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TÓM TẮT 

Sau khi bị tác động nặng nề và gần như ngưng trệ tại nhiều địa phương 

trong 2 tháng đầu năm 2020 do dịch bệnh, từ tháng 3/2020, khối lượng đơn đặt 

hàng, việc làm, lợi nhuận đều chứng kiến sự phục hồi khi các hoạt động kinh tế 

thường hoạt động trở lại. Nhu cầu và triển vọng thị trường đều trong xu hướng 

tăng trở lại. Đây là những yếu tố góp phần giúp chỉ số hiệu suất logistics của 

Trung Quốc tăng trở lại từ tháng 3/2020.  

Lĩnh vực sản xuất của Trung Quốc hồi phục vào tháng 3 và tháng 

4/2020 nhờ các chính sách hỗ trợ kinh tế của Chính phủ. Theo Cục Thống kê 

Quốc gia Trung Quốc, chỉ số của các nhà quản lý mua hàng sản xuất đã tăng 

trở lại mức 52 điểm trong tháng 3/2020, từ 35,7 trong tháng 2/2020. Theo dữ 

liệu từ Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc, sang tháng 

4/2020, gần như 100% các công ty công nghiệp lớn của đất nước đã nối lại sản 

xuất. Như vậy khối lượng hàng hóa vận chuyển có thể sẽ tăng trở lại, tuy nhiên 

không thể về mức của cùng kỳ năm ngoái do tình hình dịch bệnh tại các thị 

trường đối tác lớn của Trung Quốc như Hoa Kỳ, EU vẫn rất căng thẳng. 

Dữ liệu từ Hiệp hội Cảng và Bến cảng Trung Quốc (CPHA), sản lượng 

container tại các cảng lớn của Trung Quốc đã tăng trở lại từ tháng 3/2020 và 

tiếp tục khả quan trong tháng 4/2020. Cảng sông Vũ Hán đã khôi phục 90% 

công sutaats. 

Dịch vụ vận chuyển của 39 tuyến vận tải đường cao tốc xuyên tỉnh ở 

trung tâm tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc được nối lại bắt đầu từ thứ Năm 

(30/4/2020).  

Ngành hàng không Trung Quốc chịu hiệt hại 39,82 tỷ RMB trong quý 

1/2020 do dịch Covid-19 và có thể sẽ là ngành phục hồi chậm sau đại dịch do 

các nước sẽ vẫn thận trọng trong việc mở cửa cho du lịch. 

Chiến lược hậu đại dịch Covid-19 của Trung Quốc đối với tuyến vành 

đai và con đường ở châu Âu có thể bao gồm việc chuyển sang đầu tư vào các 

dự án cơ sở hạ tầng cao cấp như cảng và sân bay. Theo đó, các nhà đầu tư có 

thể hợp tác với các nhà cung cấp vận tải và logistics hơn là đầu tư trực tiếp.  
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NỘI DUNG BÁO CÁO 

Phần 1. Cập nhật tình hình thị trƣờng logistics Trung Quốc tháng 4/2020 

 

1. Tình hình chung 

Các hoạt động trong nền kinh tế Trung Quốc đang dần trở lại bình 

thường ngay cả khi nước này chuẩn bị chống lại khả năng bùng phát đợt thứ 

hai. Chính phủ Trung Quốc đã công bố các quy định cho thời gian “bình 

thường mới” bao gồm yêu cầu cư dân thực hiện tốt các hành vi phòng dịch, 

chẳng hạn như che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, không ăn trên phương 

tiện giao thông công cộng và đeo khẩu trang ở nơi công cộng nếu bị bệnh. Các 

nhà hàng cũng sẽ được yêu cầu cung cấp dụng cụ phục vụ và tránh dùng chung 

đồ. Các quy định có hiệu lực vào ngày 1/6/2020. 

Theo số liệu của Liên đoàn Logistics và Mua hàng Trung Quốc (CFLP), 

Chỉ số hiệu suất logistics của Trung Quốc trong tháng 3/2020 đạt 51,5%, tăng 

25,3 điểm phần trăm so với tháng 2/2020. 

Sau khi bị tác động nặng nề và gần như ngưng trệ tại nhiều địa phương 

trong 2 tháng đầu năm 2020 do dịch bệnh, từ tháng 3/2020, khối lượng đơn đặt 

hàng, việc làm, lợi nhuận đều chứng kiến sự phục hồi khi các hoạt động kinh tế 

thường hoạt động trở lại. Nhu cầu và triển vọng thị trường đều trong xu hướng 

tăng trở lại. Đây là những yếu tố góp phần giúp chỉ số hiệu suất logistics của 

Trung Quốc tăng trở lại từ tháng 3/2020.  

Nhu cầu của nhà đầu tư đối với bất động sản logistics Trung Quốc đặc 

biệt tăng mạnh. Giám đốc công ty đầu tư logistics toàn cầu GLP đã quyết định 

đầu tư quỹ Trung Quốc mới trị giá 15 tỷ (2 tỷ euro) với 34 tài sản. 

