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Thái Lan giữ vững vị trí là nhà cung cấp lốp xe hàng đầu sang thị trường Mỹ năm 2020
 Tiếp tục là nhà cung cấp các loại lốp xe cao su số 1 cho Mỹ, trong năm 2020 vừa qua, Thái Lan đã xuất khẩu 

gần 2,8 tỷ USD các loại lốp xe ô tô, bán tải, xe tải các loại sang thị trường này, tăng nhẹ 0,4% so với cùng kỳ 
năm 2019, chiếm tỷ trọng hơn 21% tổng nhu cầu lốp xe nhập khẩu của Mỹ. Theo đó, trong năm qua, Mỹ đã 
nhập khẩu gần 13,5 tỷ USD lốp xe các loại, nhu cầu giảm khoảng 9,3% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài Thái 
Lan, các quốc gia giữ vị trí top đầu nhà xuất khẩu lốp xe cho Mỹ phải kể đến là Canada (1,3 tỷ USD), Hàn Quốc 
(1,2 tỷ USD), Mexico (1,1 tỷ USD) và Nhật Bản (1 tỷ USD), với sự xuất hiện nổi bật nhất là Công ty Bridgestone 
là doanh nghiệp xuất khẩu chủ lực có sự hiện diện thương mại ở 4/5 các quốc gia nói trên. Một số liệu thống kê 
khác đến từ Statistics.com cho thấy, Việt Nam cũng đứng vị trí thứ 7 trong top các quốc gia xuất khẩu lốp xe lớn 
nhất vào Mỹ trong 5 tháng đầu năm 2020, với trị giá xuất khẩu khoảng 230 triệu USD. Hiện Thái Lan, Hàn Quốc, 
Đài Loan và Việt Nam là bốn quốc gia đang bị giám sát về thuế chống bán phá giá đối với lốp xe xuất khẩu vào 
Mỹ. Việc điều tra vẫn đang được tiến hành và kết quả cuối cùng từ phía Bộ Thương Mại Mỹ đối với vấn đề này 
dự kiến sẽ được công bố vào ngày 14/5 tới đây. 

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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Điểm Tin
Thị Trường Hàng Hóa

   TIÊU ĐIỂM TRONG NGÀY

CAO SU
*  Thị trường cao su toàn khu vực châu Á tiếp tục kéo dài đà giảm mạnh kể 
từ ngày 15/3 vừa qua. Trên Sàn giao dịch hàng hóa Tokyo, cao su lần đầu 
tiên được giao dịch với mức giá dưới 250 JPY/kg (2.257 USD/tấn) trong hơn 
5 tuần liên tiếp do thị trường vẫn còn rất nhiều lo ngại về sự phục hồi kinh 
tế sẽ diễn ra chậm trong năm nay, cùng với những căng thẳng thương mại 
dai dẳng giữa Mỹ và Trung Quốc có thể làm chậm lại quá trình phục hồi 
nhu cầu về cao su trên toàn cầu. 
*  Tình hình xuất nhập khẩu cao su của Việt Nam ghi nhận chuyển biến 
đầy tích cực trong những tháng đầu năm. Ước tính quý I, Việt Nam đã xuất 
khẩu khoảng 435 nghìn tấn cao su với giá trị hơn 722 triệu USD, tăng gấp 
đôi so với cùng kỳ quý I/2020. Giá xuất khẩu cũng cải thiện đáng kể ở hầu 
hết các loại cao su, ngoại trừ cao su tổng hợp có giá xuất khẩu bình quân 
giảm. Ngoài ra, theo số liệu thống kê của Cơ quan Hải quan Trung Quốc, 
trong 2 tháng đầu năm nay, nhập khẩu cao su (mã: HS 4001, 4002, 4003, 
4005) của Trung Quốc đạt 1,87 tỷ USD, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 
2020, trong đó Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, Hàn Quốc và Nhật Bản là 5 
thị trường lớn nhất cung cấp cao su cho Trung Quốc. Việt Nam giữ vị trí 
thứ 2 sau Thái Lan, đạt 434 triệu USD, tăng 65% so với cùng kỳ năm trước.
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