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Ngành công nghiệp nhựa (chất dẻo) là ngành công nghiệp chịu tác động và ảnh hưởng 

lớn từ nguồn nguyên nhiên liệu và sức tiêu thụ từ những ngành công nghiệp và dịch vụ 

khác. Trong năm 2016, thị trường nhựa toàn cầu nói chung đạt khối lượng hơn 263 triệu 

tấn. Theo sự phát triển của nhu cầu tiêu dùng trong các năm qua, dự kiến doanh thu trong 

ngành này sẽ đạt khoảng 560 tỷ USD cho đến năm 2024. Trong đó, các sản phẩm nhựa 

bao bì phức hợp, nhựa xây dựng và sản phẩm nhựa cứng (chủ yếu dùng cho hoạt động 

chứa, đựng các loại thực phẩm, hóa chất,..) chiếm ưu thế đến 65% tổng khối lượng nhu 

cầu về nhựa. Tuy nhiên, phân khúc có tỷ lệ tăng trưởng cao nhất, gần 4% mỗi năm lại 

thuộc về các ngành liên quan đến sản xuất ô tô và các sản phẩm điện và điện tử. Đi cùng 

với việc phát triển ngành công nghiệp nhựa, thế giới cũng đang phải đối mặt với vấn nạn 

về rác thải nhựa, vốn là nguồn rác thải lớn nhất và gây khó khăn trong xử lý và tái chế nhất 

hiện nay.

Diễn biến giá nguyên liệu Nhựa trong tuần vừa qua:

•  Giá giao ngay giảm 60 – 70 USD/ tấn tại Châu Á

•  Nguồn cung cao hơn khiến cho giá giảm ở Châu Á

•  Thị trường PS của Châu Âu dao động quanh mức thấp nhất trong vòng 2 năm trở lại đây

•  Giá PS giao ngay tại Mỹ hồi phục một cách ổn định

Các bên xuất khẩu PS tại Mỹ chuyển nguồn xuất khẩu sang thị trường Châu Á thay vì duy 

nhất Trung Quốc

    Giá PS  Châu Á: GIẢM       Châu Âu: GIẢM  Hoa Kỳ: TĂNG



•  Giá PE duy trì đà phục hồi ở Châu Á khi nhu cầu sản xuất 

được cải thiện

•  Giá PE giao ngay tăng 80-90 USD/ tấn tại Châu Á

•  Lo ngại về giá dầu giảm vẫn đang tiếp tục ảnh hưởng đến 

giá nguyên liệu PE

•  Giá nguyên liệu PE tại Mỹ duy trì ổn định xu hướng vững 

    Giá PE        Châu Á: TĂNG                             Châu Âu: TĂNG                      Hoa Kỳ: TĂNG ỔN ĐỊNH

    Giá PP        Châu Á: GIẢM                             Châu Âu: GIẢM                      Hoa Kỳ: TĂNG

•  Giá nguyên liệu PP cho thấy sự sụt giảm đáng kẻ ở Châu 

Á trong tình trạng nguồn cung dồi dào

•  Xu hướng giảm cũng đang gia tăng với tốc độ nhanh ở 

thị trường Châu Âu

•  Thị trường nguyên liệu PP của Mỹ xuất hiện một số vấn 

đề về khâu sản xuất.

    Giá PVC        Châu Á: GIẢM                             Châu Âu: TĂNG                    Hoa Kỳ: TĂNG

•  Nguyên liệu nhựa PVC nội địa tại Trung Quốc giảm 100 CNY/ tấn

•  Nhu cầu về nguồn nguyên liệu PVC tại Châu Á vẫn còn thấp, dự đoán sẽ tăng nhẹ trong tháng 12

•  Giá nhập khẩu vào thị trường Trung Quốc: 830 – 860 USD/ tấn trên cơ sở giá CIF



Quá trình tạo dựng nền công nghiệp sản xuất bao bì và sản phẩm nhựa toàn cầu đã trải qua nhiều biến 

động khác nhau trong vòng năm năm qua. Ngành công nghiệp nhựa tại Châu Âu và Mỹ là đối thủ quan 

trọng trực tiếp của Châu Á. Nếu như một khoảng thời gian dài trước đây, Châu Âu và Bắc Mỹ là những khu 

vực sản xuất nhựa hàng đầu thế giới (bao gồm nguyên liệu nhựa và sản phẩm từ nhựa) thì hiện nay, Trung 

Quốc đã vươn lên trở thành nhà sản xuất nhựa lớn nhất và quan trọng toàn cầu, với quy mô chiếm khoảng 

