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Giá bông thế giới đang giao dịch ở mức cao hơn hẳn so với năm 2021, hiện
khoảng trên 120 USD/Lbs sau khi đã chạm gần mức 130 USD/lbs, cao nhất kể từ
tháng 6/2011. Giá bông tăng do xu hướng tăng chung của thị trường hàng hóa thế
giới, ngoài ra, báo cáo mới nhất của Bộ Nông Nghiệp Mỹ (USDA) cho biết trong
tháng 2 nguồn cung bông đang thấp hơn so với nhu cầu bông toàn cầu. Giá bông
thế giới trung bình năm 2022 được dự báo sẽ cao hơn ít nhất 5% so với năm 2021
khi nhu cầu tăng sau đại dịch và sản lượng giảm nhẹ tại Ấn Độ và Mỹ.
Xuất khẩu xơ, sợi dệt của Việt Nam năm 2022 dự báo sẽ duy trì đà tăng trưởng
mạnh so với năm 2021
Báo cáo mới nhất của Hiệp hội Bông sợi Việt Nam (VCOSA) cho biết, tính chung
năm 2021, xuất khẩu xơ, sợi dệt các loại của nước ta đạt hơn 5,6 tỷ USD, tăng
50% so với năm 2020 và 34% so với năm 2019; với mức giá xuất khẩu trung bình
khoảng 2.965 USD/tấn, tăng 38% so với cùng kỳ năm 2020. Giá trị xuất khẩu hàng
xơ sợi dệt tăng cũng một phần do giá nguyên liệu đầu vào tăng chung kể từ khi đại
dịch Covid-19 xuất hiện, từ đó, giá xuất khẩu trung bình mặt hàng này sang các thị
trường hầu hết đều đạt mức tăng trưởng hai con số so với năm 2020.
Trong năm qua, mặt hàng xơ sợi dệt cũng chủ yếu được xuất khẩu sang thị
trường Trung Quốc (chiếm hơn 53% tổng khối lượng xuất khẩu cả năm). Các thị
trường lớn khác đều tăng trưởng mạnh phải kể đến Hàn Quốc, Mỹ, Đài Loan,
Bangladesh và Nhật Bản. Đáng chú ý, giá xơ sợi xuất khẩu sang Hong Kong có
mức giá trung bình cao nhất (5.493 USD/tấn), trong khi mức giá xuất khẩu sang Mỹ
lại thấp nhất (1.284 USD/tấn).
Trong năm 2022, xuất khẩu xơ sợi dệt của nước ta vẫn được kỳ vọng tiếp tục
duy trì con số tăng trưởng mạnh như cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, một số yếu
tố quan trọng vẫn cần được lưu tâm vì đây là những yếu tố tác động trực tiếp tới
sự tăng trưởng của ngành bông sợi. Đó là dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức
tạp và mang đến nhiều tâm lý lo ngại cho chuỗi cung ứng ngành dệt may toàn
cầu; chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc vẫn còn tiếp diễn khi đây là hai
quốc gia đóng vai trò là nguồn cung - cầu hàng dệt may lớn nhất thế giới. Ngoài
ra, việc phụ thuộc quá lớn vào nguồn hàng xuất khẩu sang Trung Quốc (chiếm
hơn 50% sản lượng xơ sợi dệt của các doanh nghiệp) cũng cần được cải thiện khi
nước ta có nhiều đối tác tiềm năng khác trong khu vực như Hong Kong, Đài Loan,
Hàn Quốc,…
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