Quỹ đầu tư GLP Trung Quốc I (GLP CIF I) - được hỗ trợ bởi bảy nhà 

đầu tư tổ chức, sáu trong số đó là các nhà đầu tư mới đối với GLP, đầu tư vào 

các tài sản ổn định trong lĩnh vực logistics, tạo thu nhập ở 18 thành phố trên 

khắp Trung Quốc, 
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Trung Quốc ngày 20/4/2020 hạ 20 điểm cơ bản lãi suất cho vay cơ bản 

(LPR) kỳ hạn 1 năm xuống 3,85%, trong khi lãi suất cho vay cơ bản kỳ hạn 5 

năm được điều chỉnh giảm 10 điểm phần trăm xuống 4,65%. 

Đây là lần thứ 2 trong năm Trung Quốc cắt giảm lãi suất cho vay cơ bản. 

Tại Trung Quốc, hầu hết các khoản vay mới và dư nợ đều dựa trên LPR. Đối 

với kỳ hạn 5 năm, lãi suất cho vay cơ bản ảnh hưởng nhiều đến việc định giá 

các khoản thế chấp. 

Nền kinh tế Trung Quốc trong quý 1/2020 suy giảm 6,8% so với cùng kỳ 

năm ngoái do áp dụng các biện pháp chống dịch Covid-19 và mạnh tay đóng 

cửa các nhà máy và cửa hàng, khiến hàng triệu người rơi vào cảnh mất việc, 

theo số liệu được công bố cuối tuần trước. Quý 1/2020 là lần đầu tiên Trung 

Quốc ghi nhận nền kinh tế suy giảm kể từ khi số liệu kinh tế hàng quý được lần 

đầu công bố vào năm 1992. 

Trung Quốc đang kích hoạt lại các guồng máy kinh tế, nhưng lại đối mặt 

với áp lực từ suy thoái toàn cầu ngày càng tăng. Do vậy, các nhà phân tích cho 

rằng sẽ mất vài tháng để đưa kinh tế Trung Quốc trở lại quỹ đạo bình thường 

như trước dịch bệnh. 

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã tăng cường nới lỏng chính sách 

tiền tệ kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát hồi giữa tháng 1/2020, trong khi 

chính phủ nước này công bố một loạt các biện pháp hỗ trợ khác, từ cho vay chi 

phí thấp đến cắt giảm thuế và phát hành trái phiếu đặc biệt để phát triển các dự 

án hạ tầng. 

Gần đây, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) hạ lãi suất cho 

vay trung hạn (MLF) đối với các tổ chức tài chính xuống mức thấp nhất trong 

tuần trước. Theo đó, lãi suất cho vay kỳ hạn 1 năm được ấn định mức 2,95%. 

Lãi suất cho vay cơ bản (LPR) được thiết lập hàng tháng dựa trên đánh 

giá của 18 ngân hàng tại Trung Quốc. Tháng 8/2019, Ngân hàng Trung ương 

Trung Quốc đã cải tổ cơ chế thiết lập LPR và nới lỏng nó theo lãi suất cho vay 

trung hạn. 

2. Hoạt động vận tải 

2.1. Tình hình chung: 

https://baodautu.vn/dau-tu-d2/
https://baodautu.vn/dau-tu-d2/
http://infomoney.vn/
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Cùng với việc kiểm soát được dịch bệnh và tái khởi động lại nền kinh tế, 

hầu hết các phương thức vận tải của Trung Quốc đều hồi phục trong tháng 

4/2020.  

2.2. Vận tải đường bộ:  

Theo công ty Vận chuyển đường cao tốc Hồ Bắc, dịch vụ vận chuyển 

của 39 tuyến vận tải đường cao tốc xuyên tỉnh ở trung tâm tỉnh Hồ Bắc của 

Trung Quốc được nối lại bắt đầu từ thứ Năm (30/4/2020). 

Cao điểm số lượng hành khách dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 30 tháng 4 đến 

ngày 2 tháng 5-thời gian diễn ra kỳ nghỉ Quốc tế Lao động. 

Tổng cộng 900 phương tiện sẽ được vận hành trên các tuyến giao thông 

khác nhau, bao gồm cả tuyến và tuyến xuyên tỉnh trong tỉnh, từ ngày 30 tháng 4 

đến ngày 5 tháng 5, với tổng lưu lượng hành khách khoảng 30.000. 

Tuy nhiên, lưu lượng hành khách ngày càng tăng đã gây ra áp lực đối 

với việc phòng ngừa và kiểm soát dịch. Trong khi việc quét mã và lên xe khách 

tên thật của hành khách sẽ được thực hiện nghiêm ngặt, việc khử trùng các trạm 

hành khách và phương tiện vận chuyển cũng sẽ được tăng cường. 

Hành khách và nhân viên có liên quan được phát hiện có triệu chứng sốt 

sẽ được giữ lại để theo dõi và bàn giao kịp thời cho các bộ phận liên quan.  

Hồ Bắc, tỉnh từng bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-2019 đến nay đã 

khống chế được dịch bệnh. 

2.3. Vận chuyển đường sắt 

Theo Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc, các đoàn tàu chở hàng Trung 

Quốc-châu Âu đã thực hiện tổng cộng 1.941 chuyến trong quý đầu tiên của 

năm 2020, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Trong Q1/2020, các chuyến tàu chở hàng Trung Quốc-châu Âu đã vận 

chuyển 174.000 TEUs (đơn vị tương đương 20 feet), tăng 18% so với quý 

I/2020. 
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Chỉ riêng trong tháng 3/2020, tổng cộng 809 chuyến đã được thực hiện, 

vận chuyển 73.000 TEUs vận chuyển hàng hóa, tăng lần lượt 30% và 36 về số 

chuyến và số TEUs so với cùng kỳ năm trước.  

