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THÔNG TIN ĐÁNG CHÚ Ý TRONG TUẦN 
1. Kinh tế thế giới 

Tuần qua, rủi ro của kinh tế toàn cầu đã quay trở lại trong bối cảnh Tổng thống Mỹ  

Donal Trump tuyên bố Mỹ chính thức rút khỏi Kế hoạch hành động chung toàn diện 

(JCPOA) - thỏa thuận hạt nhân Iran kí kết với nhóm 6 nước gồm Nga, Mỹ, Anh, Pháp, 

Trung Quốc và Đức, đồng thời, Mỹ cũng sẽ áp dụng lại tất cả những cấm vận và trừng 

phạt của Mỹ đối với Iran. Động thái này của Mỹ có thể tác động đến xuất khẩu dầu thô 

của Iran và khiến căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông gia tăng.  

Đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc diễn ra trong tuần qua mặc dù đã 

đạt được đồng thuận về một số vấn đề trong lĩnh vực thương mại giữa hai nước và nhấn 

mạnh cam kết giải quyết sự khác biệt thông qua đối thoại, tuy nhiên những bất đồng lớn 

nhất trong tranh chấp thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới hầu như chưa 

đạt được kết quả tích cực. Hiện bất đồng lớn nhất trong thương mại giữa Mỹ và Trung 

Quốc chủ yếu tập trung vào yêu cầu của Mỹ muốn Trung Quốc cắt giảm thặng dư 

thương mại với Mỹ còn 200 tỷ USD vào năm 2020, đồng thời giảm thuế đối với tất cả 

các sản phẩm xuống mức không cao hơn mức Mỹ áp đặt đối với các mặt hàng của 

Trung Quốc. Diễn biến này làm gia tăng lo ngại các biện pháp đối đầu và “trả đũa” 

thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới sẽ tiếp tục quay trở lại, tác động tiêu 

cực đến đà tăng trưởng của kinh tế toàn cầu. 

Tại Mỹ, các số liệu kinh tế tích cực được công bố tuần qua cho thấy triển vọng khá 

khả quan của kinh tế Mỹ trong quý II/2018. Trong lĩnh vực thương mại, thâm hụt 

thương mại của nước này trong tháng 3/2018 đã giảm 15,2% xuống 49 tỷ USD - mức 

thấp nhất trong 6 tháng gần đây nhờ xuất khẩu tăng mạnh, nhất là các mặt hàng đậu 

tương và máy bay. Trên thị trường lao động, trong tháng 4/2018, kinh tế Mỹ đã tạo 

thêm 164 nghìn việc làm mới, đưa tỷ lệ thất nghiệp của nước này giảm từ 4,1% xuống 

3,9%, đánh dấu mức thấp nhất của chỉ số này trong 17 năm qua. Với diễn biến này, có 

thể thấy trong 6 tháng qua, chính quyền của Tổng thống Trump đã thành công trong 

việc giữ tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp, đồng thời thúc đẩy nền kinh tế Mỹ phát triển 

mạnh mẽ, tạo tiền đề cho Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có khả năng đẩy mạnh quá 

trình nâng lãi suất trong năm 2018. Tuy nhiên, chỉ số giá sản xuất của Mỹ trong tháng 4 

chỉ tăng 0,1% so với tháng trước và tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn so 

với mức dự báo tăng 2,8% và là mức tăng thấp nhất của chỉ số này kể từ cuối năm 2017, 

cho thấy đà tăng của lạm phát đang có dấu hiệu “chững lại” sau nhiều tháng ở mức cao.  

Tại Trung Quốc, trong tháng 4/2018, kim ngạch nhập khẩu của Trung Quốc tăng 

mạnh 21,5% và kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng 12,9% so với cùng kỳ năm trước, đưa 

cán cân thương mại của nước này thặng dư 28,78 tỷ USD, cao hơn so với mức dự báo 

đạt 24,7 tỷ USD. Trong khi đó, chỉ số giá sản xuất (PPI) của Trung Quốc trong tháng 

4/2018 tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) chỉ tăng 1,8% 

so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn so với mức tăng 2,1% trong tháng 3/2018 do giá 

lương thực giảm. Mức tăng của chỉ số CPI hiện thấp hơn nhiều so với mục tiêu của 

Chính phủ Trung Quốc đặt ra là 3%. Sức ép lạm phát ở mức thấp đang tạo ra nhiều dư 
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địa để chính quyền nước này tăng cường các biện pháp đối phó với các rủi ro tài chính 

trong khi vẫn giữ chính sách tiền tệ thận trọng và trung lập.  

2. Kinh tế trong nước 

Tại thị trường trong nước, diễn biến tích cực của các chỉ số kinh tế vĩ mô trong 4 

tháng đầu năm 2018 cho thấy xu hướng hồi phục rõ nét và tương đối vững chắc trên cơ 

sở những cải cách mạnh mẽ môi trường kinh doanh ở Việt Nam. Tuy nhiên, kinh tế Việt 

Nam vẫn đang phải đối mặt với nhiều thách thức lớn, nổi bật là sự gia tăng của chủ 

nghĩa bảo hộ trên thị trường thế giới; công nghiệp chế biến chế tạo trong thời gian tới 

khó có thể duy trì tốc độ tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm trước sau khi đã đạt mức 

tăng trưởng mạnh trong năm 2017 và quý 1/2018; sản xuất nông nghiệp đã dần ổn định 

và có bước tăng trưởng, nhưng biến đổi khí hậu, hạn hán, xâm ngập mặn còn diễn biến 

phức tạp, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân.  

Trên thị trường tiền tệ, sự ổn định của tỷ giá USD/VND từ đầu năm 2018 đến nay 

được coi là một trong những điểm nổi bật nhất trong chính sách điều hành của Ngân 

hàng Nhà nước. Tính đến ngày 10/5/2018, tỷ giá trung tâm do NHNN công bố đứng ở 

mức 22.578 đ/USD, tăng 0,73% so với thời điểm đầu năm 2018, trong khi tỷ giá niêm 

yết tại các Ngân hàng thương mại hiện đứng quanh mức 22.805 đ/USD, chỉ tăng khoảng 

0,25%. Trong những tháng tiếp theo, tỷ giá USD/VND sẽ tiếp tục được hỗ trợ bởi chính 

sách điều hành tỷ giá trung tâm của NHNN tiếp tục phát huy hiệu quả, nguồn cung dồi 

dào nhờ xu hướng thoái vốn doanh nghiệp nhà nước, nguồn vốn FDI tăng khả quan, cán 

cân thương mại trong 4 tháng qua thặng dư tới 3,9 tỷ USD và đặc biệt dự trữ ngoại hối 

quốc gia tăng nhanh chóng (hiện đạt trên 63 tỷ USD - mức cao nhất từ trước đến nay).  

Mặc dù vậy, thị trường ngoại tệ và tỷ giá vẫn tồn tại những rủi ro tiềm ẩn nhất định, đó 

là thương mại vẫn phụ thuộc đáng kể vào khu vực doanh nghiệp FDI; khả năng FED 

cũng như các Ngân hàng trung ương lớn trên thế giới có thể thu hẹp chính sách tiền tệ 

nhanh hơn dự kiến của thị trường và chính sách bảo hộ thương mại và nguy cơ xung đột 

thương mại giữa các nền kinh tế chủ chốt có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động 

thương mại quốc tế cũng như tăng trưởng toàn cầu, từ đó tác động bất lợi đến thị trường 

ngoại tệ và tỷ giá.  

THÔNG TIN ĐÁNG CHÚ Ý NGÀNH SẢN PHẨM GỖ VÀ TCMN 
TRONG NƯỚC:  

- Theo số liệu thống kê sơ bộ, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam 

sang thị trường EU trong tháng 4/2018 đạt 55 triệu USD, nâng kim ngạch xuất khẩu 

trong 4 tháng đầu năm 2018 đạt 300,8 triệu USD, tăng 2,3% so với năm 2017. 

- Theo số liệu thống kê sơ bộ, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong 

tuần đạt 138,5 triệu USD, giảm 16,4% so với tuần trước. Trong đó, kim ngạch 

xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ với kim ngạch đạt 82,4 triệu USD, giảm 15,5% so 

với tuần trước. 

- Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu gỗ dương về Việt 

Nam trong tháng 3/2018 đạt 29,82 nghìn m3, với trị giá 9,36 triệu USD, tăng 

83,3% về lượng và 77,8% về trị giá so với tháng 2/2018; giảm 3,9% về lượng, 

nhưng tăng 0,02% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017. Tính chung trong 3 

tháng đầu năm 2018, nhập khẩu gỗ dương về Việt Nam đạt 78,20 nghìn m3, 
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với trị giá 24,58 triệu USD, giảm 31,8% về lượng và 18,4% về trị giá so với 

cùng kỳ năm 2017. 

- Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ 

Trung Quốc trong tháng 3/2018 đạt 23,76 nghìn m3, với trị giá 10,13 triệu USD, 

tăng 28,4% về lượng và 33,9% về trị giá so với tháng 2/2018; nhưng giảm 

62,1% về lượng và 57,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017. Tính chung trong 

3 tháng đầu năm 2018, nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Trung Quốc về Việt Nam 

đạt 82,65 nghìn m3, với trị giá 34,06 triệu USD, giảm 21,0% về lượng và 17,0% 

về trị giá so với cùng kỳ năm 2017. 

- Thống kê sơ bộ, trong tuần từ ngày 01/05 đến 09/05/2018, khẩu gỗ nguyên liệu 

nhập về Việt Nam đạt 52,63 triệu USD, tăng 26,7% so với tuần trước.  

- Theo số liệu thống kê sơ bộ, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng gốm sứ mỹ nghệ trong 

kỳ từ 24/04/2018 đến 09/05/2018, đạt 4,28 triệu USD, giảm 19,5% so với kỳ trước.  

QUỐC TẾ: 

- Thế giới: Theo các nhà phân tích nghiên cứu thị trường của Technavio, dự báo 

quy mô thị trường đồ nội thất phòng ngủ sẽ đạt hơn 135 tỷ USD vào năm 2022. 

- Châu Âu: Theo các nhà phân tích nghiên cứu thị trường Technavio, dự báo thị 

trường đồ nội thất hợp đồng tại châu Âu sẽ đạt mức CAGR gần 6% vào năm 2022. 
 

 
 

TÌNH HÌNH XUẤT - NHẬP KHẨU 
Thị phần xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ sang EU giảm 

Theo số liệu thống kê sơ bộ, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt 

Nam sang thị trường EU trong tháng 4/2018 đạt 55 triệu USD, nâng kim ngạch xuất 

khẩu trong 4 tháng đầu năm 2018 đạt 300,8 triệu USD, tăng 2,3% so với năm 2017. 

Với tốc độ tăng trưởng như hiện tại, cùng với những thuận lợi trong phân tích điểm 

mạnh, điểm yếu khi xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang thị trường EU. Dự báo, trong 

quý II/2018 kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam sang thị trường này 

cũng chỉ tăng từ 3-5% so với quý I/2018. 

Phân tích SWOT: Gỗ và sản phẩm gỗ xuất khẩu sang thị trường EU 

Điểm mạnh 

+ Sản phẩm gỗ của Việt Nam đã và 

đang đáp ứng được thị hiếu người tiêu 

dùng EU. Xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ 

của Việt Nam sang thị trường EU liên 

tục tăng từ năm 2015 tới nay. 

+ Lao động chi phí thấp, khéo léo, sáng 

tạo. 

+ Việt Nam có nguồn nguyên liệu gỗ 

đầu vào sẵn có, đặc biệt là nguồn cung 

gỗ từ trồng rừng và nguồn gỗ cao su với 

lượng khai thác ngày càng gia tăng. 

+ Việt Nam có vị trí địa lý thuận lợi với 

các cảng nước sâu, đây là điều kiện 

quan trọng cho việc thông thương với 

Điểm yếu 

+ Chất lượng và mẫu mã sản phẩm đồ 

gỗ Việt Nam còn hạn chế, chưa thật 

phong phú, đa dạng, do vậy còn thiếu 

sức cạnh tranh. 

+ Nhiều năm qua, ngành chế biến gỗ, 

lâm sản mặc dù phát triển nhanh nhưng 

không bền vững. Tăng trưởng của 

ngành này chủ yếu dựa vào xuất khẩu 

nhưng phần lớn lại chỉ là gia công, phụ 

thuộc nhiều vào sự đặt hàng và thiết kế 

mẫu mã từ khách hàng nước ngoài. 

+ Các cơ sở chế biến quy mô nhỏ, siêu 

nhỏ như hộ gia đình, hợp tác xã, tổ hợp 

tác, làng nghề… thường có công nghệ 
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các quốc gia khác. 

+ Với sự ổn định về chính sách (như 

Luật Lâm nghiệp đã được Quốc hội 

thông qua (năm 2017), nâng mức thuế 

xuất khẩu lâm sản thô. 

+ Các sản phẩm gỗ công nghiệp, gỗ kỹ 

thuật, các sản phẩm gỗ có thế mạnh 

của Viêt Nam đang được ưa chuộng và 

có mức tăng trưởng tốt trong những 

năm gần đây nhờ đáp ứng các yếu tố 

về môi trường và xã hội. 

thiết bị lạc hậu, khả năng quản lý hạn 

chế, thiếu chiến lược kinh doanh… nên 

sản phẩm làm ra có giá thành cao làm 

giảm năng lực cạnh tranh. 

+ Tình trạng thiếu nguyên liệu gỗ sản 

xuất xuất khẩu đang gây khó khăn cho 

nhiều doanh nghiệp. 

+ Các mô hình liên kết trồng rừng giữa 

các công ty và hộ trồng rừng vẫn còn 

mang tính chất tự phát, được hình thành 

chủ yếu do nhu cầu kết nối của công ty 

và hộ trồng rừng. 

+ Năng lực cạnh tranh của các doanh 

nghiệp chế biến gỗ hiện nay còn thấp, 

tính hợp tác và liên kết lỏng lẻo. 

Cơ hội 

+ Theo nhận định từ Ủy ban các vấn đề 

kinh tế EU, kinh tế của khu vực đồng 

tiền chung châu Âu sẽ tăng trưởng 

2,3% (năm 2018) và 2% (năm 2019). 

+ Hiệp định thương mại tự do Việt Nam 

– EU (EVFTA) có hiệu lực sẽ giúp các 

sản phẩm thủ công mỹ nghệ và nội thất 

xuất khẩu từ Việt Nam sang EU được 

hưởng mức thuế 0%. EU đứng hàng 

đầu thế giới về thiết bị chế biến gỗ, khi 

EVFTA có hiệu lực, giảm thuế nhập 

khẩu với thiết bị sẽ tạo “cú hích” đối với 

sản xuất đồ gỗ. 

