
BẢN ĐỒ THƯƠNG MẠI
Công cụ phân tích thương mại trực tuyến
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Giới thiệu

• Một nhà XK dứa muốn tìm kiếm thêm khách hàng. Nên tìm kiếm và lựa chọn 

nước nào? 

• Một nhà XK giày cần tìm hiểu các rào cản thương mại khi XK sang Malaysia ..

• Cơ quan về thương mại cần xác định những nước XK lớn nhất vào Đức ..

• Bạn có thể nhập khẩu linh kiện ô tô từ thị trường nào? Ai là nhà cung ứng lớn 

nhất trong khu vực? 

• Trao đổi thương mại giữa nước bạn với Hoa Kỳ hiện nay?

Câu trả lời và rất nhiều thông tin khác có thể 

được tìm thấy trên Bản đồ Thương mại!
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Bản đồ Thương mại

• Công cụ trực tuyến cung cấp thông tin về thương mại quốc tế

• Mọi sản phẩm (cấp HS 6 số) và từ phần lớn/mọi nước

• Dựa trên CSDL thương mại lớn nhất trên thế giới

• Giao diện thân thiện, có thể dễ dàng xuất thông tin ra báo cáo

• Tùy biến cao trong phân tích và báo cáo

• Cung cấp các loại biểu đồ minh họa và hỗ trợ phân tích
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Đặc điểm chính

• Dữ liệu từ đâu? 

• Các cơ quan quốc gia (v.d Cục Thống kê Hoa Kỳ), COMTRADE (UNSD) 

• Phạm vi địa lý của Bản đồ Thương mại?

• Thông tin hàng năm của 220+ quốc gia và vùng lãnh thổ (do 170 nước 

cung cấp)

• Sử dụng thông tin từ nước thứ 3 (mirror statistics) cho những nước không 

cung cấp thông tin

• Phạm vi sản phẩm của Bản đồ Thương mại?

• Dựa trên hệ thống Phân loại sản phẩm HS (5,300 sản phẩm cấp HS 6 số)

• Chi tiết hơn nhiều ở dòng thuế quốc gia (~84% TM thế giới)

• Mức độ cập nhật của dữ liệu?

• Hàng năm, quý, tháng

http://comtrade.un.org/


5

Phân loại dữ liệu (1/4) -

Hệ thống phân loại SP Harmonized System (HS) 

• Là cơ sở để thu thập thuế hải quan và phục vụ thống kê TM QT ở 

phần lớn các nước ( (~98% TM TG)

• Được Tổ chức Hải quan Thế giới xây dựng và thực hiện từ 1980s

• Là cơ sở chuyển đổi TM QT

• Các phiên bản HS 1996, HS 2002 và HS 2007

• Dựa trên nguyên tắc cơ bản và hàng hóa được phân loại dựa trên 

đặc tính chứ không phải theo công đoạn sản xuất.
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Phân loại dữ liệu (2/4)

HS-2

HS-4

HS-6

• Hệ thống Harmonized System (HS)

• Là hệ thống phân loại sản phẩm bằng con số 

và là cơ sở phục vụ thống kê TMQT của phần 

lớn các nước. 

• Được hài hòa tới cấp 6 số (HS-6) – Chúng ta 

có thể so sánh dữ liệu HS giữa các nước.

• Được chia thành 3 cấp:

• Cấp 2 số (HS-2): Ngành hàng hóa

• V.d: 09 = cà phê, chè, gia vị

• Cấp 4 số (HS-4): Phân ngành

• V.d: 0902 = Chè tự nhiên hoặc tẩm ướp

• Cấp 6 số (HS-6): Sản phẩm

• V.d: 090210 = Chè xanh (không tẩm ướp/lên 

men)
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Phân loại dữ liệu (3/4)

HS-2

HS-4

HS-6

NTL

• Mã phân loại hàng hóa trong nước 

(National Tariff Lines (NTL) codes)

• Là cấp phân loại hàng hóa dưới HS 6 số

• NTL gồm từ 8 đến 12 số

• Tại sao cần phân loại theo HS và NTL?

