
  

0 
 

 

  

CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI BIỂN GEMADEPT 
Địa chỉ: Tầng 20, số 6 Lê Thánh Tôn, P.Bến Nghé, Quận 1, TPHCM 

Điện thoại: (84) 8 38 237 237 

Fax : (84) 8 38 237 238 

Email : mlos@gemadept.com.vn 

Website:          www.gemadeptshipping.vn 

Số 22 BẢN TIN  

HÀNG HẢI VÀ LOGISTICS  

NỘI DUNG 

I. Bản tin hàng hải 

II. Bản tin thị trường 

III. Bản tin xăng dầu 

IV. Bản tin Logistics 

mailto:mlos@gemadept.com.vn
http://www.gemadeptshipping.vn/


 
 

Bản tin M & L Số 22 Page 1  16/03/2022 

 

BẢN TIN QUỐC TẾ 
(VẬN CHUYỂN) Ấn Độ, Nga để tìm kiếm hệ thống thanh toán thay 

thế, tiếp cận vận chuyển cho thương mại: Ấn Độ là một đối t|c thương 
mại lớn của Nga đang cố gắng tiếp tục các hoạt động xuất nhập khẩu song 
phương thông qua c|c c|ch thức v{ phương tiện thay thế trong bối cảnh 
các biện pháp trừng phạt kh|c nhau đối với Moscow do các quốc gia 
phương T}y |p đặt. Khi các hãng tàu lớn trên toàn cầu, chủ yếu thuộc sở 
hữu của phương T}y, đ~ đình chỉ ghé thăm c|c cảng của Nga, hầu như 
ngừng mọi hoạt động thương mại xuất nhập khẩu với Moscow, chính phủ 
Ấn Độ đ~ th{nh lập một ủy ban để giúp c|c thương nh}n Ấn Độ tìm cách 
tiếp cận c|c cơ sở vận chuyển. Vào ngày 7 tháng 3, Tổng cục Vận tải biển 

Ấn Độ đ~ ban h{nh thông b|o về việc thành lập cơ quan bốn th{nh viên, do Gi|m đốc điều hành của Hiệp hội Chủ tàu 
Quốc gia Ấn Độ Anil Devli đứng đầu, cũng sẽ do đại diện của Tổng công ty Vận tải biển điều hành Ấn Độ, Hiệp hội các 
nhà khai thác vận tải đa phương thức của Ấn Độ v{ Liên đo{n c|c hiệp hội giao nhận hàng hóa ở Ấn Độ. Thông b|o đề 
cập rằng ủy ban được thành lập sau cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine và yêu cầu của các tàu thuyền để tiến h{nh thương 
mại xuất nhập khẩu với Moscow. Ủy ban đ~ được yêu cầu tương t|c với các chủ h{ng để tìm tàu phù hợp với yêu cầu 
của họ để tiếp tục giao dịch. Cuộc khủng hoảng trở nên sâu sắc hơn khi Ấn Độ có đội tàu rất nhỏ, chiếm 0,8% trọng tải 
thế giới và không có dịch vụ chuyên chở tiêu chuẩn quốc tế. Hơn nữa, các nhà khai thác chuyên tuyến của Nga đang 
không thực hiện được các chuyến đi do c|c lệnh trừng phạt nghiêm ngặt. Nhiều cảng toàn cầu không cho phép các tàu 
của Nga vào và nhiều tàu của nước này bị mắc kẹt ở nhiều điểm khác nhau, bao gồm cả Biển Đen v{ Biển Azov do bị 
phong tỏa.Trong bối cảnh gi| cước vận tải từ Ấn Độ đang tăng cao v{ c|c nh{ xuất khẩu và nhập khẩu lo ngại nó có thể 
tăng vọt sớm nếu tình hình chiến tranh và các lệnh trừng phạt kéo d{i. Trong khi đó, ủy ban đ~ quyết định họp ba tuần 
một tuần để tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng tàu. Ấn Độ có kim ngạch thương mại h{ng năm l{ 8 tỷ USD với Nga, 
trong đó nhập khẩu là khoảng 5,5 tỷ USD với nhập khẩu được điều chỉnh bởi dầu v{ kim cương trong khi c|c mặt hàng 
xuất khẩu h{ng đầu l{ dược phẩm v{ m|y móc. Hơn nữa, Ấn Độ v{ Nga đang đ{m ph|n về việc tung ra một hệ thống 
thanh toán thay thế tr|nh SWIFT, điều n{y đ~ chặn nhiều ngân hàng Nga khỏi hệ thống nhắn tin của họ, ngăn chặn 
chuyển tiền, nơi c|c ng}n h{ng của hai nước sẽ giao dịch Rupee và Ruble dựa trên trao đổi trong ngày của họ. Theo kế 
hoạch, hai ngân hàng Nga - Sberbank và VTB - đ~ được x|c định bởi chính phủ và Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ, qua đó c|c 
giao dịch sẽ được thực hiện đối với các giao dịch xuất nhập khẩu. Các ngân hàng này sẽ chuyển đổi đồng Rupee và 
Ruble th{nh đồng rupee Ấn Độ và tổng số tiền sẽ được gửi vào tài khoản ngân hàng của Ấn Độ, qua đó to{n bộ giao 
dịch song phương sẽ được thực hiện. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng để đưa cơ chế mới đi v{o hoạt động hiện đang 
chờ chính phủ Ấn Độ phê duyệt.. Nguồn: CNN  

Chiến tranh Nga-Ukraine làm gia tăng rủi ro an ninh mạng trong ngành 

vận t i  iển  Theo Cơ quan bảo vệ cơ sở hạ tầng và an ninh mạng Hoa Kỳ 
(CISA), c|c h~ng t{u đang đứng trước nguy cơ bị tấn công mạng tư  Nga hoặc 
các nhóm thân Nga, khi cuộc chie n tranh ơ  Ukraine tiếp tục diễn ra. Cơ quan 
bảo vệ cơ sở hạ tầng và an ninh mạng Hoa Kỳ (US Cybersecurity and 
Infrastructure Security Agency - CISA) đ~ cảnh báo về các cuộc tấn công mạng 
mới từ Nga hoặc các nhóm thân Nga gợi nhớ đến vụ tấn công NotPetya từ các 
tin tặc do Điện Kremlin hậu thuẫn v{o năm 2017. Trong số các nạn nhân của 
cuộc tấn công NotPetya có Maersk v{ APM Terminal, l{m gi|n đoạn hoạt động của họ trong mo  t tua n. Ngoa i ra, co n co  
các nạn nhân khác bao gồm TNT Express, FedEx vơ i tổng thiệt hại ước tính khoảng 10 tỷ USD. Lars Jensen, Gi|m đốc 
điều hành của công ty tư vấn vận tải biển Vespucci Maritime, nói với Container News rằng bất kỳ cuộc tấn công mạng 
nào nhằm vào một hãng tàu hoặc nhà khai thác cảng hiện nay sẽ nghiêm trọng hơn so với thơ i đie m na m 2017, do t  nh 
trạng tắc nghẽn cảng liên tục va  co ng sua t vận ta i bị ha n che . Jensen giải th  ch,  Trươ c đa y, ta c động có thể kiểm soát 
được vì có nhiều công suất dư thư a ở cả các hãng tàu và cảng. Nhưng hie  n nay, vấn đề tắc nghẽn của chuỗi cung ứng 
đang die n ra co  ngh  a la  kho ng co  t  nh trạng dư thừa công suất. Do đó, một hãng tàu hoặc một cảng lớn bi  ta n co ng sẽ 
có t|c động lớn đến chuỗi cung ứng”. Mặc dù việc bảo vệ an ninh mạng tốt l{ chìa khóa để chống lại sự tấn công của tin 
ta  c, nhưng đa y kho ng phải l{ điều có thể thực hiện trong ngắn hạn, Jensen cho biết thêm,  Điều n{y cũng giống như 
trong tất cả các ngành công nghiệp kh|c. Đ}y không phải l{ điều bạn có thể làm trong một sớm một chiều vì nó là một 
quá trình dài không chỉ liên quan đến co ng nghe   tho ng tin ma  co n lie n quan đến các quy trình kinh doanh và hành vi 
của mọi người trong co ng ty”. HMM la  mo  t ha ng ta u ha ng đầu của Hàn Quốc đ~ bị tấn công mạng vào hệ thống email 
của họ va o tha ng 6 na m ro i, đa  no i với Container News rằng ha ng đang theo do i t  nh h  nh ở Ukraine v{ đảm bảo tính 
liên tục của chuỗi cung ứng cho kh|ch h{ng. Người phát ngôn của HMM cho biết:  Do mối đe dọa tấn công mạng đối 
với c|c công ty gia tăng trong những tuần gần đ}y, HMM đ~ tăng cường các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ hệ thống 
co ng nghe   tho ng tin va  tho ng tin của kh|ch h{ng, đồng thời tiến hành giám sát 24 giờ bằng cách nâng cao mức độ cảnh 
gi|c trước các cuộc tấn công mạng”. Ngo{i ra, nh{ ph}n tích chính của Xeneta, Peter Sand, nói với Container News rằng 
xung đột Nga-Ukraine l{m tăng nguy cơ tấn công mạng đối với tất cả các công ty có quan điểm chống Nga. Ông chỉ ra 
rằng  nếu co ng ty na o kho ng giữ th|i độ trung lập hoặc ủng hộ Nga - giống như một số ha ng ta u kho ng ghe  ca c cảng 
của Nga nữa, thì sẽ có nguy cơ cao bị các nhóm hacker thân Nga tấn công.” Nguồn: Phaata 
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(CẢNG) Năng lực c ng bị mất gây tổn hại kinh tế cho các quốc gia 

