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 Nhu cầu về cao su tự nhiên phục hồi trong ngắn hạn
  Hiệp hội các nước sản xuất cao su tự nhiên (ANRPC) đưa ra dự báo về nhu cầu cao su tự nhiên ở Ấn Độ, liên minh 

Châu Âu, Mỹ và Nhật Bản được kỳ vọng sẽ tăng trong ngắn hạn do các ngành hàng liên quan đã bị kìm hãm hoạt động 
sản xuất trong thời gian kiểm soát dịch bệnh vừa qua. Theo ANRPC, mức tiêu thụ cao su tự nhiên đã tăng vọt sau những 
sự kiện mang tính lịch sử như các cuộc đại suy thoái kinh tế trước đây, và điều này được kỳ vọng sẽ tiếp tục ghi nhận một 
đợt tăng mạnh mẽ hơn về nhu cầu cao su trong ngắn hạn khi các nền công nghiệp sản xuất lớn trên thế giới phục hồi và 
bình thường mới trở lại. Ước tính, nhu cầu cao su tự nhiên năm nay đạt khoảng 14 triệu tấn, tăng 8,3% so với năm 2020.

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
* Giá cao su kỳ hạn ở Nhật Bản đang giao dịch ở mức 225 JPY/kg (~1.955 USD/
tấn), mức cao nhất kể từ tháng 6 khi triển vọng về nhu cầu cao su tăng trưởng tốt 
trong giai đoạn cuối năm nay và đầu năm sau, đặc biệt là sự gia tăng từ ngành 
công nghiệp sản xuất săm - lốp xe ô tô. Ngoài ra, mới đây Nhật Bản đã công bố 
gói hỗ trợ kích thích kinh tế sau đại dịch trị giá 490 tỷ USD, trong đó bao gồm cả 
các khoản đầu tư thúc đẩy sản xuất chip bán dẫn. Hoạt động sản xuất chế tạo 
ở Trung Quốc sẽ phục hồi nhờ cuộc khủng hoảng thiếu điện hạ nhiệt sau khi đã 
được Chính phủ nước này can thiệp hỗ trợ. Những thông tin này là tín hiệu tích 
cực giúp cho giá cao su được cải thiện đáng kể từ nay cho đến năm sau. 
* Tiêu thụ cao su của Trung Quốc thời gian gần đây đã chậm lại do ngành công 
nghiệp ô tô nước này phải đối mặt với ảnh hưởng kép của tình trạng thiếu chip 
bán dẫn và khủng hoảng nguồn cung điện. Tình hình sản xuất của ngành công 
nghiệp săm lốp Trung Quốc trong tháng 10/2021 có dấu hiệu cải thiện, nhưng 
nhìn chung tỷ lệ hoạt động vẫn thấp so với cùng kỳ năm trước. Điều này có thể 
khiến xuất khẩu cao su của Việt Nam sang thị trường này chậm lại trong các tháng 
cuối năm 2021.
* Tính đến năm 2021, Trung Quốc vẫn tiếp tục là nhà nhập khẩu và tiêu thụ cao 
su tự nhiên lớn nhất thế giới, với mức tiêu thụ khoảng 40% tổng sản lượng cao su 
tự nhiên toàn cầu hàng năm. Trung Quốc là một trong ba nhà sản xuất ô tô lớn 
trên thế giới, sự phát triển ngày càng tăng của ngành công nghiệp ô tô đã kéo theo 
nhu cầu về nguyên liệu thô như cao su tự nhiên tăng lên. Do đó, nhu cầu tiêu thụ 
sản phẩm mủ cao su tăng cùng với sự tăng trưởng ổn định của ngành ô tô và xây 
dựng sẽ là yếu tố hỗ trợ tích cực cho thị trường cao su với dự báo sẽ ghi nhận mức 
tăng trưởng ổn định trong giai đoạn 5 năm tới từ 2021 - 2026.
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