Vào ngày 14/4/2020, một chuyến tàu chở hàng Trung Quốc-Châu Âu từ 

Vũ Hán, thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của COVID-19 tại Trung 

Quốc, đã đến thành phố Duisburg phía tây nước Đức. Cho đến nay, tất cả các 

thành phố của Trung Quốc điều hành các chuyến tàu đã nối lại giao thông vận 

tải quốc tế. 

Tổng cộng có 537 chuyến tàu chở hàng Trung Quốc-châu Âu đi qua 

cảng Erenhot ở khu tự trị Nội Mông phía bắc của Trung Quốc tính đến thứ năm 

năm nay. 

Cơ quan hải quan đã áp dụng nhiều biện pháp khác nhau để nâng cao 

hiệu quả và đảm bảo sự an toàn và ổn định của các đoàn tàu chở hàng trong bối 

cảnh cuộc chiến chống dịch Covid-19. Hải quan cũng cải thiện thủ tục và các 

dịch vụ khác dựa trên các nền tảng trực tuyến. 

Cảng Erenhot là cảng đất liền lớn nhất ở biên giới giữa Trung Quốc và 

Mông Cổ, đã xử lý 379 chuyến tàu chở hàng Trung Quốc-châu Âu trong quý 

đầu tiên của năm nay, tăng 19,6% so với cùng kỳ năm ngoái. 

2.4. Vận chuyển hàng không 

Theo Cơ quan Hàng không Dân dụng Trung Quốc (CAAC), ngành hàng 

không Trung Quốc chịu hiệt hại là 39,82 tỷ RMB trong quý 1/2020 do dịch 

Covid-19.  

Các hãng hàng không chiếm phần lớn khoản lỗ đó với 33,62 tỷ RMB. 

CAAC cũng báo cáo rằng tổng sản lượng hàng hóa hàng không trong tháng 

3/2020 là 484.000 tấn, giảm 23,4% so với tháng 3 năm 2019. Các máy bay chở 

hàng đã chuyên chở 253.000 tấn, tăng 28,4% so với tháng 3 năm 2019 (do 

nhiều tuyến bay chở khách ngừng hoạt động, nên hàng hóa vốn được chở kèm 
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trong các chuyến bay chở khách phải chuyển sang các chuyến chuyên chở 

hàng). 

Một tuyến đường hàng không thường xuyên mới chính thức được ra mắt 

nối Trịnh Châu, thủ phủ của tỉnh Hà Nam của Trung Quốc và Tokyo (Nhật 

Bản. 

Các tuyến bay được vận hành mỗi thứ Tư và thứ Năm hàng tuần. Thư 

quốc tế từ Hà Nam đến Tokyo không cần phải gửi đến Bắc Kinh hoặc Thượng 

Hải để chuyển hàng, điều này rút ngắn thời gian vận chuyển từ một đến hai 

ngày. 

Trịnh Châu cho đến nay đã mở các tuyến bay trực tiếp đến 47 thành phố 

ở 36 quốc gia và khu vực. Sân bay của thành phố cũng tích cực phối hợp và 

phân phối 2.119 tấn bưu kiện đến Châu Âu, Châu Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản, 

để giảm bớt áp lực giao hàng cho Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Hạ 

Môn và Đại Liên trong thời gian xảy ra dịch bệnh. 

Cước phí vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không ra khỏi Trung 

Quốc tăng trở lại khi nhu cầu vận chuyển thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) tiếp tục 

tăng. 

Giá cước vận tải hàng không ra khỏi Trung Quốc đang ở mức cao nhất 

do nhu cầu lớn về thiết bị bảo vệ cá nhân trong bối cảnh bệnh Covid-19 tiếp tục 

hoành hành. Do nhu cầu rất lớn từ châu Âu và Hoa Kỳ nên các nhà máy Trung 

Quốc sản xuất thiết bị y tế quan trọng sẽ vẫn còn mở cửa thông qua các ngày lễ 

ngày từ 1-5 tháng 5. Trước nhu cầu lớn đối với PPE, không gian để chở hàng 

hóa có sẵn đã giảm đáng kể với việc tiếp tục đình chỉ các chuyến bay chở hành 

khách trên cả hai tuyến Trung Quốc-châu Âu và xuyên Thái Bình Dương, Một 

số nơi cước phí lên tới 14 đến 16 đô la/kg. Freightos- nền tảng giá cước trực 

tuyến cho thấy cước phí chở hàng hóa hàng không ở mức cao kỷ lục của Trung 

Quốc, do nhu cầu cao đối với hàng thiết yếu trong khi công suất hạn chế đẩy 

cước phí tăng 25 đến 30% trong tuần thứ hai liên tiếp.  
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Số liệu mới nhất từ TAC Index cho thấy cước hàng không trung bình từ 

Thượng Hải đến Bắc Mỹ tuần giữa tháng 4/2020 đã tăng 9,7% trong một tuần 

trước đó, đạt 7,59 USD / kg - mức cao nhất được ghi nhận kể từ khi chỉ số bắt 

đầu vào tháng 3/2016. 

