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Nike và Adidas chưa chuyển đơn hàng ra khỏi Việt Nam trong năm nay
Tại buổi họp báo giới thiệu Cotton Day Vietnam 2021 - diễn đàn đặc biệt về bông bền vững vào chiều hôm qua, Chủ tịch của Hiệp
hội Dệt may Việt Nam (VITAS) đã khẳng định lại việc các nhãn hàng thời trang lớn như Nike và Adidas chưa chuyển bất kỳ đơn
hàng nào từ các nhà máy sản xuất tại Việt Nam sang các quốc gia khác trong năm nay. Theo đó, các nhãn hàng này vẫn đang chờ
đợi các doanh nghiệp quay trở lại sản xuất và hoàn thành các đơn đặt hàng trong năm đã bị trễ hạn giao hàng do ảnh hưởng bởi
dịch bệnh. Các đơn đặt hàng tại Việt Nam của các nhãn hàng này chưa bị chuyển đi bởi Nike và Adidas chưa tìm được nhà sản
xuất nào khác đáp ứng được các yêu cầu về sản xuất, thời gian và chất lượng sản phẩm như các doanh nghiệp tại nước ta.

DỆT MAY
• Theo Chủ tịch VITAS, ảnh hưởng bởi các đợt giãn cách xã hội vừa qua đã
khiến số lượng đơn đặt hàng dệt may bị chuyển đi khoảng 13 – 14% cho các đơn
hàng phải giao trước tháng 11 và tháng 12 năm nay nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm
dịp lễ hội cuối năm. Tuy nhiên, ngành dệt may có nhiều kỳ vọng về việc thu hút các
nhãn hàng đặt hàng trở lại vào năm sau khi Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 128
về kiểm soát và sống chung với Covid-19 trong tình hình mới. Từ đó, VITAS lạc
quan với mục tiêu xuất khẩu hàng dệt may năm nay khoảng trên 37 tỷ USD và năm
2022 vào khoảng 43,5 tỷ USD.
• Giá bông sợi thế giới đang tăng cao do ảnh hưởng bởi xu hướng tăng giá
hàng hóa nói chung, và điều này ảnh hưởng trực tiếp đến ngành may mặc của các
quốc gia. Giá xuất khẩu hàng may mặc chưa thể tăng nhanh, tuy nhiên giá bông tăng
cao, cùng với chi phí khác như giá cước vận tải ở ngưỡng cao như hiện nay chắc
chắn sẽ làm giảm lợi nhuận của nhiều doanh nghiệp sản xuất hàng may mặc. Trên
sàn giao dịch hàng hóa London, giá bông đã tăng lên mức cao nhất trong vòng hơn
10 năm qua trong bối cảnh nguồn cung bông bị thắt chặt, trong khi nhu cầu về bông
ở Trung Quốc lại tiếp tục tăng cao đột biến. Tình trạng thu hoạch trễ và thời tiết
mưa lớn ở Mỹ khiến cho lượng bông dự trữ ở nước này đã giảm xuống mức thấp
nhất trong hơn một năm trở lại đây. Báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp Mỹ cho
biết, chỉ có khoảng 84% lượng bông được thu hoạch đúng hạn trong năm nay, thấp
hơn mức 90% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với đó, sản lượng bông ở Ấn Độ
giảm mạnh do bị thời tiết và dịch sâu bệnh tấn công càng làm trầm trọng thêm khủng
hoảng nguồn cung bông toàn cầu.