+ Việt Nam có thể nhập khẩu gỗ nguyên 

liệu hợp chuẩn theo EVFTA từ quốc gia 

thứ ba và vẫn được hưởng ưu đãi từ 

EVFTA khi xuất khẩu sang EU, phần 

nào giúp giải “bài toán” thiếu nguyên 

liệu, yên tâm về xuất xứ. 

+ Nhu cầu tiêu dùng sản phẩm gỗ của 

EU mỗi năm rất lớn, tuy nhiên kim 

ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ 

của Việt Nam vẫn còn thấp. Theo số 

liệu thống kê từ Eurostats, trị giá và 

lượng nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ 

của EU từ các thị trường ngoài EU đều 

tăng trong 2 tháng đầu năm 2018. Thị 

phần nhập khẩu từ Việt Nam chỉ chiếm 

14,6% trong tổng nhập khẩu của EU. 

Thách thức 

+ Các chính sách mà Tổng thống Mỹ 

đưa ra, trong đó có việc cắt giảm thuế 

mạnh, đã đe dọa đến nền kinh tế châu 

Âu. Nguy cơ lớn nhất đối với triển vọng 

kinh tế châu Âu là chủ nghĩa bảo hộ. 

+ Đồng EUR biến động, gây khó cho 

việc nhập khẩu từ Việt Nam. 

+ Việc truy xuất nguồn gốc gỗ và các 

trách nhiệm xã hội đang là thách thức 

lớn của doanh nghiệp gỗ Việt Nam 

+ EU một trong những thị trường tiêu 

thụ nội thất bằng gỗ lớn nhất thế giới, 

vốn khó tính và đòi hỏi liên tục đổi mới 

trong thiết kế.  

+ Sự thay đổi trong lựa chọn sản phẩm 

đồ gỗ chế biến của người tiêu dùng 

châu Âu cũng đặt ra những thách thức 

lớn đối với doanh nghiệp xuất khẩu gỗ 

và sản phẩm gỗ Việt Nam. Trong thời 

gian tới, người tiêu dùng EU có thể có 

xu hướng chuyển qua sử dụng các sản 

phẩm thân thiện môi trường, nhưng lại 

không sẵn sàng chi trả nhiều tiền.  

+ Doanh nghiệp chế biến gỗ của Việt 

Nam xuất khẩu sang thị trường EU 

không chỉ đối mặt với sự cạnh tranh của 

các doanh nghiệp từ các nước trong khu 

vực Đông Nam Á, Trung Quốc, Ấn Độ 

mà còn chịu sức ép từ các khu vực sản 
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+ Các nước có thế mạnh ở châu Âu 

như Đức, Italia… bị giảm sản xuất vì chi 

phí đầu vào tăng. 

+ Hiệp định VPA/FLEGT là “giấy thông 

hành” để các lô hàng gỗ và sản phẩm 

gỗ của Việt Nam khi xuất khẩu vào EU 

không phải thực hiện trách nhiệm giải 

trình về truy xuất nguồn gốc gỗ hợp 

pháp theo “Quy chế gỗ Liên minh châu 

Âu”, thúc đẩy quản lý rừng bền vững và 

phát triển bền vững ngành công nghiệp 

chế biến xuất khẩu gỗ của Việt Nam 

xuất đồ gỗ mới nổi như: Đông Âu, châu 

Phi... trong việc ứng dụng công nghệ để 

tạo ra sản phẩm giá trị gia tăng. 

 

Để đẩy mạnh xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang thị trường EU trong thời 

gian tới doanh nghiệp cần: 

+ Nâng cao năng lực quản trị chất lượng trong khâu thiết kế sản phẩm với mẫu 

mã, kiểu dáng phù hợp với người tiêu dùng EU. 

+ Quản lý chất lượng trong khâu cung ứng, kiểm tra chặt chẽ chất lượng nguyên 

liệu, tuân thủ nghiêm ngặt yêu cầu đặt hàng của các đối tác nước ngoài về chủng loại 

và chất lượng nguyên phụ liệu, quy trình sản xuất, quy trình kỹ thuật. 

+ Nâng cao trình độ chuyên môn hoá và ý thức trách nhiệm của lao động trong 

từng khâu sản xuất. 

+ Cần triển khai đẩy mạnh các mô hình liên kết trồng rừng giữa các công ty chế 

biến gỗ xuất khẩu và các hộ trồng rừng, để có nguồn nguyên liệu gỗ ổn định. 

Tình hình xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ  

Theo số liệu thống kê, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang thị trường 

EU trong tháng 3/2018 đạt 81,5 triệu USD, tăng 45,9% so với tháng trước, giảm 7,9% so 

với cùng kỳ năm 2017. Lũy kế đến hết tháng 3/2018, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản 

phẩm gỗ sang thị trường EU đạt 227,8 triệu USD, giảm 0,7% so với cùng kỳ năm 2017. 

Tình hình xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam sang thị trường EU qua 

các tháng giai đoạn năm 2016 - 2018 (Đơn vị tính: Triệu USD)  
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Nguồn: Hải quan Việt Nam 

Về mặt hàng xuất khẩu:  

Trong 3 tháng đầu năm 2018, mặt hàng đồ nội thất bằng gỗ là mặt hàng xuất 

khẩu chính trong cơ cấu mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ xuất khẩu của Việt Nam, với 

kim ngạch xuất khẩu đạt 198,9 triệu USD, giảm 0,7% so với cùng kỳ năm 2017. Hầu 

hết các mặt hàng nội thất bằng gỗ đều có kim ngạch giảm trong 3 tháng đầu năm 
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2018, trừ mặt hàng nội thất phòng ngủ. Kim ngạch xuất khẩu đồ nội thất phòng ngủ đạt 

26,9 triệu USD, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, giường và bộ phận 

giường là mặt hàng xuất khẩu chính tới thị trường EU, với kim ngạch chiếm tới 50% 

trong tổng xuất khẩu mặt hàng đồ nội thất phòng ngủ tới EU. 

Tiếp theo là một số mặt hàng khác trong cơ cấu mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ 

xuất khẩu sang thị trường EU Trong 3 tháng đầu năm 2018 như: Gỗ, ván và ván sàn, 

cửa gỗ, đồ gỗ mỹ nghệ, khung gương, dăm gỗ... 

Các mặt hàng chính xuất khẩu sang thị trường EU tháng 3 và 3 tháng năm 2018 

Thị trường 

Tháng 
3/2018 

So với 
tháng 
2/2018 

So với 
tháng 
3/2017 

3 tháng 
2018 

So với 3 
tháng 2017 

Tỷ trọng theo kim 
ngạch 3 tháng (%) 

Nghìn 
USD 

% % 
Nghìn 
USD 

% 
Năm 
2018 

Năm 
2017 

Tổng 81.462 45,9 -7,9 227.777 -0,7 100,0 100,0 

Đồ nội thất bằng gỗ 71.282 48,4 -9,4 198.909 -2,5 87,3 89,0 

Đồ nội thất phòng khách 
và phòng ăn 

31.417 35,1 -9,3 92.464 -1,0 40,6 40,7 

Ghế khung gỗ 25.366 66,9 -1,5 66.748 -3,9 29,3 30,3 

Đồ nội thất phòng ngủ 9.074 21,6 -22,7 26.932 0,1 11,8 11,7 

Đồ nội thất nhà bếp 3.263 285,6 -20,3 6.929 -11,3 3,0 3,4 

Đồ nội thất văn phòng 2.162 68,1 -12,6 5.836 -10,8 2,6 2,9 

Gỗ, ván và ván sàn 6.093 42,5 5,1 17.509 16,0 7,7 6,6 

Cửa gỗ 466 75,7 4,1 1.088 23,2 0,5 0,4 

Đồ gỗ mỹ nghệ 146 -39,6 -15,0 774 16,7 0,3 0,3 

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan 

Về thị trường xuất khẩu: 

Mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ xuất khẩu chủ yếu tới một số thị trường chính trong 

khu vực EU trong 3 tháng đầu năm 2018 như: Anh, Đức, Pháp, Hà Lan. Trong đó, kim 

ngạch xuất khẩu dẫn đầu là thị trường Anh đạt 72,6 triệu USD, giảm 1,8%; Đức đạt 

34,1 triệu USD, giảm 14,9%; Pháp đạt 25,1 triệu USD, tăng 22,8%; Hà Lan đạt 9,7 

triệu USD, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2017. 

Đáng chú ý, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam tăng mạnh 

sang thị trường Pháp trong khối EU là do: Kinh tế Pháp có nhiều dấu hiệu tích cực, tỷ 

lệ thất nghiệp giảm, niềm tin tiêu dùng tăng, môi trường đầu tư an toàn và nguồn cung 

tín dụng cho doanh nghiệp tăng mạnh. Đặc biệt là Pháp củng cố vị trí là điểm đến hấp 

dẫn du khách nhất trên thế giới trong 2 năm liên tiếp. Chính vì vậy, Pháp đã chú trọng 

đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng các dịch vụ phục vụ. Xây dựng cơ sở hạ 

tầng tăng mạnh đã thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ gỗ và sản phẩm gỗ, đặc biệt là các sản 

phẩm nội thất tăng mạnh tại thị trường này. 

Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang thị trường EU tháng 3 và 3 tháng năm 2018 

Thị trường 

Tháng 
3/2018 

So với 
tháng 
2/2018 

So với 
tháng 
3/2017 

3 tháng 
2018 

So với 3 
tháng 2017 

Tỷ trọng theo kim ngạch 
3 tháng (%) 

Nghìn USD % % Nghìn USD % Năm 2018 Năm 2017 

EU 81.462 45,9 -7,9 227.777 -0,7 100,0 100,0 

Anh 26.721 54,9 -12,9 72.565 -1,8 31,9 32,2 

Đức 12.645 39,0 -11,3 34.122 -14,9 15,0 17,5 
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Thị trường 
Tháng 
3/2018 

So với 
tháng 
2/2018 

So với 
tháng 
3/2017 

3 tháng 
2018 

So với 3 
tháng 2017 

Tỷ trọng theo kim ngạch 
3 tháng (%) 

Pháp 10.592 35,3 10,4 33.473 22,8 14,7 11,9 

Hà Lan 8.462 26,4 -8,3 25.140 4,0 11,0 10,5 

Tây Ban Nha 3.790 55,8 2,2 9.712 0,6 4,3 4,2 

Italia 3.682 65,7 -1,2 9.404 -12,4 4,1 4,7 

Thuỵ Điển 3.528 48,7 -9,1 9.222 -14,4 4,0 4,7 

Bỉ 3.361 86,8 -0,4 9.028 8,7 4,0 3,6 

Đan Mạch 2.772 88,8 24,6 6.599 12,5 2,9 2,6 

Ai Len 1.951 25,6 -20,2 6.048 17,9 2,7 2,2 

Ba Lan 2.166 69,6 -2,4 5.767 6,8 2,5 2,4 

Hy Lạp 320 -23,8 -65,8 1.423 -38,6 0,6 1,0 

Rumani 214 -35,1 -26,5 905 -1,0 0,4 0,4 

Bồ Đào Nha 357 272,4 112,7 852 -0,7 0,4 0,4 

CH.Séc 114 -62,5 -28,1 745 117,3 0,3 0,1 

Látvia 144 128,8 -67,7 642 -37,4 0,3 0,4 

Phần Lan 158 2,5 -51,1 614 39,8 0,3 0,2 

Slovenia 89 -30,9 -5,0 280 -0,8 0,1 0,1 

Croatia 131 1145,2 25,0 250 -62,6 0,1 0,3 

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan 

Số liệu Hải quan quốc tế 

EU nhập khẩu đồ nội bằng gỗ từ các thị trường ngoài EU qua các tháng giai 

đoạn 2016-2018 (ĐVT: Triệu EUR) 
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Nguồn: Eurostat 

Mặt hàng chính EU nhập khẩu từ các thị trường ngoài EU trong 2 tháng đầu năm 2018 

Mặt hàng 

2 tháng năm 2018 2 tháng năm 2017 (%) 

Tỷ trọng 

theo trị giá 

(%) 

Trị giá 
(Nghìn 
Eur) 

Trị giá 
(Nghìn 
USD) 

Lượng 
(Tấn) 

Đơn giá 
(Eur/kg) 

Đơn giá 
(USD/kg) 

Trị giá 
(Nghìn 
Eur) 

Lượng 
(Tấn) 

Đơn giá 
(Eur/kg) 

Năm 
2017 

Năm 
2016 

Tổng 1.050.758 1.250.402 392.512 2.677,0 3.185,6 5,2 15,2 -8,7 100,0 100,0 

940360 493.023 586.698 199.468 2.471,7 2.941,3 10,4 16,7 -5,4 46,9 44,7 

940161 + 

940169 
372.249 442.977 104.020 3.578,6 4.258,6 -0,4 10,8 -10,2 35,4 37,4 

940350 155.337 184.851 72.969 2.128,8 2.533,3 6,7 19,6 -10,8 14,8 14,6 

940330 16.942 20.161 7.882 2.149,4 2.557,7 -5,3 -0,1 -5,2 1,6 1,8 

940340 13.206 15.715 8.173 1.615,9 1.922,9 -11,8 15,5 -23,6 1,3 1,5 

Nguồn: Eurostat 
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Thị trường chính trong khối EU nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ từ các thị trường 

ngoài EU trong 2 tháng đầu năm 2018 

Thị trường 

2 tháng năm 2018 2 tháng năm 2017 (%) 

Tỷ trọng 

theo trị giá 

(%) 

Trị giá 
(Nghìn 
Eur) 

Trị giá 
(Nghìn 
USD) 

Lượng 
(Tấn) 

Đơn giá 
(Eur/kg) 

Đơn giá 
(USD/kg) 

Trị giá 
(Nghìn 
Eur) 

Lượng 
(Tấn) 

Đơn giá 
(Eur/kg) 

