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Giá cao su tự nhiên tăng nhẹ trong ngắn hạn
 Thông tin mới nhất đến từ Hiệp hội các nước sản xuất cao su tự nhiên (ANRPC) cho biết giá cao su tự nhiên toàn cầu 

được dự báo sẽ tăng nhẹ trong thời gian tới do nhu cầu, cũng như giá dầu thô và đồng USD đang tăng trong khi nguồn 
cung có thể thiếu hụt nhẹ. Trong thời điểm hiện tại, đợt dịch bùng phát vô cùng nghiêm trọng tại Ấn Độ có thể làm giảm 
nhu cầu ở nước này, tuy nhiên sức mua từ Trung Quốc, Mỹ và châu Âu vẫn rất lớn, khiến nhu cầu toàn cầu vẫn tăng trong 
quý II và đầu quý III. Nguồn cung cao su cũng được dự báo sẽ tăng nhẹ từ cuối tháng 5, nhưng cũng không tăng đáng 
kể do tình trạng dịch bệnh vẫn đang hoành hành ở nhiều quốc gia sản xuất cao su lớn như Thái Lan, Ấn Độ, Malaysia, 
Campuchia và Sri Lanka. Cũng theo báo cáo này của ANRPC, giá cao su tự nhiên tăng cũng đồng thời giúp hỗ trợ cho giá 
dầu thô trong năm nay. 

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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CAO SU
*  Các hãng sản xuất lốp xe tại Mỹ đồng loạt đưa ra thông báo tăng giá lốp xe 
bắt đầu từ tháng này trong bối cảnh giá cao su, dầu thô tăng mạnh và nguồn 
cung hạn chế, giá cước vận tải ở mức cao khiến chi phí sản xuất ngày càng tăng. 
Bridgestone, Firestone, Sumitumo Rubber Bắc Mỹ, Michelin Bắc Mỹ,… là những 
cái tên nổi bật đưa ra thông báo trong thời gian vừa qua, với mức tăng từ 5% đến 
14% với hầu hết các loại lốp xe thông dụng như lốp xe ô tô thường, ô tô địa hình, 
xe tải hạng nhẹ, trung bình và hạng nặng. Theo Bloomberg, giá cao su còn có thể 
kéo dài đà tăng thêm vài năm nữa do thời tiết khắc nghiệt ở nhiều quốc gia sản 
xuất lớn, dịch bệnh còn dai dẳng và tình trạng tăng cường nhập khẩu để tích trữ 
cao su tại Trung Quốc từ năm ngoái. 
* Trong 4 tháng đầu năm, Campuchia đã xuất khẩu gần 100 triệu USD cao su tự 
nhiên, tăng nhẹ 2,5% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù vậy, khối lượng cao su 
xuất khẩu lại giảm tương đối mạnh, 15% xuống chỉ còn hơn 61 nghìn tấn, song 
bù lại thì giá xuất khẩu tăng 400 USD/tấn so với giai đoạn 4 tháng đầu năm 
2020, ở mức 1.800 USD/tấn xuất khẩu từ cảng Tp.Hồ Chí Minh. Giá cao su của 
Campuchia cũng tăng khá tốt theo đà tăng của thế giới. Hiện nay, nước này có 
khoảng hơn 404 nghìn ha trồng cao su, trong đó có khoảng 112 nghìn ha đang 
được chăm sóc hoặc chưa trưởng thành để thu hoạch mủ, cho thấy tiềm năng thu 
hoạch và sản lượng tốt hơn trong thời gian tới. Theo số liệu từ Bộ Công thương Việt 
Nam, trong 4 tháng đầu năm nay ghi nhận thêm nguồn vốn đầu tư ra nước ngoài 
của Việt Nam, trong đó có dự án Công ty TNHH Đầu tư và phát triển cao su Đông 
Dương tại Campuchia tăng vốn thêm 76 triệu USD. 
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