Cước phí cũng đạt mức kỷ lục đối với tuyến từ Thượng Hải đến Châu 

Âu lên 8,79 USD / kg. Tuy nhiên, tốc độ tăng đã chậm lại. 

Công ty môi giới dịch vụ đầu tư vận chuyển hàng hóa (FIS) cho biết, 

cước phí trên thị trường giao ngay trực tuyến cao nhất là $ 14- $ 16 mỗi kg từ 

Trung Quốc. 

Cước phí từ Hồng Kông vẫn cao. Cước từ Hồng Kông đến Châu Âu ở 

mức 4,66 đô la mỗi kg, gần mức kỷ lục. 

Cước phí trên tuyến từ Hồng Kông đến Bắc Mỹ đã giảm giá 5,1% xuống 

còn 5,16 đô la mỗi kg. 

Giá cước phí hàng không từ Thượng Hải cũng tăng do nhu cầu vận 

chuyển thiết bị y tế. 

Trong bối cảnh hoạt động thuê tàu tăng mạnh, sân bay Thượng Hải hiện 

đang phải đối mặt với tình trạng tắc nghẽn nghiêm trọng và nhiều nút thắt khác 

nhau trong việc xử lý hàng hóa.  

Các quy định hải quan mới đối với các sản phẩm y tế và thiết bị bảo vệ 

cá nhân có nguồn gốc từ Trung Quốc đã gây ra sự gián đoạn trong thủ tục 

thông quan xuất khẩu. Những thay đổi đột ngột trong quy định của chính phủ 

cũng đã dẫn đến khối lượng hàng hóa khổng lồ bị mắc kẹt trong các nhà kho và 

nhà ga và tình trạng thiếu lao động đang khiến việc lưu thông hàng hóa trở nên 

khó khăn hơn. Thời gian chờ đợi để xe tải dỡ hàng tại sân bay Thượng Hải hiện 

giao động từ 48 đến 72 giờ. Ngoài ra, Trung Quốc sẽ ít nhiều đóng cửa trong 

kỳ nghỉ Ngày Lao động từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 5 tháng 5 và các chủ hàng 

được thông báo không nên sắp xếp các chuyến hàng trong kỳ nghỉ để ngăn 

chặn việc lưu kho bổ sung và phạt hải quan muộn. 
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Để duy trì dòng lưu thông nguyên liệu, DSV Thượng Hải đang hợp tác 

chặt chẽ với các đối tác mạng của họ để chuyển hướng sang các sân bay thay 

thế tại Trung Quốc, hoạc vận chuyển đường sắt hoặc vận chuyển hàng không 

kết hợp qua Hàn Quốc, Đài Loan hoặc Singapore có thể cung cấp tùy chọn khả 

thi cho lô hàng. 

DHL Global Forwarding ra mắt dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng 

đường hàng không hàng tuần chuyên dụng tuyến Trung Quốc đến Châu Phi và 

Trung Đông 

DHL Global Forwarding vận chuyển 100 tấn hàng hóa cho các tổ chức 

và chính phủ từ Trung Quốc đến Châu Phi và Trung Đông. Tận dụng vị trí địa 

lý chiến lược của Dubai là cửa ngõ vào các quốc gia trong khu vực, nhà cung 

cấp dịch vụ vận chuyển hàng không, đường biển và đường bộ quốc tế hàng đầu 

sẽ hợp nhất hàng hóa từ khắp Trung Quốc vào Quảng Châu và vận chuyển 

hàng không qua Dubai đến các điểm đến khác nhau của họ ở châu Phi và Trung 

Đông, tất cả trong vòng hai hoặc ba ngày. 

Với vị trí địa lý và cơ sở hạ tầng vượt trội như một trung tâm trung 

chuyển, Dubai đóng vai trò chính là cửa ngõ giữa Trung Quốc và phần còn lại 

của Châu Phi và Trung Đông. Châu Phi là đối tác thương mại lớn thứ ba của 

Dubai về khối lượng và thương mại phi dầu mỏ của Châu Phi với Dubai đã 

tăng trưởng đều đặn trong thập kỷ qua, chiếm 10,5% tổng giao dịch ngoại 

thương phi dầu mỏ của tiểu vương quốc năm 2018. Được đặt theo tên của từ 

Nguni Bantu, Ubuntu được sử dụng trên khắp châu Phi với ý nghĩa là liên kết 

chia sẻ chung, UbuntuConnect đề cập đến tuyến đường Trung Quốc-Châu Phi 

nơi hàng loạt hàng hóa dự kiến sẽ bao gồm các thiết bị bảo vệ cá nhân như 

khẩu trang, găng tay, thuốc khử trùng tay và kính bảo hộ. Tương tự, một phần 

của hàng hóa sẽ hướng đến các quốc gia khác ở Trung Đông để thu hẹp khoảng 

cách nhu cầu ở đó. 

Trong khi việc nâng cấp bảo đảm từ Trung Quốc sẽ hoạt động trong bốn 

tuần kể từ ngày 21 tháng 4 năm 2020, DHL Global Forwarding đang tích cực 
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tìm cách bảo đảm các tuyến đến châu Phi và tăng cường công suất tuyến đến 

Trung Đông và châu Phi trong dài hạn. 