Năm 
2017 

Năm 
2016 

Tổng 1.050.758 1.250.402 392.512 2.677,0 3.185,6 5,2 15,2 -8,7 100,0 100,0 

Anh 350.262 416.811 115.348 3.036,6 3.613,5 8,2 12,5 -3,8 33,3 32,4 

Đức 168.838 200.917 65.287 2.586,1 3.077,4 -2,1 10,3 -11,3 16,1 17,3 

Pháp 143.338 170.572 53.438 2.682,3 3.192,0 0,9 10,8 -9,0 13,6 14,2 

Hà Lan 90.978 108.263 31.370 2.900,1 3.451,1 14,4 21,4 -5,7 8,7 8,0 

Italia 42.586 50.677 19.971 2.132,4 2.537,5 12,5 35,2 -16,7 4,1 3,8 

Bỉ 40.733 48.472 15.489 2.629,8 3.129,5 -5,8 5,6 -10,8 3,9 4,3 

Tây Ban Nha 35.675 42.453 14.356 2.485,0 2.957,1 0,6 18,9 -15,4 3,4 3,5 

Thụy Điển 31.197 37.124 10.265 3.039,2 3.616,7 -4,9 2,8 -7,5 3,0 3,3 

Đan Mạch 27.714 32.980 9.070 3.055,6 3.636,1 0,1 16,3 -14,0 2,6 2,8 

Ba Lan 27.205 32.374 14.697 1.851,1 2.202,8 22,7 31,9 -7,0 2,6 2,2 

Australia 20.970 24.955 9.391 2.233,1 2.657,4 12,8 26,5 -10,8 2,0 1,9 

Ai Len 13.756 16.370 4.578 3.004,6 3.575,4 10,5 18,4 -6,7 1,3 1,2 

Rumani 9.729 11.577 5.825 1.670,3 1.987,7 36,5 34,4 1,6 0,9 0,7 

Croatia 8.065 9.598 4.209 1.916,3 2.280,4 14,2 31,7 -13,2 0,8 0,7 

Hy Lạp 7.526 8.955 3.944 1.908,3 2.270,8 3,2 15,1 -10,3 0,7 0,7 

Slovenia 7.114 8.465 2.859 2.487,9 2.960,6 1,4 8,0 -6,1 0,7 0,7 

Bồ Đào Nha 4.103 4.882 1.628 2.520,0 2.998,8 30,2 46,6 -11,2 0,4 0,3 

CH.Séc 3.714 4.419 1.582 2.347,0 2.792,9 3,3 24,0 -16,7 0,4 0,4 

Phần Lan 2.955 3.517 1.003 2.945,7 3.505,4 -10,0 3,9 -13,4 0,3 0,3 

Bungari 2.909 3.462 1.600 1.817,9 2.163,3 62,6 62,6 0,0 0,3 0,2 

Látvia 2.625 3.124 2.048 1.281,9 1.525,5 -3,9 7,4 -10,5 0,2 0,3 

Nguồn: Eurostat 

Thị trường cung cấp chính đồ nội thất bằng gỗ tới thị trường EU trong 2 tháng 

đầu năm 2018 (Mã HS: 940161, 940169, 940330, 940340, 940350, 940360) 

Thị trường 

2 tháng năm 2018 2 tháng năm 2017 (%) 

Tỷ trọng 

theo trị giá 

(%) 

Trị giá 
(Nghìn 
Eur) 

Trị giá 
(Nghìn USD) 

Lượng 
(Tấn) 

Đơn giá 
(Eur/kg) 

Đơn giá 
(USD/kg) 

Trị giá 
(Nghìn 
Eur) 

Lượng 
(Tấn) 

Đơn giá 
(Eur/kg) 

Năm 
2017 

Năm 
2016 

Tổng 1.050.758 1.250.402 392.512 2.677,0 3.185,6 5,2 15,2 -8,7 100,0 100,0 

Trung Quốc 523.903 623.445 199.820 2.621,9 3.120,0 -1,3 12,4 -12,2 49,9 53,1 

Việt Nam 153.625 182.814 50.562 3.038,4 3.615,7 -4,2 6,5 -10,0 14,6 16,1 

Malaysia 32.299 38.436 16.856 1.916,2 2.280,2 3,2 12,3 -8,1 3,1 3,1 

Indonesia 49.299 58.666 16.661 2.959,0 3.521,3 2,7 7,3 -4,3 4,7 4,8 

Ấn Độ 35.402 42.129 12.335 2.870,2 3.415,5 10,9 21,7 -8,9 3,4 3,2 

Thổ Nhĩ Kỳ 31.671 37.688 12.120 2.613,0 3.109,5 7,2 11,5 -3,9 3,0 3,0 

Bos and Her 33.333 39.666 12.111 2.752,4 3.275,3 11,2 7,8 3,2 3,2 3,0 
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Thị trường 

2 tháng năm 2018 2 tháng năm 2017 (%) 

Tỷ trọng 

theo trị giá 

(%) 

Trị giá 
(Nghìn 
Eur) 

Trị giá 
(Nghìn USD) 

Lượng 
(Tấn) 

Đơn giá 
(Eur/kg) 

Đơn giá 
(USD/kg) 

Trị giá 
(Nghìn 
Eur) 

Lượng 
(Tấn) 

Đơn giá 
(Eur/kg) 

Năm 
2017 

Năm 
2016 

Braxin 19.258 22.918 9.667 1.992,1 2.370,7 18,3 23,4 -4,1 1,8 1,6 

Serbia 17.625 20.974 7.802 2.259,0 2.688,2 16,3 19,3 -2,5 1,7 1,5 

Thụy Sỹ 16.669 19.836 4.517 3.690,4 4.391,6 0,2 9,9 -8,8 1,6 1,7 

Mỹ 21.077 25.082 2.061 10.226,3 12.169,3 203,1 154,6 19,1 2,0 0,7 

Nguồn: Eurostat 

Ghi chú: Tỷ giá  Eur/USD (cập nhật vào ngày 9/05/2018) 1 Eur = 1,19 USD 

50 doanh nghiệp xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ hàng đầu của Việt Nam 

sang khối EU trong 3 tháng đầu năm 2018 

STT Doanh nghiệp xuất khẩu 
Kim ngạch 

(Nghìn USD) 

1 Cty Cổ Phần Lâm Sản Nam Định 9.724 

2 Cty Cổ Phần Woodsland 7.573 

3 Xí Nghiệp Thắng Lợi - Chi Nhánh Cty Cổ Phần Phú Tài 6.079 

4 Cty Cổ Phần Kỹ Nghệ Gỗ Tiến Đạt 5.311 

5 Cty TNHH White Feathers International 5.240 

6 Cty TNHH Scancom Việt Nam 5.088 

7 Cty TNHH Scansia Pacific 4.057 

8 Cty TNHH Nội Thất Mê Kông. 3.727 

9 Cty Cổ Phần Lâm Việt 3.495 

10 Cty TNHH Hoàng Hưng 3.464 

11 Cty Cổ Phần Gỗ Minh Dương 3.387 

12 Cty TNHH Thương Mại Tân Hoàng Gia 3.188 

13 Cty TNHH Tiến Hưng 2.735 

14 Tổng Cty Pisico Bình Định - Cty Cổ Phần 2.705 

15 Cty TNHH Nội Thất Kiến á 2.507 

16 Cty Cổ PHầN CHế BIếN LâM SảN KHáNH HộI 2 2.425 

17 Cty TNHH Dewberry (Việt Nam) 2.424 

18 Cty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dafi Tropicdane Furniture 2.267 

19 Cty TNHH Kỹ Nghệ Gỗ Thanh Thanh 2.087 

20 Cty Cổ Phần Đồ Gỗ Nghĩa Sơn 2.039 

21 Cty TNHH Nội Ngoại Thất Gia Hân 2.025 

22 Cty TNHH Phú Khang Phát 1.896 

23 Cty TNHH Pgt-Reclaimed (Việt Nam) 1.618 

24 Cty TNHH Mỹ Nghệ Đại Xuyên 1.537 

25 Cty TNHH Phát Triển 1.436 

26 Cty Cổ Phần Đồ Gỗ Ngôi Nhà Xanh 1.404 
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STT Doanh nghiệp xuất khẩu 
Kim ngạch 

(Nghìn USD) 

27 Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Tâm Phú 1.368 

28 Cty Cổ Phần Công Nghệ Gỗ Đại Thành 1.327 

29 Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Thành Luân 1.303 

30 Cty Cổ Phần Viha Thống Nhất 1.293 

31 Cty TNHH Response Việt Nam 1.285 

32 Cty CP Thương Mại Sản Xuất Duyên Hải 1.278 

33 Cty Cổ Phần Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Minh Tiến. 1.264 

34 Cty TNHH Giang Minh 1.229 

35 Cty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thế Vũ 1.219 

36 Cty CP Cẩm Hà 1.208 

37 Cty TNHH Trường Sơn 1.167 

38 Cty Trách Nhiệm Hữu Hạn Woodworth Wooden (Việt Nam) 1.149 

39 Cty TNHH Gỗ Khang My 1.122 

40 Cty TNHH Đức Toàn 1.109 

41 Cty Cổ Phần Phước Hưng 1.098 

42 Cty TNHH Thiên Bắc 1.081 

43 Cty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp Bình Phước 1.075 

44 Cty TNHH Gomo Việt Nam 1.049 

45 Cty Cổ Phần Lâm Đặc Sản Xuất Khẩu Quảng Nam 1.001 

46 Cty TNHH Chế Biến Gỗ Giang Sơn 988 

47 Chi Nhánh Tại Đồng Nai - Cty TNHH Đồ Gỗ Nghĩa Sơn 972 

48 Cty TNHH Hiệp Long 958 

49 Cty TNHH Phương Nguyên 936 

50 Cty TNHH Khang Sang 926 

Số liệu thống kê sơ bộ, chỉ sử dụng để tham khảo 

Tình hình xuất khẩu sản phẩm gỗ trong tuần 

(Từ ngày 01/05/2018 đến 8/05/2018) 

Theo số liệu thống kê sơ bộ, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong tuần 

đạt 138,5 triệu USD, giảm 16,4% so với tuần trước. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đồ 

nội thất bằng gỗ với kim ngạch đạt 82,4 triệu USD, giảm 15,5% so với tuần trước. 

Mặt hàng đồ nội thất bằng gỗ xuất khẩu chủ yếu tới một số thị trường chính trong 

tuần như: Mỹ, Đài Loan, Hồng Kông, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Anh. Đáng 

chú ý, hầu hết các mặt hàng nội thất bằng gỗ xuất khẩu sang các thị trường này đều 

có kim ngạch giảm, chỉ có xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc với kim ngạch đạt 4,7 

triệu USD, tăng 2,1% so với tuần trước. 

Tham khảo giá một số lô hàng sản phẩm gỗ xuất khẩu trong tuần (Giá: FOB) 

Thị trường Mặt hàng ĐVT Lượng 
Đơn giá 

(USD) 

Cảng-cửa 
khẩu 

Australia Bàn gỗ bạch đàn 2400x1200x750mm Cái 10 405,0 Cát Lái 
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Thị trường Mặt hàng ĐVT Lượng 
Đơn giá 

(USD) 

Cảng-cửa 
khẩu 

Tủ gỗ bạch đàn 2100x510x460mm Cái 10 400,0 Cát Lái 

Giường Mirage King  gỗ tràm Kích thước: 220x203x130cm Cái 18 332,0 Cát Lái 

Nôi ,  kích thước (1310mmx790mmx860mm),gỗ tràm  Cái 24 176,5 Cát Lái 

Ghế SOFA gỗ oak  (185x86x85)cm  Cái 2 261,5 TP. HCM 

Bỉ 
Tủ gỗ tràm  160x45x85 cm Cái 19 250,0 Hiệp Phước 

Bàn gỗ tràm  200x100x78 cm Cái 10 137,0 Hiệp Phước 

Belize 

Tủ rượu D4282-12 (1784 x 434 x 967)mm (gỗ cao su, thông) Cái 5 213,8 Cái Mép 

Bàn bar D4282-42 (1727 x 914 x 915)mm (gỗ tupelo, thông) Cái 10 208,6 Cái Mép 

Ghế bar D4282-84 (483 x 555 x 1037)mm (gỗ tupelo, thông) Cái 58 78,4 Cái Mép 

Giường B1100 KE (2458*2134*1972)mm, gỗ bạch dương Bộ 20 284,8 Phước Long 

Đảo 
B.Virgin 

Tủ gỗ thông 2000mm x 1070mm x 650mm Cái 2 279,8 Cát Lái 

Bàn gỗ thông 775mm x 900mm x 1800 (2400)mm Cái 4 152,1 Phước Long 

Giường mái nhà Full House-1520 (2125*1499*1960mm) gỗ thông Cái 63 317,3 Cái Mép 

Kệ sách gỗ thông 2030mm x 1015mm x 510mm Cái 27 181,7 Phúc Long 

Canada 

Tủ gỗ tràm (96.52cm x 68.58cm x 242.57cm) Cái 3 914,6 Cát Lái 

Ghế Mimosa Luggage Bench 762 x 457 x 533 mm  gỗ cao su  Cái 37 90,0 Phước Long 

Bàn console 02 hộc kéo ( 205.7*45.7*73.7) cm.  gỗ tràm Cái 8 214,0 Phúc Long 

Giường 82X89X53 Inch gỗ thông. HD số 0001636 Cái 5 198,0 Phúc Long 

Giá sách  40X18X72 Inch  Gỗ thông. HD số 0001636 Cái 5 195,0 Phúc Long 

Trung Quốc 

Ghế gỗ sồi xẻ nệm bọc vải Kulu Sofa 3 Seater new back cushion 
2000*800*620mm 

Cái 20 742,2 Cát Lái 

Giường gỗ sồi xẻ, bạch dương 180 x 200 cm 2136*1890*1199mm Cái 15 655,2 Cát Lái 

Tủ gỗ sồi xẻ, mdf Kulu Tallboy 5 drawers 800*470*1180mm Cái 5 534,6 Cát Lái 

Bàn gỗ sồi xẻ, óc chó (walnut) Samara Dining Table 1800*800*760mm Cái 5 496,7 Cát Lái 

Kệ gỗ sồi xẻ Ollo Shelves 3 layers 900*300*760mm Cái 5 230,6 Cát Lái 

Đan Mạch 

Bàn gỗ óc chó, gỗ thông 10767-49 (740 x 1800 x 950mm)  Cái 20 353,0 Cái Mép 

Kệ gỗ óc chó,gỗ thông 10283-49 (1840 x 740 x 440mm) Cái 10 177,9 Cái Mép 

Tủ gỗ óc chó, gỗ thông 10780-15 (750 x 1800 x 450mm)  Cái 20 360,0 Cát Lái 

Ghế sofa gỗ thông bọc da 3-seater 1749 92*237*78cm Cái 2 1.086,5 Phước Long 

Pháp 

Ghế FC99- gỗ thông (52.5x50x97.5)cm Bộ 3 236,3 Cát Lái 

Tủ 5276-gỗ sồi (55x140x220)cm Cái 1 574,4 Cát Lái 

Giường PBLL-gỗ thông (157.5x210.6x92.8)cm Cái 10 343,5 Cát Lái 

Bàn QWTL-gỗ thông(285x120x75)cm Cái 10 297,8 Tây Nam 

Kệ 6530-gỗ thông (70x33x212)cm Cái 30 156,6 Tây Nam 

Đức 

Giường 2090x2180x770mm, BSY-006D,  gỗ tràm Cái 30 203,0 Cát Lái 

Kệ sách (150*35*190) cm.  gỗ tràm Cái 25 158,5 Cát Lái 

Bàn Bar quy cách: (1108x700x852)mm  gỗ giá tỵ Cái 3 428,0 Cái Mép 

Ghế Adirondack kèm gác chân, quy cách: (775x405x330)mm gỗ giá tỵ Cái 25 278,0 Cái Mép 

