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Tình hình xuất nhập khẩu nói chung và ngành Dệt may Việt Nam nói riêng 7 tháng đầu năm 2021
Mặc dù đối mặc với nhiều thách thức do dịch bệnh Covid 19, nhưng hoạt động xuất khẩu của hầu hết các nhóm hàng 7 tháng đầu năm nay đều đạt mức tăng trưởng
tích cực. Tính chung 7 tháng năm 2021, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước tính vẫn đạt ở mức cao, đạt 373,36 tỷ USD, tăng 30,2% so với cùng kỳ năm 2020.
Xuất khẩu đạt 185,33 tỷ USD tăng 25,5%; trong đó, hàng dệt và may mặc đạt 18,6 tỷ USD, tăng 14,1%; nhập khẩu đạt 188,03 tỷ USD, tăng 35,3%.

Tuy nhiên, theo nhận định của Bộ Công Thương, đà tăng trưởng đang chậm lại do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Từ nay đến cuối năm 2021, tăng trưởng xuất nhập
khẩu sẽ phụ thuộc rất lớn vào tình hình kiểm soát dịch bệnh cũng như việc đẩy nhanh quá trình tiêm chủng vaccine cho lực lượng lao động trong nước.
Dịch bệnh bùng phát tại các tỉnh, thành phố phía nam - khu vực có số lượng lớn doanh nghiệp dệt may đang hoạt động - khiến ngành dệt may chật vật trong việc duy
trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

Chi phí logistics của Việt Nam đang rất cao, theo báo cáo chi phí logistic của ngành dệt may chiếm 9,3% giá thành sản phẩm đặc biệt là chi phí thuê container rỗng.
Theo phản ánh của nhiều doanh nghiệp, giá thuê container hiện đã tăng gấp 3->4 lần so với năm ngoái. Đó là chưa kể, hàng loạt đơn hàng sản xuất ra gần đây vì thiếu
container xuất khẩu dẫn tới ách tắc lưu thông, chậm tiến độ giao hàng cho đối tác, khách hàng.

Dự báo hoạt động xuất nhập khẩu những tháng cuối năm 2021
Đại diện Bộ Công Thương nhìn nhận, xuất nhập khẩu hàng hóa nửa cuối năm 2021 được dự báo đối diện với những thuận lợi và thách thức đan xen. Tình hình dich
bệnh được kiểm soát hay không được coi là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến xuất nhập khẩu và tốc độ tăng trưởng xuất khẩu trong những tháng cuối năm nay.

Một số mặt thuận lợi trong xuất khẩu hàng hóa có thể kể đến như: Ngày 24/7 vừa qua, Cơ quan đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) đã chính thức ban hành kết luận
của vụ việc điều tra liên quan đến vấn đề định giá thấp tiền tệ, theo đó trên cơ sở những giải pháp thỏa đáng, đáp ứng được mục tiêu của cuộc điều tra như đã nêu tại
Thỏa thuận đạt được ngày 19/7/2021 giữa Bộ Tài chính Hoa Kỳ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, USTR sẽ không ban hành bất kỳ biện pháp hạn chế thương mại nào
đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. "Đây là tin vui bởi Hoa Kỳ là một trong những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam“.

Tuy nhiên, nhận định về những thách thức mà nền kinh tế đã, đang và sẽ phải đối mặt, Bộ Công Thương cho rằng, hoạt động xuất nhập khẩu có thể bị ảnh hưởng tiêu 
cực trong thời gian tới đặc biệt là khu vực thành phố Hồ Chí  Minh và các tỉnh phía nam…Hoạt động xuất nhập khẩu hiện vẫn phải đối mặt với nhiều rào cản như việc 
vận chuyển hàng hóa gặp khó khăn; nhiều chuỗi cung ứng bị gián đoạn, nhu cầu thị trường chưa hồi phục đồng đều. Ngoài ra, chi phí đầu vào như logistics, nguyên liệu 
nhập khẩu tăng cao làm ảnh hưởng tới giá thành sản phẩm, trong khi giá bán không tăng.