2.5. Vận chuyển đường biển 

Khối lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường biển sụt giảm nhẹ khi các 

giao dịch giữa Trung Quốc với Hoa Kỳ và châu Âu bị tác động bởi dịch Covid-

19 

Lần đầu tiên trong một thập kỷ, đội tàu container thế giới có thể sẽ thu 

hẹp lại do đại dịch Covid-19. Nghiên cứu mới từ Drewry Maritime Advisors 

cho thấy, các nhà cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa cảnh báo rằng chuỗi cung 

ứng hàng hải toàn cầu có thể sẽ chịu áp lực ngày càng tăng do thiếu thiết bị vận 

chuyển, nhưng các nhà sản xuất container Trung Quốc đã cắt giảm đáng kể sản 

xuất để duy trì giá. 

Theo Drewry, sản xuất container toàn cầu - cả container chở hàng khô và 

container lạnh - trong quý đầu tiên của năm nay giảm xuống mức thấp nhất từ 

trước đến nay, và giảm 33% so với quý 4/2019 và giảm 35% so với cùng kỳ 

năm ngoái. 

Drewry cho biết, sản xuất container khô giảm 40% so với năm trước, 

trong khi sản xuất container lạnh tăng 4%, do nhiều chủ hàng phải chuyển sang 

vận chuyển bằng đường biển cho các hàng hóa tươi, đông lạnh mà trước kia 

vốn vận chuyển bằng đường hàng không. Đồng thời, giá container mới và giá 

cho thuê đều tăng do nguồn cung vẫn bị hạn chế. 

Mức độ nghiêm trọng của Covid-19 và thời gian phong tỏa do dịch bệnh 

ở Trung Quốc và sau đó, ở một phần lớn lan rộng ra phần còn lại của thế giới là 

nguyên nhân của sự sụt giảm. 

Phần lớn các đơn đặt hàng trong năm nay dự kiến đến từ các hãng tàu và 

bên cho thuê container cần thay thế các đơn vị đã hết tuổi thọ; sự sụt giảm nhu 

cầu tiếp tục sẽ ngăn cản bất kỳ nhà khai thác nào mở rộng đội tàu của mình. 

3. Cảng biển 
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Theo số liệu thống kê do Hiệp hội Cảng và bến cảng Trung Quốc công 

bố, tám cảng lớn của Trung Quốc đã công bố thông lượng container 37,63 triệu 

TEUs trong quý 1/2020, giảm 8,9% so với năm trước. 

Trong khi đó, tổng sản lượng hàng hóa của các cảng ven biển lớn của 

Trung Quốc giảm 3,5%. 

Do sự bùng phát của COVID-19, khối lượng hàng hóa container trong 

tháng 2 đã giảm mạnh 19,8% trong khi khối lượng trong tháng 1 và tháng 3 

giảm lần lượt 3,1% và 5,6%. 

Dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động ngoại 

thương. Trong tháng hai đầu năm 2020, khối lượng hàng container của các dịch 

vụ tàu quốc tế lớn tại các cảng trung tâm ven biển đã giảm 19,1% so với năm 

trước. 

Trong số đó, khối lượng các tuyến Bắc-Mỹ giảm 24,3%; Các tuyến châu 

Âu giảm 14%; Các tuyến Nhật Bản / Hàn Quốc giảm 24,6%. Tình hình đã được 

cải thiện vào tháng 3/2020, tuy nhiên, số liệu cho thấy các tuyến Bắc-Mỹ và 

Nhật Bản / Hàn Quốc giảm lần lượt 15,1% và 12,7% 

Các cảng lớn dọc theo sông Dương Tử ghi nhận khối lượng container 

1,05 triệu TEUs và 45,06 triệu tấn hàng hóa trong quý 1/2020, giảm lần lượt 

16,8% và 8,8% so với cùng kỳ năm trước. 

Lĩnh vực sản xuất của nước này hồi phục vào tháng 3 và tháng 4/2020 

nhờ các chính sách hỗ trợ kinh tế của Chính phủ. Theo Cục Thống kê Quốc gia 

Trung Quốc, chỉ số của các nhà quản lý mua hàng sản xuất đã tăng trở lại mức 

52 điểm trong tháng 3/2020, từ 35,7 trong tháng 2/2020. Theo dữ liệu từ Bộ 

Công nghiệp và Công nghệ thông tin, sang tháng 4/2020, gần như 100% các 

công ty công nghiệp lớn của đất nước đã nối lại sản xuất. Như vậy khối lượng 

hàng hóa vận chuyển có thể sẽ tăng trở lại, tuy nhiên không thể trở lại mức của 

cùng kỳ năm ngoái do tình hình dịch bệnh tại các thị trường đối tác lớn của 

Trung Quốc như Hoa Kỳ, EU vẫn rất căng thẳng. 
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Không có báo cáo về tình hình tồn đọng tại các cảng biển của Trung 

Quốc. Cảng sông Vũ Hán đã khôi phục được 90% khối lượng trước COVID-

19. 