Tủ áo (110*50*200) cm.  gỗ tràm Cái 5 309,5 Tây Nam 

Hồng Kông 

Tủ(380-132)gỗ cao su xẻ,tần bì xẻ (2134*508*864mm) Cái 5 701,6 Cái Mép 

Bàn (374-10-562) gỗ dương xẻ (1849*940*775mm) Cái 13 576,0 Cái Mép 

Ghế sofa gỗ thông (W2150xD960xH755/775) Cái 2 671,2 Cát Lái 

Ghế sofa gỗ thông (W2030xD970xH925) Cái 2 348,0 Cát Lái 

Giường 4587-73 77"*88"*14", gỗ thích xẻ Bộ 4 233,0 Cái Mép 

Ai Len 
Giường gỗ thông, gỗ sồi(KST-SKS01C)(2210X1970X1150)mm Cái 10 209,0 Cát Lái 

Bàn ăn (SIAM22T)(2200/3100x1000x790mm) gỗ sồi Cái 8 310,0 Sotrans 
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Thị trường Mặt hàng ĐVT Lượng 
Đơn giá 

(USD) 

Cảng-cửa 
khẩu 

Giường gỗ sồi: DWO-KB017- 1840x 2020 x 1250mm(750) Cái 12 276,1 Sotrans 

Kệ sách lớn, kích thước (850mmx350mmx1845mm)- gỗ sồi  Cái 7 117,0 Sotrans 

Nhật Bản 

Tủ (gỗ thông) KITCHEN BOARD SINAMO 105 KB (WH) (1045x1800x450)mm Bộ 20 195,0 Cát Lái 

Bàn gỗ óc chó-cao su( 850x1500x720) mm Cái 4 236,2 Cát Lái 

Ghế gỗ sồi-cao su( 740x1285x820) mm Cái 5 232,8 Cát Lái 

Giường đôI 213-SD (2170*1330*730)mm gỗ thông Bộ 150 109,0 Cái Mép 

Hàn Quốc 

Ghế SAUNA gỗ thông, gỗ beech (58x140x92)cm Cái 81 426,6 Cát Lái 

Bàn RAIN 6P (1800x850x740)gỗ cao su Cái 68 295,0 Cát Lái 

Tủ SM 220 WARDROBE (1500*1000*650)mm gỗ cao su Cái 3 214,0 Cát Lái 

Giường QC(1500*2000*750)mm gỗ cao su Cái 50 165,0 Cát Lái 

Kệ tivi gỗ cao su_ TV Table , Kích thước (2000X400X650)mm Cái 22 138,0 Cát Lái 

Kô-eot 

Tủ bếp gỗ dương, tràm, cao su 90550-07 (1829 x 457 x 1115)mm Cái 6 373,0 Cát Lái 

Bàn BUFFET (1524*508*1015MM)gỗ dương Cái 8 188,5 Cát Lái 

Ghế bọc nệm có tay vịn gỗ tràm, 90550-04 (642 x 645 x 1168)mm Cái 12 113,5 Cát Lái 

Malaysia 

Tủ code: 719 - 401G (2000*500*850)mm gỗ sồi  Cái 10 264,2 Cát Lái 

Bàn code: 719-203G (2100*1000*760)mm gỗ sồi  Cái 15 221,5 Cát Lái 

Giường 1990x2150x1100mm, HARB-014 gỗ tràm Cái 20 168,4 Cát Lái 

Kệ sách code: 720-701G (1800*380*820)mm gỗ tràm Cái 15 160,9 Cát Lái 

Hà Lan 

 

Bàn kéo trượt (1600+600x1400x770)mm  gỗ tràm Cái 2 329,0 Cát Lái 

Tủ (240x45x90) cm -  gỗ tràm  Cái 2 318,0 Cát Lái 

Bàn kéo trượt (2000+600x1000x770)mm (gỗ tràm) Cái 3 315,0 Cát Lái 

Kệ sách 2 hộc 4 ngăn (750x350x2000)mm (gỗ tràm) Cái 8 133,0 Cát Lái 

New 
Zealand 

Tủ gỗ sồi,thông-VR-WD02PLR/V3A-(1100x570x1900)mm Cái 10 293,0 Cát Lái 

Giường gỗ thông size 1920*2260*1400mm Cái 4 283,5 Cont spitc 

Ghế salon gỗ thông (1980x840x700)mm Cái 30 120,0 Phước Long 

Ba Lan 
Tủ gỗ tràm 140x45x160 cm Cái 14 278,0 Cát Lái 

Bàn gỗ tràm 180x90x78 cm Cái 27 131,0 Cát Lái 

Puerto Rico 

Giường E.King 204561KEB1/B2/B3 gỗ bạch dương, cao su Quy 
cách: (2012 x 1606 x 946) mm 

Bộ 13 99,6 Cát Lái 

Tủ trang điểm 204563 gỗ thông, cao su, bạch dương Quy cách: 
(1625 x 457 x 863) mm 

Cái 22 94,8 Cát Lái 

Xamoa 

Ghế dài D553-35 (2750 x 1120 x 770)mm, sơn 3 lớp (gỗ cao su 
xẻ, gỗ anh đào) 

Cái 4 212,4 Cái Mép 

Kệ tủ D736-76 (1905 x 711 x 398)mm, sơn 3 lớp ( gỗ cao su xẻ, 
gỗ tràm) 

Cái 9 104,0 Cái Mép 

Bàn gỗ dương ,cao su, okal,cherry  ZN1-CH-WH -1(B+T) 
(757*1070*2187)mm 

Bộ 28 157,5 Cái Mép 

Tủ gỗ dương ,cherry ZN1-CH-WH-CU ( 1130 * 483 * 1938)mm Cái 3 225,0 Cái Mép 

Xâysen 

Tủ D126BF (1750*555*1060)mm,gỗ bạch dương Cái 8 215,0 Cát Lái 

Bàn D126D (2438*1118*762)mm, gỗ bạch dương  Cái 31 205,1 Cát Lái 

Giường CM7271Q (2500x1834x2208) mm, gỗ bạch dương  Bộ 10 273,9 Transimex 

Singapore 

Ghế sofa LS40103A-22 (2200*940*890)mm-gỗ Alder Cái 1 603,2 Cát Lái 

Kệ sách(1448x559x762)mm gỗ thông Cái 50 209,1 Cái Mép 

Tủ gỗ chủa xẻ đã qua xử lý công nghiệp. Mã code:CSG-
505kt:1600x480x864mm. 

Cái 1 641,0 Hải Phòng 

Bàn ăn gỗ chủa xẻ. Mã code:CSG-506kt:2743x1217x749mm. Cái 1 579,0 Hải Phòng 

Giường gỗ chủa xẻ Mã code:CSG-108Fkt:1428x2102x356mm.  Cái 4 244,0 Hải Phòng 
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Thị trường Mặt hàng ĐVT Lượng 
Đơn giá 

(USD) 

Cảng-cửa 
khẩu 

Nam Phi 
Tủ gỗ tràm 90x40x210 cm Cái 19 215,2 Cát Lái 

Bàn gỗ tràm 220X100X77 cm Cái 22 150,3 Cát Lái 

Đài Loan 

Ghế(VT13186-02-A2CLWTA1)gỗ cao su xẻ (2438*927*838mm) Cái 1 1.013,4 Cái Mép 

Bàn(VT15398-50) gỗ dương xẻ,cao su xẻ,sồi xẻ(2906*1193*299mm) Cái 16 850,5 Cái Mép 

Tủ trang điểm(VT13569-51)gỗ cao su xẻ,thông xẻ,sồi xẻ,sam 
(2134*559*813mm) 

Cái 19 702,9 Cái Mép 

Giường LN-1263 (2526x1570x1780)mm gỗ thông Cái 15 229,0 Cát Lái 

Kệ sách (1070x400x1950)mm (gỗ cao su ) Cái 20 170,0 Cát Lái 

UAE 
Ghế  có tay BERKLEY (59.2x54.6x91.5)cm gỗ cao su Cái 28 109,0 Vict 

Bàn gỗ cao su(130x70x43)cm  Cái 12 79,0 Vict 

Anh 

Tủ đứng 3 cánh (1560x630x1930)mm, gỗ sồi Cái 10 422,0 Cont spitc 

Giá sách đứng cao (890x330x1900)mm, gỗ sồi Cái 15 187,0 Cont spitc 

Giường gỗ sồi ( DONNY-SKS ) ( 2280 x 1930 x 1350 )mm Cái 25 273,0 Sotrans 

Mỹ 

Tủ FS-417-CG 1829*533*914MM - FS-417-CG-DRESSER 
@GUESTROOM 2 - gỗ walnut, gỗ poplar, gỗ thông 

Cái 25 418,6 Cái Mép 

Giường gỗ tràm King Oxford (2227x2020x1575)mm  Cái 1 905,2 Phước Long 

Kệ gỗ tràm(21-1/2" x 22" x 47")/G-306 Cái 45 635,0 TP. HCM 

Tủ trang điểm gỗ cao su 72050-55 (1918x508x1016mm) Cái 1 508,0 TP. HCM 

Bàn gỗ cao su 72002T-55 (2134x1168x191mm)  Cái 7 867,6 Tây Nam 

Số liệu thống kê sơ bộ, chỉ sử dụng để tham khảo 

Nhập khẩu gỗ dương giảm mạnh 
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu gỗ dương về Việt Nam 

trong tháng 3/2018 đạt 29,82 nghìn m3, với trị giá 9,36 triệu USD, tăng 83,3% về lượng 

và 77,8% về trị giá so với tháng 2/2018; giảm 3,9% về lượng, nhưng tăng 0,02% về trị 

giá so với cùng kỳ năm 2017. Tính chung trong 3 tháng đầu năm 2018, nhập khẩu gỗ 

dương về Việt Nam đạt 78,20 nghìn m3, với trị giá 24,58 triệu USD, giảm 31,8% về 

lượng và 18,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017. 

Ước tính, tháng 4/2018, nhập khẩu gỗ dương về Việt Nam đạt 23,89 nghìn m3, 

với trị giá 7,73 triệu USD, giảm 19,9% về lượng và 17,4% về trị giá so với tháng 

3/2018; nâng tổng lượng gỗ dương nhập khẩu trong 4 tháng đầu năm 2018 đạt 102,09 

nghìn m3, với trị giá 32,31 triệu USD, giảm 26,5% về lượng và 12,9% về trị giá so với 

cùng kỳ năm 2017. 

Diễn biến lượng và giá nhập khẩu gỗ dương qua các tháng 

 

 Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan 
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Thị trường cung cấp: 

3 tháng đầu năm 2018, nhập khẩu gỗ dương về Việt Nam giảm mạnh chủ yếu là 

nhập khẩu từ hai thị trường Hà Lan và Trung Quốc giảm mạnh. Trong khi đó, nhập 

khẩu gỗ dương từ thị trường Mỹ tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2017, và Mỹ là thị 

trường cung cấp lớn nhất gỗ dương cho Việt Nam. Cụ thể: 

Nếu như trong 3 tháng đầu năm 2017, lượng gỗ dương nhập khẩu từ thị trường 

Hà Lan về Việt Nam đạt gần 30 nghìn m3, thì trong 3 tháng đầu năm 2018, con số này 

chỉ là 88 m3, với trị giá 23 nghìn USD, giảm 99,7% về lượng và 99,5% về trị giá so với 

cùng kỳ năm 2017. 

3 tháng đầu năm 2018, nhập khẩu gỗ dương từ Trung Quốc về Việt Nam đạt 

1,12 nghìn m3, với trị giá 444 nghìn USD, giảm 85,5% về lượng và 82,5% về trị giá so 

với cùng kỳ năm 2017.  

Nhập khẩu gỗ dương từ thị trường Mỹ trong 3 tháng đầu năm 2018, đat 72,90 

nghìn m3, với trị giá 22,72 triệu USD, tăng 8,2% về lượng và 9,7% về trị giá so với 

cùng kỳ năm 2017. 

Thị trường cung cấp gỗ dương cho Việt Nam tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2018  

(ĐVT: Lượng: m3; Trị giá: nghìn USD) 

Thị trường 
T03/2018 So với T02/2018 (%) So với T03/2017 (%) 3T/2018 So với 3T/2017 (%) 

Lượng Trị giá Lượng Trị giá Lượng Trị giá Lượng Trị giá Lượng Trị giá 

Tổng 29.818 9.359 83,3 77,8 -3,9 0,0 78.203 24.580 -31,8 -18,4 

Mỹ 27.870 8.651 80,4 76,4 12,2 13,4 72.899 22.722 8,2 9,7 

Italia 584 209 - - - - 1.139 405 285,9 338,1 

Trung Quốc 184 74 -55,7 -57,2 -92,5 -90,8 1.123 444 -85,5 -82,5 

Lítva 62 18 0,3 4,8 -66,3 -62,9 313 90 -62,3 -59,2 

Hy Lạp 201 36 - - - - 306 55 - - 

Látvia 0 0 - - -100,0 -100,0 267 79 -81,3 -79,3 

Phần Lan 0 0 - - -100,0 -100,0 266 70 9,5 -5,5 

Đức 86 24 - - -35,5 17,8 262 48 -23,8 -27,8 

Panama 153 91 48,7 56,8 - - 255 149 - - 

Ecuador 115 61 -1,4 -9,7 - - 232 129 - - 

Canada 154 75 - - -59,5 -51,6 215 125 -81,8 -71,8 

Croatia 87 16 -3,2 -47,3 -90,6 -91,8 177 45 -87,6 -84,2 

Ukraina 54 16 - - 107,9 78,5 164 51 82,7 65,8 

Nga 37 16 30,1 186,3 -43,2 -43,6 148 38 -68,1 -81,2 

Bỉ 0 0 - - - - 116 21 - - 

Hà Lan 88 23 - - 34,6 -19,4 88 23 -99,7 -99,5 

Ai Len 0 0 - - -100,0 -100,0 77 21 110,0 73,7 

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan 

Về chủng loại và giá nhập khẩu: 

Chiếm đến 93% tổng khối lượng gỗ dương nhập khẩu về Việt Nam trong 3 tháng 

đầu năm 2018 là gỗ xẻ, đạt 72,75 nghìn m3, với trị giá 22,99 triệu USD, giảm 6,8% về 

lượng và 3,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017. 

Giá nhập khẩu trung bình gỗ dương xẻ trong 3 tháng đầu năm 2018 ở mức 316 

USD/m3, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2017. Tính riêng trong tháng 3/2018 ở mức 

313 USD/m3, giảm 3,9% so với tháng 2/2018; tăng 3,3% so với cùng kỳ năm 2017. 
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Giá nhập khẩu trung bình gỗ dương từ hai thị trường Hà Lan và Trung Quốc 

trong 3 tháng đầu năm 2018 đều tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2017; đặc biệt là từ thị 

trường Hà Lan tăng tới 78,4%. Đây là một trong những nguyên nhân mà lượng gỗ 

dương nhập khẩu từ thị trường này giảm mạnh. 

