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TIÊU ĐIỂM TRONG NGÀY
Giá hạt nhựa có xu hướng tăng không đều ở nhiều khu vực khác nhau trên thế giới
Giá nguyên liệu nhựa hay hạt nhựa nguyên sinh đã chứng kiến đà tăng liên tục kể từ cuối năm ngoái đến nay nhờ giá
dầu tăng cao cũng như nhu cầu sản xuất nhiều loại hàng hóa tiêu dùng tăng vọt. Tuy nhiên, giá nguyên liệu nhựa lại cho
thấy xu hướng tăng không đồng đều, khi giá tăng chủ yếu ở khu vực châu Mỹ và châu Âu, đặc biệt giá nhựa PE và PP tăng
mạnh vượt xa các loại hạt nhựa khác được bán ở khu vực châu Á. Hiện nay, giá PE tại châu Âu được giao dịch cao hơn
1.300 USD/tấn so với giá PE tại Trung Quốc và giá PE tại Mỹ cũng cao hơn giá PE tại Trung Quốc đến 900 USD/tấn. Không
chỉ bởi giá dầu thô và nhu cầu tăng cao, giá nhựa cũng đã được hưởng lợi từ tình trạng thiếu hụt container vận chuyển,
điều này đẩy giá nhựa lên cao ở những nơi có nhu cầu về hàng hóa lớn như Mỹ hay châu Âu. Giá HDPE và PP tại Mỹ đã
tăng 60 - 80% kể từ đầu năm đến nay, trong khi đó giá mặt hàng nhựa tương tự ở châu Á, đặc biệt là Đông Nam Á không
thay đổi do công suất sản xuất lớn nhưng nhu cầu giảm mạnh do đợt bùng phát dịch bệnh kể từ đầu quý II đến nay.
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* Giá dầu thế giới đã có phiên giảm mạnh vào tuần trước, kéo theo giá nhựa
cũng giảm nhẹ tại châu Á. Giá PET xuất khẩu từ Trung Quốc và Hàn Quốc giảm
nhẹ khoảng 10 USD/tấn vào những ngày cuối tháng 7, dao động quanh mức giá
950 - 990 USD/tấn ở Trung Quốc và 1.020 - 1.030 USD/tấn ở Hàn Quốc. Tại
Đông Nam Á, giá nhập khẩu PET cũng duy trì ổn định ở mức 1.010 - 1.080 USD/
tấn. Giá dầu thô đã giảm dưới mức 70 USD/tấn khi OPEC+ đạt được những thỏa
thuận mới về tăng sản lượng dầu thô, làm dấy lên lo ngại về nguồn cung dầu dư
thừa trong bối cảnh số ca nhiễm Covid-19 tại châu Á đang tăng lên rất nhanh.
* Giá PET tại Trung Quốc và Đông Nam Á có xu hướng ổn định vào cuối tháng
7 sau khoảng thời gian tăng giá vào cuối quý II trước đó. Mặc dù nhu cầu được
cải thiện đáng kể ở Trung Quốc, tuy nhiên hoạt động đi lại và giao thương với các
quốc gia Đông Nam Á gặp nhiều trở ngại khiến nhu cầu khu vực này giảm đáng
kể, đặc biệt là Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Indonesia và Campuchia phải đối
mặt với số ca nhiễm hàng ngày tăng cao trong thời gian gần đây. Các nhà sản xuất
PET từ Hàn Quốc đã phải đổi hướng xuất khẩu sang châu Phi, Trung Đông, châu
Âu và Mỹ nhằm bù đắp cho nhu cầu nhập khẩu sụt giảm mạnh từ các nước này.
Trong ngắn hạn, giá PET tại Đông Nam Á chỉ có thể giữ ở mức ổn định, khó có cơ
hội bật tăng trở lại trong quý III năm nay.
* Tại Ấn Độ, nhu cầu về PVC bắt đầu tăng trở lại từ tháng 7 và chấm dứt gần 3
tháng liên tiếp giảm giá mạnh. Giá PVC K67-68 nhập khẩu ở Ấn Độ dao động
quanh mức giá 1.330 USD/tấn khi hoạt động xây dựng bắt đầu hồi phục sau quãng
thời gian đối phó với dịch bệnh.
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