25% sản lượng toàn cầu, theo sau đó là Châu Âu (chiếm khoảng 20%) và Mỹ (chiếm khoảng 19.5%). Khi 

kết hợp lại, Châu Mỹ và Châu Âu chiếm khoảng 45% sản lượng sản xuất nhựa trên toàn cầu và ngang bằng 

với sản lượng được sản xuất tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Trong khi đó, doanh thu từ ngành sản 

xuất sản phẩm từ nhựa tại Bắc Mỹ trong năm 2017 chiếm tỷ trọng cao nhất và chiếm 52.78% thị phần 

doanh thu. Cũng trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến năm 2017, nhu cầu về sản phẩm nhựa tăng với 

mức độ ổn định khoảng 3.7% mỗi năm. Nhu cầu tiêu dùng ở các nước đang phát triển như Trung Quốc, 

Ấn Độ, Việt Nam hiện đang gia tăng với tốc độ nhanh chóng, đặc biệt là chi tiêu cho những sản phẩm thiết 

yếu hằng ngày như điện thoại di động, máy tính, thực phẩm và đồ uống, quần áo, xe hơi và thậm chí cả các 

thiết bị y tế phục vụ nhu cầu cá nhân. Mức tăng trưởng tiêu thụ này đi kèm với kỳ vọng lớn hơn nhiều cho 

cả người sản xuất và người tiêu dùng các sản phẩm liên quan đến nhựa.

NHỮNG CON SỐ TỔNG QUAN VỀ NGÀNH CÔNG 
NGHIỆP VỀ NHỰA TOÀN CẦU      PHẦN I



Tính đến hết năm 2017, tổng doanh thu từ hoạt động xuất khẩu các sản phẩm và nguyên liệu nhựa 

đạt 72.7 tỷ USD toàn cầu. Nhìn chung, giá trị xuất khẩu mặt hàng nhựa tăng trung bình 5.2% đối với 

tất cả các nước xuất khẩu kể từ năm 2013, tại thời điểm này trị giá xuất khẩu mới chỉ đạt 69.1 tỷ USD. 

Từ năm 2016 đến năm 2017, tăng trưởng xuất khẩu toàn cầu đã vượt hơn 8.4%. Châu Âu là khu vực có 

tỷ trọng xuất khẩu cao nhất với mức tăng 43.1%, theo sát mức tăng trưởng này là khu vực Châu Á với 

mức tăng là 41.6%. Đứng thứ ba trong top các khu vực xuất khẩu sản phẩm và nguyên phụ liệu nhựa 

cao nhất là Bắc Mỹ với tỷ trọng tăng 13.8%.

Tên Quốc gia Giá trị (tỷ USD) Tỷ trọng
1. Trung Quốc 17.9 24.7%

2. Đức 9 12.4%

3. Hoa Kỳ 6.8 9.3%

4. Italy 3 4.2%

5. Pháp 2.7 3.7%

 Cấu thành nguyên liệu và sản phẩm từ nhựa - phân loại nguyên liệu nhựa

Để sản xuất ra nguyên liệu và sản phẩm nhựa, các nhà sản xuất phải phụ thuộc vào nguồn nguyên 

liệu đầu vào, bao gồm: dầu mỏ, khí thiên nhiên và than đá. Các khu vực khác nhau trên thế giới lại sử 

dụng các nguồn nguyên liệu khác nhau, điển hình như khu vực Bắc Mỹ và Trung Đông chủ yếu sử dụng 

nguồn nguyên liệu từ khí thiên nhiên; Trung Quốc khai thác chủ yếu từ than đá; và các nước khác chủ 

yếu khai thác từ nguyên liệu từ dầu mỏ. Ngành công nghiệp này cũng được hưởng lợi từ việc gia tăng 

nhu cầu tiêu thụ sản phẩm từ nhựa trên toàn thế giới, và năng lực này đã dẫn đến sự tăng trưởng mạnh 

mẽ trong hoạt động sản xuất nhựa nói chung. Các sản phẩm nhựa được thay thế cho nhiều loại vật 

liệu như gỗ, giấy, kim loại và thủy tinh, và thường có giá cạnh tranh hơn trong khi chúng cung cấp không 

những hiệu suất sử dụng tốt hơn mà còn có khả năng đáp ứng cho nhu cầu của con người dễ dàng hơn. 

Một loạt các ngành công nghiệp sản xuất sử dụng các sản phẩm nhựa, bao gồm các sản phẩm liên 

quan đến thực phẩm và đồ uống, hóa chất gia dụng, dược phẩm, ô tô, đồ nội thất và thiết bị gia dụng, 

xây dựng, thời trang và may mặc…. 