đang phát triển nhỏ hơn và c n trở sự phục hồi sau đại dịch: Báo 
c|o MDS Transmodal (MDST) đ~ tiết lộ mức độ hạn chế năng lực do các 
chuyến ghé cảng theo lịch trình bị các tuyến container bỏ qua và bỏ 
trống trong năm 2021. Song song đó, một số khu vực sẽ chịu t|c động 
kinh tế cản trở sự phục hồi sau đại dịch, theo báo cáo. Nghiên cứu MDST 
do Diễn đ{n Chủ hàng Toàn cầu (GSF) ủy quyền cho thấy các cảng toàn 
cầu đ~ mất hơn một phần ba năng lực vận chuyển container dự kiến 
trong năm ngo|i, g}y ra sự chậm trễ v{ gi|n đoạn cho các chủ hàng và 
gây tổn hại kinh tế cho một số quốc gia đang ph|t triển nhỏ hơn. MDST 
giải thích trong báo cáo của mình: "Sức chứa bị mất l{ thước đo tổng số 
vị trí tàu container dự kiến sẽ có sẵn tại cảng nhưng không th{nh hiện 
thực do cảng bị bỏ qua hoặc toàn bộ tuyến tàu bị bỏ trống", MDST giải 
thích trong báo cáo của mình. Các cảng Colombo ở Sri Lanka) và Piraeus 
ở Hy Lạp đ~ bị ảnh hưởng đặc biệt nặng nề, với khoảng 40% công suất 
container dự kiến sẽ không cập cảng trong quý cuối cùng của năm 2021, 
so với trước Covid mức từ 15-20%. Ngoài ra, tại khu vực Châu Âu, Vùng 
Vịnh và Tiểu lục địa Ấn Độ (ISC), Felixstowe (Anh) và Jebel Ali (UAE) 
không đạt được khoảng 1/3 công suất dự kiến. Tại Châu Á Thái Bình 
Dương, hình ảnh được báo cáo cho thấy mức công suất tương tự bị mất 
với cảng Klang ở Malaysia thiếu hụt 40% và Melbourne ở Úc và Tauranga ở New Zealand giảm khoảng 1/3 công suất 
container dự kiến tro ng nửa cuối năm. năm 2021. Năm 2019, lượng khách vắng mặt trung bình tại các cảng n{y đạt từ 
10 đến 15% công suất dự kiến.  Khi chúng tôi ph}n tích năng lực cung cấp của các hãng tàu, hai yếu tố chính cần được 
xem xét: 1. ý định ghé (hoặc không) tại một cảng nhất định và 2. các cảng ghé thực sự được thực hiện,” cố vấn cấp cao 
Antonella Teodoro của MDST giải thích .  Nhìn v{o số liệu từ Q1 2019 trở đi, chúng tôi nhận thấy rằng c|c h~ng đ~ 
giảm công suất theo lịch trình cung cấp cho một số cảng nhưng cũng giảm công suất cung cấp thực tế. Những cắt giảm 
n{y đ~ dẫn đến việc suy giảm kết nối với một số quốc gia mất kết nối trực tiếp. " Hầu hết các tàu dự kiến đ~ được lấp 
đầy bởi c|c container được thu gom tại các cảng được gọi trước đó trên tuyến. Thật vậy, quyết định bỏ qua một cảng 
thường được đưa ra vì không còn chỗ trên t{u để lấy thêm, hoặc quá ít chỗ trống để thực hiện cuộc gọi không kinh tế. 
Kết quả là, sự suy giảm mức độ dịch vụ có sẵn cho các chủ hàng tại các cảng bị ảnh hưởng, và ở vùng nội địa, họ phục 
vụ trong thời gian n{y l{ đ|ng kể, và nhiều hơn l{ sự bất tiện khi phải đợi chuyến tàu tiếp theo. James Hookham, Tổng 
thư ký GSF nhận xét:  C|c chuyến ghé cảng bị bỏ qua có nhiều t|c động đối với các chủ h{ng.  Họ tạo ra áp lực tăng gi| 
tại địa phương đối với gi| cước vận chuyển, khi c|c đại lý hãng t{u 'đấu giá' các chỗ trống trên các tàu ghé cảng. Các 
chủ h{ng cũng phải đối mặt với các khoản phụ phí bất ngờ cho việc xếp dỡ v{ lưu giữ các container bị chậm trễ. Tệ hại 
hơn l{ ảnh hưởng rộng lớn hơn đối với các nền kinh tế quốc gia, đặc biệt là các nền kinh tế của các quốc gia đang ph|t 
triển mất cơ hội cung cấp hàng xuất khẩu của họ và cản trở sự phục hồi của nền kinh tế của họ trước t|c động của các 
cuộc đóng cửa và hạn chế Covid ” Hookham tiếp tục nói thêm rằng  C|c cảng phụ thuộc vào các tàu trên tuyến Á-Âu đ~ 
bị ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng, l{m tăng thêm |p lực lên các nền kinh tế địa phương khi họ phải vật lộn để phục 
hồi sau những ảnh hưởng của đại dịch toàn cầu. Những thay đổi về lịch trình như vậy biến thành công suất tổng hợp 
khổng lồ bị mất vào tay các nhà xuất nhập khẩu ”. Ông kết luận,  C|c cảng bị bỏ qua và các chuyến bỏ trống rõ r{ng đ~ 
trở thành trọng t}m trong c|ch c|c h~ng t{u đang quản lý năng lực của c|c đội t{u được sử dụng nhiều của họ. Do áp 
lực do đại dịch Covid-19 dễ dàng gây ra, GSF sẽ giám sát việc khôi phục khả năng dự đo|n dịch vụ cho các chủ hàng tại 
các cảng này và các cảng toàn cầu quan trọng kh|c để đảm bảo các lợi ích về độ tin cậy của dịch vụ và tần suất mà các 
hoạt động của liên minh v{ liên minh đ~ hứa được khôi phục ”.."Nguồn: CNN 

 

SIPG và Evergreen hợp tác phát triển trung tâm container 

rỗng: Tập đo{n Quốc tế Cảng Thượng Hải (SIPG) v{ Evergreen đ~ 
ký thỏa thuận liên doanh để phát triển trung tâm container rỗng 
Thượng Hải. Hai bên sẽ cùng phát triển trung tâm container rỗng 
đặt tại Yangshan , Thượng Hải , nhằm n}ng cao hơn nữa khả năng 
phục vụ của cảng Thượng Hải . Sau khi đại dịch Covid-19 bùng nổ , 
nhu cầu sử dụng container phục vụ vận chuyển quốc tế đang thiếu 
hụt. Trung tâm container rỗng Đông Bắc Á tại Thượng Hải nhằm 
mục đích cải thiện hiệu quả luân chuyển container rỗng ở Thượng 
Hải , đồng bằng sông Dương Tử và các khu vực dọc sông , cũng như 
các cảng ở Đông Bắc Á. Dự án mở rộng bãi container hỗ trợ trung 

tâm container rỗng hiện đang được xây dựng , sẽ tăng khả năng ph}n bổ nguồn lực của Yangshan khi hoàn thành. Cảng 
Thượng Hải đ~ khai trương trung t}m vận chuyển container rỗng Đông Bắc Á tại Yangshan v{o năm 2021 v{ đ~ ký 
hợp đồng với h~ng t{u container MSC v{o đầu năm 2022 để thúc đẩy sự phát triển của trung tâm. Nguồn: seatrade-
maritime 
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BẢN TIN TRONG NƯỚC  
Giá xăng dầu neo cao, các doanh nghiệp logistics gặp muôn vàn khó 

