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TIÊU ĐIỂM TRONG NGÀY
Thị trường hóa dầu thế giới chạy đua về sản lượng trong quý cuối năm
Ảnh hưởng bởi biến chủng Covid-19 dường như không tác động nhiều đến nhu cầu về sản phẩm hóa dầu tại Mỹ, đặc
biệt là thời điểm một số cảng biển tại Mỹ và châu Âu đóng cửa do lo ngại lây lan biến chủng Delta vào nửa đầu năm đến
nay. Trong khi đó, công suất hoạt động tại thị trường Trung Quốc vẫn đang tăng mạnh, đưa nước này vào vị trí xuất khẩu
ròng các sản phẩm hóa dầu, nguyên liệu nhựa từ nay đến hết năm 2022. Tuy nhiên, Ngân hàng Thế giới cũng đưa ra dự
báo rằng, mặc dù sản lượng sẽ ghi nhận tăng trưởng tốt trong nửa cuối năm nay cho đến năm 2022, khi tình hình dịch
bệnh được kiểm soát tốt hơn, tỷ lệ tiêm chủng vaccine được cải thiện rõ rệt, tuy nhiên sản lượng hóa dầu toàn cầu vẫn sẽ
giảm khoảng 2% trong năm nay.
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* Giá nguyên liệu PE dự kiến sẽ giảm trong suốt giai đoạn nửa cuối năm nay.
Theo số liệu của S&P Platts, sau khi đã đạt được mức giá cao nhất trong nhiều năm
trở lại đây vào giai đoạn bùng nổ nhu cầu ở nửa đầu năm, các công ty hóa dầu
đã tăng nguồn cung PE ra thị trường. Tuy nhiên, nhu cầu về PE lại sụt giảm kể từ
quý III, khiến giá PE không thể tăng trưởng thêm trong những tháng gần đây. Giá
PE xuất khẩu từ Mỹ chắc chắn giảm đến cuối năm khi các doanh nghiệp đang có
lượng hàng tồn kho lớn.
Ở khu vực châu Á, giá nguyên liệu nhựa PE được theo dõi hiện có chỉ số biến
động giá khá tương đồng so với giá dầu thô. Việc khởi động trở lại nhiều nhà máy
sản xuất PE ở châu Á như Trung Quốc, Malaysia, cùng với nguồn cung từ Mỹ có
thể khiến tình trạng dư cung polymer nói chung và PE nói riêng trong những
tháng tới. Trong khi đó, nhu cầu về PE tại Nam Á cũng giảm rõ rệt do số lượng các
ca nhiễm tại Ấn Độ vẫn ở mức rất cao, làm giảm nhu cầu trong ngắn hạn.
* Nếu như PE đang đối mặt với tình trạng dư cung thì nguyên liệu nhựa PP lại
gặp phải những khó khăn liên quan đến hoạt động logistics trong 4 tháng cuối
năm nay. Mặc dù vẫn có nhu cầu ổn định đối với các sản phẩm đóng gói, bao
bì và thiết bị y tế từ nhựa PP, song việc chưa kiểm soát được dịch bệnh ở châu Á,
vấn đề vận chuyển và thiếu container còn đang tiếp diễn mang đến cho thị trường
nhựa PP nhiều sự thận trọng hơn. Kể từ đầu năm đến nay, xuất khẩu PP của Trung
Quốc tăng trưởng mạnh và có giá cạnh tranh hơn hẳn so với PP từ Trung Đông
hoặc Mỹ. Nguồn cung PP vẫn ổn định, song vấn đề về logistics như thiếu thùng
container rỗng di chuyển từ khu vực châu Á sang EU (một phần nhỏ do nhiều nhà
nhập khẩu đang hạn chế các chuyến hàng từ châu Á do lo ngại về dịch bệnh lan
nhanh) đang khiến cho giá PP ở châu Âu tăng cao hơn nửa đầu năm.
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