Giá nhập khẩu trung bình gỗ dương từ Mỹ trong 3 tháng đầu năm 2018 ở mức 

312 USD/m3, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm 2017. 

Giá nhập khẩu trung bình gỗ dương trong tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2017 

Thị trường 
T03/2018 

(USD/m
3
) 

So với T02/2018 

 (%) 

So với T03/2017 

(%) 

3T/2018 

(USD/m
3
) 

So với 3T/2017 

(%) 

Tổng 314 -3,0 4,0 314 19,5 

Mỹ 310 -2,2 1,0 312 1,3 

Italia 357 - - 355 13,5 

Trung Quốc 401 -3,2 21,8 395 21,0 

Lítva 284 4,5 10,1 289 8,2 

Hy Lạp 180 - - 180 - 

Látvia - - - 296 11,0 

Phần Lan - - - 263 -13,7 

Đức 283 - 82,6 185 -5,3 

Panama 597 5,4 - 585 - 

Ecuador 533 -8,4 - 558 - 

Canada 486 - 19,7 582 54,4 

Croatia 180 -45,6 -13,1 257 27,9 

Ukraina 295 - -14,1 309 -9,3 

Nga 440 120,0 -0,7 260 -41,2 

Bỉ - - - 185 - 

Hà Lan 263 - -40,1 263 78,4 

Ai Len - - - 274 -17,3 

Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan 

Dự báo, nhập khẩu gỗ dán, các loại ván từ Trung Quốc 
trong thời gian tới tăng mạnh 

Trung Quốc có vai trò quan trọng đối với ngành gỗ Việt Nam là một trong những 

thị trường tiêu thụ quan trọng nhất đối với một số mặt hàng gỗ của Việt Nam và là 

nguồn cung một số mặt hàng gỗ nguyên liệu. Hàng năm, kim ngạch thương mại hai 

chiều về các mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ  lên tới 1,3-1,4 tỷ USD, trong đó thặng dư 

thương mại nghiêng về phía Việt Nam khoảng 600-700 triệu USD.  

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ 

Trung Quốc trong tháng 3/2018 đạt 23,76 nghìn m3, với trị giá 10,13 triệu USD, tăng 

28,4% về lượng và 33,9% về trị giá so với tháng 2/2018; nhưng giảm 62,1% về lượng 

và 57,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017. Tính chung trong 3 tháng đầu năm 2018, 

nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Trung Quốc về Việt Nam đạt 82,65 nghìn m3, với trị giá 

34,06 triệu USD, giảm 21,0% về lượng và 17,0% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017. 

Ước tính, tháng 4/2017, nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Trung Quốc đạt 36,80 

nghìn m3, với trị giá 9,73 triệu USD, tăng 12,8% về lượng, nhưng giảm 3,9% về trị giá 

so với tháng 3/2018; nâng tổng lượng gỗ nhập khẩu từ Trung Quốc trong 4 tháng đầu 

năm 2018 đạt 109,45 nghìn m3, với trị giá 43,79 triệu USD, giảm 24,8% về lượng và 

23,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017. 
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Lượng gỗ nguyên liệu nhập khẩu từ Trung Quốc (nghìn m3) 
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Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan 

Chính sách bảo hộ sản xuất nội địa của Mỹ, với kế hoạch áp dụng khoản 

thuế khoảng 60 tỷ USD đối với các loại hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc vào 

Mỹ có thể tác động đối ngành gỗ Việt Nam. Thứ nhất, ngành gỗ Trung Quốc sẽ có 

những thay đổi, theo hướng cân bằng lại cung cầu, chiếm sản phẩm, thị trường. 

Thứ 2, các doanh nghiệp chế biến gỗ của Trung Quốc có thể dịch chuyển đầu tư 

sang các quốc gia khác để tránh những rào cản về thuế vừa được Chính phủ Mỹ 

áp dụng. Khả năng Việt Nam trở thành địa điểm mới về đầu tư chế biến gỗ của 

Trung Quốc. Nếu điều này xảy ra với quy mô lớn các doanh nghiệp Việt Nam sẽ 

phải cạnh tranh với các doanh nghiệp của Trung Quốc tại chính thị trường Việt 

Nam. Bên cạnh đó, đầu tư chế biến gỗ của Trung Quốc tại Việt Nam có thể làm 

tăng kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng gỗ từ Việt Nam sang Mỹ, theo đó Việt 

Nam có thể trở thành quốc gia có mối quan tâm đặc biệt đối với Mỹ, do thặng dư 

thương mại các mặt hàng gỗ từ Việt Nam xuất sang Mỹ hiện đang ở mức cao. Vì 

vậy cần đề phòng chính sách bảo hộ sản xuất nội địa của Mỹ đối với Việt Nam. 

Chủng loại nhập khẩu chính: 

Gỗ dán, các loại ván là các mặt hàng được nhập khẩu nhiều nhất vào Việt Nam 

từ Trung Quốc. Lượng và giá trị nhập các mặt hàng này càng ngày càng tăng. Gia 

tăng nhập khẩu đối với các loại mặt hàng này có thể  là các chỉ số, cho thấy sự hạn 

chế trong sản xuất trong nước đối với các loại sản phẩm này. Cán cân thương mại sẽ 

tiếp tục giảm nếu Việt Nam không khắc phục được hạn chế về năng lực sản xuất nội 

địa sản xuất các mặt hàng này.  

Trong 3 tháng đầu năm 2018, nhập khẩu gỗ dán chiếm 70% tổng lượng gỗ 

nguyên liệu nhập khẩu từ thị trường này, đạt 57,77 nghìn m3, với trị giá 23,66 triệu 

USD, tăng 7,5% về lượng, nhưng giảm 0,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017. 

Giá nhập khẩu trung bình các loại gỗ dán từ Trung Quốc trong 3 tháng đầu năm 

20178 ở mức 410 USD/m3, giảm 7,8% so với cùng kỳ năm 2017. 

Sau gỗ dán, các loại ván như ván sợi; ván dăm; ván bóc, lạng là các chủng loại 

gỗ được nhập khẩu nhiều từ Trung Quốc trong 3 tháng đầu năm 2018. Trong số này, 

nhập khẩu ván sợi giảm mạnh, đạt 7,80 nghìn m3, với trị giá 2,61 triệu USD, giảm 

37,1% về lượng và 28,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017. 

Giá nhập khẩu trung bình ván sợi từ Trung Quốc trong 3 tháng đầu năm 2018 ở 

mức 334 USD/m3, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm 2017. 

Ngoài các loại gỗ dán và các loại ván; Trung Quốc cũng là nguồn cung quan 

trọng gỗ tròn và gỗ xẻ cho Việt Nam. Tuy nhiên, 3 tháng đầu năm 2018, nhập khẩu gỗ 
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tròn và gỗ xẻ từ Trung Quốc về Việt Nam giảm mạnh.  

Đối với gỗ tròn: gỗ lim, xoan đào, gõ, hương là các loài gỗ có lượng nhập lớn từ 

Trung Quốc. Đây là các loài gỗ không phải có nguồn gốc từ Trung Quốc, mà Trung 

Quốc nhập khẩu từ Châu Phi sau đó xuất khẩu sang Việt Nam. Trong bối cảnh Việt 

Nam thực hiện Hiệp định Đối tác Tự nguyện FLEGT VPA trong tương lai, nhập khẩu 

gỗ nguyên liệu từ Trung Quốc, nhưng có nguồn gốc từ châu Phi làm cho chuỗi cung 

trở nên phức tạp hơn, và điều này sẽ gây khó khăn trong việc kiểm soát tính hợp pháp 

của gỗ nhập khẩu vào Việt Nam từ nguồn này. 

Các loài gỗ xẻ phổ biến được nhập khẩu từ Trung Quốc bao gồm gỗ dương, hồ 

đào, thông. Đây là các loài gỗ có nguồn gốc từ Trung Quốc. 3 tháng đầu năm 2017, 

lượng gỗ dương nhập khẩu từ Trung Quốc đạt trên 6 nghìn m3; nhưng cùng kỳ năm 

2018, nhập khẩu gỗ dương giảm mạnh chỉ đạt 153 m3. 

Các chủng loại gỗ nguyên liệu nhập khẩu từ Trung Quốc trong tháng 3 và 3 

tháng năm 2018 (Đvt: Lượng (m3); Trị giá (nghìn USD)) 

Chủng loại Loại 
T03/2018 So với T02/2018 (%) So với T03/2017 (%) 3T/2018 

So với 3T/2017 
(%) 

Lượng Trị giá Lượng Trị giá Lượng Trị giá Lượng Trị giá Lượng Trị giá 

Tổng 23.760 10.126 28,4 33,9 -62,1 -57,1 82.653 34.058 -21,0 -17,0 

Gỗ dán 17.388 7.649 44,3 61,8 -35,1 -34,7 57.768 23.657 7,5 -0,8 

Ván sợi 2.567 796 110,4 67,7 -60,9 -54,7 7.805 2.610 -37,1 -28,7 

Ván dăm 2.049 751 427,6 334,9 -20,1 -24,7 5.383 1.947 21,4 11,1 

Ván bóc, lạng 722 497 91,8 86,5 -43,1 -18,3 2.858 2.029 21,7 72,9 

Gỗ tròn 

Hồ đào 161 36 - - - - 161 36 - - 

Gõ  0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 11 8 -97,4 -96,6 

Sồi  0 -100,0 -100,0 - - 138 45 - - 

Lim  0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 2.607 1.284 -70,4 -60,5 

Tổng gỗ tròn 406 113 -89,6 -92,9 -98,2 -98,5 5.803 2.393 -75,7 -69,7 

Gỗ xẻ 

Hồ đào 186 139 - - - - 409 325 - - 

Cẩm 27 19 - - - - 27 19 -19,9 -17,5 

Dương  0 - - -100,0 -100,0 153 48 -97,6 -97,6 

Thông  0 -100,0 -100,0 - - 353 80 - - 

Gõ  0 - - - - 114 33 - - 

Hương  0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 20 9 -88,3 -86,1 

Tổng gỗ xẻ 332 213 -29,1 -28,3 -86,3 -73,5 2.022 1.084 -72,6 -55,8 

Ván ghép 194 86 306,4 224,4 338,9 194,6 334 169 87,2 47,7 

Mộc dân dụng 102 21 - - 209,5 136,6 459 118 195,7 44,1 

Các sản phẩm bằng 
gỗ khác 

0 0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 220 50 109,5 -7,4 

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan 

Một số doanh nghiệp nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Trung Quốc đạt kim ngạch 

cao trong 3 tháng đầu năm 2018 

Doanh nghiệp nhập khẩu 
3T/2018 

(nghìn USD) 

So với 3T/2017 

(%) 

Công Ty Tnhh Mtv Gỗ Khang Đạt (Việt Nam) 4.883 53,9 

Công Ty Tnhh Kỹ Nghệ Gỗ Hoa Nét 4.510 700,7 

Công Ty Tnhh Shing Mark Vina. 1.979 -54,4 

Công Ty Tnhh Ngành Gỗ Fu Ming Việt Nam 1.776 33,2 
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Doanh nghiệp nhập khẩu 
3T/2018 

(nghìn USD) 

So với 3T/2017 

(%) 

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Gỗ Kaiser (Vn) 1.361 48,3 

Công Ty Cổ Phần Delta Việt Nam 1.249 - 

Công Ty Cổ Phần Poh Huat Vn 1.233 87,4 

Công Ty Tnhh Regina Miracle International Việt Nam 1.186 589,4 

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mộc Nghệ Thuật 1.168 871,4 

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Văn Phòng Phẩm Quốc Tế 1.055 -49,9 

Công Ty Tnhh Mtv Nến Nghệ Thuật Aidi Việt Nam 1.001 292 

Công Ty Tnhh San Lim Furniture Việt Nam 993 -17,2 

Công Ty Cổ Phần Gỗ An Cường 946 23 

Tổng Công Ty Lâm Nghiệp Việt Nam - Công Ty Cổ Phần 921 - 

Công Ty Tnhh Sản Phẩm Gỗ Lamimax 866 - 

Công Ty Tnhh Rk Resources 857 -31,7 

Công Ty Tnhh Keysheen (Việt Nam) 808 6.862,90 

Công Ty Cổ Phần Johnson Wood 732 7,3 

Công Ty Tnhh Timber Industries 697 -30 

Công Ty Tnhh Trí Thành Đức 694 27,2 

Công Ty Tnhh Bouvrie International Việt Nam 676 59,1 

Doanh Nghiệp Chế Xuất Nitori Việt Nam 669 -5,7 

Công Ty Tnhh Innovation United International (Việt Nam) 669 -73,4 

Công Ty Tnhh First Stationery (Viet Nam) 650 -57,3 

Công Ty Tnhh Minh Tuấn Lạng Sơn 643 - 

Công Ty Cổ Phần Latitude Tree Việt Nam 624 84,1 

Công Ty Cổ Phần Dhs Việt Nam 620 -79 

Công Ty Tnhh Gỗ Rongjia Việt Nam 592 245,1 

Công Ty Tnhh Một Thành Viên Thương Mại Gỗ Nhật Xương 576 -42,3 

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Woodworth Wooden (Việt Nam) 561 -27,6 

Công Ty Tnhh  Sang Shun 555 152,4 

Công Ty Tnhh  Timberland 554 24,6 

Công Ty Cổ Phần Green River Furniture 536 -15,5 

Công Ty Tnhh Img Việt Nam 514 36,4 

Công Ty Tnhh Gỗ Trung Thành 514 80,4 

Công Ty Cổ Phần Vui Chơi Thế Hệ Mới 503 - 

Công Ty Tnhh Một Thành Viên XNK Thương Mại Giai Hòa 492 34,3 

Công Ty Tnhh Veneer Phong Thuận 488 10,8 

Công Ty Tnhh  Một Thành Viên Mỹ Lâm 461 196,3 

Công Ty Tnhh Một Thành Viên Thương Mại Lyton 432 56 

Công Ty Tnhh  Thương Mại Hoàng Lâm 422 381,9 

Công Ty Tnhh Master Sofa International 418 42,3 

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Pou Sung Việt Nam 408 100,3 

Công Ty Tnhh Gỗ Yike Long Việt Nam 408 - 

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Tuấn Ích 400 79,1 

Công Ty Tnhh Gỗ Mao Sheng Việt Nam 392 -18 

Công Ty Cổ Phần  Vận Tải Và Dịch Vụ Đồng An 387 1.300,70 

Công Ty Tnhh Cao Phong 383 660,8 

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Tổng Hợp Vincommerce 379 -43,9 

Số liệu thống kê sơ bộ, chỉ dùng để tham khảo 
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Tình hình nhập khẩu gỗ nguyên liệu trong kỳ  
(Từ ngày 01/05 đến 09/05/2018) 

Thống kê sơ bộ, trong tuần từ ngày 01/05 đến 09/05/2018, khẩu gỗ nguyên liệu 

nhập về Việt Nam đạt 52,63 triệu USD, tăng 26,7% so với tuần trước. Trong đó, gỗ xẻ 

là chủng loại được nhập khẩu nhiều nhất, đạt 20,22 triệu USD, tăng 24,0%; gỗ tròn đạt 

14,75 triệu USD, tăng 14,6%; gỗ dán đạt 6,32 triệu USD, tăng 38,0%; ván sợi đạt 5,20 

triệu USD, tăng 36,1%; ván bóc, lạng đạt 3,33 triệu USD, tăng 99,8%; ván dăm đạt 

1,86 triệu USD, tăng 31,6%...so với tuần trước. 

