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Tình hình xuất nhập khẩu ngành Dệt may Việt Nam 6 tháng đầu năm 2021

Theo Bộ Công Thương, trong 6 tháng đầu năm 2021, ngành dệt may đã có nhiều tín hiệu khởi sắc, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may 6 tháng đạt 15,2 tỷ
USD, tăng 14,9% so với cùng kỳ. Vải nhập khẩu 6 tháng đầu năm đạt 7,3 tỷ USD, tăng 32,3% so với cùng kỳ. Sản xuất vải dệt từ sợi tự nhiên ước đạt 261,5
triệu mét, tăng 9,3% so với cùng kỳ; sản xuất vải dệt từ sợi tổng hợp và sợi nhân tạo ước đạt 482,5 triệu mét, tăng 8,8% so với cùng kỳ; xơ, sợi dệt các loại
tăng 62,2%, quần áo mặc thường ước đạt 1.882,9 triệu cái, tăng 9,7% so với 6 tháng đầu năm 2020.

Nhu cầu mua sắm hàng hóa của người tiêu dùng tại các thị trường xuất khẩu chính như Mỹ, EU, Nhật bản, Hàn Quốc… tăng rõ rệt khi dịch bệnh được kiểm
soát, kinh tế dần phục hồi, dỡ bỏ lệnh phong tỏa.

Dự báo xuất khẩu dệt may 6 tháng cuối năm
Cũng theo Bộ Công Thương, hưởng lợi từ các Hiệp định thương mại tự do, đặc biệt là Hiệp định EVFTA, việc xuất khẩu vào thị trường Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn
Quốc gia tăng, nhiều doanh nghiệp đã có đơn hàng xuất khẩu đến Quý III và cả năm. Nhấn mạnh về những "điểm sáng" về xuất khẩu trong những tháng
cuối năm, Bộ Công Thương cũng cho rằng, hiện tại, thị trường Mỹ vẫn là đối tác lớn nhất. Bên cạnh đó là thị trường EU còn nhiều dư địa phát triển. Hơn
nữa, Hiệp định EVFTA sẽ mang lại cho Việt Nam nhiều cơ hội bởi thuế suất ưu đãi khi xuất khẩu mặt hàng dệt may sang thị trường EU sẽ tạo điều kiện để
hàng dệt may Việt Nam giảm giá thành, đủ năng lực cạnh tranh với các nước cùng xuất khẩu mặt hàng dệt may.

Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) không yêu cầu vải nguyên liệu phải sản xuất tại Việt Nam hay các nước nội khối, mà chỉ yêu cầu công
việc cắt may được thực hiện tại Việt Nam là có thể được hưởng ưu đãi thuế khi xuất vào Nhật Bản. Bộ Công Thương dự báo kim ngạch xuất khẩu hàng dệt
may vào thị trường EU sẽ tăng nhanh với mức khoảng 67% đến năm 2025 so với kịch bản không có Hiệp định EVFTA. Hơn nữa, Việt Nam và Anh vừa ký kết
Hiệp định thương mại song phương (UKFTA) sẽ thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường này trong thời gian tới trong đó có hàng dệt may.

Việc triển khai tiêm vắc xin rộng rãi, kỳ vọng nền kinh tế thế giới phục hồi. Hoạt động dệt may xuất khẩu dệt may được kỳ vọng sẽ khởi sắc. Bên cạnh đó, là
sự hỗ trợ từ chính sách nới lỏng tài khóa và tiền tệ qua đó giúp tăng cường cơ hội thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa. Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas) dự báo,
với kịch bản dịch bệnh trong nước được kiểm soát tốt hơn trên thế giới, thì xuất khẩu dệt may năm 2021 có thể đạt khoảng 39 tỷ USD (+10.6% YoY), cao
hơn 9.9% CAGR trong giai đoạn 2015 – 2019.

