
BẢN ĐỒ THƯƠNG MẠI
Phân tích năng lực thương mại quốc gia



Thương mại của một quốc gia: vai trò?
2

Thương mại quan trong ntn đối với nền kinh tế Sri Lanka?

XK quan trọng ntn đối với nền kinh tế Sri Lanka?

SP XK quan trọng nhất của Sri Lanka là gì?

Thị trường XK của Sri Lanka? Họ có thị trường XK và SP XK đa dạng hay 

tập trung?

Năng lực XK của Sri Lanka?Thị phần? Giá trị? Động lực XK? …

Đối thủ cạnh tranh của Sri Lanka? Phân khúc thị trường?



Tỷ lệ Thương mại/GDP

Đo lường “mức độ mở cửa” hoặc “hội nhập” kinh tế của một nước. Tỷ lệ TM/GDP thể
hiện tổng giá trị thương mại trong nền kinh tế, cho biết mức độ phụ thuộc của DN
trong nước đối với thị trường nước ngoài (XK) và mức cầu trong nước đối với hàng
hóa/dịch vụ NK.

Tỷ lệ TM = (XK + NK) / GDP * 100

Sự tăng lên của con số này theo thời gian cho biết mức độ mở cửa tăng lên của một nước.

Có nhiều cách tình tỷ lệ TM:

•Tỷ lệ XK (XK/GDP)

•Tỷ lệ NK (NK/GDP)

•Tỷ lệ TM cận biên (Mức tăng TM/mức tăng trưởng GDP).
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Hội nhập TM của một quốc gia (%)
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3 nước có tỷ lệ TM cao nhất
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Cán cân Thương mại

Là 1 trong các chỉ số về sức khỏe của 1 nền KT và mối quan hệ với phần còn lại của TG.
Chỉ số thường gặp nhất là “thâm hụt” hoặc “thặng dư” thương mại danh nghĩa. Việc phân
tích cán cân thương mại thường bổ sung thêm thông tin cho tỷ lệ TM/GDP.

Cán cân TM = XK (X) – NK (M)

Cán cân TM thường được tính ở cấp sản phẩm hoặc quốc gia (cán cân TM song 
phương)

VD: Sri Lanka có thâm hụt TM $2.3 tỷ
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Cán cân TM theo ngành của Sri Lanka
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Source:  Trade Map
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Cán cân TM của Sri Lanka với các đối tác TM
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Tổng quan về năng lực TM của 1 quốc gia

• Giá trị XK 2009 và tăng trưởng XK giai đoạn 2005 - 2009

• Giá trị NK 2009 và tăng trưởng NK giai đoạn 2005 - 2009

Lưu ý 1: Thị phần và xếp hạng về XK có thể được làm nổi bật.

• Tăng trưởng tương đối: tăng trưởng của Sri Lanka so với thế giới

• Tăng trưởng tương đối: tăng trưởng của Sri Lanka so với khu vực
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Các SP được thương mại và năng lực

• XK (f.o.b)
▪ Nhóm các SP XK chiếm 80% tổng XK
▪ Nhóm SP XK tăng nhanh nhất giai đoạn 2005 – 2009 (ở cả cấp HS 6 số và 

NTL)
▪ Thay đổi về cơ cấu SP giai đoạn 2005 – 2009. 

Nguồn: Bản đồ TM của ITC: Sự phục hồi TM của các nước kém phát triển nhất năm 2009

• NL (c.i.f)
▪ Nhóm các SP NK chiếm 80% tổng NK
▪ Nhóm SP NK tăng nhanh nhất giai đoạn 2005 – 2009 (ở cả cấp HS 6 số và 

NTL)
▪ Thay đổi về cơ cấu SP giai đoạn 2005 – 2009. 