Đối với các mặt hàng xuất khẩu chủ đạo của Việt Nam như điện tử, dệt may và da giày... mặc dù tín hiệu tốt là các thị trường lớn như Mỹ và châu Âu đều trong đà hồi
phục nhu cầu tiêu dùng, cùng với xu thế dịch chuyển chuỗi sản xuất toàn cầu sau dịch bệnh, các doanh nghiệp có thể có thêm các đơn hàng xuất khẩu mới. Tuy nhiên,
trước tình hình dịch bệnh phức tạp tại Việt Nam hiện nay, các doanh nghiệp đã và đang phải cố gắng duy trì sản xuất cùng với nguy cơ rủi ro rất lớn là khách hàng quốc
tế sẽ dừng, hủy đơn hàng để chuyển sang nước khác, đến khi dịch được kiểm soát, việc nối lại các mối quan hệ kinh doanh sẽ rất khó khăn.

2



DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG

COTTON TOÀN CẦU

2021/22
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Theo báo cáo mới nhất của USDA ước tính cho năm 2021/22, sản lượng sản xuất toàn cầu đạt 25.9 triệu tấn, tăng 5% so với 
năm ngoái. Sản lượng tiêu thụ toàn cầu đạt 26.7 triệu tấn, tăng 3.8% so với năm ngoái.
Phần lớn sản lượng xuất khẩu tại các quốc gia giảm so với năm 2020/21. Trong đó, Mỹ đạt 3.2 triệu tấn, giảm 10%, Brazil đạt
2 triệu tấn, giảm 16%. Ngược lại, Ấn Độ đạt 1.3 triệu tấn, tăng 2%, đặc biệt Úc đạt 0.7 triệu tấm, tăng 143%. So với dự báo
tháng trước, USDA nâng dự ở hầu hết các quốcgia, Mỹ tăng 1%, Brazil tăng 3%, Úc tăng 6%, Benin tăng 4%, Mali tăng 5%.
Sản lượng lượng nhập khẩu giảm hầu hết tại các quốc gia so với năm 2020/21. Trong đó Trung Quốc đạt 2.4 triệu tấn, giảm
12%. Bangladesh đạt 1.7 triệu tấn, giảm 3%, Pakistan đạt 1.1 triệu t ấn, giảm 6%. Riêng Việt Nam đạt 1.7 triệu tấn, tăng
5.5%, Thổ Nhĩ Kỳ đạt 1.1 triệu tấn, tăng 2%. So với dự báo tháng trước, USDA nâng dự ở hầu hết các quốc gia, Trung Quốc
tăng 5%, Bangladesh tăng 5%, Thổ Nhĩ Kỳ tăng 4%.



NĂNG LỰC SẢN XUẤT

NM SỢI NM DỆT NM ĐAN NM NHUỘM NM MAY
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Nhà máy NM/Sản phẩm Địa điểm Công suất/năm Tổng công suất Tình trạng 

 Polyester District 4 -HCM 3,000  tấn Đang hoạt động

CD/CM/CVC/TC Tay Ninh 8,000  tấn Đang hoạt động

Dệt Tan Phu -HCM 15 Triệu mét Đang hoạt động

Đan Hoc Mon-HCM 10,000  tấn Đang hoạt động

Vải dệt Tan Phu-HCM 12 triệu mét Đang hoạt động

Vải đan Tan Phu-HCM 12,000  tấn Đang hoạt động

1 Tan Phu-HCM 16,5 triệu SP  Đang hoạt động

2 Trang Bang 4 triệu SP Đang hoạt động

Vinh Long 1 8 triệu SP Đang hoạt động

Vinh Long 2 8,64 triệu SP  Đang xây dựng

Nhuộm
12 triệu mét

12.000 tấn

May 37,14 triệu SP
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Sợi 11.000 tấn

