
KHỐI THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
Lầu 2, Tòa nhà 2/20 Cao Thắng, Q 3

Giá cao su toàn cầu vẫn đang chịu áp lực từ làn sóng Covid-19 tại Ấn Độ
 Làn sóng Covid biến thể mới càn quét qua Ấn Độ trong thời gian qua, cùng với việc tiêm chủng vaccine diễn ra chậm 

tại nước này đã khiến cho sự phục hồi của ngành cao su tự nhiên toàn cầu càng khó khăn hơn trong quý II. Sản lượng 
cung cấp cao su tự nhiên hàng tháng của Ấn Độ trong thời gian từ tháng 2 đến tháng 4 vừa qua chỉ vào khoảng 43.000 
tấn mỗi tháng và ước tính sẽ chỉ đạt khoảng 28.000 tấn trong tháng 5 này. Dịch bệnh cũng khiến nhu cầu về cao su tự 
nhiên ở nước này giảm mạnh. Tuy nhiên, tình trạng dư thừa nguồn cung tại nước sản xuất cao su top 5 toàn cầu có thể 
được cải thiện khi nhu cầu tại Trung Quốc, Mỹ và châu Âu vẫn ở mức cao nhờ hoạt động sản xuất tại các quốc gia này 
tiếp tục bùng nổ trong năm 2021. Trong một diễn biến khác, Ấn Độ ngày hôm qua đã đưa ra thông báo về việc sẽ áp 
thuế chống bán phá giá trị giá 2.086,78 USD/tấn trong vòng 5 năm đối với cao su acrylonitrile butadiene (NBR) có nguồn 
gốc từ Trung Quốc, EU, Nhật Bản và Nga do lo ngại về những tác động tiêu cực của các loại cao su NBR nhập khẩu ảnh 
hưởng đến sản xuất trong nước.

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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NHỰA
*  Theo thông tin đến từ Hiệp hội nhựa Việt Nam (VPAS), hiện nay mức tiêu thụ 
bao bì giấy ở Việt Nam luôn ở mức cao và dự kiến có thể tăng 12% trong giai 
đoạn từ nay đến năm 2025 khi tốc độ đô thị hóa ngày càng tăng cao. Trong khi 
đó, nhu cầu xuất khẩu bao bì nhựa luôn tăng trưởng tốt trong các năm trở lại đây 
và là tín hiệu tốt cho các doanh nghiệp trong ngành, đặc biệt là sản phẩm bao bì 
nhựa mảng thực phẩm và bao bì nhựa sản phẩm đồ uống không cồn, nhất là tại 
thị trường châu Á. 
*  Thị trường nguyên liệu PS tại Trung Quốc đang cho thấy nguồn cung thắt chặt 
khiến giá tăng cao trong tháng 5. Giá PS giao dịch trung bình ở mức 10.466 CNY/
tấn (~ 1.625 USD/tấn) vào tuần trước và đã tăng lên mức 10.733 CNY/tấn (~ 1.667 
USD/tấn) vào tuần này. Trung Quốc đang vào mùa bảo dưỡng tại các nhà máy sản 
xuất khiến cho nguồn cung PS hạn chế hơn so với giai đoạn trước và dự kiến giá 
PS sẽ còn tăng nhẹ trong tuần tới.
* Giá PVC tại Mỹ có đà tăng vô cùng mạnh mẽ vào tháng 4 và giảm dần khi bước 
qua tháng 5. Tuy nhiên tại châu Âu, xu hướng này lại đảo ngược khi giá PVC giao 
ngay tại châu Âu tiếp tục chuỗi đà tăng giá dài nhất từ trước đến nay và đẩy lên 
kỷ lục mới. Nhiều nhà máy tại châu Âu đóng cửa để bảo trì, trong khi lượng hàng 
tồn kho ở mức thấp ở cả các nhà sản xuất nguyên liệu nhựa và nhà sản xuất sản 
phẩm nhựa thành phẩm. Tình trạng thiếu nguyên liệu thô trầm trọng nói chung tại 
châu Âu đang khiến giá của PVC và các nguyên liệu nhựa khác đều tăng chóng 
mặt trong suốt 1 năm qua.
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