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Mỹ và Trung Quốc nối lại đàm phán thương mại về công nghiệp chíp điện tử
  Hai Hiệp hội ngành nghề về công nghiệp bán dẫn lớn của thế giới là Trung Quốc và Mỹ đã nhóm họp để thảo 

luận về thương mại công nghiệp chíp điện tử trong bối cảnh nguồn cung chíp điện tử đang thiếu hụt trầm trọng, 
với các nội dung liên quan đến chính sách thương mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, quy định mã hóa, kiểm soát 
xuất khẩu, an ninh chuỗi cung ứng. Vào tháng trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký một sắc lệnh nhằm đảm 
bảo chuỗi cung ứng cho các ngành công nghiệp quan trọng, bao gồm cả chất bán dẫn. Trong khi đó, Trung Quốc 
đang tích trữ thiết bị sản xuất chíp và chíp điện tử nhằm hạn chế tối đa tác động tiêu cực từ các lệnh cấm mà Mỹ 
đang áp dụng đối với các công ty công nghệ của mình. Mặc dù là sự hợp tác giữa hai Hiệp hội ngành nghề của 
hai nước, tuy nhiên đây cũng là một dấu hiệu tích cực cho quan hệ thương mại của Mỹ và Trung Quốc hướng 
đến việc nới lỏng kiểm soát xuất khẩu trong lĩnh vực bán dẫn. 

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 
*  Việt Nam đã nhập khẩu hơn 4 nghìn tấn nhựa phế thải (~9 triệu pounds) từ Mỹ 
chỉ trong tháng 1/2021. Sau khi một phần của Công ước Basel toàn cầu về điều 
chỉnh cách thức vận chuyển một số loại chất thải nguy hại về nhựa được thông 
qua vào năm 2019, các nước thành viên trong đó có Việt Nam đã áp dụng các 
quy tắc mới này. Mặc dù Mỹ không phải thành viên của Công ước này, cũng như 
không tuân thủ theo các quy định từ Công ước Basel, tuy nhiên xuất khẩu nhựa 
phế thải của Mỹ trong tháng 1 vẫn ghi nhận tăng trưởng 6% so với cùng kỳ năm 
2020. Canada là nước nhập khẩu nhựa phế thải từ Mỹ lớn nhất trong tháng 1, theo 
sau đó là Malaysia, Mexico, Việt Nam và Indonesia. 
*  Vào ngày 1/1/2021 vừa qua, EU đã áp mức thuế 800 EUR trên một tấn bao bì 
nhựa không tái chế nhập khẩu vào khu vực. Đây là hành động nhằm mục đích 
loại bỏ rác thải nhựa trên thế giới, thúc đẩy nhu cầu về nhựa tái chế. Nhu cầu về 
bao bì nhựa nói riêng và sản phẩm nhựa nói chung tại châu Âu đang tăng cao, do 
đó EU đã nhập khẩu lượng lớn bao bì nhựa và sản phẩm nhựa từ khu vực Đông 
Nam Á, trong đó có Việt Nam. Dữ liệu định giá của S&P Global Platts cũng cho 
thấy các thị trường nhựa tái chế trong khu vực liên minh châu Âu đang ghi nhận 
sức ảnh hưởng ngày càng tăng trên thị trường toàn cầu, trong bối cảnh giá các 
loại nguyên liệu nhựa nguyên sinh như PP, PE đang tăng mạnh từ cuối năm ngoái 
đến nay do áp lực từ tình trạng thiếu nguyên liệu cũng như giá vận chuyển bằng 
tàu biển vẫn ở mức cao. 

Nguồn: TCTK, Bloomberg, Reuters, Vietdata, các Hiệp hội ngành nghề trong và ngoài nước ...


