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Liên minh châu Âu quyết định gia hạn thêm các biện pháp thuế quan đối với thép nhập khẩu
 Vào cuối tuần trước, Ủy ban châu Âu (EC) đã đưa ra thông báo về việc sẽ gia hạn thêm 3 năm đối với các biện pháp 

tự vệ áp dụng cho việc nhập khẩu thép kể từ ngày 30/6 tới đây. Các biện pháp tự vệ về hạn ngạch nhập khẩu thép đã 
được áp dụng tại châu Âu kể từ tháng 7/2018 sau khi Mỹ áp dụng mức thuế nhập khẩu 25% và 10% vào thép và nhôm 
có nguồn gốc từ các nước thuộc liên minh châu Âu, Canada và Mexico. Trong khi đó, mới đây, Vương Quốc Anh cũng 
ban hành quyết định về việc tiếp tục gia hạn thêm 3 năm đối với hạn ngạch nhập khẩu cho một số loại thép (bao gồm 
thép dùng cho ngành đường sắt, ống dẫn khí đốt và thép tấm lớn), nhưng cũng đồng thời tuyên bố dỡ bỏ các biện pháp 
áp dụng hạn ngạch đối với 9 loại sản phẩm thép (trong đó bao gồm một số loại thép thanh và thép cây). Mặc dù được áp 
dụng hệ thống hạn ngạch riêng kể từ khi rời khỏi EU, tuy nhiên quyết định này của Anh lại gây nên làn sóng phản đối của 
các nhà sản xuất trong nước, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ khi bị cạnh tranh trực tiếp về giá trong thời gian tới.

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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CAO SU
*  Giá cao su thế giới trong nửa đầu tháng 6 tiếp tục giảm đáng kể do thị trường 
còn nhiều lo ngại về sự phục hồi chậm lại của kinh tế khu vực châu Á bởi dịch 
Covid-19 đang bùng phát mạnh tại nhiều quốc gia. Hiệp hội các nước sản xuất 
cao su tự nhiên (ANRPC) dự báo sản lượng cao su tự nhiên toàn cầu trong tháng 
6/2021 sẽ tăng 15,8% so với tháng 5 trước đó. Tuy nhiên, do dịch bệnh trên cây 
cao su và sự bùng phát mạnh của dịch Covid-19 tại khu vực châu Á có thể khiến 
sản lượng cao su tự nhiên trong quý II/2021 tại các nước Thái Lan, Indonesia, Ấn 
Độ, Malaysia và Sri Lanca thấp hơn so với quý I/2021, nhưng sản lượng tại Việt 
Nam, Trung Quốc, Campuchia và Philippines lại được kỳ vọng sẽ tăng trong thời 
gian tới.
*  Xuất khẩu cao su của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm đã đạt ngưỡng gần 1 
tỷ USD (923 triệu USD), tăng đến gần 60% về khối lượng và 94% về giá trị xuất 
khẩu so với cùng kỳ năm trước. Theo hiệp hội cao su Việt Nam, giá xuất khẩu 
bình quân các chủng loại cao su hầu hết đều có xu hướng tăng so với cùng kỳ 
năm 2020, trừ cao su tổng hợp và cao su tái sinh có giá xuất khẩu bình quân giảm. 
Trong đó, một số chủng loại cao su có giá xuất khẩu bình quân tăng mạnh so với 
cùng kỳ năm 2020 như: RSS1 tăng 34,9%, Latex tăng 32,6%, RSS3 tăng 29,8%, 
SVR CV60 tăng 27,9%, SVR 3L tăng 26,4%... Mặc dù giá cao su tự nhiên đang 
giảm, tuy nhiên với những dự báo về nhu cầu cao su vẫn còn lớn, đặc biệt đối với 
ngành sản xuất găng tay cao su sẽ là tiền đề tốt để giá cao su trong nước lẫn xuất 
khẩu giữ đà tăng trong thời gian nửa cuối năm nay, từ đó tăng mạnh kim ngạch 
xuất khẩu của cao su Việt Nam.
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