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Giá cao su tại châu Á giảm mạnh trong bối cảnh sản lượng ô tô sụt giảm do thiếu chip bán dẫn
 Từ đầu tháng 9/2021 đến nay, giá cao su tại châu Á có xu hướng giảm mạnh trong bối cảnh sản lượng ô tô sụt giảm 

do thiếu chip trên phạm vi toàn cầu. Vào tuần đầu tháng, tồn kho cao su tự nhiên dựa theo thông tin trên Sàn giao dịch 
Thượng Hải đạt 192.780 tấn, tăng 4.000 tấn (tương đương tăng 2,1%) so với tuần trước đó; số liệu tồn kho theo hợp đồng 
tương lai đạt khoảng 225.354 tấn, tăng 5.762 tấn (tương đương tăng 2,6%) so với tuần trước. Giá cao su tự nhiên ở Thái 
Lan có xu hướng giảm mạnh nhất khi nước này công bố, trong 7 tháng đầu năm, cơ cấu thị trường xuất khẩu cao su tự 
nhiên của Thái Lan có sự thay đổi với tỷ trọng xuất khẩu sang các thị trường lớn là Nhật Bản, Mỹ tăng, trong khi tỷ trọng 
xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc (chiếm gần 40% tỷ trọng) và Malaysia lại giảm mạnh, lượng cao su tồn kho trong 
nước ở mức cao.

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
*  Ngành cao su của Việt Nam cũng đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ đại 
dịch, hàng loạt nhà máy sơ chế, chế biến cao su phải cắt giảm sản xuất hoặc tạm 
ngừng hoạt động; người trồng cao su tiểu điền ở các tỉnh Đồng Nai, Bình Phước, 
Bình Dương, Tây Ninh cũng phải tạm ngừng thu hoạch mủ cao su vì giãn cách 
xã hội. 
  Một điểm sáng của ngành cao su Việt Nam trong năm nay đó là xuất khẩu sang 

thị trường Ấn Độ tăng mạnh. Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong 
7 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu cao su của Việt Nam sang Ấn Độ đạt 47,4 nghìn 
tấn, trị giá 85,5 triệu USD, tăng 70,6% về lượng và tăng 119,4% về trị giá so với 
cùng kỳ năm 2020. Giá xuất khẩu bình quân đạt 1.805 USD/tấn, tăng 28,6% so với 
cùng kỳ năm trước. Trong đó, chủng loại SVR 10 được xuất khẩu nhiều nhất sang 
Ấn Độ, chiếm 38,2% tổng lượng cao su xuất khẩu sang Ấn Độ trong 7 tháng đầu 
năm 2021, với giá xuất khẩu bình quân đạt 1.687 USD/tấn. 
  Năm 2021, nhu cầu cao su của Ấn Độ dự báo tăng mạnh khiến nước này phải 

nhập khẩu nhiều cao su hơn vì sản lượng trong nước không đáp ứng đủ nhu cầu. 
Sau khi chứng kiến sự sụt giảm trong 6 năm, nhu cầu lốp xe ở Ấn Độ năm 2021 
tăng, trong khi nguồn cung và sản xuất cao su trong nước bị ảnh hưởng do những 
biện pháp hạn chế chống dịch Covid-19 ở Bang Kerala - nơi sản xuất cao su lớn 
nhất của Ấn Độ đã dẫn tới việc nước này tăng mạnh nhập khẩu cao su trong năm 
nay. Các chuyên gia trong ngành đang hy vọng nhu cầu lốp xe ở Ấn Độ sẽ cải 
thiện đáng kể trong những tháng tới. Việt Nam hiện là nhà cung cấp cao su lớn 
thứ 7 của Ấn Độ, chiếm khoảng 7% tổng nhu cầu cao su của nước này từ năm 
2020.
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