khăn  Năm 2022, nhiều hoạt động kinh tế mở cửa, thích ứng với tình hình 
mới nhưng lượng hàng hóa qua cảng biển chưa khởi sắc. Theo Cảng vụ Hàng 
hải TP.HCM, tháng 1, tổng lượng t{u v{o vùng nước cảng biển TP.HCM giảm, 
cụ thể đạt 8.455 lượt (tương đương với 93% so với cùng kỳ năm trước). Qua 
tháng 2, dù có sự tăng trưởng nhẹ nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm 
năng. Theo Hiệp hội Logistics TP.HCM (HLA), chi phí xăng dầu chiếm khoảng 
30 - 35% chi phí hoạt động của doanh nghiệp logistics. Do đó, gi| xăng dầu 
liên tiếp lập đỉnh mới đ~ lập tức g}y t|c động lớn đến các doanh nghiệp 
logistics. Thời gian qua, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics tại TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung 
gặp rất nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid 19 l{m  đứt g~y” chuỗi cung ứng toàn cầu. Không chỉ khó khăn do 
sụt giảm về đơn h{ng, c|c doanh nghiệp logistics còn đối mặt thiếu lụt lực lượng lao động nghiêm trọng. Khảo sát hội 
viên HLA, có thời điểm các doanh nghiệp thiếu hụt 20 - 30% nhân sự. Trong khi đó, chi phí để duy trì hoạt động của 
các doanh nghiệp logistics không ngừng tăng cao khi |p dụng các biện pháp phòng dịch  3 tại chỗ”,  một cung đường, 
hai điểm đến”… Dù vậy, các doanh nghiệp trong ngành logistics vẫn nỗ lực không ngừng nghỉ để giúp dòng lưu chuyển 
h{ng hóa được thông suốt, giảm thiểu t|c động của đứt gãy chuỗi cung ứng do tình hình dịch bệnh Covid 19 gây ra. 
Đầu năm 2022, c|c doanh nghiệp logistics mới bắt đầu có dấu hiệu phục hồi thì lại phải gánh thêm nhiều chi phí như 
cước vận tải biển tiếp tục tăng cao v{ nhất l{ chi phí xăng dầu liên tiếp  lập đỉnh”. Khó khăn chồng chất đang tạo áp lực 
tăng gi| rất lớn lên các doanh nghiệp logistics. Đ|ng nói, hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics đều ký 
hợp đồng với đối tác trong thời gian dài. Muốn điều chỉnh gi| cước cũng cần phải có thời gian đ{m ph|n mất ít nhất 
cũng 5 - 7 ng{y. Trong điều kiện gi| xăng dầu biến động lớn từng tuần như vừa qua, các doanh nghiệp logistics đang 
phải gồng mình lên bù lỗ. Ông Phạm Anh Tuấn, Trưởng ban Truyền thông HLA cho hay: Với thị trường giá nhiên liệu 
được dự báo tiếp tục tăng trong thời gian tới, nguy cơ xảy ra lạm ph|t cao trong năm 2022, c|c doanh nghiệp logistics 
thời gian tới sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong hoạt động. Nếu không có các giải pháp hỗ trợ kịp thời thì việc tăng gi| 
dịch vụ logistics là không tránh khỏi. Điều này không chỉ t|c động gián tiếp lên giá các mặt hàng khác mà còn làm giảm 
sức cạnh tranh đ|ng kể của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh của Việt Nam. Để giảm áp lực tăng gi| đè nặng lên 
vai các doanh nghiệp logistics, hỗ trợ phục hồi sản xuất, Hie  p ho  i Logistics TP.HCM đe  xua t cần miễn giảm một số loại 
thuế phí như phí sử dụng đường bộ đối với xe hoạt động kinh doanh vận tải. Đồng thời, TP.HCM cũng cần xem xét 
hoãn việc thu phí hạ tầng cảng biển áp dụng từ ngày 1/4/2022 tới đ}y. Trước đó tại kỳ họp thứ 23 ngày 9/12/2020, 
HĐND TP.HCM đ~ thông qua Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND về ban hành mức thu phí sử dụng công trình kết cấu 
hạ tầng, công trình dịch vụ tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu, cảng biển trên địa bàn TP với mức phí khá cao. 
Cụ thể, hàng tạm nhập tái xuất, gửi kho ngoại quan, hàng quá cảnh, chuyển khẩu chịu phí 2,2 triệu đồng/container 20 
feet hàng khô và 4,4 triệu đồng/container 40feet. Hàng lỏng, hàng rời không đóng trong container chịu phí 50.000 
đồng/tấn. Với hàng hóa nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu mở tờ khai ngo{i TP.HCM thu 500.000 đồng/container 20feet; 
1 triệu đồng với container 40feet v{ 30.000 đồng một tấn với hàng lỏng, hàng rời không đóng trong container. H{ng 
hóa nhập khẩu, xuất khẩu mở tờ khai tại TP.HCM thu số tiền phí thấp hơn một nửa so với mức trên. Ngoài ra, Hiệp hội 
Logistics TP.HCM cũng kiến nghị c|c cơ quan quản lý chuyên ng{nh tăng cường công tác giám sát nguồn cung, đảm 
bảo không để xảy ra việc cố ý đầu cơ khiến chi phí xăng dầu tăng cao. Tăng năng lực, hiệu quả của công cụ quỹ bình ổn 
xăng dầu, để từng bước điều tiết gi| xăng dầu trên thị trường hiện nay. Bên cạnh đó, cần đầu tư ph|t triển đầu tư cơ sở 
hạ tầng, đa dạng hình thức cung ứng tiến tới xanh ho| để tiết kiệm nhiên liệu và bảo vệ môi trường. Đồng thời, đề xuất 
chính phủ xem xét lại các loại thuế phí, vì theo nhận định của các doanh nghiệp hiện nay, các loại thuế phí đ~ chiếm 38 
- 40% cơ cấu gi| xăng dầu..Nguồn: baogiaothong 

 

Quy hoạch 5 lĩnh vực ngành GTVT đang triển khai thế nào? Vì sao chưa thi 

công xây dựng hai bến số 3, 4 cảng Lạch Huyện? Việc thi công xây dựng hai bến số 
3, 4 cảng Lạch Huyện chưa thể triển khai do vướng mắc liên quan đến thủ tục giao 
đất, giao khu vực biển,… Liên quan đến tiến độ triển khai đầu tư x}y dựng hai bến 
số 3, 4 cảng Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (Lạch Huyện), trao đổi với Báo Giao 
thông chiều nay (15/3), đại diện Công ty CP Cảng Hải Phòng (chủ đầu tư) cho biết, 
sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư, đơn vị đ~ triển 
khai lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập b|o c|o đ|nh gi| t|c động môi trường, thủ 

tục xin thỏa thuận tuyến bến, lập quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 của dự |n. Đến ng{y 29/4/2021, Đại hội đồng cổ 
đông Công ty CP Cảng Hải Phòng đ~ có quyết định phê duyệt dự án, hoàn tất thủ tục chuẩn bị đầu tư. Để thực hiện việc 
triển khai dự án theo kế hoạch, Công ty CP Cảng Hải Phòng đ~ gửi hồ sơ đến c|c cơ quan chức năng để thực hiện các 
thủ tục giao đất, giao khu vực biển và tiến hành một số thủ tục liên quan đế chuẩn bị khởi công xây dựng công trình. 
"Tuy nhiên, đến nay, công tác thi công xây dựng vẫn chưa thể bắt đầu do phạm vi đất, mặt biển quy hoạch của hai bến 
3, 4 tồn tại một số công trình tạm của bến cảng bên cạnh chồng lấn. Trên cơ sở kiến nghị của Công ty CP Cảng Hải 
Phòng, UBND TP Hải Phòng đ~ quyết liệt chỉ đạo cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ xử lý, song, quy trình xử lý các 
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công trình này phải trải qua nhiều cơ quan quản lý chuyên ngành, nhiều thủ tục nên việc bàn giao mặt bằng thi công 
dự án vẫn chưa được hoàn tất. Thời gian khởi công xây dựng hai bến cảng vẫn chưa thể x|c định", đại diện Cảng Hải 
Phòng thông tin. Trước đó, th|ng 5/2021, Công ty CP Cảng Hải Phòng đ~ tổ chức lễ khởi động dự |n đầu tư x}y dựng 
các bến container số 3 và số 4 thuộc Cảng Lạch Huyện. Theo kế hoạch ban đầu, việc thi công dự án sẽ bắt đầu cuối năm 
2021, bến số 3 sẽ ho{n th{nh, đưa v{o sử dụng từ đầu năm 2023. To{n bộ dự án sẽ được ho{n th{nh v{o năm 2025.. 
Nguồn: baogiaothong 

 

Chủ hàng Việt lại “ngồi trên lửa” vì cước vận t i container: 