Tập đoàn cảng Shandong ở phía đông tỉnh Sơn Đông của Trung Quốc 

chứng kiến sản lượng hàng hóa tăng 5,1% lên 340 triệu tấn trong quý đầu tiên 

của năm 2020 so với cùng kỳ năm 2019.  

Sản lượng container của cảng đạt 7,14 triệu TEUs (đơn vị tương đương 

20 feet) trong quý đầu năm, tăng 4% so với năm trước, trong bối cảnh dịch 

COVID-19.  

Tập đoàn đã mở năm tuyến đường biển container mới liên kết với các 

khu vực bao gồm Nhật Bản và Đông Nam Á và cũng tăng cường vận tải đường 

sắt để phục vụ tốt hơn các thành phố nội địa trong tỉnh. 

Công ty được thành lập vào tháng 8 năm ngoái để quản lý bảy cảng dọc 

theo bờ biển của Sơn Đông, nhằm xây dựng một cụm cảng biển đẳng cấp thế 

giới bằng cách hợp tác quản lý. 

4. Hoạt động kho bãi, giao nhận, logistics phục vụ thƣơng mại điện tử, 

công nghệ trong logistics: 

4.1. Kho bãi, chuỗi cung ứng 

Nhu cầu kho lạnh của Trung Quốc đang gia tăng khi người dân chuyển 

đổi thói quen mua sắm tại các chợ ướt sang mua hàng siêu thị hoặc mua hàng 

trực tuyến, nhất là khi dịch Covid-19 buộc họ phải áp dụng các biện pháp 

phòng bệnh.  

Chính phủ Trung Quốc đã đưa ra các chính sách để thúc đẩy xây dựng 

mạng lưới chuỗi cung ứng lạnh của nước này trong những năm gần đây. Sự gia 

tăng của thương mại điện tử thực phẩm tươi và mong muốn của người tiêu 

dùng Trung Quốc về thực phẩm chất lượng cao hơn trong bối cảnh dịch 

COVID-19 càng thúc đẩy nhu cầu này về một mạng lưới chuỗi lạnh mạnh mẽ 

hơn và các nền tảng hậu cần chuỗi lạnh lớn. 
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COVID-19 và dịch cúm gia cầm và cũng như các dịch bệnh trên lợn 

đang khiến mọi người trên thế giới suy nghĩ lại về cấu trúc chế độ ăn uống và 

tiêu thụ các sản phẩm thịt, điều này cũng có thể thúc đẩy ngành công nghiệp 

thịt nhân tạo. 

Vào ngày 16 tháng 3, Impossible Food, công ty thịt nhân tạo của Hoa 

Kỳ, đã huy động được khoảng 500 triệu đô la Mỹ trong vòng cấp vốn F mới 

nhất. Khoản tài trợ được đưa ra sau khi COVID-19 tấn công Hoa Kỳ, khiến 

người tiêu dùng hoảng loạn mua hàng tại các cửa hàng tạp hóa. Vài ngày trước, 

vào ngày 12 tháng 3, Starfield, một công ty công nghệ thực phẩm Trung Quốc 

có trụ sở tại Thâm Quyến cho biết kế hoạch thúc đẩy sản xuất với nguồn vốn 

mới huy động.  

Các nhà sản xuất thịt có nguồn gốc thực vật nước ngoài vẫn phải đối mặt 

với một loạt các rào cản chính trị và văn hóa khác nhau để thâm nhập vào thị 

trường thịt Trung Quốc, chẳng hạn như các quy trình quản lý thực phẩm khó 

khăn của chính phủ và văn hóa ẩm thực. Nhưng sự bùng nổ của COVID-19 đã 

làm tăng sự quan tâm của các nhà đầu tư đối với các loại thịt thay thế và khiến 

các nhà sản xuất thịt có nguồn gốc thực vật tự tin hơn để tiếp tục tham gia thị 

trường. 

Mặc dù tác động chung của đại dịch đối với ngành thực phẩm tươi sống 

và chuỗi lạnh Trung Quốc vẫn chưa được xác định, trong khi thực hiện các biện 

pháp ngắn hạn để duy trì hoạt động kinh doanh, các công ty cũng có thể xem 

xét điều chỉnh chiến lược dài hạn. 

Khi các quy định trở nên chặt chẽ hơn, các nhà sản xuất thực phẩm nên 

tăng cường công nghệ cải thiện an toàn thực phẩm và kiểm soát chất lượng. 

Khi có M&A theo chiều dọc, các công ty mạnh hơn có thể tập trung vào các cơ 

hội M & A. 

4.2. Giao nhận, chuyển phát nhanh, thương mại điện tử 
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Theo Bưu điện Nhà nước Trung Quốc, các công ty chuyển phát nhanh 

của đất nước đã giao tổng cộng 5,7 tỷ bưu kiện vào tháng 3/2020, tăng 17,3% 

so với năm ngoái. 

Trong khi đó, doanh thu kinh doanh của ngành tăng 20% trong tháng 

3/2020 so với cùng kỳ năm trước lên 71,5 tỷ nhân dân tệ (khoảng 10,06 tỷ đô la 

Mỹ) trong tháng. 

Doanh thu kinh doanh tổng hợp trong quý 1/2020 đạt 157,99 tỷ nhân dân 

tệ, dữ liệu cho thấy. 

