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Nhu cầu về găng tay cao su sẽ còn tăng mạnh đến năm 2023
 Trong năm nay, Malaysia dự kiến sẽ sản xuất khoảng 280 tỷ đôi găng tay khi nhu cầu về găng tay cao su y tế 

vẫn sẽ còn tăng mạnh đến năm 2023. Hiệp hội các nhà sản xuất găng tay cao su Malaysia mới đây cho biết, nước 
này đang trong tình trạng nhu cầu trong nước lẫn xuất khẩu hiện vượt nguồn cung khoảng 160 tỷ đôi. Nhu cầu 
sẽ vẫn ở mức cao đến hết quý II năm sau. Dù sản lượng trên toàn cầu ước tính tăng lên 420 tỷ đôi trong năm 
nay so với mức 380 tỷ đôi của năm ngoái và với tốc độ tăng trưởng hàng năm 10 - 15%, các nhà sản xuất găng 
tay ở nước này vẫn cho rằng tình trạng thiếu hụt găng tay y tế sẽ còn tiếp diễn đến năm 2023. Malaysia dự kiến 
sẽ cung cấp 280 tỷ sản phẩm, chiếm thị phần khoảng 67% tổng sản lượng găng tay y tế toàn cầu trong năm nay. 
Vào năm ngoái, giá trị xuất khẩu găng tay y tế của Malaysia đạt 8,6 tỷ USD, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2019. 

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
*  Giá mủ cao su tự nhiên xuất khẩu từ Campuchia trong quý I đã tăng hơn 10% 
so với cùng kỳ năm trước do nhu cầu từ Trung Quốc tăng cao những tháng đầu 
năm. Không chỉ Campuchia, Trung Quốc cũng đã thúc đẩy nhập khẩu cao su từ 
các quốc gia Đông Nam Á từ nửa cuối năm ngoái đến nay để phát triển cơ sở hạ 
tầng và nền kinh tế của mình, nhất là ngành công nghiệp ô tô. Các chuyến hàng 
chở cao su Campuchia xuất khẩu từ cảng TP.Hồ Chí Minh đến Trung Quốc đã 
tăng giá bán từ 1.500 USD/tấn vào tháng 3 năm ngoái lên 1.800 USD/tấn trong 
tháng 3 năm nay. Tính đến hết tháng 2, Campuchia có tổng cộng gần 405 nghìn 
ha trồng cao su, trong đó 73% đang được khai thác mủ, 27% diện tích cao su 
còn lại đang ở giai đoạn chưa trưởng thành, dự kiến có thể lấy mủ vào niên vụ 
tới. Ngoài ra, giá cao su xuất khẩu của Campuchia sang Việt Nam cũng đang dao 
động quanh mức 1.700 USD/tấn. 
* Thái Lan cũng kỳ vọng vào khả năng tăng giá của cao su trong năm nay. Giá cao 
su giao dịch tại nước này đã tăng vượt qua mức 1.600 USD/tấn, so với giá trung 
bình 1.310 USD/tấn vào năm ngoái. Nhu cầu về sản xuất lốp xe ô tô ở Trung Quốc 
chính là động lực thúc đẩy giá cao su tại Đông Nam Á tăng tốt hơn ngay trong 
những tháng đầu năm. Trung Quốc đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh khi 
ngành công nghiệp ô tô được dự báo sẽ hồi phục từ quý II năm nay. Theo thống kê 
của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, 2 tháng đầu năm 2021 nhập khẩu cao su tự 
nhiên và tổng hợp của Trung Quốc đạt 1,08 triệu tấn, trị giá gần 18,1 tỷ USD, tăng 
2,3% về lượng và tăng 13,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.
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