Chủ hàng Việt Nam liên tục chịu cước phí tăng không loại trừ khả 
năng gi| cước qua tay của nhiều cấp đại lý, có hiện tượng  đục 
nước béo cò". Gi| cước vận tải biển đi c|c chặng Mỹ, ch}u Âu tăng 
lại từ đầu năm v{ dự báo sẽ tiếp tục tăng trong th|ng 3/2022 khiến 
các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam tiếp tục đứng ngồi 
không yên.  Cước vận tải dự b|o tăng lại sau một thời gian giảm 
nhỏ giọt”, một cán bộ Phòng kinh doanh Công ty Hương gia vị Sơn 
Hà thở dài, khi vừa cập nhật thông tin từ các hãng tàu. Vị này cho 
biết, nếu như th|ng 12/2021, gi| cước trên nhiều chặng được điều 
chỉnh giảm khoảng 10%, mỗi container 40 feet trên chặng từ Việt 
Nam đi cảng Miami (Mỹ) l{ 22.000USD, đi New York khoảng 19.500 - 21.000USD, đi ch}u Âu khoảng 15.000USD… thì 
sang đến tháng 1/2022, cước lại  lên đỉnh’. Đến nay, gi| cước đang giảm khoảng 5 - 7% so với tháng 1/2022 (Miami 
xuống 20.000USD, New York khoảng 18.500USD, châu Âu khoảng 14.500USD). Song, đ{ tăng dự kiến sẽ nhanh chóng 
trở lại do gi| xăng dầu thế giới leo thang và tình trạng kẹt cảng, đặc biệt là ở Mỹ vẫn còn. Theo thông báo mới nhất của 
hãng tàu ONE, từ th|ng 3/2022, gi| cước đi ch}u Âu cho mỗi container 20 feet sẽ tăng từ 800 - 1.000USD. Hiện, giá 
cước chặng này khoảng 7.300USD. Đại diện Công ty Hương gia vị Sơn H{ cho biết, ngo{i gi| cước, doanh nghiệp cũng 
gặp khó trong việc đặt chỗ và lấy container rỗng đóng h{ng xuất khẩu.  Trong th|ng 1/2022, khoảng 20% số container 
(20/80 container) của công ty không thể thực hiện kế hoạch vận chuyển do không đặt được chỗ. Hiện, công ty đang có 
một số container hàng nhập từ Brasil nhưng gần 3 tuần nay chưa thể đặt chỗ. Mới tuần trước, công ty đ~ sắp xếp bộ 
phận vận tải chờ 3 ng{y 2 đêm tại một cảng Việt Nam, chịu mất phí ca xe (hơn 2 triệu đồng) nhưng cũng không lấy 
được vỏ container”, vị này thông tin. Sự biến động của gi| cước vận tải biển không ảnh hưởng đến các doanh nghiệp 
xuất hàng theo hình thức b|n CIF (người bán hàng trả toàn bộ chi phí vận chuyển) m{ còn t|c động tiêu cực tới các 
doanh nghiệp bán FOB (nhà phân phối nước ngoài chịu trách nhiệm thuê tàu, trả cước phí). Theo ông Ngô Sỹ Hoài, Phó 
chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Gỗ và Lâm sản VN, hiện mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam đang xuất khẩu 
đi 140 quốc gia, vùng lãnh thổ kh|c nhau. Trong đó, khối lượng xuất sang thị trường Mỹ chiếm khoảng 60%. Tuy 
nhiên, biến động về gi| cước vận tải trong 2 năm trở lại đ}y t|c động rất lớn đến mặt hàng này. Nếu hai năm trước, giá 
cước mỗi container 40 feet đi Mỹ khoảng 4.000 - 5.000USD, hiện đ~ tăng 19.000 - 20.000USD, đi ch}u Âu tăng từ 4.000 
- 5.000USD lên 16.000 - 18.000USD. Hiện, gần như 100% mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ chủ yếu bán giá FOB. Song, giá 
cước tăng cao, thị trường Việt Nam không chỉ mất tính cạnh tranh mà doanh nghiệp cũng không thu được lợi nhuận 
như mong muốn khi phía đối t|c đề nghị giảm giá, chia sẻ rủi ro gi| cước tăng phi m~.  Năm 2021, trị giá xuất khẩu 
mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ đạt 14,8 tỷ USD và 1,1 tỷ lâm sản ngoài gỗ (quế, hồi, m}y tre…), mức tăng trưởng chung 
đạt 19,3%. Nếu không có t|c động xấu từ dịch Covid-19 và giá vận tải, mức tăng trưởng có thể đạt hơn 30%. Dư địa 
xuất khẩu sang Mỹ còn rất lớn, nhưng nếu gi| cước tiếp đ{ tăng phi m~, chủ hàng Mỹ sẽ sớm tìm các thị trường khác có 
cước phí rẻ hơn”, ông Ho{i thông tin. 
 Vỏ container còn tồn nhiều tại c ng biển: Theo ông Hoài, hiện h{ng đi Mỹ rất nhiều, số lượng tàu và container lại 
hạn chế nên có tình trạng mất c}n đối cung - cầu, gi| cước khó giảm. Ngoài ra, tàu hiện cập bến ở các cảng phía Đông, 
phía Tây của Mỹ mất rất nhiều ngày mới giải phóng được nên chi phí vận tải biển tăng cao, đó l{ nguyên nh}n bất khả 
kháng. Thế nhưng việc chủ hàng Việt Nam liên tục chịu cước phí tăng không loại trừ khả năng gi| cước phải qua tay 
của nhiều cấp đại lý, có hiện tượng  đục nước béo cò”, l{m gi|. Ông Ho{ng Hồng Giang, Phó cục trưởng Cục Hàng hải 
VN cho biết, theo số liệu thống kê, gi| cước vận tải biển quốc tế đạt đỉnh v{o th|ng 9/2021 sau đó đ~ giảm. Từ tháng 
1/2022, gi| cước lại có xu thế tăng lên nhưng chưa vượt được đỉnh của năm 2021. Hiện nay có tình trạng khó  đặt 
chỗ” xuất khẩu hàng hóa, lý do là thiếu tàu. Tại Mỹ, các Cảng Log Angeles, Long Beach có tình trạng kẹt cầu cảng. Chính 
sách Zero Covid của Trung Quốc cũng l{m cho tốc độ giải phóng hàng tại các cảng của Trung Quốc thấp, dẫn đến việc 
các tàu phải chờ tại các cảng biển từ 1 - 2 tuần.Tương tự, với các tuyến đi ch}u Âu, Mỹ, t{u cũng phải chờ rất lâu tại 
cảng nên thiếu chỗ, thiếu vỏ container. Theo ông Giang, trong những th|ng đầu năm 2022, lượng hàng xuất khẩu qua 
cảng biển chỉ đạt 704.000 TEU, giảm 4%, trong khi hàng nhập khẩu thông qua tăng đến 14% so với cùng kỳ năm 2021. 
Số lượng container nhập về nhiều hơn so với số lượng container xuất đi khoảng 10%. Không như phản ánh của một số 
doanh việc, hiện các khu vực cảng quan trọng của Việt Nam, số container rỗng tồn vẫn rất lớn. Điển hình, tại TP.HCM, 
cảng Tân Cảng - Cát Lái hiện tồn hơn 3.500 TEU container lạnh rỗng; cảng SP-ITC tồn khoảng 14.000 TEU rỗng. Khu 
vực Cái Mép - Thị Vải hiện cũng hơn 40.000 vỏ container.  C|c doanh nghiệp cần tham khảo nguồn container rỗng hiện 
tại để làm việc với h~ng t{u, giúp qu| trình thông thương h{ng hóa được thuận lợi hơn”, ông Giang khuyến cáo. Nguồn: 
baogiaothong 
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1. THỊ TRƯỜNG THUÊ TÀU CONTAINER TUẦN 10-2022 
 