Được thúc đẩy bởi sự hỗ trợ chính sách và quá trình phục hồi nhanh 

chóng, lĩnh vực này dự kiến sẽ thoát khỏi cái bóng của dịch bệnh vào tháng Tư, 

văn phòng cho biết thêm rằng khối lượng kinh doanh dự kiến sẽ mở rộng 

khoảng 20% trong tháng này. 

Một báo cáo gần đây từ văn phòng chỉ ra rằng khối lượng bưu kiện dự 

kiến sẽ đạt hơn 74 tỷ bưu kiện vào năm 2020, với mức tăng trưởng 18% mỗi 

năm. 

Đại dịch Covid-19 đã gây thêm căng thẳng cho nền kinh tế nói chung 

trên toàn ngành công nghiệp và công ty hy vọng khoản đầu tư này sẽ giúp các 

doanh nghiệp tăng tốc quá trình phục hồi. 

Bộ phận đám mây của Alibaba là một trong những doanh nghiệp phát 

triển nhanh nhất. Doanh thu quý 4/2019 tăng 62% lên 10,7 tỷ Nhân dân tệ, lần 

đầu tiên vượt mốc 10 tỷ Nhân dân tệ trong một quý. 

Theo công ty nghiên cứu Canalys cho biết, Alibaba thống trị thị trường 

đám mây Trung Quốc trong quý 4/2019 với 46,4% thị phần, trong khi đó 

Tencent Cloud và Baidu Cloud đã thấy nhu cầu cho các sản phẩm của họ tăng 

đột biến, lần lượt chiếm 18% và 8,8% thị phần. 

Trong quý đầu tiên của năm 2020, bộ phận điện toán đám mây của 

Alibaba cũng đã hỗ trợ chính quyền thành phố Hàng Châu trong việc tạo ra và 

đưa ra một hệ thống theo dõi sức khỏe kỹ thuật số nhằm đánh giá mức độ phơi 
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nhiễm của Covid-19 với các mã màu đỏ, vàng và xanh lục. Hệ thống này sau 

đó đã được triển khai trên toàn quốc.  

Trung Quốc đã xây dựng 406.000 bộ hộp chuyển phát nhanh thông minh 

trong những năm gần đây khi mô hình giao hàng tự động đã trở thành một xu 

hướng trong ngành bưu chính của đất nước. 

Alataw Pass, một cảng đường sắt lớn ở phía tây bắc Khu tự trị Tân 

Cương của Trung Quốc, đã chứng kiến sự bùng nổ trong xuất khẩu thương mại 

điện tử xuyên biên giới1. 

Trong quý 1/2020, tổng cộng có 287.400 bưu kiện thương mại điện tử, 

trị giá khoảng 520.000 đô la Mỹ, đã được chuyển qua cảng đất liền tới các nước 

EU, bao gồm Bỉ và Đức. 

Alataw Pass ra mắt dịch vụ bán lẻ thương mại điện tử xuyên biên giới 

vào ngày 21/1/2020, xuất khẩu đồ chơi, đồ nội thất, quần áo, nhu yếu phẩm 

hàng ngày và các hàng hóa khác. 

Bưu kiện được vận chuyển bằng tàu qua cảng mất một nửa thời gian vận 

chuyển. Trong thời kỳ phòng chống dịch bệnh, chi phí logistics thấp hơn gần 

70% so với vận tải hàng không. 

Ước tính, hơn 20 triệu bưu kiện thương mại điện tử xuyên biên giới sẽ 

được xuất khẩu sang các nước EU thông qua Alataw Pass trong năm nay. 

Theo Ủy ban Thương mại thành phố Thượng Hải, khối lượng giao dịch 

thương mại điện tử tại Thượng Hải đạt 134,3 tỷ nhân dân tệ (18,94 tỷ đô la 

Mỹ) trong quý đầu tiên, tăng 19,1% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Khối lượng giao dịch tăng bất chấp xu hướng giảm chung trong các lĩnh 

vực kinh tế vì dịch bệnh COVID-19. Thậm chí các nền tảng thương mại điện tử 

đã đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì chuỗi cung ứng hàng hóa khi 

các phương thức giao dịch trực tuyến bị hạn chế.  

                                                           
1
 http://www.xinhuanet.com/english/2020-04/13/c_138972057.htm 

http://www.xinhuanet.com/english/2020-04/13/c_138972057.htm
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Năm 2019, khối lượng giao dịch thương mại điện tử của Thượng Hải đạt 

3,32 nghìn tỷ nhân dân tệ, tăng 14,7% so với năm 2018và chiếm gần 10% tổng 

số của cả nước. 

Lĩnh vực thương mại điện tử của Thượng Hải đã tích hợp ngoại tuyến 

trực tuyến hơn, cung cấp trải nghiệm mua sắm tốt hơn khi một số doanh nghiệp 

và mô hình mới đã xuất hiện. 