• Phân loại theo HS được chuẩn hóa quốc tế

• Phân loại theo NTL không được chuẩn hóa 

quốc tế.

Mỗi nước tự quyết định việc phân loại chi tiết 

hơn so với HS. Do đó, mã NTL có thể khác 

nhau giữa các nước.
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Phân loại dữ liệu (4/4)

Australia

08.04.50.00 Ổi, xoài tươi hoặc sấy khô, măng cụt

Japan

08.04.50.01.1 Xoài, tươi

08.04.50.01.9 Ổi, măng cụt, tươi

United States:

08.04.50.40.40 Xoài, tươi, nếu được NK từ 1/9 đến 31/5 năm sau

08.04.50.60.80 Ổi, măng cụt, tươi nếu được NK từ 1/6 đến 31/8 năm 

sau

08.04.50.80.00 Ổi, xoài và măng cụt, sấy khô

08 Hoa quả và hạt có thể ăn được; vỏ cam/chanh 
hoặc dưa 

08.04 Chà là, vả, dứa, xoài, măng cụt khô hoặc tươi.

08.04.50 ổi, xoài và măng cụt.

HS
(Tiêu chuẩn 

quốc tế)

NTL
(Không 

chuẩn hóa 

QT)
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Bản đồ Thương mại: Thanh công cụ (Menu) (1/2)
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Thanh công cụ (Menu) (2/2)
Hướng thương mại 

(XK/NK)

Lựa chọn nước/

khu vực

Chọn nước đối tác

Lựa chọn SP

Minh họa dữ liệu
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Tìm kiếm cao cấp (1/2)

Theo mã SP

Khi không biết mã SP
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Tìm kiếm cao cấp (2/2)

“Tìm theo thứ 

tự” cho phép 

thể hiện toàn 

bộ hệ thống 

mã HS cho 

đến cấp 6 số 

và mô tả cụ 

thể cho mỗi 

mã
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Quản lý theo nhóm

Tạo nhóm SP hoặc nước phù 

hợp với nhu cầu
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Nếu là SP “Cam tươi”

1. Đánh tên SP

2. Nhấp chuột để lựa chọn mã HS 

Lưu ý:

Nếu không chọn SP/nước nào nghĩa là 

lựa chọn TẤT CẢ các SP/nước

3. Nhấp chuột vào đây để lấy các

chỉ số TM phục vụ phân tích
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Nhập khẩu “cam tươi” – HS HS080510

Thuế suất

Các nước NK

Value
Growth 

rates

Global 

market 

share

Tình hình Xu hướng

Cơ cấu

Quantity Unit Value
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Nhập khẩu “cam tươi” – HS HS080510
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Cạnh tranh để thu hút thị trường: Ba Lan

Tình hình của thị 

trường mục tiêu

Xu hướng của TT 

mục tiêu

Hoạt động của 

nước đối tác

Các nước cạnh tranh tại 

TT mục tiêu
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XK: xác định thị trường hiện nay



19

Dữ liệu TM – theo trình tự thời gian

Những lựa chọn để thể hiện dữ liệu
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Nhập khẩu cam theo mùa của Ba Lan

Xác định tình mùa vụ 

theo số liệu hàng tháng
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Cam NK vào Ba Lan theo mã phân loại SP trong 

nước (NTL)

Ở cấp 8 số
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Các nước XK cam vào Ba Lan

Danh sách các nước XK một SP vào Ba Lan, cấp phân loại SP 

trong nước, đơn vị tấn.

Vd: 08051020: cam tươi ngọt
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Kim ngạch của các nước cạnh tranh XK vào Ba Lan

08051020 – Cam tươi ngọt
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VD: thị trường tiềm năng đối với SP HS080610 - Nho
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Phân tích: theo trình tự thời gian

Xác định tính mùa vụ qua dữ liệu hàng 

tháng/quý
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Phân tích trình tự thời gian theo biểu đồ

Thay đổi 

theo mùa vụ


