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Malaysia cương quyết gửi trả lại các lô container rác thải nhựa từ châu Âu và Mỹ
 Vào đầu tuần, Malaysia đã đưa ra thông báo gửi trả 267 container rác thải nhựa nhập khẩu bất hợp pháp vào 

nước này kể từ năm 2019 và đang trong quá trình kiểm tra để gửi trả lại 81 container nữa. Malaysia là một trong 
những quốc gia Đông Nam Á trở thành địa điểm để các quốc gia lớn như Mỹ và châu Âu xuất khẩu các loại 
nhựa phế thải sau khi Trung Quốc đưa ra lệnh cấm nhập khẩu phế thải nhựa vào năm 2018. Vấn đề về rác thải 
nhựa, phế phẩm từ nhựa đã trở thành một mối nguy hại khi việc tái chế các loại phế thải này để chuyển hóa 
thành nguyên liệu sản xuất vẫn chưa đảm bảo quy chuẩn và gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Công ước 
Basel của Liên hợp quốc về buôn bán chất thải nguy hại có hiệu lực từ đầu năm nay với mục đích ngăn chặn 
việc sản xuất các loại nhựa khó tái chế, cũng như các nước phát triển xuất khẩu phế thải nhựa sang các quốc gia 
kém phát triển hơn, lại chưa được Mỹ ký phê chuẩn trong khi đây là quốc gia có khối lượng rác thải nhựa tính 
trên đầu người lớn nhất thế giới. 

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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NHỰA
*  Giá các loại nguyên liệu nhựa tại Trung Quốc chủ yếu đều tăng mạnh 
vào giai đoạn giữa tháng 3 vừa qua, sau đó bình ổn trở lại cho đến nay, 
ngoại trừ ABS, PP và PVC có biến động mạnh mẽ hơn cả. Tại thị trường nội 
địa, giá nguyên liệu PP lại cho thấy xu hướng giảm mạnh nhất vào tháng 
3. Tính đến ngày 01/4, giá PP được giao dịch vào khoảng 8.983 CNY/tấn 
(~1.372 USD/tấn), giảm khoảng 5% so với tháng 3 trước đó. Giá nguyên 
liệu nhựa ABS cũng giảm nhẹ 2% so với tháng trước, dao động quanh mức 
18.300 CNY/tấn (~2.795 USD/tấn), tuy nhiên lại tăng mạnh gần 70% so với 
cùng kỳ năm trước. Trong những ngày đầu tháng 4, khi ngành công nghiệp 
thiết bị gia dụng dần bước vào giai đoạn nhu cầu tăng cao, dẫn đến việc 
tiêu thụ ABS ổn định tại Trung Quốc, giúp giá PP giao ngay ngừng đà giảm 
và bắt đầu phục hồi. Trong khi đó, giá PVC tại nước này lại luôn giữ được đà 
tăng tốt kể từ đầu năm đến nay. Hiện giao dịch quanh mức 8.905 CNY/tấn 
(~1.360 USD/tấn), tăng gần 45% so với cùng kỳ năm ngoái khi nhu cầu nội 
địa tăng trưởng tốt. Hơn nữa, nguồn cung PVC trong nước đang khan hiếm 
khi nhu cầu cũng đang vào mùa cao điểm sản xuất. 
*  Trong khi nhu cầu trong nước về PP chưa tăng so với các loại nguyên 
liệu nhựa khác, các doanh nghiệp Trung Quốc bắt đầu đẩy mạnh xuất khẩu 
nguyên liệu nhựa PP sang thị trường Đông Nam Á với giá khá cao khoảng 
1.320 - 1.350 USD/tấn. 
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