khẩu gỗ tiếp cận các thị trường có nhu cầu gỗ cao nhưng khó tính trong khâu kiểm duyệt. 

Vì vậy, để tận dụng được những cơ hội này, doanh nghiệp gỗ Việt Nam hơn ai hết phải hiểu 

rõ các quy định về nguồn cung nguyên liệu, chế biến, sản xuất và đáp ứng các yêu cầu về 

xuất xứ trước khi đưa sản phẩm gỗ Việt Nam ra thị trường toàn cầu. 

   Không chỉ tận dụng cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do, chiến tranh thương mại 

bùng nổ hiện nay cũng đang trở thành một cơ hội hiếm có cho cả ngành xuất khẩu của 

Việt Nam nói chung và ngành công nghiệp gỗ nói riêng. Theo Hiệp hội Gỗ cứng Trang trí 

Hoa Kỳ, hoạt động nhập khẩu gỗ ván ép công nghiệp từ Việt Nam và Indonesia đã tăng 

nhanh trong khi nhập khẩu loại gỗ này từ Trung Quốc đã giảm 50.000 đến 100.000 mét 

khối mỗi tháng từ khi chiến tranh thương mại nổ ra. Khối lượng gỗ ván ép nhập khẩu từ 

Trung Quốc đã giảm 55,1% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống chỉ còn 129,3 triệu USD. Khối 

lượng xuất khẩu gỗ ván ép công nghiệp của Việt Nam đã tăng thêm đến 25.000 mét khối 

mỗi tháng, tăng 199% lên mức 113.000 mét khối với giá trị nhập khẩu tăng vọt lên mức 

70,4 triệu USD, tuy nhiên giá thành sản phẩm lại giảm xuống mức thấp nhất tại thị trường 

nhập khẩu này. Hiện nay có khoảng 867 công ty có đầu tư nước ngoài trực tiếp hoạt động 

trong ngành gỗ tại Việt Nam, với tổng số vốn khoảng 5,5 tỷ USD, và hơn 63% trong số các 

doanh nghiệp này nhận hỗ trợ bởi các nhà đầu tư đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật 

Bản. Trong khi căng thẳng Mỹ - Trung vẫn chưa có hồi kết, các doanh nghiệp xuất khẩu 

tại Việt Nam vẫn đang tận dụng hết nguồn lực để gia tăng sản xuất và xuất khẩu nhằm bù 

đắp sự thiếu hụt nguồn cung trên thị trường gỗ toàn cầu. 

Gỗ Việt Nam và tham vọng vươn xa hơn trên thị trường 
quốc tế
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Ngày 23/5, Tổng cục Hải quan cho biết 4 tháng qua, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm 

đạt gần 3,12 tỷ USD, tăng 18,3% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, sản phẩm gỗ chiếm 

71,2%, đạt gần 2,2 tỷ USD, tăng 19,6%.

Xét về mức tăng trưởng xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong 4 tháng đầu năm nay so với 4 

tháng đầu năm 2018, đa số các thị trường đều tăng kim ngạch.

Đặc biệt, Hoa Kỳ vẫn là nước dẫn đầu nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam, chiếm 

45,4% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng 

này của cả nước, đạt 1,42 tỷ USD, tăng 34,7% so với 4 

tháng đầu năm 2018.

Đứng sau thị trường Hoa Kỳ là Nhật Bản, đạt 414,15 

triệu USD, chiếm 13,3%, tăng 18,1%; Trung Quốc đạt 

364,8 triệu USD, chiếm 11,7%, giảm 0,7%; EU chiếm 

10%, đạt 313,46 triệu USD, tăng 10,4%; Hàn Quốc 

đạt 268,81 triệu USD, chiếm 8,6%, giảm 6,9%; Anh 

đạt 108,03 triệu USD, chiếm 3,5%, tăng 9,5%.

Hoạt động ngành Gỗ trong 4 tháng đầu năm 2019



Ngân hàng Á Châu không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả/tổn thất kinh doanh nào phát sinh từ việc tham khảo hay sử dụng thông tin từ Bản tin này.

KHỐI THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU
TẦNG 2, TÒA NHÀ 2/20 CAO THẮNG, QUẬN 3, TP HCM