Vải
15 triệu mét

10.000 tấn



KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

Doanh Thu

$ 14.487.827

Lợi nhuận thuần

$ 672.933

Kết quả hoạt động kinh doanh tháng 7/2021 của Công ty, doanh thu

đạt 14.487.827 USD. Lợi nhuận sau thuế đạt 672.933 USD. Trong

tháng 7, do tình hình dịch bệnh phức tạp, công ty thực hiện làm việc

giản cách nên năng suất lao động ngành may không đạt kế hoạch

dẫn đến biên lợi nhuận gộp không cao so với cùng kỳ.

Doanh thu lũy kế 7 tháng đạt 95.626.917 USD, cao hơn 9% so với

cùng kỳ năm 2020 và tương ứng với việc hoàn thành 53,3% kế hoạch

năm 2021. Lợi nhuận lũy kế sau thuế đạt 5.764.748 USD, thấp hơn

6% so với cũng kỳ năm ngoái và tương ứng với việc hoàn thành

46,7% kế hoach năm 2021.

Năm nay do không có đơn hàng khẩu trang cộng thêm tình hình dịch

bệnh diễn biến phức tạp, công nhân phải làm việc giản cách, năng

suất không cao nên biên lợi nhuận gộp của mảng garment hơi giảm

so với năm ngoái bù lại việc kinh doanh mảng sợi được cải thiện hơn

so với cùng kỳ nên nhìn chung kết quả kinh doanh 7 tháng cũng đạt

được kết quả tương đối so với các đơn vị dệt may cùng ngành.
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CƠ CẤU DOANH THU 7T/ 2021 SO VỚI 7T/2020

6

TCM là doanh nghiệp dệt may sở hữu chuỗi cung ứng Sợi – Đan/Dệt – Nhuộm – May khép kín, tạo lợi thế giúp doanh nghiệp tự chủ nguồn cung nguyên

liệu vải và ổn định biên lợi nhuận, khắc phục “điểm nghẽn” của ngành dệt may, tránh phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu là điểm vượt trội của TCM so với các
doanh nghiệp khác trong ngành. Bên cạnh đó, chuỗi cung ứng khép kín tạo điều kiện thuận lợi cho TCM đáp ứng yêu cầu về nguyên tắc xuất xứ và được hưởng
lợi từ CPTPP và EVFTA nhiều hơn so với những doanh nghiệp cùng ngành.
Năm nay không có đơn hàng vải kháng khuẩn nên doanh thu vải chiếm 15% tổng doanh trong khi năm ngoái mảng vải chiếm 21%. Doanh thu mảng sợi năm nay
được cải thiện hơn năm ngoái và chiếm khoảng 10% tổng doanh thu trong khi năm ngoái doanh thu mảng sợi chiếm 7% tổng doanh thu. Mảng garment 7 tháng
đầu năm 2021 chiếm khoảng 74% tổng doanh thu cao hơn cùng kỳ năm ngoái, nhưng do không có đơn hàng PPE, cộng với tình hình dịch bệnh phải làm việc giản
cách, năng suất không cao nên lợi nhuận gộp mảng garment hơi thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái.
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THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU CÔNG TY 
7 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

USD
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CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
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Ratios Q3/2020 Q4/2020 Q1/2021 Q2/2021

EPS 4,342 4,442 4,898 4,309

BVPS 25,225 26,445 26,924 23,659

ROS 8.73 10.05 6.58 6.01

ROEA 5.68 4.69 3.76 3.50

ROAA 2.84 2.54 2.06 1.77
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CỔ PHIẾU TCM
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TCM của Công ty Dệt May Thành Công là một trong những cổ phiếu bứt phá mạnh nhất thị trường. Kể từ đáy được xác lập vào cuối quý 1/2020, TCM

