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Giá cao su tự nhiên được dự báo sẽ đạt đỉnh vào giữa năm nay 
  Giá cao su tự nhiên trên Sàn giao dịch Tokyo hôm nay đang xoay quanh mức 270 - 272 JPY/kg (~2.474 - 2.498 USD/tấn), 

cao hơn gấp đôi so với mức giá vào tháng 4 năm ngoái, mức thấp nhất mọi thời đại của cao su thế giới khi nhiều quốc gia 
áp dụng các biện pháp đóng cửa biên giới và giãn cách xã hội. Giá cao su tự nhiên được dự báo sẽ tiếp tục tăng từ nay đến 
hết quý II do sản lượng thu hoạch mủ cao su dự kiến giảm ở các nước sản xuất lớn như Thái Lan, Indonesia và Malaysia, 
trong khi nhu cầu sẽ tăng nhờ việc triển khai tiêm phòng vaccine cũng như niềm tin vào sự hồi phục của thị trường nhờ các 
gói kích thích kinh tế tại Mỹ. Đến tháng 7, giá cao su tự nhiên được kỳ vọng sẽ đạt đến ngưỡng 300 JPY/kg (~2.750 USD/
tấn) và tính đến hết 12 tháng năm nay, giá cao su thế giới trung bình năm sẽ vào khoảng 225,5 JPY/kg (~2.066 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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NÔNG SẢN
*  Vào tháng 2, giá cà phê thế giới tiếp tục đà tăng từ cuối năm ngoái do tình 
trạng thiếu hụt container đẩy chi phí vận chuyển tăng cao. Trên sàn giao dịch 
London, giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 3/2021 tăng 155 USD/tấn so với giá cuối 
tháng 1, ở mức 1.458 USD/tấn. Giá cà phê Arabica tại Brazil cũng tăng khoảng 
12%, lên mức 158,5 Uscent/lb (~3.522 USD/tấn). Tại cảng TP.Hồ Chí Minh, giá cà 
phê Robusta xuất khẩu cũng ở mức giá cao 1.531 USD/tấn, tăng 163 USD/tấn so 
với cuối tháng trước. Theo Bộ Công Thương, giá cà phê kỳ hạn sẽ tiếp tục tăng 
trong thời gian tới do hai nguyên nhân chính: (1) Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) 
giữ nguyên mức lãi suất cơ bản 0% và lo ngại nợ công của Mỹ tăng cao đã kích 
thích nhà đầu tư mạnh tay dịch chuyển dòng vốn về lại các sàn hàng hóa và (2) 
nguồn cung cà phê ở Brazil giảm do thời tiết không thuận lợi đối nghịch với nhu 
cầu toàn cầu trong niên vụ 2021/22 sắp tới. 
* Trong năm 2020, Việt Nam là nhà xuất khẩu hạt tiêu lớn nhất thế giới, chiếm 
gần 60% thị phần xuất khẩu hạt tiêu toàn cầu, đạt hơn 285 nghìn tấn; theo sau đó 
là các quốc gia Brazil, Indonesia và Ấn Độ. Lượng hàng tồn kho hạt tiêu của Việt 
Nam từ năm 2020 không còn nhiều, trong khi sản lượng năm nay dự kiến thấp 
hơn năm ngoái khi hầu hết các vùng trồng hạt tiêu lớn trên cả nước đều giảm 
diện tích do giá thấp. Giá xuất khẩu hạt tiêu từ Việt Nam vào thời điểm đầu năm 
nay vào khoảng 3.155 USD/tấn đối với hạt tiêu đen loại 500g/l, giá hạt tiêu trắng 
xuất khẩu khoảng 4.800 USD/tấn. Mức giá này vẫn khá thấp so với giá xuất khẩu 
tiêu ở một số nước khác như Malaysia (giá hạt tiêu đen xuất khẩu từ nước này ở 
mức 3.850 USD/tấn, giá hạt tiêu tắng xuất khẩu là 5.250 USD/tấn trong cùng kỳ). 

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