Nguồn: Bản đồ TM của ITC (HS Rev 2002), hoặc UNSD, CSDL của COMTRADE (SITC Rev. 3)
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Các thị trường XK và nguồn NK

• XK (f.o.b)
▪ Đối tác TM theo giá trị (2009) chiếm 80% tổng XK

▪ Đối tác TM có tốc độ trao đổi TM nhanh nhất giai đoạn 2005 – 2009

▪ Thay đổi về thị trường giai đoạn 2005 – 2009

▪ Tác động của suy giảm kinh tế

• NK (c.i.f)
▪ Đối tác TM theo gia trị (2009) chiến 80% tổng NK

▪ Đối tác TM có tốc độ trao đổi TM nhanh nhất giai đoạn 2005 – 2009

▪ Thay đổi của các nước cung ứng giai đoạn 2005 - 2009

Nguồn: Bản đồ TM của ITC (HS Rev 2002), hoặc UNSD, CSDL của COMTRADE (SITC Rev. 3)
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Sri Lanka: Dữ liệu trực tiếp >< gián tiếp
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Những nước NK từ Sri Lanka – số
liệu do Sri Lanka cung cấp

Những nước NK từ Sri Lanka – số liệu do 

các đối tác TM cung cấp (gián tiếp)

Cả Iran và Syria 

không có trong 
danh sách vì họ
không cung cấp số
liệu cho UN



Tổng quan về năng lực thương 

mại quốc gia
Các bảng – biểu trong Bản đồ TM



Thanh công cụ (Menu)
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Lựa chọn quốc gia/Khu 

vực

Lựa chọn đối tác TM

Lựa chọn SP

Cách thể hiện số liệu



Tìm kiếm nâng cao
15

3 cách tìm kiếm mã SP

Sử dụng lựa chọn này nếu không biết mã SP



Lựa chọn 1 nước
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Chọn tên 1 nước/khu vực, hệ thống đưa ra

danh sách bao gồm những chữ cái đầu

tiên được nhập vào. Click chuột để lựa

chọn. Sau đó lựa chọn “ Chỉ số TM -

Trade Indicators ” hoặc “Dữ liệu theo

trình tự thời gian - Times Series data ”.

Lưu ý: Nếu không lựa chọn nước/khu 

vực, nghĩa là chọn TẤT CẢ các 

nước/SP



Tạo và quản lý nhóm
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Tạo nhóm SP hoặc nước phù hợp nhu 

cầu



Năng lực TM của Sri Lanka so với khu vực
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Tình hình Xu hướng Cơ cấu



Số liệu trực tiếp >< gián tiếp
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Các SP được thương mại và 

tình hình thực hiện
Các bảng, biểu của Bản đồ TM



Trước tiên, HÃY LUÔN 

ĐỌC tên của bảng/biểu

SP được Sri Lanka XK – lĩnh vực (1/2) 21



Xem số liệu cấp HS-

2, 4, 6 số hoặc cấp 

NTL cho nước đó
Chọn ‘TOTAL’ để xem tổng TM của

nước đó với phần còn lại của thế giới

Chọn mã SP để xem số liệu TM với nước

đối tác

22SP được Sri Lanka XK – lĩnh vực(2/2)



XK của Sri Lanka  các lĩnh vực cụ thể (HS6)
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Tình hình Xu hướng Cơ cấu



XK của Sri Lanka – SP cụ thể  (NTL)
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Số liệu hàng tháng ở cấp NTL – Nhập khẩu của Mỹ từ Sri Lanka
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SP XK có tốc độ tăng trưởng hàng năm nhanh nhất của 

Sri Lanka
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Click vào tiêu đề từng 

cột, v.d. ‘Tốc độ tăng về
giá trị và số lượng 2004 

- 2008’



Click để xem số liệu về giá 

trị XK 2009

Lựa chọn các trường tìm kiếm chi tiết

SP XK của Sri Lanka – theo trình tự thời gian
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Click để xem số liệu ở cấp chi tiết nhất



Tăng trưởng về SP XK của Sri Lanka – chỉ số giá trị
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Để tính tỷ lệ giá trị XK năm 200X 

so với năm 2008 = (Giá trị XK 200X/Giá trị XK 2008)*100



Thay đổi về cơ cấu SP – Tỷ trọng trong tổng XK
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Click vào biểu tượng để
xuất dữ liệu ra file ‘Excel’



Thay đổi về cơ cấu SP – tăng sự tập trung SP
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Code Product label
Share in 

country's 
exports 2005

Share in 
country's 
exports 

2009

Exported 
value in 

2005

Exported 
value in 

2009

Growth in 
value 2005 

to 2009

'0902 Tea 13% 17% 803678 1177403 47%

'6204
Women's suits, jackets,dresses
skirts etc&shorts 10% 8% 636337 565428 -11%

'6108
Women's slips,panties,pyjamas, 
bathrobes etc, knitted/crocheted 4% 5% 257833 359887 40%