Chính quyền thành phố Vũ Hán đã bắt đầu hợp tác với các nền tảng trực 

tuyến để cung cấp các phiếu mua hàng giảm giá tổng cộng 2,3 tỷ nhân dân tệ 

từ ngày 19 tháng 4 đến ngày 31 tháng 7 năm 2020 để kích thích thị trường tiêu 

dùng, trong đó 500 triệu nhân dân tệ từ ngân sách của chính quyền thành phố 

Phần 2. Phân tích chuyên sâu: Covid-19 và những thay đổi trong hợp tác, 

đầu tƣ vào lĩnh vực logistics, hạ tầng trên các tuyến Vành đai- Con đƣờng 

 

Đại dịch Covid-19 tác động đến nền kinh tế nói chung và gây ra sự sụt 

giảm trong đầu tư của Trung Quốc vào các dự án thuộc Sáng kiến Vành đai và 

Con đường. Một số ước tính ban đầu cho thấy thương mại giữa Trung Quốc với 

các nước đối tác trong chiến lược này có thể mất một năm để hồi phục. 

Nhưng tác động của cuộc khủng hoảng Covid-19 đối với mối quan hệ 

kinh tế của Trung Quốc với các quốc gia tham gia chương trình phát triển cơ sở 

hạ tầng đầy được đánh giá cụ thể như thế nào? 

Theo số liệu từ Bộ thương mại Trung Quốc, giá trị ngoại thương của 

Trung Quốc trong quý đầu năm 2020 đã giảm 6,4% mỗi năm. Thương mại với 

Hoa Kỳ, Châu Âu và Nhật Bản đều giảm trong giai đoạn này, lần lượt là 18,3, 

10,4 và 8,1%. 

Trong khi đó thương mại của Trung Quốc với các quốc gia có vành đai 

và đường bộ tăng 3,2% trong quý 1/2020, mặc dù con số tăng trưởng thấp hơn 

mức 10,8% được báo cáo trong cả năm 2019. 
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Thương mại giữa Trung Quốc với 56 quốc gia trong chiến lược vành đai 

và con đường - nằm trên khắp châu Phi, châu Á, châu Âu và Nam Mỹ - chiếm 

khoảng 30% tổng khối lượng hàng năm, và được dự báo sẽ giảm từ 2 đến 5% 

trong năm nay. 

Sự sụt giảm trong thương mại quý đầu tiên là không thể tránh khỏi 

nhưng đã có dấu hiệu bắt đầu phục hồi khi các hoạt động kinh tế, sản xuất khởi 

động lại, đặc biệt là với các nước Đông Nam Á, Đông Âu và Ả Rập. 

Tổng đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Trung Quốc giảm khoảng 30% 

trong năm nay. Điều này xuất phát từ các yếu tố kết hợp như: căng thẳng kinh 

tế nói chung vì dịch bệnh, sự tăng cường giám sát của cơ quan quản lý đối với 

đầu tư của Trung Quốc vào các thị trường quốc tế lớn và triển vọng kinh tế toàn 

cầu suy yếu sẽ làm giảm nhu cầu đầu tư một cách tự nhiên. 

Sự phát triển của đặc khu kinh tế được xây dựng và vận hành của Trung 

Quốc tại thị trấn Sihanoukville của Campuchia được cho là đã chậm lại, trong 

khi các dự án cơ sở hạ tầng ở Bangladesh, bao gồm nhà máy nhiệt điện than 

Payra, đã bị đình hoãn. 

Việc giảm vốn và lao động từ Trung Quốc có thể làm phức tạp các dự án 

khác cho đối tác chính trong chiến lược này, như Pakistan, nơi có các dự án cơ 

sở hạ tầng trị giá hàng chục tỷ đô la Mỹ, và được Trung Quốc tài trợ và xây 

dựng phần lớn. Pakistan yêu cầu Trung Quốc gia hạn 10 năm cho thời gian trả 

nợ cho khoản vay trị giá 30 tỷ USD được sử dụng để tài trợ cho việc phát triển 

các dự án cơ sở hạ tầng. 

Đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc đã giảm dần từ mức đỉnh trong 

năm 2016, chủ yếu là do chính sách kiểm soát chất lượng dòng vốn. Năm 

ngoái, khoản đầu tư trực tiếp của các công ty và tổ chức Trung Quốc không 

phải là ngân hàng ở các quốc gia trong chiến lược Vành đai- Con đường đã 

giảm 3,8% so với năm 2018 xuống còn 15 tỷ USD, với phần lớn tiền sẽ được 

chuyển đến các nước Nam và Đông Nam Á. 
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Đại dịch Covid-19 đã khiến các nhà đầu tư Trung Quốc lo lắng về việc 

đưa tiền của họ vào các quốc gia nơi các biện pháp kiểm soát dịch bệnh ngày 

càng nghiêm ngặt, mặc dù việc tạm dừng hoạt động sẽ giúp tất cả các bên có 

thời gian đánh giá lại các vấn đề. Kinh nghiệm trong quá khứ dọc theo vành đai 

và con đường đã mang lại nhiều bài học cho cả Trung Quốc và các đối tác, và 

buộc họ phải bình tĩnh suy nghĩ về lợi ích của chính họ.  

Chiến lược hậu đại dịch Covid-19 của Trung Quốc đối với tuyến vành 

đai và con đường ở châu Âu có thể bao gồm việc chuyển sang đầu tư vào các 

dự án cơ sở hạ tầng cao cấp như cảng và sân bay. Theo đó, các nhà đầu tư có 

thể hợp tác với các nhà cung cấp vận tải và logistics hơn là đầu tư trực tiếp. 