Chúng ta đang nhìn lại một tuần kh| yên tĩnh trên c|c b{n 

đ{m ph|n thuê tàu. Mọi người vẫn đang tập trung vào tình 
hình rất nghiêm trọng mới nhất ở Ukraine. Các cuộc thảo 
luận đang diễn ra nếu và tình hình hiện tại sẽ ảnh hưởng và 
t|c động như thế n{o đến thị trường container. Cho đến nay, 
chúng ta không thể theo dõi bất kỳ t|c động đ|ng kể n{o đối 
với các tuyến thương mại chính. Một số nh{ khai th|c đ~ bỏ 
qua việc ghé cảng St.Petersburg. Những nhà khai thác khác 
rất có thể sẽ chỉ hoàn thành các cam kết đặt chỗ hiện tại của 
họ v{ giao h{ng hóa đ~ được đặt trước và bỏ qua cảng này 
sau đó. Do đó, trong ngắn hạn, chúng ta cũng không mong 
đợi bất kỳ thay đổi lớn nào với các thị trường ở biển Baltic 
hiện tại.. Nhìn chung, nhu cầu vẫn ổn định và với trọng tải 
sẵn có vẫn còn rất hạn chế, chúng ta sẽ không thấy thay đổi 
trong ngắn hạn. 
Trên 3000 TEU: Tuần không ổn định, hầu như không còn 
trọng tải nào trong thời gian còn lại của năm, c|c vị trí 
chuyển tiếp đang được thảo luận. ZIM được đồn đại l{ đ~ 
thuê định hạn thiết kế thân rộng MV 'Seasmile' (5071 TEU, 
3600 TEU / 14 tấn, không cần cẩu) trong thời gian 36 tháng 
với mức phí riêng. Bên cạnh đó, họ cũng đ~ thuê t{u MV 
'Vela' (4258 TEU, 2800 TEU / 14 tấn, không cần cẩu) trong 
thời hạn 60 tháng với mức phí hàng ngày là 43000 USD. Cả 
hai tàu dự kiến sẽ được giao trong th|ng 2 / th|ng 3 năm 
2023, tức là chỉ trong khoảng thời gian một năm. Không có 
giao dịch n{o được báo cáo trong phân lớp 3500 TEU. 
2000 - 3000 TEU: Chúng ta vẫn thấy một số tàu sẽ hết hợp 
đồng cho thuê định hạn trong những tháng tới. Tuy nhiên, 
Chủ sở hữu khá thoải mái và cảm thấy thoải mái khi ngồi lại, 
chờ đợi và thu lãi. Chúng ta hãy chờ đợi những hướng đi tiếp 
theo trên thị trường. Loại Imabari 1900 cổ điển, MV 'Hong 
Chang Sheng' (2135 TEU, 1600 TEU / 14ts, có cần cẩu) đ~ 
được CU Lines thuê định hạn trong thời gian 3,5 năm với giá 
40000 USD mỗi ngày. 
1000 - 2000 TEU: Thể hiện tính thanh khoản cao nhất về số 
lượng, không có gì ngạc nhiên khi các tàu trung chuyển nhỏ 
là phân khúc hoạt động tích cực nhất trong những ngày này. 
Chúng ta hiểu rằng vẫn còn một số t{u đang được thảo luận. 
Trong số đó, Wan Hai Lines được cho l{ đ~ gia hạn MV 
'Anderson Dragon' (1708 TEU, 1243 TEU / 14ts, không cần 
cẩu) thêm 36 tháng; với mức gi| h{ng ng{y được đồn đại là 
dưới 43000 USD. Một chiếc Topaz 1700 hiện đại đ~ được cho  
thuê định, cũng như một chiếc Wenchong 1700 tiêu chuẩn ở 
châu Á. Chi tiết của các giao dịch này vẫn chưa được tiết lộ. 

 

NHẬN ĐỊNH: Hiện tại,  thị trường cho thuê tàu container vẫn chưa có bất kỳ t|c động đ|ng kể nào do cuộc chiến ở 
Ukraine cho đến nay. Một số tàu trung chuyển đ~ có mặt ở Bắc Âu trong thời gian ngắn khi một số hãng tàu quyết định 
ngừng ghé các cảng của Nga ở Baltic. Nhìn vào các thị trường trung chuyển ở Baltic, chúng ta thấy ít tàu ghé vào 
St.Petersburg hơn trong tuần; Theo số liệu của Alphaliner và AIS, tuần trước đ~ có khoảng 68 tàu với tổng sức tải 
khoảng 14,940 TEU được cập cảng, tuần này chúng ta chỉ thống kê khoảng 40 tàu, với sức tải tổng cộng khoảng 9,430 
TEU. Vì phần lớn đều là các tuyến dịch vụ cố định có tần suất 7 ng{y đều đặn, nên chúng ta có thể thấy một chút rằng 
lượng h{ng hóa đến St.Petersburg đang giảm dần.  . Phải nói rằng, các biện pháp trừng phạt và sự không chắc chắn có 
thể xảy ra đ~ đẩy giá dầu thô lên mức cao lịch sử mới. Tùy thuộc vào loại nhiên liệu và vị trí cung cấp nhiên liệu mà giá 
đ~ tăng khoảng 100-200 USD / tấn trong tuần trong tuần. Với biên giá của VLSFO / HSFO đang tăng hơn nữa, các tàu 
đ~ lắp hệ thống lọc khí thải sớm đang được hưởng lợi nhiều hơn những gì mà những người tham gia thị trường mong 
đợi c|ch đ}y 2-3 năm.  

 

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG TÀU BIỂN 
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2. THỊ TRƯỜNG VẬN CHUYỂN CONTAINER TUẦN 10-2022 
Theo dữ liệu mới nhất của CTS, thương mại container 

đường biển toàn cầu trong th|ng 1 năm 2022 đứng ở mức 
tương đương so với cùng kỳ năm ngo|i v{ cao hơn 4% so 
với th|ng 1 năm 2019 do thương mại vẫn vững chắc sau sự 
tăng trưởng mạnh mẽ được thấy v{o năm ngo|i (6% so với 
cùng kỳ năm ngo|i, cao hơn 5% so với mức năm 2019) . 
Trong khi khối lượng container toàn cầu dự kiến sẽ duy trì 
ổn định trong cả năm 2022, tốc độ mở rộng có thể chậm lại 
do một số chi tiêu của người tiêu dùng "chuyển hướng" trở 
lại các dịch vụ và "giảm nhẹ" nhu cầu. Rủi ro đối với triển 
vọng vẫn còn; bao gồm t|c động của lạm ph|t đến hoạt 
động của người tiêu dùng, xu hướng ‘hạ nhiệt’ ở Trung 
Quốc và những t|c động đến nền kinh tế toàn cầu từ cuộc khủng hoảng Nga / Ukraine. Trong bối cảnh thương mại tăng 
trưởng mạnh và gi| cước rất ổn định trên các chặng cao điểm xuyên Th|i Bình Dương v{o năm 2021, c|c t{u container 
nhỏ  trung gian” ng{y c{ng được tái triển khai vào tuyến thương mại để hỗ trợ các yêu cầu về năng lực, đảo ngược xu 
hướng phân tầng trước đ}y. Việc triển khai lại các tàu container 'trung gian' cách xa các tuyến nội địa có nghĩa l{ c|c 
tàu container 'trung chuyển' ngày càng chiếm tỷ trọng trong các tuyến nội địa. Ví dụ, các tàu container từ 3.000 TEU 
trở lên chiếm 28% công suất được triển khai trên tuyến thương mại Nội Á v{o đầu th|ng 3 năm 2022 (Dưới 3.000 
TEU: 72%), giảm từ 36% v{o đầu th|ng 1 năm 2021 v{ 40% v{o thời điểm bắt đầu. của th|ng 1 năm 2020 (dưới 3.000 
TEU: 60%). Bất chấp điều kiện thị trường vận tải container chưa từng có, tốc độ vận hành tàu container ước tính trung 
bình tăng vẫn còn rất hạn chế. Tốc độ trung bình trong năm 2021 cao hơn 2,2% so với cùng kỳ năm ngo|i, mặc dù chỉ 
bằng mức của năm 2019 v{ vẫn thấp hơn 24% so với tốc độ trung bình năm 2008. V{o đầu th|ng 3 năm 2022, tốc độ 
vận hành trung bình theo năm thấp hơn 1% so với mức trung bình năm 2021 , bất chấp điều kiện thị trường vận tải và 
thuê tàu tiếp tục khắc nghiệt.Nguồn: Clarksons Shipbroking  

 

3. HOẠT ĐỘNG ĐÓNG MỚI TUẦN 10-2022 
 

Tuần n{y, CMA CGM đ~ x|c nhận đ~ gia hạn đơn đặt 

hàng container nhiên liệu kép LNG của họ tại Samsung 
hồi đầu tháng cho các tàu 4 + 3 x 7.300 TEU, giao hàng 
cơ sở từ 2H 2024 và giá hợp đồng ước tính là 123,8 triệu 
USD / t{u. Điều n{y đưa danh s|ch đặt hàng của CMA 
CGM tại Samsung lên tổng số 10 tàu nhiên liệu kép 7.300 
TEU LNG và lên tổng số đơn đặt h{ng l{ 42 t{u, trong đó 
có 32 tàu sử dụng nhiên liệu kép LNG tại 5 nhà máy 
đóng t{u, không tính mua lại. Đơn đặt h{ng PIL được báo 
c|o trước đ}y tại CSSC Jiangnan thực tế là 4 x 14.000 
TEU LNG nhiên liệu kép, dự kiến sẽ giao chai chiếc vào cuối năm 2024 v{ hai chiếc sẽ được giao v{o đầu năm 2025 với 
gi| ước tính là 160 triệu USD cho mỗi tàu. Chúng ta hiểu rằng một số - giai đoạn đầu - các dự |n đóng mới đ~ bị tạm 
dừng do Nga x}m lược Ukraine trong khi những dự án kh|c đang tiến triển thì phải được thảo luận và xác nhận lại. Nói 
cách khác, chúng ta không thấy t|c động tiêu cực n{o đến việc định gi| m{ ngược lại vì sự gia tăng gi| h{ng hóa v{ 
năng lượng cuối cùng sẽ dẫn đến việc tăng gi| hơn nữa cho c|c nh{ m|y đóng tàu.  
 

