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TIÊU ĐIỂM TRONG NGÀY
Giá cao su tự nhiên năm 2021 giảm 18% so với cùng kỳ năm 2020
Vào những ngày đầu năm 2022, giá cao su trên Sàn giao dịch hàng hóa Osaka (Nhật Bản) tăng nhẹ và giao
dịch quanh mức 229 JPY/kg (~1.977 USD/tấn), cũng là mức cao nhất trong vòng hơn một tháng trở lại đây. Giá
cao su được hỗ trợ tốt nhờ triển vọng gia tăng mạnh về nhu cầu cao su tự nhiên ở Trung Quốc vào thời điểm
trước kỳ nghỉ lễ Tết Âm lịch. Tuy nhiên, nhìn chung, giá cao su tự nhiên thế giới vẫn đang ở mức thấp so với giai
đoạn cuối năm 2020 - đầu năm 2021, khi giá cao su trung bình năm 2021 đã giảm khoảng 18% so với năm 2020
trước đó, nguyên nhân đến từ việc giảm nhu cầu trong lĩnh vực sản xuất ô tô với sự thiếu chip bán dẫn, cùng với
nhiều hạn chế về đi lại đã được thiết lập ở châu Âu và Mỹ từ giai đoạn biến chủng Delta đến khi xuất hiện biến
chủng Covid mới là Omicron.
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CAO SU
* Giá cao su thế giới giữ ở mức thấp trong suốt giai đoạn quý cuối năm
ngoái do chịu áp lực lớn từ nhu cầu sụt giảm ở hoạt động sản xuất ô tô,
ngoài ra còn bị ảnh hưởng bởi tâm lý thị trường. Trong ngắn hạn, giá cao
su dự báo sẽ tiếp tục giữ ở mức thấp bởi tâm lý thị trường vẫn khá thận
trọng, mặc dù nhu cầu ở Trung Quốc đang tăng trong vài tuần trước kỳ nghỉ
lễ Tết Nguyên Đán. Chịu nhiều áp lực tâm lý, nhưng giá cao su khó có thể
giảm sâu về mức thấp như giai đoạn tháng 9/2021. Ngoại trừ việc đồng USD
mạnh lên và cước tàu vận chuyển tăng cao đang là yếu tố tác động rõ rệt,
các yếu tố còn lại vẫn cần được theo dõi thêm, đặc biệt là thông tin tác
động từ dịch bệnh toàn cầu ảnh hưởng đến nhu cầu cao su tự nhiên. Khi các
thông tin này tích cực hơn, thị trường cao su sẽ phục hồi và khởi sắc trở lại.
* Theo báo cáo mới nhất của Hiệp hội Các nước Sản xuất Cao su tự nhiên
(ANRPC), nhu cầu cao su tự nhiên toàn cầu năm 2021 tăng 8,7% so với năm
2020, lên 14,076 triệu tấn (thấp hơn so với mức 14,116 triệu tấn dự báo trước
đó). Mặc dù sản lượng ở hầu hết các nước sản xuất bị ảnh hưởng bởi thời
tiết bất lợi trong tháng 11 vừa qua, nhưng sản lượng cao su toàn cầu dự kiến
vẫn tăng. Dựa trên những ước tính sơ bộ từ các nước thành viên, sản lượng
cao su tự nhiên thế giới năm 2021 đạt 13,882 triệu tấn, tăng 2,1% so với
năm 2020 (cao hơn so với mức 13,787 triệu tấn của dự báo trước). Qua số
liệu cho thấy, nhu cầu tiêu thụ cao su tự nhiên toàn cầu năm 2021 cao hơn
sản lượng khoảng 194 nghìn tấn. Cùng với việc thế giới thiếu hụt cao su tự
nhiên trong năm 2021, giá dầu tăng mạnh trở lại sẽ kéo theo giá cao su khởi
sắc, dự báo giá cao su sẽ tăng trở lại đến hết quý I/2022.
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