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Giá kim loại Đồng trên thị trường thế giới đạt mức cao nhất mọi thời đại
 Trên sàn giao dịch kim loại London, giá kim loại đồng đã đạt mức cao kỷ lục, vượt trên ngưỡng 10.460 USD/tấn (4.7785 

USD/lb) vào giữa tháng 5, là mức giá cao nhất kể từ trước đến nay và hiện vẫn duy trì trên mức 10.000 USD/tấn. Giá kim 
loại đồng hiện tại cũng đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Đại dịch Covid-19 dường như không làm giảm nhu cầu 
về đồng, hơn nữa, giá đồng và các loại kim loại khác đều tăng mạnh sau năm 2020 phần lớn nhờ vào sự phục hồi thần tốc 
tại Trung Quốc khi nước này tiêu thụ đến một nửa tổng sản lượng đồng toàn cầu. Nhập khẩu đồng của Trung Quốc trong 
4 tháng đầu năm nay tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước. Goldman Sachs cũng dự báo, nhu cầu về kim loại này sẽ tăng 
lên đến 5,4 triệu tấn vào năm 2030 khiến giá đồng khó có thể giảm xuống dưới 8.000 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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   TIÊU ĐIỂM TRONG NGÀY

CAO SU
*  Báo cáo mới nhất của Bộ Công thương tổng hợp từ Hiệp hội các nước sản xuất 
cao su tự nhiên (ANRPC), giá cao su thế giới trong ngắn hạn có thể sẽ tăng nhẹ khi 
nhu cầu cao su tăng dần vào giai đoạn nửa cuối năm bên cạnh giá dầu mỏ tăng, 
nguồn cung còn hạn chế và một yếu tố vĩ mô khác là đồng USD mạnh lên so với 
các đồng tiền khác. Cũng theo ANRPC, việc tiêm chủng thuận lợi ở các nền kinh 
tế phát triển sẽ là yếu tố hỗ trợ nhu cầu cao su toàn cầu, nhất là ở những thị trường 
như Trung Quốc, Mỹ và châu Âu. Tuy nhiên giá cao su vẫn sẽ còn chịu nhiều áp 
lực trong thời gian tới do ảnh hưởng bởi Covid-19 khiến thị trường này còn nhiều 
biến chuyển khó lường.
*  Theo dự báo của ANRPC, nguồn cung cao su toàn cầu dự kiến sẽ bắt đầu cải 
thiện từ tuần cuối của tháng 5 này. ANRPC dự báo sản lượng cao su thiên nhiên 
toàn cầu trong tháng 6/2021 sẽ tăng 15,8% so với tháng 5 trước đó. Tuy nhiên, xu 
hướng tăng bị hạn chế bởi số ca nhiễm Covid-19 mới ở Thái Lan, Ấn Độ, Malaysia, 
Campuchia và Sri Lanca tăng mạnh. Chuỗi cung ứng hàng hóa nói chung và cao 
su nói riêng tiếp tục bị gián đoạn ở nhiều thời điểm do tình trạng thiếu container, 
dẫn đến việc giao hàng bị chậm, nguồn cung không đảm bảo, có thể buộc một số 
công ty các nước sản xuất cao su phải thay đổi chiến lược kinh doanh hoặc giãn 
thời hạn giao hàng, hoặc phải tìm kiếm nguồn cung ứng cao su trong nước, mặc 
dù giá cao hơn cao su nhập khẩu. 
* Làn sóng Covid-19 đang diễn biến phức tạp ở Ấn Độ, cùng với tiến độ tiêm 
chủng chậm ở nước này cũng như nhiều nước châu Á khác tiếp tục là nguyên 
nhân chính gây hạn chế sự tăng trưởng về nhu cầu cũng như sự phục hồi của giá 
cao su thế giới. ANRPC dự báo rằng, nguồn cung tăng bắt đầu từ tháng 6/2021 
cũng là một nguyên nhân có thể làm hạn chế giá cao su tăng mạnh trong giai 
đoạn này.
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