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TIÊU ĐIỂM TRONG NGÀY
Chuỗi cung ứng hàng dệt may có thể gặp gián đoạn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại Quảng Đông
Đợt bùng phát dịch bệnh mới nhất tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đang gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản
xuất và xuất nhập khẩu của nhiều ngành hàng quan trọng của nước này, trong đó có ngành dệt may. Là trung tâm công
nghiệp miền nam, với việc chiếm tỷ trọng đến 24% hàng xuất khẩu và 19% hàng nhập khẩu của Trung Quốc, chuỗi cung
ứng hàng hóa nói chung và hàng dệt may nói riêng có thể bị gián đoạn trong ngắn hạn. Các biện pháp ngăn chặn đại
dịch nghiêm ngặt đã được siết chặt trở lại ở Quảng Đông vào tháng 5 để chống lại sự gia tăng của các ca bệnh Covid-19
gây ra một số gián đoạn cho các cơ sở sản xuất và sự chậm trễ nghiêm trọng tại cảng xuất khẩu Thâm Quyến và Quảng
Châu. Trong đó, hàng dệt may là một trong những ngành hàng xuất khẩu quan trọng từ Quảng Đông, có thể sẽ giảm đáng
kể kim ngạch xuất khẩu trong giai đoạn quý II và đầu quý III năm nay.
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* Giá bông thế giới vào tháng 6 tiếp tục tăng cao khi báo cáo mới nhất của Bộ
Nông Nghiệp Mỹ (USDA) cho thấy sản lượng bông toàn cầu trong niên vụ mới
sắp tới lại điều chỉnh giảm thêm khoảng 570 nghìn kiện bông, xuống chỉ còn
khoảng 118,9 triệu kiện bông trong niên vụ 2021/22, trong khi nhu cầu về bông
lại tăng nhẹ lên mức 122,5 triệu kiện. Theo nhận định của USDA, mặc dù nguồn
cung bông toàn cầu đang ở mức dồi dào, lượng hàng tồn kho bông ở Mỹ có thể sẽ
không đáp ứng đủ nhu cầu trong thời gian tới. Trong vụ 2020/21, sản lượng bông
Mỹ giảm đã làm giảm lượng tồn kho tích trữ từ vụ 2019/20 trước đó. Tình hình thời
tiết khắc nghiệt tương tự có thể xảy ra trong vụ 2021/22 đã dấy lên nhiều quan
ngại rằng quốc gia xuất khẩu bông lớn nhất thế giới này có thể không có đủ bông
cho nhu cầu nội địa lẫn xuất khẩu trong năm tới. Theo đó, tình hình hạn hán tại
bang Texas và các cơn bão lớn đã khiến cho lượng bông tồn kho trong niên vụ
2020/21 giảm mạnh, và có thể tái diễn trong niên vụ mới.
* Trong 5 tháng đầu năm, Trung Quốc được kỳ vọng là thị trường xuất khẩu chính
cho hàng dệt may của Việt Nam khi những thị trường lớn khác như Mỹ, Nhật Bản
và EU bắt đầu cho thấy nhu cầu không ổn định và chưa có mức tăng trưởng mạnh
như năm 2020. Các biến thể Covid-19 đã khiến thị trường EU đối mặt với nguy
cơ bùng phát đợt lây nhiễm mới, trong khi nền kinh tế Nhật Bản vẫn chưa phục
hồi. Do đó, xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam sang hai thị trường này dự kiến
sẽ không tăng trong năm nay. Ngược lại, xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam
sang Trung Quốc trong quý I có mức tăng trưởng cao nhất trong top 5 thị trường
có tỷ trọng xuất khẩu dệt may lớn nhất là Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, EU và Trung
Quốc. Giá trị xuất khẩu hàng dệt may sang Trung Quốc trong giai đoạn này cũng
cao ngang bằng với EU, với giá trị đạt mức 680 triệu USD.
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