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Tăng trưởng nhập khẩu của Trung Quốc cao nhất trong vòng một thập kỷ khi giá nguyên liệu thô tăng mạnh 
 Số liệu mới nhất từ Hải Quan Trung Quốc vào tháng 5 vừa qua cho thấy, kim ngạch nhập khẩu của nước này tăng mạnh 

trong 5 tháng đầu năm chủ yếu do nhu cầu tăng đi cùng với giá nguyên liệu thô cũng tăng tương ứng. Giá trị nhập khẩu 
trong tháng 5 đã tăng 51,1% so với cùng kỳ năm trước và là mức tăng trưởng cao nhất kể từ tháng 1 năm 2011 đến nay. 
Trong khi đó, xuất khẩu cũng tăng khá tốt, 27,9%, chậm lại so với mức tăng 32,3% so với tháng 4 trước đó. Như vậy, trong 
tháng 5, thặng dư thương mại của nước này lên đến 45,53 tỷ USD, cao hơn con số ghi nhận được vào tháng 4 trước đó là 
42,86 tỷ USD. Mặc dù dịch bệnh vẫn còn ảnh hưởng đến xuất nhập khẩu, đặc biệt là tại các cảng khu vực phía Nam của 
Trung Quốc, tuy nhiên giá các loại nguyên liệu và hàng hóa đều tăng mạnh trong tháng 5 đã khiến cho giá trị xuất nhập 
khẩu tăng cao trong tháng 5. Tuy nhiên thị trường vẫn lo ngại rằng, sự thiếu hụt nguyên liệu chất bán dẫn toàn cầu, trong 
khi nguyên liệu và chi phí vận chuyển vẫn tăng cao, tắc nghẽn logistics và đồng Nhân dân tệ mạnh lên sẽ ảnh hưởng lớn 
đối với xuất khẩu của Trung Quốc trong nửa cuối năm nay.
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NHỰA
*  Vào tuần đầu tháng 6, thị trường nguyên liệu nhựa Trung Quốc có chung xu 
hướng là giảm giá, với đà giảm kéo dài từ cuối tháng 5 đến nay. Nhìn chung, giá 
giảm do tâm lý lo ngại về dịch bệnh đang diễn biến khó lường ở các nước láng 
giềng trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Trong khi đó nhu cầu về các loại 
sản phẩm nhựa cũng đã dần bão hòa chứ không còn tăng mạnh như trước, có thể 
kể đến các sản phẩm đặc biệt như nguyên liệu PVC phục vụ nhu cầu xây dựng, 
làm đường ống hay nguyên liệu PP để sản xuất các loại quần áo và thiết bị bảo hộ 
y tế. Theo dự báo, giá các loại nguyên liệu nhựa trong nước lẫn xuất nhập khẩu 
của Trung Quốc sẽ tiếp tục giảm nhẹ trong tháng 6, chờ đợi cơ hội bật tăng trở lại 
trong quý III sắp tới. 
*  Nhà sản xuất các loại nguyên liệu nhựa top đầu của Hàn Quốc là Hyosung  
chuẩn bị đưa vào hoạt động nhà máy sản xuất hạt nhựa PP tại tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu trong nửa cuối năm nay. Nhà máy có công suất 300 nghìn tấn PP mỗi năm. 
Đây là một trong chuỗi dự án trị giá 1,2 tỷ USD mà Hyosung đã ký với Chính phủ 
Việt Nam từ năm 2017. Dự án này đi vào hoạt động sẽ giúp giảm sự phụ thuộc 
của nhập khẩu khi nhu cầu nhập khẩu PP mỗi năm của nước ta lên đến 90% tổng 
nhu cầu sản xuất trong nước. Trong giai đoạn tháng 3 và tháng 4, nước ta đã nhập 
khẩu khoảng 75 nghìn tấn PP từ Trung Quốc, chiếm khoảng 14% tổng xuất khẩu 
PP của Trung Quốc trong 2 tháng. Giá PP nội địa ở Việt Nam vào đầu tháng 6 dao 
động quanh mức 1.180 - 1.200 USD/tấn. 
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