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Đơn đặt hàng đóng tàu mới bùng nổ, đạt mức cao nhất trong vòng 13 năm trở lại đây 
 Hoạt động giao thương hàng hóa phục hồi trở lại giúp cho nhu cầu về tàu biển, thùng container bùng nổ vào 

giai đoạn đầu năm. Tâm lý thị trường được cải thiện rõ rệt khiến cho đơn đặt hàng đóng tàu mới trong quý I/2021 
đạt mức cao nhất trong vòng 13 năm trở lại đây. Ba nước đóng tàu lớn nhất là Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung 
Quốc nhận được nhiều đơn hàng đóng tàu mới với thời gian giao tàu tối thiểu là 3 năm, ghi nhận nhiều đơn đặt 
hàng lớn với giá trị hàng chục triệu USD mỗi tàu chỉ trong quý đầu năm vừa qua. Các đơn đặt hàng này chủ yếu 
là tàu chuyên chở đồ khô, quặng sắt, dầu mỏ và khí đốt. Mặc dù số lượng đơn hàng tăng, tuy nhiên giá đóng tàu 
mới chưa tăng nhanh như mong muốn của các hãng đóng tàu. 

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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   TIÊU ĐIỂM TRONG NGÀY

CAO SU
*  Mặc dù nhu cầu đang tăng nhanh hơn so với nguồn cung, tuy nhiên giá cao 
su thế giới vẫn tiếp tục giảm đáng kể. Theo Hiệp hội các nước sản xuất cao su tự 
nhiên (ANRPC) đưa tin, nguồn cung cao su thiên nhiên trong tháng cuối quý I ước 
tính tăng 1,3% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 910 nghìn tấn; trong khi tiêu thụ toàn 
cầu đạt khoảng 1,23 triệu tấn, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2020. Nguồn cung 
cao su toàn cầu tiếp tục bị ảnh hưởng do tình trạng thiếu container vận chuyển, 
tuy nhiên thị trường cao su lại không cho thấy diễn biến khả quan hơn khi Ấn 
Độ, Hàn Quốc và Thái Lan hiện đang phải đối mặt với tình trạng số người nhiễm 
virus Covid-19 biến chủng mới gia tăng, làm giảm kỳ vọng vào sự hồi phục kinh 
tế của khu vực.
* Theo thông tin cung cấp bởi Bộ Công Thương mới đây, hoạt động nhập khẩu 
cao su của Trung Quốc vào tháng 3 vừa qua đạt mức kỷ lục trong vòng 4 năm 
gần đây nhờ kinh tế nước này phục hồi mạnh. Cơ quan Hải quan Trung Quốc đưa 
ra số liệu thống kê cho thấy, nhập khẩu cao su tự nhiên và tổng hợp của Trung 
Quốc tháng cuối quý đầu năm đạt 711 nghìn tấn, ước tính trị giá 1,25 tỷ USD, tăng 
17,9% về lượng và tăng 40% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Trong suốt quý I, 
nước này đã nhập khẩu gần 1,8 triệu tấn cao su với trị giá 3,05 tỷ USD, tăng 8% 
về lượng và tăng 22,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Cũng trong khoảng 
thời gian này, Việt Nam đã xuất khẩu sang Trung Quốc gần 290,2 nghìn tấn cao 
su, chiếm gần 17% thị phần nhập khẩu cao su của nước này trong quý I. Giá xuất 
khẩu cao su sang Trung Quốc cũng tăng trưởng tốt hơn so với cùng kỳ, với mức 
giá trung bình 1.666 USD/tấn.
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