Tuần qua, Trung Quốc là thị trường cung cấp nhiều nhất gỗ nguyên liệu cho Việt 

Nam, ước đạt 7,88 triệu USD, tăng 37,8% so với tuần trước. Tiếp đến là các thị 

trường: Mỹ ước đạt 4,90 triệu USD, tăng 35,3%; Đài Loan ước đạt 2,84 triệu USD, 

tăng 58,8%; Hồng Kông ước đạt 2,74 triệu USD, tăng 19,6%... 

Một số lô hàng gỗ nguyên liệu nhập khẩu trong kỳ từ ngày 01/05 đến 09/05/2018 

(ĐVT: Lượng: m3; Giá: USD/m3) 

Tên hàng Lượng Giá Thị trường 
Cảng, cửa 

khẩu 

ĐK 

GH 

Gỗ  KAW dạng lóng. Kích thước: dài từ 4m - 12m, đường kính từ 70 & up 80 350 Đức Cát Lái CIF 

Gỗ óc chó cây tròn, dài 8' trở lên, đường kính từ 13" trở lên 16 467 Mỹ Cảng Xanh CIF 

Gỗ Anh Đào dạng lóng  (Đk 0.35m  - 0.65m, Cd 2.4m - 5.5m) 22 966 Mỹ Cát Lái CIF 

Gỗ anh đào tròn. QC : Len  2438.4 MM- 3657.6 MM, DIA 330.2 MM- 660.4 MM 38 1.111 Xamoa Cát Lái CIF 

Gỗ Cẩm dạng cây. KT: Đường kính: 49cm up Dài: 5.8m up 15 478 Đan Mạch Hải Phòng CIF 

Gỗ cẩm tròn châu phi Pao rosa ĐK 40cm trở lên dài 5m trở lên 122 1.106 Pháp Hải Phòng FOB 

Gỗ Cẩm, xẻ hộp, Chiều dài từ ( 2,4 m đến 2,9 m )Chiều dày( từ 0,3 m đến 0,6 m) 
Chiều rộng( từ 0,2 m đến 0,5 m) 

140 240 Nambia Green Port CFR 

Gỗ dương - dạng lóng chưa xẻ POPLAR LOGS (9' ~ 17' * 16'' ~ 25'') 49 317 Đài Loan Cát Lái CIF 

Gỗ dương,  kích thước dài: 2.6 ,  5.2, 7.8, 10.4 m, đường kính: 0,4 m - 0,76 m 32 110 Bỉ Cát Lái CIF 

Gỗ dẻ gai dạng cây thô chưa bóc vỏ, đường kính từ 40cm trở lê , Dài từ 4m trở lên 21 218 Đức Đình Vũ CIF 

Gỗ dẻ gai khúc tròn loại AB đường kính từ 40cm trở lên, độ dài : 3m trở lên 91 234 Đan Mạch Tân Vũ CIF 

Gỗ Eyeck dạng lóng ( Đường kính: 65cm&up, Dài: 4,8m&up) 78 430 Đan Mạch Hải Phòng C&F 

Gỗ gõ  xẻ hộp độ dầy từ 45-55cm chiều rộng từ 60-66cm, chiều dài 270-275cm 20 373 Uganda Cát Lái CFR 

Gỗ gõ ( dạng đẽo vuông thô), dày từ 32cm, rộng từ 30cm, dài từ 250cm 19 526 Đài Loan Cát Lái C&F 

Gỗ gõ (dạng đẽo vuông thô, dày từ 30cm, rộng từ 30 cm, dài từ 2.5m trở lên)  41 275 Uganda Cát Lái CIF 

Gỗ gõ đỏ được xẻ thô (Kích cỡ  từ 20 cm x  20 cm x  dài 2.5m ) trở lên 27 540 Tôgô Cảng Xanh C&F 

Gỗ gõ đỏ, kích thước : Dày 30-50 cm, rộng 31-50cm , dài 245-270cm 20 598 Gana Cát Lái FOB 

Gỗ gõ chiều dài từ 250cm trở lên, chiều rộng từ 30cm trở lên, chiều dày từ 30cm trở lên 20 350 Anh Cát Lái C&F 

Gỗ gõ chiều dài từ 270 cm trở lên, chiều rộng từ 35 cm trở lên, chiều dày từ 30 
cm trở lên 

20 330 UAE Tân Vũ CFR 

Gỗ gõ chiều dài từ 270cm trở lên, chiều rộng từ 35 cm trở lên, chiều dày từ 35 
cm trở lên 

20 350 Nigiêria Cát Lái FOB 

Gỗ gõ vuông thô, dài 270cm trở lên, rộng 25cm trở lên, dày 25cm trở lê 60 370 Hồng Kông Tân Vũ FOB 

Gỗ gõ xẻ độ dầy từ 35-50cm chiều rộng từ 35-50cm,chiều dài 260cm. 20 250 Trung Quốc Cát Lái FOB 

Gỗ gõ xẻ hộp độ dầy từ 30-40cm chiều rộng từ 30-40cm,chiều dài 265-270cm 20 603 ấn Độ Cát Lái FOB 

Gỗ hương đẽo vuông thô- KT : Dày 20cm and up, rộng 20 cm and up, dài 200cm 
and up 

66 377 Nigiêria Tân Vũ FOB 

Gỗ hương dác vuông dày trên 25 cm, rộng trên 25 cm, dài trên 2 m 20 255 UAE Tân Vũ CFR 

Gỗ hương Kosso đẽo thô, dài từ 270cm trở lên, rộng từ 35cm trở lên, dày từ 
35cm trở lên 

20 250 Nigiêria Tân Vũ FOB 
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Tên hàng Lượng Giá Thị trường 
Cảng, cửa 

khẩu 

ĐK 

GH 

Gỗ Lim (Tali) dạng lóng, Đường kính : 60-69cm, Dài: 6,1m&up 10 400 CH Cônggô Hải Phòng FOB 

Gỗ lim đẽo vuông thô, chiều dày từ 30 cm, chiều rộng từ 30 cm, dài từ 2  m  trở lên 21 220 Uganda Tân Vũ CIF 

Gỗ lim dạng tròn thô. KT: Đương kính 65 cm up Dài 510 cm up 51 340 Cameroon Cảng Xanh FOB 

Gỗ Lim Tali đẽo vuông thô, dài: 270CM, rộng: 40CM & Up, dày: 40CM & Up 20 263 Gana Cảng Xanh FOB 

Gỗ lim tali giáp vuông thô, độ dày 30 cm trở lên, rộng 24 cm trở lên, dài 230 cm 
trở lên 

60 280 Hồng Kông Hải Phòng CFR 

Gỗ sồi - dạng lóng chưa xẻ (8' ~ 12' * 19'' ~ 32'')  35 833 Mỹ Cát Lái CIF 

Gỗ sồi ( beech logs) tròn ; đường kính 45cm trở lên; dài từ 4.00m đến 11.50m 47 265 Đức Cát Lái CIF 

Gỗ sồi đỏ tròn. QC:  Len 2438.4 MM- 3048 MM, DIA 355.6 MM- 584.2 MM 17 633 Xamoa Cát Lái CIF 

Gỗ Tần bì ASH( Loại AB) dạng lóng, dài: 3.0M & Up, đường kính: 30CM & Up 133 233 Đức Cảng Xanh CIF 

Gỗ tần bì dạng cây tròn. Đường kính 30cm trở lên, dài 3-11.5m 147 212 Đan Mạch Tân Vũ CIF 

Gỗ tần bì dạng lóng, loại AB. Đường kính 40-49cm và 50cm trở lên. Dài từ 3m 
trở lên 

27 269 Pháp Cảng Xanh CIF 

Gỗ Teak tròn Fsc dài 2.2m trở lên 39 635 áo Quy Nhơn CIF 

Gỗ thông dạng cây tròn, chưa xẻ, chiều dài từ 5.8m đến 11.6m, đường kính trên 
0.25m 

280 100 Mỹ Cát Lái CFR 

Gỗ thông Nhật tròn, Size L: 3M x 24CM up 41 220 Nhật Bản Cát Lái C&F 

Gỗ thông tròn - kích thước dài: 2.6 m,  5.2m, 7.8m, 10.4 m, đường kính: 0,3 m - 
0,76 m 

27 110 Bỉ Cát Lái CIF 

Gỗ thông xẻ - (15mm x 140mm x 1800mm up) 152 180 New Zealand Cát Lái CIF 

Gổ thông xẻ - QC: 29 mm x 125 mm x (3300-5400) mm 80 270 Phần Lan Cát Lái C&F 

Gỗ óc chó xẻ, dày 50mm, rộng 100-540mm, dài 1700-4700mm 48 1.387 Slovenia Cát Lái CIF 

Gỗ óc chó xẻ. Dày 31.75 mm, dài  từ 1.5 m trở lên 35 1.410 Mỹ Cát Lái CIF 

Gỗ bạch đàn xẻ ( độ dày: 25 mm) 2 335 Đan Mạch Cát Lái CIF 

Gỗ bạch dương xẻ (3/4 inch x 3-16 inch x 6-16 feet) 41 290 Mỹ Cát Lái CIF 

Gỗ bạch dương xẻ, dày 38mm, rộng 110-570mm,1700-4100mm 98 353 Slovenia Cát Lái CIF 

Gỗ Beech xẻ - Độ dày 32mm 13 370 Mỹ Cát Lái CIF 

Gỗ Beech xẻ BC-KD (0.032 x 0.12 x 2-3 m ) 30 250 Đan Mạch Cát Lái CIF 

Gỗ cao su (xẻ dọc dạng thanh, kích thước: dày x rộng x dài (38mmx 55-105mmx 
700-950 mm) 

180 330 Myanma Cát Lái CFR 

Gỗ cao su xẻ chưa bào, chưa qua xử lý làm tăng độ rắn 
30MMX56~69MMX355~1350MM 

42 222 Malaysia Cát Lái CIF 

Gỗ Dương Đào Xẻ - 5/4" * 3" ~ 14" * 6' ~ 10 38 284 Anh Cát Lái CIF 

Gỗ dương xẻ - ( độ dày 25.4mm) 38 325 Mỹ Cát Lái CIF 

Gỗ dẻ gai xẻ. Dày 22 mm, dài từ 2.1 m trở lên,  rộng từ 100 mm trở lên. 9 473 Đan Mạch Cát Lái CIF 

Gỗ dẻ gai xẻ. Dày 26 mm, dài từ 2.0 m trở lên,  rộng từ 100 mm trở lên 4 358 Slovenia Cát Lái CFR 

Gỗ gõ  xẻ thô, dày 27cm trở lên, rộng 35cm trở lên , dài 240cm trở lên 20 600 Singapore Tân Vũ CFR 

Gỗ gõ xẻ hộp. Dài 250 - 275, rộng 25 -65 dày  22 - 56 cm 20 300 Nigiêria Cảng Xanh FOB 

Gỗ gõ, dày 40cm trở lên, rộng 40cm trở lên, dài 270cm trở lên 18 300 Gana Tân Vũ FOB 

Gỗ Gõ. KT : Dày :2cm up Rộng:8cm up Dài: 50cm up 49 413 Cameroon Tân Vũ FOB 

Gỗ hương dạng thanh, xẻ thô, độ dày 20,23,27,26 cm , chiều rộng 32,26,30,21, 
độ dài 270cm 

20 250 UAE Tân Vũ C&F 

Gỗ Hương Padouk dạng xẻ, dài: 0.5-1.8M, rộng: 90/120MM, dày: 18MM 28 538 Gabông Cảng Xanh FOB 

Gỗ hương, kích thước: dày hơn 25 cm, rộng hơn 25 cm, dài hơn 210 cm 20 300 Nigiêria Tân Vũ FOB 

Gỗ Lim dạng xẻ. KT : Dày :2cm up Rộng:8cm up Dài: 50cm up 88 340 Cameroon Tân Vũ FOB 

Gỗ Lim Tali dạng xẻ, dài: 2.95M, rộng: 172-338MM, dày: 40-250MM 12 582 Gabông Cảng Xanh FOB 

Gỗ lim xẻ hộp, dài từ 230CM đến 280CM, rộng từ 20CM đến 60CM, dày từ 20 250 Gana Hải Phòng FOB 
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Tên hàng Lượng Giá Thị trường 
Cảng, cửa 

khẩu 

ĐK 

GH 

20CM đến 60CM 

Gỗ linh sam - (Độ dày: 38 mm) 95 270 Thụy Điển Cát Lái CIF 

Gỗ oak xẻ (4/4" x 6' ~16'), 28 450 Belize Cát Lái CIF 

Gỗ Okan (Lim) - xẻ dầy (0,058->0,3)m, rộng (0,114->0,361)m, dài (2,2->3,5)m 154 546 Gabông Tân Vũ FOB 

Gỗ sồi ( OAK ) xẻ, dày 40mm 78 825 Slovenia Cát Lái CIF 

Gỗ sồi đã xẻ. Dày (2.6-3)mm 28.955 1 Mỹ Cát Lái CIF 

Gỗ sồi đỏ xẻ chất lượng ABC. Độ dày: 20mm, Rộng từ 10cm trở lên, Dài từ 2.1m 
trở lên 

26 460 Đức Cảng Xanh CIF 

Ván bóc làm từ gỗ bạch dương. Kích thước (2520*1260*1.5)MM +- 3% 46 890 Trung Quốc Hữu Nghị DAF 

Ván bóc làm từ gỗ BA GO MU. Kích thước (1900*980*0.4)MM +- 3%. 18 630 Trung Quốc Hữu Nghị DAF 

Ván lạng ENGINEERED (1300 x 2500 x 0.17) MM 45 620 Trung Quốc Cát Lái C&F 

Ván lạng gỗ sồi (4.1 x 205 x 1930)MM 32 2.002 Singapore Cát Lái CIF 

Gỗ ván dăm ép chưa tráng phủ, chưa gia công bề mặt,có ép nhiệt, E2, EXP, 
11.75mm x 1220mm x 2440mm 