4. HOẠT ĐỘNG MUA BÁN TÀU CŨ TUẦN 10-2022 

Thị trường mua b|n t{u cũ tiếp tục hoạt động lành mạnh, 

tuy nhiên tuần n{y chúng ta đ~ thấy những dấu hiệu do dự 
đầu tiên do cuộc chiến ở Ukraine, câu hỏi lớn đặt ra là cuộc 
chiến này sẽ t|c động như thế n{o đến thị trường 
container v{ đặc biệt là nền kinh tế châu Âu và toàn cầu. 
C|c t{u không được săn đón rầm rộ như chúng ta đ~ thấy 
trong nhiều th|ng qua v{ cũng không cạnh tranh gay gắt 
như những tuần trước. Điều đó nói rằng, chúng ta không 
thấy dấu hiệu nào cho thấy thị trường suy yếu, mà chỉ là 
các Hãng tàu Châu Âu (những người mua chính) cần đ|nh 
giá tình hình - và một số tàu vẫn đang được đ{m ph|n, có 

khả năng sẽ được bán. 
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  TUẦN 10/2022 
 

  Giá Xăng Dầu Thế Giới:  

Trên thị trường thế giới, gi| dầu thô tiếp tục tăng mạnh khoảng 3% trong 

phiên giao dịch s|ng ng{y 12/3 nhưng đ|nh dấu tuần giảm mạnh nhất kể 
từ th|ng 11/2021, vì c|c nh{ giao dịch đ|nh gi| khả năng thay đổi của 
triển vọng nguồn cung. Gi| dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng 3% lên 
109,2 USD/thùng v{o lúc 7h00 (giờ Việt Nam) ng{y 12/3. Gi| dầu thô 
Brent giao th|ng 5 cũng tăng 2,83% lên 112,42 USD/thùng. Gi| dầu thô 
tăng trở lại hơn 3% trong phiên giao dịch ng{y thứ S|u (11/3), nhưng ghi 
nhận tuần giảm s}u nhất kể từ th|ng 11 năm ngo|i, vì c|c nh{ giao dịch 
đ|nh gi| tiềm năng cải thiện của triển vọng nguồn cung, vốn bị gi|n đoạn 
bởi cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Gi| dầu thô đ~ tăng vọt kể từ sau khi 
cuộc tranh chấp nổ ra, m{ Moscow gọi l{ hoạt động qu}n sự đặc biệt. Tuần 
n{y, gi| hai loại dầu Brent v{ WTI giao sau đ~ lên mức cao nhất kể từ năm 
2008, sau đó giảm mạnh khi một số nước sản xuất b|o hiệu họ có thể tăng 
nguồn cung. Hôm 11/3, lo ngại về nguồn cung gia tăng khi c|c cuộc đ{m 
ph|n nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nh}n Iran 2015 đối mặt với nguy cơ 
sụp đổ, sau khi yêu cầu của Nga v{o phút chót buộc c|c cường quốc thế 
giới phải tạm dừng đ{m ph|n. Chốt phiên giao dịch, gi| dầu Brent giao sau 
tăng 3,1% lên 112,67 USD/thùng, sau khi chạm mức thấp nhất trong phiên 
l{ 107,13 USD. Gi| dầu thô WTI của Mỹ tăng 3,1%, lên 109,33 USD/thùng. 
Trong phiên có thời điểm gi| xuống còn 104,48 USD. Nh{ ph}n tích 
Giovanni Staunovo của UBS cho biết c|c cuộc đ{m ph|n về thoả thuận với 
Iran đang tạm dừng l{ một yếu tố hỗ trợ thị trường. Ông cũng nói thêm 
rằng những người tham gia thị trường giờ đ}y sẽ theo dõi chặt chẽ dữ liệu 
xuất khẩu của Nga để biết được mức độ (nguồn cung) bị gi|n đoạn.Tổng 
thống Mỹ Joe Biden cho biết c|c nước công nghiệp ph|t triển G7 sẽ thu hồi 
quy chế thương mại tối huệ quốc với Nga, đồng thời công bố lệnh cấm của 
nền kinh tế h{ng đầu thế giới đối với hải sản, rượu v{ kim cương của Nga. 
Cũng trong tuần n{y, xung đột Nga - Ukraine đ~ khiến Mỹ v{ nhiều h~ng 
dầu phương T}y ngừng mua dầu của Nga. Đ~ có cuộc thảo luận về việc bổ 
sung nguồn cung tiềm năng từ Iran, Venezuela v{ C|c Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), theo Reuters.Tuy 
nhiên, nh{ ph}n tích Vivek Dhar của Commonwealth Bank cho biết trong ngắn hạn, nguồn cung thiếu hụt khó có thể 
được lấp đầy bởi sản lượng tăng thêm từ c|c th{nh viên của OPEC v{ c|c đồng minh, còn được gọi l{ OPEC+, do Nga l{ 
một phần của nhóm.Tuần tới, ông Staunovo cho hay trọng t}m sẽ chuyển sang c|c b|o c|o thị trường dầu từ Cơ quan 
Quản lý Năng lượng Quốc tế (IEA) v{ Tổ chức C|c nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC). Trước đó cả hai đều cho thấy thị 
trường sẽ dư cung trong năm nay.  

 

Giá Xăng Dầu Trong Nước:  
  
Chiều ngày 11/3, Liên Bộ Công Thương - T{i chính điều h{nh gi| xăng dầu. Theo đó, sau khi thực hiện việc trích lập và 

chi sử dụng quỹ Bình ổn, giá bán các mặt h{ng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau: 
 

Xăng/Dầu Thay đổi Giá không cao hơn 

Xăng E5RON92 
+ 2.908 đồng/lít 

28.985 đồng/lít 

Xăng RON95-III 
+ 2.990 đồng/lít 

29.824 đồng/lít 

Dầu diesel 0.05S 
+ 3.958 đồng/lít 

25.268 đồng/lít 

Dầu hỏa 
+ 3.940 đồng/lít 

23.918 đồng/lít 

Dầu mazut 180CST 3.5S 
+ 2.519 đồng/kg 

20.987 đồng/kg 

 

Mức giá này có hiệu lực từ 15h ngày 11/3. Như vậy, giá xăng dầu đã tăng 7 phiên liên tiếp, đưa mặt hàng này lên mức cao kỷ 

lục trong nhiều năm. Nguồn:  Tố Tố 

BẢN TIN XĂNG DẦU 
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TIN TỨC:  
Độ tin cậy của lịch trình vận t i container gi m thấp 

kỷ lục trong tháng 1 năm 2022  Độ tin cậy của lịch tr  nh 
cu a ca c ha ng ta u container trong tha ng 1 na m 2022 lại 
giảm tie p 0,9 điểm phần tra m so vơ i tha ng trươ c đo  xuống 
mư c 30,9%. Đa y la  mức thấp ky  lu c kể từ khi Sea-
Intelligence bắt đầu đo lường va o na m 2011. Sea-
Intelligence đa  co ng bo  ba o ca o số 126 ve  hiệu suất va  n ta i 
container toàn cầu (Global Liner Performance - GLP), với 
số liệu về độ tin cậy của lịch trình cho đến he t tha ng 1 na m 
2022. Sea-Intelligence đa  dư a tre n so  lie  u ve  độ tin cậy của 
lịch trình trên 34 tuyến va  n chuye n thương mại khác nhau 
cu a hơn 60 ha ng vận tải container tre n toa n ca u. Theo ba o 

ca o na y cu a Sea-Intelligence, độ tin cậy của lịch tr  nh trong tha ng 1 na m 2022 lại giảm tie p 0,9 điểm phần tra m so vơ i 
tha ng trươ c đo  xuống mư c 30,9%. Đa y la  mức độ tin cậy lịch trình toàn cầu thấp nhất từ trước đến nay kể từ khi Sea-
Intelligence bắt đầu đo lường va o na m 2011. So vơ i cu ng ky  na m trươ c, theo Sea-Intelligence: "độ tin cậy của lịch trình 
đ~ giảm -3,8 điểm phần trăm. Mặc dù độ tin cậy về lịch trình thấp kể từ tháng 1 năm 2021, không có nhiều biến động, 
với điểm số toàn cầu chủ yếu nằm trong khoảng 30% -40%. Thời gian trễ tàu trung bình giảm nhẹ xuống còn 7,38 
ng{y, đ}y l{ th|ng thứ sáu liên tiếp có con số chậm trễ tre n 7 nga y". Cu ng theo ba o ca o na y, Sea-Intelligence ch   ra 
ra ng: "Maersk một lần nữa lại là hãng vận chuyển đ|ng tin cậy nhất trong top 14 v{o th|ng 1 năm 2022, với độ tin cậy 
của lịch trình là 46,9%". Tiếp theo là Hamburg Süd với 42,8%. MSC v{ HMM có độ tin cậy lịch trình từ 30% -40% va  co  
sáu ha ng ta u kha c co  độ tin cậy lịch tr  nh trong khoa ng la  20% -30%.  Bốn ha ng ta u container co n lại có độ tin cậy lịch 
trình dưới 20%, trong đo  ha ng ta u Evergreen đươ c ghi nhận vơ i đo   tin cậy lịch trình thấp nhất trong tha ng 1 na m 
2022, ch   ơ  mư c 15,0%, theo Sea-Intelligence. Trong tha ng 1 na m 2022, co  mười ha ng ta u đa  ghi nhận sự cải thiện về 
độ tin cậy lịch tr  nh theo tha ng, va  na m ha ng ta u ghi nhận sự cải thiện về độ tin cậy của lịch tr  nh theo na m. Tuy nhie n, 
co  ba ha ng ta u đa  ghi nhận mức giảm đo   tin ca  y li ch tr  nh ha ng na m đe n hai chữ số, theo Sea-Intelligence.. Nguồn: Sea-
Intelligence.com 
 

