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TIÊU ĐIỂM TRONG NGÀY
Giá cổ phiếu của các công ty sản xuất găng tay cao su tại Malaysia tăng mạnh trước lo ngại về biến chủng Omicron
Ngành sản xuất và xuất khẩu găng tay cao su của Malaysia ghi nhận thị phần tăng trưởng rất nhanh trong hai năm trở
lại đây so với tổng nhu cầu về găng tay cao su trên toàn cầu. Sau thông tin biến thể mới xuất hiện trong những ngày gần
đây là Omicron, giá cổ phiếu của các công ty sản xuất găng tay cao su niêm yết tại Malaysia đều bật tăng mạnh, trong đó
có Top Glove - doanh nghiệp xuất khẩu găng tay cao su lớn nhất thế giới ghi nhận phiên tăng điểm 17% vào thứ Sáu tuần
trước. Ngành sản xuất vật tư y tế, trong đó có găng tay cao su tự nhiên là một trong những ngành tăng trưởng nóng trong
năm 2020 không chỉ ở riêng Malaysia mà còn trên các sàn giao dịch chứng khoán toàn cầu.
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CAO SU
* Sự xuất hiện của biến thể Omicron trở thành cơ hội tiếp tục thúc đẩy nhu cầu
về găng tay cao su tự nhiên trên thế giới. Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Hàng hóa
Malaysia cho biết, nước này đảm bảo sẽ tăng công suất sản xuất nhằm đảm bảo
đủ lượng găng tay cao su xuất khẩu ra thế giới, đặc biệt phục vụ nhu cầu tại Bắc
Mỹ và châu Âu.
* Giá cao su tự nhiên vẫn giữ vững được vị thế tăng trưởng và phục hồi sau 2 năm
đại dịch khi nhu cầu toàn cầu vẫn chưa giảm nhiệt. Hiện nay, giới đầu tư trên các
sàn giao dịch hàng hóa kỳ vọng quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ
được cải thiện sau cuộc hội đàm giữa các nhà lãnh đạo hai nước trong giai đoạn
này. Tuy nhiên, thị trường cũng lo ngại bất ổn từ thị trường bất động sản Trung
Quốc có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế, điều này cũng ảnh hưởng tới giá cao su
bởi tình trạng thiếu hụt nguyên liệu thô và tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc tiếp
tục cho thấy dấu hiệu chậm lại.
* Vào giữa tháng 11, giá mủ cao su nguyên liệu trong nước giảm nhẹ. Giá mủ cao
su ở các tiểu điền được doanh nghiệp thu mua dao động quanh mức 290 - 330
đồng/độ mủ. Tại Bình Phước, giá mủ cao su nguyên liệu được thu mua ở mức từ
290 - 330 đồng/độ mủ. Tại Bình Dương, giá mủ cao su nguyên liệu được thu mua
ở mức từ 328 - 330 đồng/độ mủ. Hoạt động sản xuất cao su đang dần khôi phục,
do đó xuất khẩu cao su đã có dấu hiệu phục hồi. Tuy nhiên, thiếu hụt lao động
khai thác cao su và dịch bệnh bùng phát lại ở nhiều địa phương đang là những
vấn đề nan giải với ngành cao su nước ta. Đối với hoạt động xuất khẩu, theo Bộ
Công Thương, xuất khẩu cao su trong thời gian qua tăng trưởng cao là do các thị
trường Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ, Hà Lan, Cộng hòa
Séc, Canada tăng mạnh nhu cầu nhập khẩu cao su của Việt Nam.
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