Tuy nhiên, Bộ Công Thương cũng cho rằng, diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên thế giới có thể khiến chuỗi cung ứng hàng hóa bị trở ngại, ảnh hưởng
đến hoạt động xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam nói chung và mặt hàng dệt may nói riêng. Để hỗ trợ cho xuất khẩu dệt may, Bộ Công Thương sẽ tổ chức
khai thác, tận dụng cơ hội từ các FTA để tìm giải pháp phát triển thị trường và tháo gỡ rào cản để thâm nhập các thị trường mới, song song với việc tiếp tục
theo dõi sát sao diễn biến của đại dịch COVID-19 trên thế giới và VN để có các biện pháp ứng phó kịp thời.
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DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG

COTTON TOÀN CẦU

2021/22 Theo báo cáo mới nhất của USDA ước tính cho năm 2021/22, sản lượng sản xuất cotton toàn
cầu đạt 25.9 triệu tấn, tăng 5% so với năm ngoái, giảm 0.5% so với dự báo tháng trước.
Sản lượng tiêu thụ toàn cầu đạt 26.7 triệu tấn, tăng 3.8% so với năm ngoái, tăng 0.9%
so với dự báo tháng trước. Sản lượng thương mại toàn cầu đạt 10.1 triệu tấn, giảm 1.7% so với năm
ngoái, tăng 2.4% so với dự báo tháng trước. Tồn kho cuối kỳ toàn cầu đạt 19.4 triệu tấn, giảm 4% so
với năm ngoái, hạ 1.9% so với dự báo tháng trước.
Theo dữ liệu Bông Mỹ tháng 5, diện tích trồng cotton dự kiến trong năm 2021/22 đạt 3.897 ngàn Ha,
tăng 16%. sản lượng xuất khẩu đạt 14.7 triệu tấn, giảm 10%. Với năng suất không đổi 950 kg/ha, giá
dự báo cho năm 2021/22 đạt 83 cent/lbs.
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Giá sợi tăng mạnh – thuận lợi cho các doanh nghiệp sợi nhưng gây khó khăn cho các doanh nghiệp may
mặc. Giá cotton đã tăng khoảng 18% trong Q1/2021, do mùa vụ bông vừa qua của thế giới cho sản
lượng thu hoạch thấp, giá sợi vào cuối tháng 3/2021 tăng trung bình 26% so với cuối năm 2020. Điều
này đã làm cho chi phí đầu vào của các doanh nghiệp may mặc tăng. Tuy nhiên, nhờ sở hữu chuỗi cung
ứng dệt may toàn diện, các doanh nghiệp dệt may trong nước như TCM, PPH, TVT, VGT đã hạn chế tác
động của biến động giá nguyên liệu lên kết quả kinh doanh. Do đó, ổn định biên lợi nhuận gộp.



KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

Doanh Thu

$ 13.573.000

Lợi nhuận thuần

$ 955.000

Kết quả hoạt động kinh doanh tháng 6/2021 của Công

ty, doanh thu đạt 13.573.000 USD. Lợi nhuận sau thuế

đạt 955.000 USD, cao hơn khoảng 35% so với tháng

05/2021.

Mặc dù năm nay không có đơn hàng PPE, nhưng nhờ

vào sự phục hồi của các đơn hàng may truyền thống,

cộng với mảng kinh doanh vải sợi được cải thiện nên

đà tăng trưởng của Công ty vẫn được giữ vững, 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.
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CƠ CẤU DOANH THU 6T/ 2021 SO VỚI 6T/2020
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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 khi “điểm nghẽn” của ngành là 70% vải nguyên liệu phục vụ cho sản xuất phụ thuộc vào nhập khẩu. 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 thu thấp hơn năm ngoái, trong khi doanh thu mảng sợi năm nay được
cải thiện hơn năm ngoái và chiếm khoảng 11% tổng doanh thu. Mảng garment 6 tháng đầu năm 2021 chiếm khoảng 73% tổng doanh thu, nhưng do không có
đơn hàng PPE nên doanh thu mảng garment 6 tháng đầu năm nay hơi thấp hơn năm ngoái khoảng 322,890 USD.
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THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU CÔNG TY 
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021
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CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
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Ratios Q2/2020 Q3/2020 Q4/2020 Q1/2021

EPS 4,071 4,342 4,442 4,898

BVPS 24,769 25,225 26,445 26,924

ROS 8.56 8.73 10.05 6.58

ROEA 5.66 5.68 4.69 3.76

ROAA 2.73 2.84 2.54 2.06 



GIÁ CỔ PHIẾU TCM
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R&BD – XANH HÓA NGÀNH DỆT MAY, CHÌA KHÓA 
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Các tác động xấu đến môi trường xảy ra khi có quá nhiều rác thải

khó phân hủy hoặc tiêu tốn nhiều năng lượng để sản xuất. Phương

án mới nhất được doanh nghiệp dệt may Thành Công đưa ra chính

là cải tổ quy trình và nguyên vật liệu sản xuất để cho ra đời những

sản phẩm thời trang phân hủy sinh học - thân thiện với môi trường,

thuận lợi cho quy trình tái chế, đồng thời giảm thiểu tối đa tác

hại trong quá trình sản xuất. 