Các c ng lớn của Trung Quốc s n lượng container tăng 

18,1% vào cuối tháng 2: Sản lượng container tại 8 cảng 
lớn của Trung Quốc tăng 18,1% so với cùng kỳ năm ngo|i 
vào cuối tháng 2 do các nhà máy hoạt động trở lại sau Tết 
Nguyên đ|n. Khối lượng container xuất khẩu tăng 26,7% 
trong khi khối lượng nội địa giảm 2% vào cuối tháng 2. 
Trong đó , cảng Thượng Hải , Ningbo-Zhoushan và Xiamen 
đạt mức tăng trưởng hơn 30%. Sản lượng hàng hóa thông 
qua các cảng đầu mối ven biển tăng 10,2% trong khi sản 
lượng h{ng hóa thương mại quốc tế tăng 2,1%. C|c chuyến 
hàng dầu thô tại các cảng lớn ven biển giảm 7,4% so với 
cùng kỳ năm ngo|i trong khi lượng hàng tồn kho tại cảng cũng giảm 1,2%. Các lô hàng quặng kim loại tại các cảng lớn 
của Trung Quốc tăng 7,2% , trong đó cảng Ningbo-Zhoushan đạt mức tăng trưởng hơn 30%. V{o cuối th|ng Hai , lượng 
hàng hóa thông qua v{ lượng container tại ba cảng sông Dương Tử lớn l{ Nam Kinh , Vũ H|n v{ Trùng Kh|nh , lần lượt  
tăng 19,9% v{ 13,2% . Trong cả tháng 2 , sản lượng hàng hóa thông qua các cảng lớn ven biển Trung Quốc tăng 2,5% 
so với cùng kỳ năm ngo|i , trong khi lượng container tại 8 cảng chính tăng 2,8%.. Nguồn: seatrade-maritime 
 

COSCO ra mắt tuyến dịch vụ vận chuyển nhanh hàng ngày mới 

giữa Yantian và Hồng Kông: COSCO Shipping đ~ thông b|o về việc 
bắt đầu tuyến mới giữa Yantian và Hồng Kông để vận chuyển hàng 
hóa đến Hồng Kông. COSCO Shipping đ~ chính thức bắt đầu tuyến 
dịch vụ vận chuyển nhanh hàng ngày mới giữa các cảng lớn của Châu 
Á ở Yantian và Hồng Kông. Tuyến mới ra mắt vào ngày 1 tháng 3, khi 
chiếc s{ lan đầu tiên, tổng trọng lượng 748 tấn và chở 1,65 triệu chất 
thử axit nucleic và các nguồn cung cấp quan trọng kh|c để kiểm soát 
đại dịch và sinh kế của người dân, rời Bến cảng container quốc tế 
Yantian ở Thâm Quyến đến Hồng Kông. COSCO cho biết:  Để giúp 

Hồng Kông chống lại vi rút, lô thuốc thử xét nghiệm axit nucleic này hiện là lô hàng y tế phòng chống đại dịch lớn nhất 
được gửi đến Hồng Kông qua Yantian,” COSCO cho biết trong tuyên bố của mình. Nguồn: CNN 
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Hapag-Lloyd cập nhật xoay vòng trên dịch vụ AL6: Hapag-Lloyd 

đ~ thông b|o tạm ngừng c|c đặt chỗ mới từ Ch}u Âu v{ Địa Trung 
Hải đến Tây Phi. Hapag-Lloyd sẽ sửa đổi vòng quay của tuyến 
Atlantic Loop 6 (AL6) nối Địa Trung Hải và Hoa Kỳ để cải thiện độ tin 
cậy của lịch trình, có hiệu lực từ th|ng Năm. H~ng vận tải biển Đức 
cho biết tuyến sẽ bỏ qua các cảng của Hoa Kỳ theo mô hình hai tuần 
một lần, với cấu trúc như sau: Tuần đầu tiên: tuyến sẽ bao gồm tất cả 
các cảng Địa Trung Hải trong tuyến: Algeciras (Tây Ban Nha), 
Livorno (Ý), Genoa (Ý), Fos-sur-Mer (Pháp), Barcelona (Tây Ban 
Nha), Valencia (Tây Ban Nha). Tại Hoa Kỳ, tuyến sẽ bao gồm các cảng 
Norfolk, Savannah và Miami, trong khi New York sẽ bị bỏ qua. Tuần 
thứ hai: tất cả các cảng Địa Trung Hải nói trên sẽ được bảo hiểm và tại Hoa Kỳ, tuyến sẽ chỉ bao phủ New York, bỏ qua 
Norfolk, Savannah v{ Miami. T{u đầu tiên đưa ra sự thay đổi này sẽ là CMA CGM Dalila, sẽ bỏ qua New York. Nguồn: 
CNN 
 

Wan Hai Lines được trao gi i Hãng tàu container của năm 

về thương mại Viễn Đông  Wan Hai Lines đ~ vinh danh giải 
thưởng "Hãng tàu container của năm - Tuyến đường thương 
mại Viễn Đông" do diễn đ{n h{ng hải Bờ Đông (ECMF) 2022 lần 
thứ bảy, đồng thời với Lễ trao giải Ngôi sao phương Đông, được 
tổ chức vào ngày 24 tháng 2 tại Kolkata, Ấn Độ. Các tiêu chí của 
giải thưởng bao gồm khối lượng được xử lý trong lĩnh vực Viễn 
Đông, tăng trưởng h{ng năm, phạm vi tiếp cận toàn cầu, thủ tục 
tài liệu, sự khởi đầu của các dịch vụ mới, tính toàn vẹn của lịch 
trình và sự hài lòng của khách hàng. Kể từ khi khai trương c|c 

tuyến dịch vụ tại Ấn Độ v{o năm 1996, Wan Hai Lines hiện đ~ triển khai tổng cộng 11 tuyến trong lãnh thổ, bao phủ tất 
cả các cảng biển lớn trên khắp bờ biển Ấn Độ, và có kế hoạch mở rộng phạm vi dịch vụ toàn diện hơn. V{o cuối tháng 
3, h~ng t{u Đ{i Loan sẽ bổ sung tuyến CI7, một tuyến mới giữa Trung Quốc, Việt Nam v{ Đông Ấn, nhằm tăng cường 
hơn nữa thương mại giữa ch}u Á v{ Đông Ấn. Nguồn: CNN 

 

 
Đình công vận t i hàng hóa ở Tây Ban Nha, lo ngại gián đoạn 

vận t i container: Một số hiệp hội trong lĩnh vực vận tải ở Tây 
Ban Nha đ~ kêu gọi đình công vô thời hạn kể từ hôm nay (14/3) 
áp dụng trên toàn lãnh thổ nước này. Plataforma Defense Sector 
Transporte, một hiệp hội của Tây Ban Nha do các hãng vận tải 
thành lập nhằm đại diện cho lợi ích của các doanh nghiệp vừa và 
nhỏ trong lĩnh vực vận tải, đ~ thông b|o về một "cuộc đình công 
toàn quốc vô thời hạn đối với tất cả các loại phương tiện giao 
thông" bắt đầu từ ng{y 14/3. Theo c|c phương tiện truyền thông 
địa phương, h{nh động sẽ do các nhà thầu phụ của các công ty hậu 
cần lớn của đất nước thực hiện v{ đ~ được kêu gọi để tố cáo chi 
phí vận h{nh tăng, bao gồm cả nhiên liệu, theo truyền thông địa 
phương. "90% c|c công ty vận tải vừa và nhỏ đang ở trong tình 
trạng kinh tế hoàn toàn phá sản, cũng như điều kiện làm việc hoàn toàn bấp bênh. Hậu quả do tất cả các tài xế làm 
công ăn lương m{ chúng tôi sẽ bảo vệ trong các vụ kiện bắt buộc phải chịu", Plataforma Defense cho biết. Bộ vận 
chuyển ngành. Cuộc đình công dự kiến sẽ ảnh hưởng đến hoạt động di chuyển của c|c container trong nước. Maersk 
cho biết trong một cuộc tư vấn gần đ}y:  Trước cuộc đình công được công bố, việc di chuyển của các container sẽ trở 
thành một thách thức và do những lý do bên ngoài này mà Maersk không kiểm so|t được, kế hoạch vận tải của chúng 
tôi cũng sẽ bị ảnh hưởng”. Nguồn: CNN 
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THỊ TRƯỜNG VẬN CHUYỂN VÀ LOGISTICS QUỐC TẾ TUẦN 10/2022 
 