đã bứt phá ngoạn mục hơn 10 lần. Với thanh khoản hàng chục tỷ đồng mỗi phiên cùng việc cổ đông ngoại Eland Asia Holding đang nắm giữ hơn 43% cổ
phần, TCM là cổ phiếu dệt may có giá cao và thanh khoản tốt nhất trong ngành và chính thức được thông báo lọt rổ Diamond Index vào ngày 19/4/2021.
Trong phiên giao dịch này, thị giá TCM đã tăng lên hơn 102.000 đồng/cp và đây cũng là vùng đỉnh lịch sử của TCM. Hoạt động kinh doanh của TCM sẽ duy
trì xu hướng tích cực trong dài hạn nhờ mô hình kinh doanh vượt trội, đầu ngành, được hưởng lợi nhiều từ các hiệp định thương mại tự do EVFTA, CPTPP.
Đà tăng trưởng của cổ phiếu TCM được hỗ trợ bởi KQKD bứt phá mạnh. Dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng TCM đạt kết quả kinh doanh ấn tượng
trong năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021. Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm với doanh thu lũy kế đạt 81.139.090 USD, cao hơn 11% so với cùng kỳ năm
2020 và tương ứng với việc hoàn thành 45,2% kế hoạch 2021. Lợi nhuận sau thuế đạt 5.091.815 USD, cao hơn 4,3% so với cũng kỳ năm ngoái và tương ứng
với việc hoàn thành 41,3% kế hoach năm 2021 của Công ty.



TCM THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG SXKD “3 TẠI CHỖ”
▸ Kể từ khi đợt dịch Covid xảy ra, Công ty đã chủ động trong công tác phòng chống dịch, tạo điều kiện để cán bộ công nhân

viên luân phiên làm việc tại nhà nhằm hạn chế rủi ro, lây lan của dịch bệnh. Công ty có chính sách hỗ trợ 70% lương cho

cán bộ công nhân viên nằm trong khu vực bị cách ly, phong tỏa. Ngay sau khi có Chỉ thị của Thành phố về việc thực hiện

sản xuất theo phương án “ 3 tại chỗ”, Công ty CP Dệt May Đầu Tư Thương Mại Thành Công đã nhanh chóng sắp xếp và bố

trí chỗ ăn ở, sinh hoạt, tổ chức xét nghiệm…nhằm đảm bảo tiêu chuẩn về phòng chống Covid mà Thành phố đề ra, vừa

đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, vừa tạo việc làm, thu nhập cho cán bộ công nhân viên. Bên cạnh đó, Công

ty có chính sách hỗ trợ thêm cho những cán bộ công nhân viên tình nguyện ở lại Công ty làm việc theo phương án “ 3 tại

chỗ” 500.000 đồng/người để mua vật dụng cá nhân và 2.000.000 đồng/người/tháng trong thời gian làm việc theo phương

án “ 3 tại chỗ” tại Công ty. Ngoài ra, Công ty kịp thời có chính sách hỗ trợ cho những công nhân viên Công ty có hoàn cảnh

khó khăn, người lao động trực tiếp ảnh hưởng do dịch bệnh covid-19.

▸ Trong những ngày đầu thực hiện phương án sản xuất “ 3 tại chỗ”, Lãnh đạo Công ty cũng đã kịp thời có thư động viên, chia

sẻ và cảm ơn gửi đến toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty đã và đang hàng ngày hăng say lao động vì niềm tin và tình

cảm hướng về công ty, đặc biệt biểu dương những cán bộ công nhân viên đã tình nguyện ở lại Công ty làm việc dù mỗi

người có hoàn cảnh gia đình khác nhau, có nghĩ suy, trăn trở, lo lắng khác nhau, song đều có một điểm chung nhất là thấu

hiểu và cảm thông khó khăn của Công ty nên đã sẵn sàng góp sức cùng Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn thách thức

này. Nhờ sự tình nguyện, dũng cảm ấy mà dù bao công ty suy thoái ngoài kia, may mắn đến giờ Thành Công vẫn còn tồn

