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Giá nguyên liệu nhựa PVC có thể trở về ngưỡng trước đại dịch hay không?
 Giá PVC liên tiếp lập những đỉnh mới, vượt qua mốc 9.555 CNY/tấn (~1.485 USD/tấn) vào tháng 5 vừa qua 

trong bối cảnh nguồn cung bị thắt chặt nhưng nhu cầu lại luôn tăng mạnh, đặc biệt là tại Trung Quốc. Giá PVC 
vào tháng 5/2021 trung bình tăng 63% so với cùng kỳ năm trước và tăng 75% so với thời điểm giá thấp nhất năm 
2020 vào cuối tháng 4 năm ngoái. Trong thời gian gần đây, tình hình dịch bệnh nghiêm trọng tại Ấn Độ làm gia 
tăng lo ngại về nguồn cung, đặc biệt là những nơi phụ thuộc vào nhập khẩu PVC phục vụ nhu cầu sản xuất trong 
nước như Trung Quốc và Đông Nam Á. Giá PVC kỳ hạn tại Trung Quốc tăng mạnh khiến cho giá giao ngay cũng 
tăng tương ứng. Tại Mỹ, giá PVC giao ngay dự kiến vẫn duy trì trong khoảng 1.745 - 1.755 USD/tấn vào tháng này 
khi những nhà máy sản xuất lớn như Formosa Plastics USA và Westlake Chemical đang tiến hành bảo dưỡng nhà 
máy định kỳ. Điều này có thể khiến giá PVC tiếp tục tăng ở mức cao đến hết tháng 6, song vẫn có nhiều chuyên 
gia tin rằng, giá PVC sẽ dần hạ nhiệt vào nửa cuối năm nay, tuy nhiên, để PVC trở về mức giá trước khi đại dịch 
Covid-19 bùng phát là điều khó có thể xảy ra trong năm nay.

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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GỖ
*  Theo thông tin từ Hiệp hội Gỗ và Lâm Sản Việt Nam, vào ngày 5/5 vừa 
qua, Cơ quan Dịch vụ Biên giới Canada (CBSA), theo tiểu mục 38 (1) của 
Đạo luật Các biện pháp Nhập khẩu Đặc biệt (SIMA), đã đưa ra các quyết 
định sơ bộ về mức thuế bán phá giá và trợ cấp sẽ áp dụng đối với sản 
phẩm ghế ngồi bọc nệm từ Trung Quốc và Việt Nam. Các sản phẩm bị áp 
thuế bán phá giá và trợ cấp khi xuất khẩu sang thị trường này gồm các mặt 
hàng có mã HS 9401.40,00,00; 9401.61.10.10; 9401.61.10.90; 9401.71.10.10;  
9401.71.10.90. 
  Đối với nhà xuất khẩu Việt Nam khi xuất mặt hàng này sang Canada, 

mức áp thuế áp từ  17,44 % - 89,77% áp dụng cho 7 công ty và 101,5% cho 
các Công ty còn lại. Trong khi đó, các doanh nghiệp từ Trung Quốc phải 
chịu mức thuế cao hơn lên đến 32,25% - 226,45% cho 28 công ty trong 
danh sách và mức thuế 295,9% cho tất cả các công ty còn lại. Các biện 
pháp thuế quan này sẽ được áp dụng ngay ngày 5/5/2021, quyết định cuối 
cùng về việc chấm dứt điều tra trước ngày 3/8 năm nay. Trong 4 tháng đầu 
năm, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam sang Canada đạt 83,6 
triệu USD, tăng 58% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ trọng xuất khẩu gỗ và sản 
phẩm gỗ sang thị trường này vẫn còn khá nhỏ, chỉ chiếm 2% trong tổng kim 
ngạch xuất khẩu 5,2 tỷ USD tính đến hết tháng 4/2021.

Nguồn: TCTK, Bloomberg, Reuters, Vietdata, các Hiệp hội ngành nghề trong và ngoài nước ...