Hướng đến chiến lược phát triển bền vững, song song với việc cho

ra đời Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Kinh doanh (R&BD) vào

năm 2017, Công ty đã hợp tác với viện nghiên cứu, kiểm định dệt

may Hàn Quốc – KOTITI Global để kiểm tra chất lượng sản phẩm đầu 

ra. Hiện tại, R&BD đã và đang nghiện cứu phát triển dòng sản phẩm 

thân thiện với môi trường dựa trên xu hướng thời trang và nhu cầu 

thiết yếu của cuộc sống:

RECYCLE: một loại sợi được tái chế từ vỏ chai nhựa

BIO POLYESTER: đây là sản phẩm sử dụng nguyên liệu tái chế từ mật

mía thay cho nguyên liệu dầu mỏ, giúp hạn chế tối đa việc sử dụng

tài nguyên thiên nhiên, đồng thời giảm thải khí CO2 ra môi trường

bên ngoài

BIO DEGRADABLE CORN: đây là sản phẩm sử dụng nguyên liệu được

tạo ra từ bắp. Đối với sản phẩm này khi được vùi trong đất khả năng

phân hủy đến 68.8% sau 180 ngày. Trong khi, Polyester thông

thường phải mất đến 500-1000 năm mới phân hủy hoàn toàn. Do

đó, BIO DEGRADABLE CORN giảm thiểu gánh nặng đối với môi

trường rất lớn.

RE-NEW POLYESTER: Là sản phẩm được tạo ra từ việc tận dụng vật

liệu từ vải hay quần áo cũ sau đó lọc lựa thành phần Polyester rồi

mang đi tái chế lại.

Recycle Rayon

Song song với Polyester, Viscose cũng chiếm được khá nhiều thị hiếu người tiêu dùng. Viscose là vật liệu

bán tổng hợp có nguồn gốc từ xenlulose trải qua các quá trình xử lý hóa học khác nhau để tạo thành xơ,

sợi. Sản phẩm từ viscose cuả chúng tôi nhận được các chứng nhận về môi trường (EU ECOLABEL) và phát

triển bền vững (Sustainable Apparel Coalition), giảm lượng khí thải và lượng nước tiêu thụ so với viscose

thông thường:

ECO WOOD – Viscose tái chế có nguồn gốc từ gỗ và bột giấy bền vững, đến từ các nguồn được chứng nhận

và kiểm soát. Việc sản xuất sợi ECO WOOD tạo ra lượng khí thải và tác động nước thấp hơn 50% so với

viscose chung.
Recycle Cotton
RECYCLE COTTON: là một mặt hàng mang đến cảm giác thoải mái cho người mặc. Nguyên liệu Cotton được 
chúng tôi chọn lọc rất kĩ càng từ những cánh đồng bông ít sử dụng thuốc trừ sâu độc hại ,đạt yêu cầu chất 
lượng cao. Tuy nhiên, lượng bông phế vẫn không thể tránh khỏi trong quá trình kéo sợi.Những xơ phế này 
thông thường sẽ bị vứt bỏ gây ảnh hưởng đến môi trường. Vì vậy, tại Thành Công, những bông xơ phế này 
sẽ được chọn lọc lại một lần nữa để  tận dụng để kéo sợi , tránh lãng phí.

Hơn thế nữa, chúng tôi còn sử dụng một loại bông được chuyển đổi ADN tạo ra màu sắc khác nhau. Từ 
những bông cotton nhiều màu sắc, chúng tôi kéo sợi dệt vải và may sản phẩm mà không cần qua quá trình 
tấy nhuộm. Sản phầm gồm có: 
NATURAL BROWN: Cotton có màu do sự lắng đọng màu sắc trong quá trình phân ly và phát triển của hạt

Cotton. Do đó, không cần qua quá trình nhuộm độc hại, chúng ta vẫn có được những sắc màu mong muốn.
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HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ

▸ Tháng 5/2021 vừa qua, Công ty đã khởi công xây dựng nhà máy may giai
đoạn 2 tại khu công nghiệp Hòa Phú – Tỉnh Vĩnh Long với tổng vốn đầu tư
khoảng 12 triệu USD. Dự kiến hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng
vào tháng 12/2021 với công suất khoảng gần 9 triệu sản phẩm/năm. Sau
khi nhà máy may 2 tại Vĩnh Long đi vào hoạt động, nâng công suất ngành
may toàn công ty lên khoảng hơn 37 triệu sản phẩm/năm, góp phần tăng
trưởng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty trong những năm tới, đồng
thời giảm gia công bên ngoài nhằm kiểm soát chất lượng và giảm chi phí.