23 177 Malaysia Đình Vũ CFR 

Ván dăm - ( E1 - 12.00MM x 1220MM x 2440MM ) 557 162 Đài Loan Cát Lái C&F 

Ván dăm (18 x 1220 x 2440)mm 14 345 Singapore Cát Lái DDP 

Ván dăm định hướng (OSB) 19/32 COMM OSB 4X8 FT (14500 PCE) 652 267 Canada Cát Lái CIF 

Ván dăm 35mm (35*1220*2440)mm bằng gỗ thông 99 197 Trung Quốc Cát Lái CIF 

Ván ép - 2135x1220x18MM 15 467 Trung Quốc Cát Lái C&F 

Ván okal (10 MM X 1525MM X 2440MM) 87 165 Puerto Rico Cát Lái C&F 

Ván PB 1220mmx2440mmx18mm 147 160 Thái Lan Cát Lái C&F 

Ván PB ETR PB E1  (18x1220x2440)mm (1100 tấm) 59 276 Malaysia Cát Lái CFR 

Gỗ ván ép bằng bột gỗ MDF, KT: (17 x1220x2440)mm 370 213 Thái Lan Cảng Xanh CFR 

Tấm xơ ép 5 x 1220 x 2440mm, (Ván MDF) .(Đã qua xử lý nhiệt). 2 616 Singapore Cát Lái DDP 

Ván ép ( 9mm X 1220mm X 2440mm) 55 435 Đài Loan Cát Lái C&F 

Ván ép (Quy cách:  12 mm x 610 mm x 2440mm) 129 190 Belize Cát Lái C&F 

Ván MDF  ETR MDF E1  (12x1220x2440)mm (375 tấm) 13 358 Malaysia Cát Lái CFR 

Ván MDF (9x1830x2440;12,18,21x1220,1525,1830x2440)mm 324 202 Malaysia Cát Lái CFR 

Gỗ dán có chiều dày trên 6mm, kích thước (18x1220x2440)mm 60 410 Trung Quốc Cát Lái C&F 

Gỗ dán ép, dùng sản xuất bàn ghế (Plywood) (12x1220x2440)mm 13 410 Trung Quốc Cát Lái CFR 

Gỗ dán làm từ gỗ bạch dương gồm 11 lớp, 2 lớp mặt làm từ cây gỗ thông, gồm 
1493 tấm, loại C,  kích thước 1220x2440x18mm 

80 210 Trung Quốc Tân Vũ C&F 

Gỗ dán loại có chiều dày trên 6mm, kích thước (12x1220x2440)mm 27 455 Trung Quốc Cát Lái CFR 

Gỗ dán xẻ sấy khô; Quy cách: (21x1220x1983)mm 55 400 Đài Loan Cát Lái CIF 

Tấm gỗ dán (Plywood), làm từ gỗ nhiệt đới (gỗ keo, bạch đàn), rừng trồng, gỗ 3 
lớp, kích thước (1220 x 2440 x 2.3)mm 

44 190 Trung Quốc Cảng Xanh C&F 

Tấm gỗ dán plywood (12 x 1220 x 2440)mm 56 190 Trung Quốc Cát Lái C&F 

Ván ép - plywood (POPLAR) -(76 x 1544 x 18)mm 24 400 Đài Loan Cát Lái C&F 

Số liệu thống kê sơ bộ, chỉ sử dụng để tham khảo 

Xuất khẩu hàng gốm sứ mỹ nghệ trong kỳ 
(Từ 24/04/2018 đến 09/05/2018) 

Theo số liệu thống kê sơ bộ, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng gốm sứ mỹ nghệ 

trong kỳ từ 24/04/2018 đến 09/05/2018, đạt 4,28 triệu USD, giảm 19,5% so với kỳ 

trước. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu chậu gốm sứ đạt 2,65 triệu USD, giảm 28,5% so 

với kỳ trước; gốm sứ trang trí đạt 970,55 nghìn USD, tăng 0,6%... 
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Trong kỳ kim ngạch xuất khẩu gốm sứ mỹ nghệ sang Mỹ, Australia, Nhật Bản 

đều giảm mạnh, lần lượt giảm 31,4%; 5,7% và 20,1% so với kỳ trước. 

Một số lô hàng xuất khẩu đạt giá cao trong kỳ vừa qua như: Chậu gốm (89x98) 

cm, xuất khẩu sang Ai Len có giá 170,1 USD/cái (FOB Cát Lái); Chậu gốm (Size: 

58x76cm), xuất khẩu sang Canada có giá 161,1 USD/cái (FOB Transimex); Chậu gốm 

trứng bộ 4 70*85cm, xuất khẩu Hà Lan, có giá 151,1 USD/bộ (FOB Cát Lái)… 

Một số lô hàng gốm sứ mỹ nghệ xuất khẩu trong kỳ (Giá: FOB) 

Thị trường Tên hàng ĐVT Lượng Giá (USD) 
Cảng, cửa 

khẩu 

Áo 

Bộ 4 cốc gốm dm10,5xH8,5cm Cái 100 11,2 Tân Vũ 

ấm gốm18xH12,5cm Cái 50 10,9 Tân Vũ 

Bát gốm dm13H7cm Cái 80 7,4 Tân Vũ 

Lọ gốm dm12xH13,5cm Cái 90 5,8 Tân Vũ 

Giữ hương bằng gốm H14xdm14cm Cái 200 5,4 Tân Vũ 

Đĩa gốm dm 19cm Cái 200 3,4 Tân Vũ 

Đèn gốm d9,5x5,5xh9,5cm Cái 2.400 2,5 Tân Vũ 

Ai Len 

Chậu gốm (89x98) cm Cái 4 170,1 Cát Lái 

Chậu gốm Bộ 3 (57x97;43x72;33x61) cm Bộ 16 101,0 Cát Lái 

Chậu gốm Bộ 4 (70x57;55x49;39x34, 25x20) cm Bộ 15 96,9 Cát Lái 

Anh 

Chậu gốm bộ 4  (D70H75cm) Bộ 10 90,0 Cát Lái 

Chậu gốm cái  (D70H79cm) Cái 21 75,0 Cát Lái 

Chậu gốm đất nung, size: 80x40x25; 68x30x18; 42x17x16 cm Bộ 21 52,0 Phước Long 

Lọ hoa sơn mài cốt gốm KT (46x12x52) cm Cái 90 11,3 Tân Vũ 

Lọ chum miệng cốc S1 kích thước 31x21x48 Cm Cái 48 10,8 Hải Phòng 

Australia 

Chậu Gốm S/2 (1 bộ = 2 cái)(D63/46,H62/47 cm) Bộ 24 21,9 Cát Lái 

Đĩa gốm tròn có chân rời (43*58.5)cm Bộ 100 21,5 Cát Lái 

Chậu Gốm S/4 (L70/54/45/34,W34/27/17/11,H34/27/19/15cm) Bộ 132 13,6 Cát Lái 

Tượng trang trí bằng Gốm(28*17*31cm) Cái 144 5,8 Cát Lái 

Thú trang trí bằng Gốm(34*16*23 cm) Cái 288 3,0 Cát Lái 

Tháp trang trí bằng Gốm(16*16*38cm) Cái 432 2,8 Cát Lái 

Canada 

Chậu gốm (Size: 58x76cm) Cái 8 161,1 Transimex 

Chậu gốm (1 Bộ = 4 cái) (Size:69X59;56X48;46X38;37X30cm) Bộ 8 103,0 Transimex 

Chậu gốm (Size:61x53;51x46;41x39;33x33;23x24cm)  Bộ 32 58,0 Transimex 

Chậu gốm (1 Bộ = 3 cái) (Size:50X70;37X47;23X32cm) Bộ 15 55,0 Transimex 

Hà Lan 

Chậu gốm trứng bộ 4 70*85cm. Bộ 9 151,1 Cát Lái 

Chậu gốm trứng lớn bộ 3 70*57cm. Bộ 10 93,4 Cát Lái 

Chậu gốm tròn bộ 2  47*90cm. Bộ 88 52,0 Cát Lái 

Hàn Quốc 

Chậu vuông gờ, bộ 4, KT: 50x50, 41x40, 30x30, 20x20 cm Bộ 32 23,0 Cát Lái 

Chậu vuông cao, bộ 3, KT: 38x38x54, 28x28x40, 18x18x26 cm Bộ 72 10,5 Cát Lái 

Chậu tròn 32 (màu đỏ), cái (Đk: 30- Cao: 32cm) Cái 360 2,4 Cát Lái 

Hồng Kông 

Sản phẩm gốm tráng men hình cái chai màu trắng phi 32cm, cao 145cm Cái 13 59,0 Cát Lái 

Chậu gốm đại (65x78 cm) Cái 88 57,9 Phước Long 

Chậu gốm đất cháy bộ 4; D34-45-57-74cm Bộ 39 44,6 Cát Lái 

Chậu gốm lớn (54x65 cm) Cái 94 41,4 Phước Long 

Sản phẩm hình khối gốm tráng men màu trắng phi 32cm, cao 42.5cm Cái 28 36,2 Cát Lái 
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Thị trường Tên hàng ĐVT Lượng Giá (USD) 
Cảng, cửa 

khẩu 

Bình gốm H82cm Cái 110 34,7 Cát Lái 

Tượng bằng gốm sứ - Cặp vợ chồng mới cưới trên chiếc ô tô, KT: 
19cm x 22.5cm x 20.4cm 

Cái 810 14,3 Nam Hải 

Trang trí gốm sứ - Chiếc bình hoa, KT: 20.15cm x 21.7cm x 26.2cm) Cái 336 9,4 Nam Hải 

Khung ảnh bằng gốm sứ (KT: 30.5cm x 35.7cm x 3.2cm) Cái 192 7,4 Nam Hải 

Indonesia 
Chậu gốm(h 28cm) Cái 400 4,4 Cát Lái 

Chậu gốm(h 23cm) Cái 1.220 3,8 Cát Lái 

Italia 
Chậu gốm bộ 4 tròn (39*46; 30*41; 25*33; 19*25) cm Bộ 108 13,3 Cát Lái 

Chậu gốm bộ 3 tròn (35*31; 27*23; 20*16) cm Bộ 252 7,3 Cát Lái 

Ixraen 
Chậu gốm bộ 3 (h 19cm,h 15cm,h 12cm) Bộ 144 9,2 Transimex 

Chậu gốm bộ 4 (h 21cm,h 16cm,h 11cm,h 8cm) Bộ 2.220 4,8 Transimex 

Mỹ 

Chậu gốm (1 Bộ = 4 cái) (Size:69X50;48X38;34X29;23X18cm) Bộ 16 130,0 Transimex 

Chậu gốm (1 Bộ = 2 cái) (Size:41X91;28X64cm) Bộ 24 66,0 Transimex 

Chậu gốm bộ 2 (D40H90cm) Bộ 67 60,0 Cát Lái 

Chậu gốm (1 Bộ = 3 cái) (Size 50X70;37X47;23X32cm) Bộ 12 55,0 Transimex 

Chậu Gốm S/5 (D60/49/39/29/22,H47/40/30/24/20 cm) Bộ 120 36,6 Phước Long 

Đồ trang trí bằng gốm hình đôn tròn (36.5*47)cm Cái 360 19,3 Phước Long 

Dĩa Gốm ( 49*59 cm, gồm dĩa + chân dĩa ) Cái 40 16,0 Transimex 

Đồ trang trí bằng gốm hình chim cú (25*25*40)cm Cái 360 8,2 Phước Long 

ống gốm(h 53cm) Cái 330 7,2 Phước Long 

Banh trang trí bằng Gốm(30*30 cm) Cái 120 5,7 Phước Long 

Nhật Bản 

Chậu Gốm S/4 (D55/44/35/26,H45/35/27/21 cm) Bộ 32 15,8 Cát Lái 

Chậu Gốm S/3 (D28/22/16,H34/26/17 cm) Bộ 120 12,2 Cát Lái 

Thú trang trí bằng Gốm(22*23*28 cm) Cái 120 5,5 Cát Lái 

Đĩa sứ -Diametre  22 W 22cm x H 2.8cm Cái 400 3,8 Tân Vũ 

Cốc sứ kèm lót cốc Coffe cupW7.5cm x H 5.5cm ( W: 0.18Kg ) 
with square saucer 10,5cmx10,5cmxh1,5cm 

Bộ 200 3,1 Tân Vũ 

Pháp 

Chậu gốm bộ 3 tròn (60*54; 48*48; 40*36) cm Bộ 64 63,8 Cát Lái 

Chậu gốm bộ 4 tròn (39*46; 30*41; 25*33; 19*25)cm Bộ 324 26,2 Cát Lái 

Chậu gốm bộ 2 chữ nhật đĩa (33*21.7*13; 23*14.8*10.5)cm Bộ 192 9,0 Cát Lái 

Đồ trang trí bằng gốm hình banh tròn (30*30)cm Cái 504 7,3 Cát Lái 

Đĩa gốm bộ 3 tròn (32*4; 25*3.5; 23*3.5)cm Bộ 390 7,0 Cát Lái 

Đồ trang trí bằng gốm hình con mèo (19.5*15.5*30.5)cm Cái 360 4,3 Cát Lái 

Singapore 

Đĩa sứ đại - BN4. D40 x H7cm Cái 24 56,0 Cảng Xanh 

Lọ hoa sứ - PC01. D18 x H27cm Cái 41 36,6 Cảng Xanh 

Đĩa sứ - D2PDT. D35 x H5cm Cái 22 28,0 Cảng Xanh 

Ang sứ - GIN01. D12 x H20cm Cái 20 28,0 Cảng Xanh 

Hộp trà sứ - LCHD. D10 x H20cm Cái 42 22,3 Cảng Xanh 

Tây Ban Nha 
Chậu gốm hàng, KT: 40*90*40,30*80*30,24*70*24 cm  Bộ 30 61,6 Transimex 

Lọ sứ (D17xH14) cm Cái 2.520 6,0 Cảng Xanh 

Trung Quốc 

Đồ trang trí bằng gốm hình con thỏ (28*17*30)cm Cái 540 7,9 Cát Lái 

Đồ trang trí bằng gốm hình chim cú mèo (20*19.5*29.5)cm Cái 270 7,3 Cát Lái 

Đồ trang trí bằng gốm hình con gà (20.5*15*20)cm Cái 432 4,1 Cát Lái 

Số liệu thống kê sơ bộ, chỉ sử dụng để tham khảo 
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THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ 
Dự báo thị trường đồ nội thất phòng ngủ đạt hơn 135 

tỷ USD vào năm 2022 
Theo các nhà phân tích nghiên cứu thị trường của Technavio, dự báo quy mô thị 

trường đồ nội thất phòng ngủ sẽ đạt hơn 135 tỷ USD vào năm 2022. Với sự gia tăng 

nhanh chóng dân số và giá trị tài sản dòng cá nhân cao đối với cả các nền kinh tế phát 

triển và mới nổi, khả năng chi tiêu của người tiêu dùng, chi tiêu đối với hàng hóa cao cấp 

đã tăng đáng kể trong những năm gần đây. Theo Nhóm Ngân hàng Thế giới, tổng số 

phụ nữ trên 15 tuổi chiếm hơn 56% phụ nữ làm việc trong năm 2016. Tương tự, số 

lượng phụ nữ làm việc cũng tăng lên đáng kể ở các nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc 

và Braxin. Cùng với sự gia tăng trong các hộ gia đình có thu nhập kép đã dẫn đến một 

sự bùng nổ nhà ở độc lập, thúc đẩy tăng trưởng thị trường đồ nội thất phòng ngủ. 