Tuyến Vận 
Chuyển 

Tình Trạng & Khuyến Nghị 

Châu Á - Bắc 

Mỹ 

(Asia - North 

America) 

 

 Xung đột gi a Nga và  kraine đã khiến giá dầu 

thô tăng lên, đẩy giá nhiên liệu tăng và các chủ 

hàng s  phải chịu thêm phụ phí nhiên liệu tăng 

cao.  

  iá cư c vận chuy n vẫn   mức cao và ch  vẫn 

thiếu hụt trên tuyến  h u  -Bắc Mỹ.  ác 

container đư c vận chuy n chủ yếu v i dịch vụ 

đảm  ảo  premium .  ác  ooking dịch vụ tiêu 

chuẩn r t khan hiếm đư c cung c p   i các hãng 

tàu do thiếu ch .  

 Tình trạng tắc ngh n dự kiến s  tiếp tục tr  nên 

tồi tệ hơn, do thị trường biến động và nh ng b t 

ổn toàn cầu. Sự chậm trễ về lịch trình vẫn còn 

nghiêm trọng đối v i tuyến  h u   -  ắc  ỹ. 

 ác chuyên gia trong ngành dự  áo việc tr  lại 

 ình thường trư c Covid s  m t thêm vài tháng 

đến một năm. Tình trạng tắc ngh n nghiêm 

trọng, hàng hóa tồn đọng đang chờ xu t cảng và 

giá cư c vận chuy n cao đều cho th y rằng chưa 

có biện pháp khôi phục cho nh ng căng thẳng 

hiện tại.  

  ác hãng vận tải và cảng  i n c ng đang chuẩn 

bị cho nh ng gián đoạn tiềm ẩn có th  xảy ra khi 

các h p đồng lao động v i  iên đoàn  ho cảng 

và  ao động Quốc tế Hoa Kỳ (ILWU) hiện tại s  

hết hạn vào tháng 6 này. 

- Giá c  c   n ch y n  Oc an F  igh     iá 

cư c tăng cao và nhu cầu đặt ch  v i dịch vụ đảm 

 ảo  premium  tăng mạnh.  

 

-  h    pac    Thiếu nghiêm trọng 

 

- Thi      con ain     ng    p y con ain     
Thiếu thiết bị nghiêm trọng. 

 

Khuy n ngh :  ác chủ hàng nên tiếp tục đặt 

 ooking trư c ít nh t 4-5 tuần trư c ngày tàu chạy 

dự kiến đ  có cơ hội tốt nh t    n nhắc chuy n đổi 

từ dịch vụ tiêu chuẩn sang dịch vụ đảm  ảo 

 premium .  hủ hàng c n nhắc chọn giao hàng tại 

các cảng đến ven  i n thay vì giao hàng s u trong 

nội địa do sự chậm trễ kết nối gi a các phương 

thức vận chuy n. Trong trường h p  uộc phải giao 

hàng vào  ên trong nội địa thì nên s  dụng các 

hãng tàu có dịch vụ chuy n tải   các cảng khu vực 

phía nam  ờ T y. 

Châu Á - Châu 

Âu 

(Asia - Europe) 

 

 Xung đột gi a Nga và  kraine đã khiến giá dầu 

thô tăng lên, đẩy giá nhiên liệu tăng và các chủ 

hàng s  phải chịu thêm phụ phí nhiên liệu tăng 

cao. 

 Thị trường vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau Tết 

Nguyên đán. Tình trạng khan hiếm ch  đã đư c 

cải thiện   các liên minh hãng tàu. Tuy nhiên, 

các chính sách hạn chế vẫn đư c áp dụng đối các 

yêu cầu đặt ch  theo h p đồng dài hạn.  

  h   ị ảnh hư ng do có nhiều chuyến tàu hủy 

chuyến, làm sụt giảm đáng k  công su t, đặc biệt 

là trong tuần 12.  

 Độ tin cậy của lịch trình là r t th p v i nhiều tàu 

 ị    chuyến và lịch tàu thay đổi. 

- Giá c  c v n chuy n (Ocean Freight):  iá 

cư c vận chuy n vẫn   mức cao nhưng đã giảm 

dần vào tháng 3 do khối lư ng hàng hóa phục hồi 

chậm hơn dự kiến. 

 

- Ch  (space): Thiếu hụt 

 

- Thi t b  container (container equipment): 
Thiếu hụt   t t cả các nư c Châu Á. 

 

Khuy n ngh : Chủ hàng nên đặt ch  (booking) 

trư c ngày tàu chạy dự kiến ít nh t 3-4 tuần. Cân 

nhắc chọn dịch vụ đảm bảo và linh hoạt chọn thiết 

bị thay thế khi cần. 

Bắc Mỹ - Châu 

Á 

(Northern 

America - Asia) 

 

  ố lư ng tàu đến và công su t khả dụng vẫn ổn 

định đối v i các cảng    ờ T y nư c  ỹ.  ông 

su t của các cảng    ờ Đông nư c  ỹ đã cải 

thiện hơn.  

 Tình hình   các cảng  ờ Đông cho th y các hoạt 

động của cảng  avannah đư c cải thiện nhưng 

sự chậm trễ ngày càng gia tăng   xung quanh 

như cảng  harleston và cảng New  ork.  

 Tính toàn vẹn của lịch trình bị suy giảm.  ó 

nhiều chuyến tàu  ị hủy và chậm trễ, đang tạo ra 

nh ng thách thức l n v i ngày tàu cập cảng và 

kh i hành đã đư c thông  áo. 

- Giá c  c v n chuy n (Ocean Freight):   ác 

hãng tàu đã công  ố mức     có gi i hạn và giá đã 

đư c thông  áo áp dụng trong tháng 3.  ột vài 

hãng tàu đã công  ố     áp dụng ngày 1 tháng  .   

- Ch  v n chuy n (space): Ch  ổn định đối v i 

các cảng   bờ T y, và đã đư c cải thiện   các cảng 

bờ Đông nư c Mỹ. 

- Thi t b  container: Tình trạng thiếu hụt thiết bị 

container vẫn đang g y khó khăn cho hàng hóa vận 

chuy n từ trong nội địa nư c Mỹ, riêng tại các 

cảng chính thì đỡ hơn. 

Khuy n ngh : Chủ hàng đặt ch  ( ooking) trư c 

ngày tàu chạy dự kiến ít nh t 4 tuần tr  lên. 

 
Nguồn: Phaata.
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LỊCH TÀU BIỂN,TÀU SÔNG & TRA CỨU CONTAINER- GSC 

 
H~y ghé thăm  website  
http://www.gemadeptshipping.vn/vn/schedule.aspx   của công ty chúng tôi để tham khảo và có nhiều 
hơn một sự lựa chọn cho chuyến hàng của bạn. 
 

THÔNG BÁO 
 
B ng giá niêm yết cước và phụ phí của Gemadept Shipping (GSC) áp dụng từ 01/11/2021. 
Xem tại đ}y >>> 
 

GSC- DOMESTIC SCHEDULE – NEW UPDATED:  
 
Download 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NEd7keYizBPWCtvOZDnEDcdKKdvatZfvadEPzu66

M/edit?usp=sharing       
 

GSC-  BARGES MOVEMENT  - UPDATED  Wk 10/2022. 
 
Download  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/18sQpV4ZQJvhLpn2JzC4c43san9BAj57MdLylfwTE/edi

t?usp=sharing  

 

 

CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI BIỂN GEMADEPT 
Địa chỉ: Tầng 20, số 6 Lê Thánh Tôn, P.Bến Nghé, Quận 1, TPHCM 

Điện thoại: (84) 8 38 237 237 

Fax : (84) 8 38 237 238 

Email : mlos@gemadept.com.vn 

Website:         www.gemadeptshipping.vn 
 

http://www.gemadeptshipping.vn/vn/schedule.aspx
http://www.gemadeptshipping.vn/vn/static.aspx?ID=101
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NEd7keYizBPWCtvOZDnEDcdKKdvatZfvadEPzu66M/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NEd7keYizBPWCtvOZDnEDcdKKdvatZfvadEPzu66M/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/18sQpV4ZQJvhLpn2JzC4c43san9BAj57MdLylfwTE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/18sQpV4ZQJvhLpn2JzC4c43san9BAj57MdLylfwTE/edit?usp=sharing
mailto:mlos@gemadept.com.vn
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