tại được. Nhờ thế mà Công ty vẫn đảm bảo được cuộc sống cho hàng ngàn gia đình, gìn giữ được giá trị cốt lõi để phục vụ

khách hàng, nhà đầu tư, nhà cung cấp. Nhờ sự hy sinh, dám dấn thân ấy mà ngoài kia có các chiến sỹ áo trắng, ngày đêm

nỗ lực giành lại sự sống, ổn định sức khỏe cho người dân thì bên trong Công ty Thành Công, cán bộ công nhận viên cũng

nỗ lực không ngừng lao động động, sản xuất để đảm bảo tình hình kinh tế cho gia đình, Công ty và xã hội. Khi đặt minh

vào hoàn cảnh ấy, với sự hy sinh và dấn thân quên mình, tất cả chúng ta, tập thể Lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Công

ty Thành Công ai cũng đều là những chiến binh với tinh thần bất diệt.

▸ Hy vọng toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty và gia đình cùng nhau cố gắng đảm bảo sức khỏe, bình an đi qua đại dịch.
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 Mặc dù dịch bệnh COVID 19 kéo dài và diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhưng từ đầu năm đến nay, Công ty

vẫn tiếp tục duy tri các hoạt động trách nhiệm xã hội CSR trong và ngoài Công ty. Hơn lúc nào hết, tinh thần tương thân tương ái và lòng yêu thương cần được

lan tỏa, nhân rộng trong cộng đồng, góp phần chung tay cùng Thành phố phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh Covid.

HOẠT ĐỘNG CSR 6  THÁNG ĐẦU NĂM 2021
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STT CHƯƠNG TRÌNH
GIÁ TRỊ ĐÓNG GÓP 

Từ tháng 01-06/2021

1 Hỗ trợ chi phí điều trị bệnh, hỗ trợ CBCNV bị tai nạn trích từ chương trình 10,000 Mầu Nhiệm 30.000.000

2 Chương trình bán hàng phi lợi nhuận cho CBCNV (Happy Mart) 60.000.000

3 Bảo trợ các mái ấm (Sơn Kỳ, Thiên Ân, Huynh Đệ Như Nghĩa) 110.445.572

4 Trao tặng học bổng hàng tháng cho con cán bộ công nhân viên…. 23.072.000

5 Hỗ trợ chi phí sinh hoạt, quà tết, BHYT... các gia đình khó khăn (Quận Tân Phú, Tỉnh Vĩnh Long…) 145.957.043

6 Tặng áo cho người nghèo, các tổ chức phi chính phủ… 8.937.500

7
Thăm, tặng quà cho Mái ấm Thiện Duyên và bà con khó khăn xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ, Tp. HCM. Các hoạt động từ
thiện tại các địa phương Quận 4, Xuân Thới Sơn – Hóc Môn, Trảng Bàng, Vĩnh Long (địa phương có nhà máy Công ty).

90.379.000

8
Triển khai vận động toàn thể CBCNV ủng hộ đóng góp cho chương trình "Triệu trái tim – Một tấm lòng – Vacxin vượt qua đại
dịch Covid 19" mua vacxin phòng chống Covid-19 và ủng hộ thông qua Đài Truyền hình HTV, Tp. HCM.

200.000.000

9 Đóng góp ủng hộ Quỹ phòng chống dịch Covid-19 của MTTQ Tỉnh Vĩnh Long. 50.000.000

10 Đóng góp Quỹ Xã hội từ thiện năm 2021 của Tập đoàn Dệt May - Công đoàn Dệt May Việt Nam. 200.000.000

11
Đóng góp với Công đoàn Dệt May Việt Nam ủng hộ trang phục y tế cho Y – Bác sĩ Bệnh viện Trưng Vương, Tp.HCM trong
công tác phòng chống dịch Covid-19.

28.000.000

TỔNG CỘNG (VNĐ) 946.791.115


