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Giá cước vận tải chưa có dấu hiệu giảm và có thể kéo dài đà tăng đến quý I năm sau
 Nhiều báo cáo kinh tế gần đây cho thấy, xu hướng tăng giá vận tải hàng hóa vẫn tiếp tục ở mức cao khi đã 

bước sang quý II và nhiều khả năng tiếp tục duy trì mức giá cao này cho đến quý I năm 2022. Theo Bloomberg, 
các hợp đồng dịch vụ vận tải tại Mỹ vẫn đang ở mức giá cao hơn 25% đến 50% so với cùng kỳ năm trước. Dấu 
hiệu tăng giá này rõ ràng nhất được thể hiện qua các chuyến tàu từ Trung Quốc đến Mỹ và châu Âu, được dự 
báo thậm chí còn tăng cao hơn nữa trong giai đoạn nửa cuối năm nay. Nhu cầu về sản xuất tiếp tục phục hồi 
thần tốc, các gói kích thích và hỗ trợ kinh tế của Mỹ giúp tăng mạnh chi tiêu tiêu dùng vẫn là hai yếu tố chính 
mà thị trường nhận định sẽ không thể khiến giá cước vận tải giảm về mức như nửa năm trước đây. Ngoài ra, tổ 
chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Fitch Ratings đã chỉ ra trong một bài bình luận rằng sự chậm trễ của nguồn 
cung toàn cầu đã đạt mức kỷ lục trong những ngày gần đây, tuy nhiên vẫn đưa ra dự báo khá tích cực rằng nút 
thắt về nguồn cung sẽ được nới lỏng dần vào giai đoạn từ quý III trở đi. 

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
*  Nhu cầu về nhà ở tại Mỹ vào tháng 3 đã tăng 37% so với cùng kỳ năm 
2020. Theo Cục điều tra dân số Mỹ, số lượng nhà ở bán ra vào tháng 3 đạt 
hơn 1,73 triệu căn, tháng 2 trước đó là khoảng 1,48 triệu căn. Sự tăng vọt 
về nhu cầu nhà ở này đã khiến giá PVC trong nước và xuất khẩu tăng mạnh. 
Vào trung tuần tháng 4 vừa qua, giá PVC xuất khẩu của Mỹ đã chạm đến 
mốc 1.808 USD/tấn, mức giá cao nhất mọi thời đại tại nước này. Trong bối 
cảnh nguồn cung PVC thắt chặt khi thời tiết lạnh giá tại Mỹ đã làm giảm 
công suất sản xuất PVC khoảng 57% trong tháng 2, trong khi nhu cầu về 
nhà ở bùng nổ sau khi việc tiêm vaccine phòng Covid-19 được triển khai 
trên diện rộng. Thị trường nhận định giá nhựa PVC và các nguyên liệu xây 
dựng khác như gỗ có thể giảm dần từ cuối quý II này khi nguồn cung sẽ trở 
lại mức bình thường như trước.
* Tại châu Á, giá nguyên liệu PVC cũng tăng cao chóng mặt khi nguồn cung 
hạn chế cộng hưởng với chi phí vận tải tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm 
trước. Giá PVC K67-68 nhập khẩu chuẩn bị chạm mốc 1.700 USD/tấn tại 
Trung Quốc - Đông Nam Á và 1.700 USD/tấn tại Ấn Độ. Các nhà sản xuất 
tại Nhật Bản mới đây đã đưa ra dự báo rằng, nguồn cung về PVC cho châu 
Á nói riêng và toàn cầu nói chung sẽ tiếp tục gặp khó khăn đến hết tháng 
6, nhưng sẽ tăng dần kể từ tháng 7 khi nguồn cung hàng hóa từ Mỹ tới các 
nước châu Á sẽ sôi động trở lại như mọi năm.
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