'6109
T-shirts, singlets and other vests, 
knitted or crocheted 3% 5% 191777 338757 77%

'6203
Men's suits, jackets, trousers etc 
& shorts 5% 5% 306421 325511 6%

'6212
Brassieres,girdles,corsets,braces,
suspenders etc&parts 3% 4% 198444 310573 57%

'7102 Diamonds, not mounted or set 3% 4% 189171 297248 57%

'6104
Women's suits,dresses,skirt
etc&short, knit/croch 2% 3% 100581 238735 137%

'6110
Jerseys, pullovers, cardigans, etc, 
knitted or crocheted 2% 2% 146787 136385 -7%

'6205 Men's shirts 2% 2% 153595 135055 -12%

48% 55%



Thị trường XK và nguồn NK



Thị trường XK của Sri Lanka
32

Click vào « by country »

Danh sách các nước chiếm 70% giá 

trị XK của Sri Lanka



Thị trường XK của Sri Lanka – thể hiện theo bản đồ địa lý 
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Thị trường XK có tốc độ tăng nhanh nhất của Sri Lanka
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Thị trường XK của Sri Lanka: tác động của khủng hoảng KT, tạo 

nhóm SP và nước
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Thị trường và đa dạng hóa sản 

phẩm

Bản đồ TM hình bong bóng: Định vị SP theo 

tốc độ tăng trưởng và thay đổi về thị phần



Non trẻ (Babies)
(Tăng trưởng cao, thị phần thấp)

Ngôi sao (Stars)
(Thị phần cao, tăng trưởng thấp)

Thoái trào (Dogs)
(Tăng trưởng thấp, thị phần thấp)

Bò sữa (Cash cows)
(Tăng trưởng thấp, thị phần cao)

Cao

Tăng 
trưởng 

của thị
trường

Thấp

Vòng đời SP

Dựa trên sơ đồ của Boston Consulting (1/2)
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Lựa chọn SP theo giai đoạn trong vòng đời SP

Thấp Cao
Thị phần tương đối



Non trẻ (Babies) Ngôi sao (Stars)

Thoái trào (Dogs)

Bò sữa (Cash cows)

Cà phê hữu cơ (sạch) 

trực tiếp từ trang trại

Cà phê đặc biệt

Cà phê uống liền

Cao

Tăng 
trưởng 

của thị
trường

Thấp

Thấp Cao
Thị phần tương đối

Kích thước bong bóng tỷ lệ với doanh số bán của SP
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Dựa trên sơ đồ của Boston Consulting (2/2)



Biểu đồ hình bong bóng trong bản đồ TM

• Áp dụng 1 số logic, nhưng tùy biến theo:

• SP, Mã HS (2, 4, 6 số) hoặc nước.

• Nhu cầu phân tích:

– Năng lực cung ứng trong nước >< cầu quốc tế

– Năng lực cung ứng trong nước >< tốc độ tăng của cầu quốc tế

– Năng lực XK >< cầu của thị trường

– Triển vọng đa dạng hóa thị trường
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Vẽ biểu đồ hình bong bóng
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Lựa chọn loại biểu đồ



Triển vọng đa dạng hóa thị trường của Sri Lanka
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Sri Lanka đang dành thêm thị phần

Sri Lanka đang mất dần thị phần tại nước đối tác 

TM



Danh mục XK của Sri Lanka >< cầu thế giới
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Tăng trưởng/năm của thị phần trên thế giới ≈ (tốc độ tăng giá trị/năm ’05 – ’09) trừ (tốc độ tăng/năm của NK thế giới ’05 – ’09)



Cơ hội đa dạng hóa SP của Sri Lanka (HS09 – cà phê, 

chè, gia vị)
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Với Bản đồ Thương mại, ta có thể xác định cho bất kỳ 

nước nào:

• Các SP được thương mại nhiều nhất 

• Các đối tác TM lớn nhất 

• Động lực của SP và thị trường

• Cơ hội thị trường và đa dạng hóa sản phẩm
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