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Làn sóng Covid biến chủng mới kéo giá nguyên liệu nhựa tại Đông Nam Á giảm mạnh
 Tình trạng biến chủng Covid mới đang hoành hành tại nhiều nước khu vực Đông Nam Á khiến cho nhu cầu về 

nguyên liệu nhựa giảm mạnh ở nhiều quốc gia. Tại Việt Nam, thống kê cho thấy giá nguyên liệu PP giảm liên tiếp từ 
giữa tháng 3 đến nay và đang giao dịch quanh mức 1.446 USD/tấn, giảm gần 17,5% kể từ giữa tháng 3. Giá các loại 
nguyên liệu PE cũng giảm trung bình từ 12% - 17% trong giai đoạn này, trong đó HDPE giao dịch ở mức 1.261 USD/
tấn, LLDPE là 1.272 USD/tấn và LDPE ở mức 1.674 USD/tấn. Đợt bùng phát dịch lần này dự kiến sẽ còn ảnh hưởng 
đến nhu cầu của thị trường hơn nữa khi Tp. Hồ Chí Minh bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội, khiến thị trường nhận 
định giá PP và PE sẽ còn giảm sâu trong tháng 6, với mức giảm có thể lên đến 100 USD/tấn.

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 
*  Nhu cầu về các loại chai nhựa làm bằng PET tại châu Á đang giảm rõ rệt trong 
bối cảnh số ca nhiễm Covid-19 tăng lên đáng kể hai tháng trở lại đây. Các doanh 
nghiệp nhập khẩu đang yêu cầu giảm giá nguyên liệu nhựa vì cho rằng nhu cầu 
trên thị trường đang sụt giảm sẽ khiến các doanh nghiệp sản xuất bị thu hẹp lợi 
nhuận. Giá nguyên liệu PET tiếp tục giảm kể từ cuối quý I đến nay tại nhiều quốc 
gia nhập khẩu chính tại châu Á như Malaysia, Indonesia, Ấn Độ, Thái Lan và Việt 
Nam. Mức giá nhập khẩu tại Đông Nam Á dao động ở mức 1.040 - 1.090 USD/
tấn trong suốt tháng 5 vừa qua, cũng như không ghi nhận nhiều đơn hàng nhập 
khẩu mới trong tháng này. 
  Ở thị trường xuất khẩu, Trung Quốc cũng đã giảm giá hầu hết các loại nguyên 

liệu nhựa trong đó có PET do nhu cầu nội địa lẫn xuất khẩu cũng không tăng như 
kỳ vọng vào tháng 4 trước đó. Giá PET xuất khẩu từ Trung Quốc cũng giao dịch 
quanh mức 935 - 980 USD/tấn vào tuần cuối tháng 5, giảm khoảng 30 - 45 USD/
tấn so với tuần trước đó. Giá chai PET xuất khẩu từ Hàn Quốc mặc dù ở mức cao 
hơn nhưng cũng ghi nhận giảm đáng kể, từ 10 - 20 USD/tấn xuống chỉ còn 1.030 
- 1.050 USD/tấn.
*  Giá PVC tại Trung Quốc cũng bắt đầu giảm dần kể từ tuần thứ ba của tháng 5 
khi lượng hàng tồn kho ở nước này vẫn còn khá cao. Giá PVC giao dịch nội địa 
trong khoảng 9.250 CNY/tấn (~ 1.452 USD/tấn), vẫn cao hơn 55% so với cùng kỳ 
năm trước. Mức giá này giảm nhẹ khoảng 50 - 150 CNY/tấn so với giai đoạn đầu 
tháng 5. Hiện nay, nhu cầu bắt đầu ổn định trở lại, tâm lý tăng sản xuất và nhập 
khẩu để “giữ hàng” ở Trung Quốc đã bắt đầu giãn ra khiến cho không chỉ PVC 
mà các nguyên liệu nhựa khác cũng giảm dần tương ứng và trở về mức giá hợp lý 
hơn cho các doanh nghiệp sản xuất nội địa. Trong ngắn hạn, giá PVC có thể tiếp 
tục giảm nhẹ nhưng sẽ phục hồi khi bước sang quý III. 
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