Nhằm hướng đến phát triển xanh bền vững, bên cạnh cho ra đời những dòng
sản phẩm thân thiện với môi trường, cuối năm 2020 vừa qua, Công ty đã hợp
tác với Công ty REE SOLAR để đầu tư, lắp đặt và đưa vào sử dụng hệ thống
điên năng lượng mặt trời tại nhà máy may 1 – KCN Hòa Phú, Tỉnh Vĩnh Long
nhằm tiết kiệm chi phí đồng thời đáp ứng yêu cầu của khách hàng, đặc biệt là
khách hàng Mỹ, EU về việc sử dụng năng lượng sạch, góp phần bảo vệ môi
trường. Đây là điểm cộng của Thành Công so với các đơn vị dệt may cùng
ngành. Thời gian tới, Công ty dự kiến lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt
trời cho những nhà máy mới tại Vĩnh Long sau khi đầu tư xây dựng.
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HOẠT ĐỘNG TIÊM CHỦNG VẮC XIN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

▸ Ngày 19-6, TP.HCM bắt đầu đợt tiêm vắc xin phòng COVID-19 thứ 4, đợt lớn nhất từ

đầu mùa dịch. Đợt tiêm chủng 836.000 liều vắc xin này kéo dài 5 -7 ngày tại 1.000

điểm tiêm. Trong đợt tiêm vắc xin lần này, công nhân là nhóm được ưu tiên tiêm vắc

xin trước, đặc biệt là những người làm việc trong các khu công nghiệp - khu chế xuất,

nhằm hạn chế sự lây lan trong cộng đồng, đồng thời đảm bảo cho sự vận hành các

chuỗi sản xuất được thông suốt. Đây là lực lượng sản xuất ra của cải vật chất cho xã

hội, do đó trong bối cảnh này sẽ được ưu tiên.

▸ Công ty Cổ Phần Dệt May Đầu Tư Thương Mại Thành Công cũng thuộc nhóm doanh

nghiệp nằm trong khu công nghiệp Tân Bình và có nhiều công nhân. Theo sự phân bổ

của các cơ quan chức năng và các Sở Ban ngành của Thành Phố, trong đợt tiêm

phòng vừa qua, Công ty cũng đã tổ chức tiêm ngừa cho 2.543 cán bộ công nhân viên

tại trụ sở Công ty tại Tp.HCM. Số lượng đăng ký tiêm ngừa còn lại là 1.525 người

đang chờ phân bổ và bố trí của các cơ quan chức năng và tiêm chủng của Thành Phố.

▸ Trong thời gian dịch bệnh vừa qua, Công ty đã nỗ lực cố gắng duy trì thực hiện tốt

mục tiêu kép, vừa đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, vừa phòng chống dịch

hiệu quả, góp phần chung tay cùng Thành phố trên tinh thần “Chống dich như chống

giặc”. Hy vọng dịch bệnh sớm được kiểm soát và đẩy lùi trong thời gian sớm nhất.
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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 thời gian qua, Công ty

vẫn tiếp tục duy tri các hoạt động trách nhiệm xã hội CSR trong và ngoài

Công ty.

 Với tinh thần tương thân tương ái, tháng 6 vừa qua, Chương trình “10,000

Màu nhiệm” được quyên góp bởi tập thể cán bộ công nhân viên Thành Công

cũng đã hỗ trợ 30 triệu đồng cho 2 công nhân gặp tai nạn giao thông, có

hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Vĩnh Long và Tp.HCM, hy vọng có thể phần nào

giúp đỡ gia đình vượt qua nghịch cảnh.

 Hàng tháng, Công ty đều đặn quan tâm, hỗ trợ tiền mặt và nhu yếu phẩm

cho các mái ấm mái ấm Sơn Kỳ - quận 12, Mái ấm Huynh Đệ Như Nghĩa quận

Bình Tân và Mái Ấm Thiên Ân quận Tân Phú.

HOẠT ĐỘNG CSR THÁNG 6
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