Do sự tăng giá liên tục trong lĩnh vực bất động sản, không gian dân cư đã giảm 

đáng kể, dẫn đến giá thuê nhà cao. Kết quả là, các nhà sản xuất đồ nội thất phòng ngủ 

đang tập trung vào việc cung cấp đồ nội thất phòng ngủ đa chức năng. Theo phân tích 

ngành công nghiệp đồ nội thất phòng ngủ, người tiêu dùng sống trong căn hộ studio 

hiện đại thích giường được thiết kế để có một khu vực ngủ, cùng với một bàn làm việc 

gắn liền như một đế máy tính xách tay và một chiếc giường bên. Vì vậy, các công ty 

nội thất đang giới thiệu đồ nội thất đa năng cho các trường học và trường đại học khác 

nhau cho các cơ sở dân cư và ký túc xá. Theo số liệu thống kê đồ nội thất phòng ngủ 

của Technavio, sự nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về đồ nội thất đa năng, 

hợp tác và di động sẽ là một trong những xu hướng thị trường đồ nội thất chính có sức 

hút trong vài năm tới. 

Các công ty sản xuất đồ nội thất phòng ngủ 

Với sự hiện diện của một số lượng đáng kể các công ty nội thất phòng ngủ, thị 

trường này dường như bị phân tán vừa phải. Các nhà sản xuất đồ nội thất đang tập 

trung cao độ vào việc cung cấp đồ nội thất thân thiện với môi trường và tái chế để giới 

thiệu các sản phẩm cao cấp. Điều này sẽ giúp họ đạt được một lợi thế so với đối thủ 

cạnh tranh, tăng cường mức độ cạnh tranh trong thị trường toàn cầu. Với việc phân 

tích đối thủ cạnh tranh nội thất phòng ngủ và bằng cách cung cấp thông tin về các sản 

phẩm do các công ty cung cấp, bản đồ nghiên cứu thị trường sẽ giúp khách hàng xác 

định các cơ hội tăng trưởng mới và thiết kế các chiến lược tăng trưởng độc đáo.  

Một số công ty nội thất phòng ngủ lớn trên thị trường toàn cầu: Ashley Furniture 

Industries; Century Furniture; La-Z-Boy; Legends Furniture; Vaughan-Bassett Furniture 

Company 

Phân loại sản phẩm và phân tích thị trường đồ nội thất phòng ngủ 

Giường, giường tầng, gác xép và đầu giường 

Nệm 

Tủ có nhiều ngăn 

Tủ quần áo 

Ghế và ghế dài 

Kệ tủ đầu giường 

Kệ trang trí treo tường 

Trong năm 2017, nhu cầu lớn về giường, giường tầng, gác xép và đầu giường. 

Theo báo cáo thị trường nội thất phòng ngủ, phân khúc này sẽ chiếm lĩnh thị trường 

trong suốt thời kỳ dự báo do nhu cầu về giường đa chức năng tăng  ở cả các nền kinh 



Th«ng tin Th¬ng m¹i  chuyªn ngµnh S¶n phÈm gç  vµ hµng thñ c«ng mü nghÖ 

Số 20 ra ngày 14/05/2018 26 

tế phát triển và mới nổi. 

Phân đoạn theo địa lý và phân tích thị trường đồ nội thất phòng ngủ 

Châu Mỹ 

APAC 

EMEA 

Theo báo cáo nghiên cứu thị trường đồ nội thất phòng ngủ của Technavio, APAC 

chiếm thị phần lớn nhất của thị trường nội thất phòng ngủ trong năm 2017. Với nhu 

cầu về trang trí nội thất gia tăng, việc áp dụng đồ nội thất sáng tạo và cải tiến về mặt 

thẩm mỹ cao hơn của người tiêu dùng và thu nhập tăng là yếu tố chính thúc đẩy sự 

tăng trưởng tối đa của đồ nội thất phòng ngủ trong vài năm tới. 

Dự báo thị trường đồ nội thất hợp đồng của châu Âu sẽ  
đạt mức CAGR 6% vào năm 2022 

Theo CSIL, Hơn 60% doanh số bán đồ nội thất hợp đồng của các công ty châu 

Âu nằm trong phân khúc Bán lẻ, Khách sạn và Văn phòng. Ngành khách sạn đặc biệt 

tiếp tục là phân khúc chính của ngành đồ nội thất hợp đồng. Số lượng phòng khách 

sạn theo hợp đồng tăng 18% trong năm 2016 và châu Âu báo cáo 77.263 phòng trong 

471 dự án đang được xây dựng trong năm 2016. 

Theo nghiên cứu thị trường đồ nội thất hợp đồng của Technavio, với thị trường 

đồ nội thất toàn cầu chứng kiến sự chuyển đổi lớn về tiến bộ công nghệ, cải tiến tính 

năng sản phẩm và sử dụng nguyên liệu thô, nhu cầu về đồ nội thất hợp đồng đã tăng 

lên đáng kể trong những năm gần đây. Ngoài ra, đã có sự suy giảm liên tục trong đầu 

tư vào đồ nội thất mới do khả năng chi trả cao của đồ nội thất hợp đồng. Hơn nữa, 

người dùng cuối cũng xem xét các hợp đồng nội thất và giải pháp trang trí nội thất như 

một sự lựa chọn tiềm năng đối với đồ nội thất thông thường, vì họ có thể chấm dứt 

hợp đồng nếu sản phẩm được cung cấp không đáp ứng các tiêu chuẩn đã đặt. Do 

những lợi thế này, nhu cầu về đồ nội thất hợp đồng sẽ tăng trong những năm tới và 

theo các nhà phân tích nghiên cứu thị trường, dự báo thị trường đồ nội thất hợp đồng 

tại châu Âu sẽ đạt mức CAGR gần 6% vào năm 2022. 

Với nhu cầu ngày càng tăng để tăng cường môi trường làm việc thân thiện với 

nhân viên, các nhà cung cấp trong thị trường đồ nội thất hợp đồng đang tập trung giới 

thiệu đồ nội thất thông minh trong các phân khúc người dùng cuối khác nhau bao gồm: 

Văn phòng công ty, khách sạn, cửa hàng bán lẻ và các lĩnh vực khác. Với sự tích hợp 

của công nghệ không dây, đồ nội thất thông minh mang lại sự tiện lợi cho khả năng 

hoạt động với vị trí từ xa. Hơn nữa, các sản phẩm đồ nội thất thông minh được trang bị 

cảm biến nhúng thu thập dữ liệu thời gian thực về thời gian dành cho nhân viên tại các 

máy trạm để đánh giá thời gian hoạt động và thời gian ngừng hoạt động của tổng số 

giờ làm việc. Theo phân tích ngành công nghiệp đồ nội thất, việc giới thiệu đồ nội thất 

thông minh trên một số ngành công nghiệp người dùng cuối ở châu Âu sẽ là một trong 

những xu hướng chủ chính thu hút sự chú ý trong thị trường đồ nội thất hợp đồng 

trong vài năm tới. 

Các công ty sản xuất đồ nội thất hợp đồng 

Với sự hiện diện của một số lượng đáng kể các nhà sản xuất đồ nội thất hợp 

đồng, thị trường này dường như có sự phân tán vừa phải. Các công ty đang tập trung 

cao vào việc giới thiệu các sản phẩm đồ nội thất sẵn sàng để lắp ráp để đạt được lợi 

thế so với các đối thủ cạnh tranh. Và điều này làm tăng mức độ cạnh tranh giữa các 

các đối thủ ngày càng mạnh. 
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Một số công ty nội thất hợp đồng lớn trên thế giới như: Haworth, Herman Miller, 

Kinnarps, Knoll, Steelcase 

Phân loại sản phẩm và phân tích thị trường đồ nội thất  

Văn phòng công ty, văn phòng chính phủ 

Cửa hàng bán lẻ 

Các dịch vụ y tế 

Khách sạn 

Ngành khách sạn là phân khúc tiêu dùng cuối cùng của thị trường đồ nội thất 

hợp đồng trong năm 2017. Theo báo cáo nghiên cứu thị trường đồ nội thất hợp đồng 

này, phân khúc này sẽ chiếm nhu cầu lớn trong thị trường đồ nội thất hợp đồng trong 

giai đoạn dự báo. 

Phân đoạn theo địa lý và phân tích thị trường đồ nội thất hợp đồng 

Đức 

Anh 

Pháp 

Đức chiếm thị phần chính trong thị trường đồ nội thất châu Âu trong năm 2017.  

Với sự hiện diện ngày càng tăng của các nhà sản xuất đồ nội thất hợp đồng, Đức sẽ 

tiếp tục đạt được nhiều hợp đồng lớn nhất về đồ nội thất và quy mô thị trường tại châu 

Âu trong vài năm tới 

THAM KHẢO 
Miễn trừ biện pháp phòng vệ thương mại với một số sản 

phẩm từ 15/6/2018 
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa ban hành Thông tư số 

06/2018/TT-BCT ngày 20/4/2018 về việc quy định chi tiết một số nội dung về các biện 

pháp phòng vệ thương mại, sẽ có hiệu lực từ ngày 15/6/2018. 

Theo đó, một số sản phẩm hàng hóa nhập khẩu đã được xem xét miễn trừ áp dụng 

biện pháp phòng vệ thương mại tạm thời, biện pháp phòng vệ thương mại chính thức. 

Cụ thể, có 4 trường hợp hàng hóa được miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ 

thương mại:  

Thứ nhất, hàng hóa nhập khẩu có đặc điểm khác biệt với hàng hóa tương tự, 

hàng hóa cạnh tranh trực tiếp được sản xuất trong nước mà hàng hóa tương tự, hàng 

hóa cạnh tranh trực tiếp được sản xuất bởi ngành sản xuất trong nước đó không thể 

thay thế được. 

Thứ hai, hàng hóa nhập khẩu là sản phẩm đặc biệt của hàng hóa tương tự hoặc 

hàng hóa cạnh tranh trực tiếp được sản xuất trong nước. 

Thứ ba, hàng hóa tương tự, hàng hóa cạnh tranh trực tiếp được sản xuất trong 

nước không được bán trên thị trường trong nước trong cùng điều kiện thông thường; 

Thứ tư, khối lượng hàng hóa tương tự, hàng hóa cạnh tranh trực tiếp sản xuất 

trong nước không đủ đáp ứng nhu cầu trong nước. 

Thời hạn miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại được xác định như 

sau: Đối với các hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại được 

cơ quan điều tra tiếp nhận theo khoản 1 điều 13 của Thông tư này, thời hạn miễn trừ 

tính từ ngày quyết định áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại tạm thời hoặc chính 

thức hoặc quyết định về kết quả rà soát biện pháp phòng vệ thương mại có hiệu lực 

đến ngày 31/12 của năm ban hành quyết định miễn trừ. 
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Đối với các hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại 

được cơ quan điều tra tiếp nhận theo khoản 2 điều 13 của Thông tư này, thời hạn 

miễn trừ là 1 năm tính từ ngày 1/1 đến ngày 31/12 của năm kế tiếp. 

Đối với các hồ sơ đề nghị miễn trừ bổ sung được cơ quan điều tra tiếp nhận theo 

khoản 4 điều 13 của Thông tư này, thời hạn miễn trừ tính từ ngày tiếp nhận hồ sơ 

miễn trừ đầy đủ và hợp lệ đến ngày 31/12 của năm ban hành quyết định miễn trừ. 

Theo Thông tư 06, đối tượng đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ 

thương mại bao gồm các tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa bị điều tra, áp dụng 

biện pháp phòng vệ thương mại; tổ chức, cá nhân sử dụng hàng hóa bị điều tra, áp 

dụng biện pháp phòng vệ thương mại để sản xuất và các tổ chức, cá nhân khác do Bộ 

trưởng Bộ Công Thương quyết định. 

Điều kiện để được hỗ trợ kinh phí phát triển công nghiệp 
hỗ trợ 

Thông tư số 29/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập, quản 

lý và sử dụng kinh phí Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ có hướng dẫn cụ thể điều 

kiện để các tổ chức, cá nhân được hỗ trợ từ Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ. 

Theo đó, các tổ chức, cá nhân được hỗ trợ từ Chương trình phát triển công nghiệp 

hỗ trợ phải đáp ứng đủ 05 điều kiện sau: 

Một là, nội dung nhiệm vụ, đề án phải đáp ứng nhu cầu thực tế trong phát triển công 

nghiệp hỗ trợ; Phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt; Phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển các vùng kinh tế, ngành, 

địa phương đã được Chính phủ phê duyệt; Đảm bảo tính khả thi về: Phương thức triển 

khai, thời gian, tiến độ triển khai, nguồn nhân lực, tài chính và cơ sở vật chất kỹ thuật; Đối 

với các đề án có thời gian thực hiện kéo dài hơn 01 năm tài chính, Đơn vị chủ trì phải xây 

dựng nội dung và kinh phí cho từng năm. 

Hai là, nhiệm vụ, đề án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (Bộ Công Thương 

đối với phát triển công nghiệp hỗ trợ cấp trung ương; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã đối với phát triển công nghiệp hỗ trợ cấp địa phương). 

Ba là, đơn vị đã đầu tư vốn hoặc cam kết đầu tư đủ kinh phí thực hiện đề án đã được 

cấp thẩm quyền phê duyệt (sau khi trừ số kinh phí được ngân sách nhà nước hỗ trợ). 

Bốn là, cam kết của đơn vị thực hiện đề án công nghiệp hỗ trợ chưa được hỗ trợ từ 

bất kỳ nguồn kinh phí nào của nhà nước cho cùng một nội dung và thẩm định của cơ quan 

phê duyệt đề án. 

Năm là, trong 2 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ không thuộc một trong các trường 

hợp sau: Đã chủ trì đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ có kết quả nghiệm thu ở mức “không 

đạt”; Giao nộp sản phẩm không đúng hạn mà không có ý kiến chấp thuận của Bộ Công 

Thương; Sử dụng kinh phí đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ không theo quy định hiện hành. 

Cũng theo Thông tư, kinh phí thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ 

là từ: Ngân sách trung ương/địa phương; Nguồn tài trợ, đóng góp của các tổ chức, cá 

nhân trong nước, ngoài nước; Các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 
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