
 

Giá gỗ xẻ tại Canada tăng vọt sau trận cháy rừng ở phía Tây Canada 

Tỉnh British Columbia – Canada, khu vực tiếp giáp với Mỹ đang phải đối mặt với tình trạng cháy rừng 

nghiêm trọng khiến cho giá gỗ xẻ của nước này tăng giá mạnh do lo ngại cháy rừng sẽ ảnh hưởng lớn đến 

nguồn cung. Các doanh nghiệp xuất khẩu gỗ ở British Columbia đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp về 

việc phải cắt giảm khối lượng xuất khẩu do thiếu nguồn cung và chi phí vận tải tăng vọt. Giá gỗ xẻ đã tăng 

7,7% chỉ trong vòng một tháng trở lại đây, giá gỗ xẻ giao dịch trên Sàn Chicago Mercantile đang ở mức 

584 USD cho một nghìn feet gỗ. Ngoài ra, nhiều tuyến đường ray tàu hỏa vận chuyển gỗ từ Canada sang 

Mỹ đã bị hư hỏng do hỏa hoạn gây tắc nghẽn hàng hóa tại các cảng xếp dỡ, cũng như thời gian vận chuyển 

lâu hơn do mất thời gian sửa chữa đường ray. 

 

NHỰA 

* Thị trường nguyên liệu nhựa châu Á đang rơi vào giai đoạn giá cao 

nhưng nhu cầu lại giảm mạnh khi việc tái bùng phát dịch bệnh gây ảnh 

hưởng đến hoạt động sản xuất lẫn nhu cầu sử dụng sản phẩm nhựa. Đặc 

biệt tại Đông Nam Á, các quốc gia chủ yếu nhập khẩu nguyên liệu nhựa 

như Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Indonesia và Campuchia đang phải 

đối mặt với số ca lây nhiễm kỷ lục mỗi ngày. Theo một nhà sản xuất 

nguyên liệu nhựa lớn ở Hàn Quốc, giá dầu thô tăng cao là nguyên nhân 

chính khiến giá nhựa nguyên liệu tăng mạnh, nhưng do nhu cầu sụt giảm 

ở Đông Nam Á khiến cho các nhà sản xuất phải chuyển hướng gia tăng 

xuất khẩu sang châu Phi, Trung Đông, châu Âu và châu Mỹ. Trong ngắn 

hạn, giá dầu thô vẫn ở mức cao sẽ khiến cho giá nguyên liệu nhựa khó 

có thể giảm sâu mặc dù nhu cầu không tăng, tuy nhiên có thể giữ mặt 

bằng giá ổn định trong quý III này. 
 

* Trong 6 tháng đầu năm, giá trị xuất khẩu của các loại sản phẩm từ 

nhựa của Việt Nam tăng trưởng vô cùng nổi bật so với cùng kỳ năm 

trước (tăng 42% so với cùng kỳ năm 2020), đặc biệt là xuất khẩu nhựa 

sang Mỹ tăng đến 98% so với cùng kỳ. Mặc dù đây là tín hiệu tốt, tuy 

nhiên những nguy cơ liên quan đến nguồn gốc xuất xứ, gian lận thương 

mại trong ngành nhựa đang là vấn đề mà Bộ Thương mại Mỹ sẽ xem 

xét và đưa ra các biện pháp thuế quan rất nghiêm ngặt. Thông tin mới 

đây cho thấy, Bộ Thương mại Mỹ đã đề nghị gia hạn áp dụng các biện 

pháp chống bán phá giá với mức thuế áp dụng cho túi nhựa nhập khẩu 

từ Việt Nam là 76,11%.   
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