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Giá cao su tự nhiên giảm vào những ngày đầu tháng 6 do nhiều lo ngại từ đợt bùng phát dịch bệnh tại châu Á
 Trong tuần đầu tháng 6, giá cao su tự nhiên kỳ hạn đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 1 tháng qua là 236 

JPY/kg (~ 2.152 USD/tấn) khi thị trường lo ngại về đợt bùng phát dịch bệnh nghiêm trọng gần đầy tại nhiều nước châu 
Á, điển hình là Ấn Độ, Nhật Bản và nhiều nước tại khu vực Đông Nam Á. Theo Bộ Công thương nhận định, lần bùng 
phát Covid-19 mới nhất ở châu Á trong 2 tháng gần đây khiến cho việc thu hoạch mủ gặp khó khăn bởi tình trạng 
thiếu nhân lực, gây khan hiếm nguồn cung. Tại Ấn Độ, nước tiêu thụ cao su lớn thứ 2 thế giới và là nước sản xuất cao 
su lớn thứ 6 thế giới, đang đối mặt với cuộc khủng khoảng nghiêm trọng do Covid-19. Bang Kerala, nơi sản xuất cao 
su lớn nhất của Ấn Độ, đã áp lệnh phong tỏa từ đầu tháng 5/2021 do đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh. Tại Thái 
Lan, nước sản xuất và xuất khẩu cao su hàng đầu thế giới, làn sóng tái bùng phát dịch Covid-19 cũng đang diễn biến 
phức tạp khi tổng số ca mắc và tử vong tính đến nay đã nhiều gấp 4 lần so với đầu tháng 4 vừa qua. 

Ngân hàng Á Châu không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hoạt động kinh doanh nào phát sinh từ việc tham khảo hay sử dụng thông tin từ Bản tin này.
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   TIÊU ĐIỂM TRONG NGÀY

CAO SU
*  Báo cáo mới nhất từ Hiệp hội các nước sản xuất cao su tự nhiên (ANRPC) cho 
thấy sản lượng cao su tự nhiên đã đạt đỉnh là 903.000 tấn vào tháng 4, trong khi 
nhu cầu cao hơn rất nhiều, đạt khoảng 1,13 triệu tấn, tăng đáng kể so với cùng 
thời điểm năm ngoái. Điều này đã khiến giá cao su tăng vọt từ cuối tháng 4 đến 
hết tháng 5. Tuy nhiên, thị trường đã có sự biến động giá đáng kể từ thời điểm đầu 
tháng 6 này. ANRPC lưu ý rằng Covid-19 tiếp tục tàn phá thị trường, đặc biệt là do 
các quốc gia sản xuất chính phải thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội như tại 
Thái Lan, Việt Nam. Điều này ảnh hưởng lớn đến chuỗi cung ứng cao su tự nhiên 
toàn cầu và có khả năng gây giảm sản lượng sản xuất trong quý II năm nay. Giá 
cao su tự nhiên đang giảm, tuy nhiên sự gia tăng về nhu cầu tại Mỹ và Trung Quốc 
vẫn là động lực chính giúp giá cao su tự nhiên tăng trở lại ngay trong tháng 6 này.
*  Ngành sản xuất găng tay cao su bảo hộ của Malaysia đang tăng hết tốc lực 
để đảm bảo nguồn xuất khẩu lẫn nguồn cung nội địa khi nước này đang có tỷ lệ 
ca nhiễm bệnh tăng cao trong khu vực châu Á. Các nhà nhập khẩu của Mỹ đã 
chuyển hướng nguồn mua từ Trung Quốc sang Malaysia giúp cho xuất khẩu găng 
tay của nước này tăng gấp đôi trong năm ngoái và cung cấp gần 70% lượng găng 
tay cao su toàn cầu. Trong năm nay, mức tiêu thụ găng tay cao su bình quân đầu 
người trên toàn cầu dự kiến sẽ tăng lên 25 đôi, do đó ngành sản xuất găng tay 
cao su của Malaysia sẽ duy trì đà phát triển tích cực và xuất khẩu dự kiến sẽ đạt 
mức cao mới trong cả năm nay. Từ tháng 1 đến tháng 3, doanh thu từ xuất khẩu 
cao su của Malaysia đã tăng gần 170% so với cùng kỳ năm trước, đạt 21,84 tỷ RM 
(~5,3 tỷ USD).
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