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TIÊU ĐIỂM TRONG NGÀY
Giá các loại nguyên liệu nhựa năm 2021: nhu cầu tăng nhưng tắc nghẽn nguồn cung đẩy giá lên mức cao kỷ lục
Theo Chermobis đánh giá, năm 2021 là một năm có nhiều biến động và thách thức đối với các ngành hàng nói chung
và ngành hóa dầu nói riêng, khi giá một số nguyên liệu nhựa như PVC, PP, PE, PS đều tăng vọt lên mức chưa từng có trong
lịch sử. Tại châu Âu, giá nhựa PP và PE đã ghi nhận mức cao nhất mọi thời đại vào tháng 3 và vẫn tiếp tục duy trì ở vùng
giá cao cho đến những tháng cuối năm. Nguyên nhân của sự tăng giá này chủ yếu do nhu cầu thị trường bị dồn nén vào
năm 2020 trước đó đẩy sang quý đầu năm nay, trong khi chi phí đầu vào cũng tăng mạnh như giá cước vận tải, giá dầu.
Tình trạng tắc nghẽn nguồn cung là nguyên nhân chính dẫn đến các đợt tăng giá mạnh trong năm nay tại thị trường hóa
dầu toàn cầu.
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* Trong suốt năm 2021, nguồn cung về dầu thô và nguyên liệu nhựa luôn ở trong
tình trạng thiếu hụt. Nhu cầu về bao bì thực phẩm và dược phẩm đã tăng trưởng
mạnh trong 2 năm vừa qua bởi đại dịch. Ngoài ra, các ngành hàng khác có nhu
cầu sử dụng nhựa tăng như ô tô, xây dựng cũng cho thấy sự thiếu hụt nguồn cung
về nhựa. Điều này đã khiến cho chỉ số giá các loại nguyên liệu nhựa trên thế giới
tăng từ 54 - 58% so với cùng kỳ năm trước vào quý đầu năm, đặc biệt riêng với
các loại PE thì mức giá còn tăng đến 70%. Tuy nhiên, đến quý cuối năm, các nhà
sản xuất ở Trung Quốc, Hàn Quốc và Mỹ đang bổ sung nhanh chóng nguồn cung
PE giúp giá nguyên liệu nhựa này hạ nhiệt dần.
* Xuất khẩu nhựa PVC của Mỹ trong 10 tháng đầu năm ghi nhận mức giảm 23,7%
so với cùng kỳ năm trước, với khối lượng khoảng 1,6 triệu tấn. Nhu cầu trong nước
tăng song nguồn cung bị thắt chặt là nguyên nhân khiến Mỹ giảm xuất khẩu PVC
trong năm nay. Đặc biệt, xuất khẩu PVC từ Mỹ sang Trung Quốc giảm mạnh nhất,
từ gần 220 nghìn tấn trong giai đoạn 10 tháng năm 2020 xuống chỉ còn khoảng
20 nghìn tấn trong năm nay (giảm 91%). Nguồn cung PVC của Mỹ bắt đầu giảm từ
tháng 8/2020 khi các cơn bão đổ dồn tới Bang Louisiana khiến các nhà máy phải
đóng cửa gần 2 tháng, và sau đó là bão tuyết đóng băng ở Bờ Vịnh và cơn bão Ida
lại tiếp tục đổ bộ vào Louisiana vào tháng 8 vừa qua. Giá PVC xuất khẩu của Mỹ
có thời điểm đã tăng lên mức cao nhất 2.065 USD/tấn trong năm nay.
* Xuất khẩu phế liệu nhựa của Mỹ cũng ghi nhận quý III giảm đáng kể so với cùng
kỳ năm trước, với khối lượng xuất khẩu khoảng 288,3 triệu pound (~131 nghìn tấn),
giảm đáng kể so với con số 379,8 triệu pound vào quý III/2020. Trong đó, xuất khẩu
nhựa phế liệu sang Việt Nam giảm một nửa so với cùng kỳ năm trước, từ mức 32,5
triệu pound xuống chỉ còn 17,1 triệu pound trong 3 tháng vừa qua, đứng vị trí thứ
5 các nước nhập khẩu phế thải nhựa nhiều nhất của Mỹ sau Canada, Malaysia,
Mexico và Ấn Độ.
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