Các loại sản phẩm nhựa hiện nay rất đa dạng về chủng loại, được sử dụng thường xuyên và rộng rãi 

trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là các lĩnh vực liên quan đến thực phẩm, sản xuất, đóng gói, xây dựng, 

hàng gia dụng,… Hiện nay, nhựa được phân loại làm bảy loại chính như sau:







1.  Khu vực Châu Âu

Ngành công nghiệp nhựa đóng vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế Châu Âu, và việc gia tăng tính 

bền vững của ngành công nghiệp này được đánh giá là có thể mang lại nhiều cơ hội phát triển, tăng khả 

năng cạnh tranh trong lĩnh vực sản xuất và tạo nhiều cơ hội việc làm cho người dân tại khu vực này. Báo 

cáo Thường niên giai đoạn 2017 – 2018 của PlasticsEurope đã thống kê cho thấy: Ngành công nghiệp 

nhựa tạo ra sự đóng góp rất đáng kể cho nền kinh tế Châu Âu, với gần 60,000 công ty hoạt động trực 

tiếp trong ngành công nghiệp nhựa và chủ yếu vẫn là những doanh nghiệp vừa và nhỏ; tạo ra nguồn 

công việc cho hơn 1.5 triệu người sinh sống tại khu vực này. Hoạt động thương mại cũng cho thấy 

những số liệu tích cực khi kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 15 tỷ EUR, doanh thu đạt gần 350 tỷ EUR trong 

giai đoạn này. Với tình hình dân số đông, nhu cầu tiêu dùng sản phẩm từ nhựa được sử dụng trong rất 

nhiều lĩnh vực gắn liền với đời sống người dân EU, trong đó nhu cầu chủ yếu và lớn nhất vẫn là sử dụng 

nguyên liệu nhựa làm bao bì sản phẩm sử dụng hằng ngày.

     PHẦN IINHỮNG THỊ TRƯỜNG NỔI BẬT TRONG NGÀNH 
CÔNG NGHIỆP NHỰA



Thị trường nổi bật: Đức

Đức là nước sản xuất nhựa và chế tạo sản phẩm nhựa lớn nhất Châu Âu, và cũng được coi là biểu tượng 

của nền công nghiệp nhựa tại khu vực này. Chuỗi giá trị ngành công nghiệp nhựa của quốc gia này bao 

gồm các nhà sản xuất và chế biến nguyên liệu nhựa, các nhà sản xuất máy móc, các ngành công nghiệp 

ứng dụng và ngành công nghiệp tái chế nhựa và cao su. Là một trong những ngành công nghiệp quan 

trọng nhất ở Đức, ngành công nghiệp nhựa tạo ra doanh thu hàng năm trên 90 tỷ EUR. Ngành công 

nghiệp này chiếm hơn 6% tỷ trọng sản xuất công nghiệp trong nước và đóng vai trò quan trọng trong 

việc cung cấp các sản phẩm, giải pháp mới và sáng tạo cho một số ngành công nghiệp chủ chốt bao 

gồm ô tô, cơ khí, bao bì, kỹ thuật điện và xây dựng. Ngoài ra, nhựa được sử dụng trong các ngành công 

nghiệp y tế, đồ nội thất và hàng gia dụng cũng như trong nông nghiệp - ứng dụng rộng rãi trong thị 

trường tiêu dùng đầy tính cạnh tranh tại Châu Âu. Tại Đức, các ngành công nghiệp chế biến và các tổ 

chức nghiên cứu liên quan đến ngành công nghiệp này đang thiết lập các tiêu chuẩn quốc tế dựa trên 

cơ sở hạ tầng sẵn có, kết quả nghiên cứu và phát triển để xây dựng nên chuỗi giá trị cao ngành nhựa phù 

hợp với sự phát triển của khoa học – công nghệ trong thời đại Công nghệ 4.0 như hiện nay. 



Những con số thống kê liên quan đến ngành công nghiệp nhựa tại Đức (số liệu tính đến hết năm 2016):

•  Đứng thứ 1 Châu Âu về sản xuất nguyên liệu và sản phẩm nhựa, chiếm khoảng 35% thị phần sản 

lượng toàn khu vực, và là quốc gia có vốn đầu tư FDI trọng điểm về ngành công nghiệp nhựa ở Châu Âu.

•  Doanh thu từ kinh doanh nguyên liệu và sản phẩm từ nhựa đạt hơn 91 tỷ EUR, bao gồm 3,300 công 

ty/doanh nghiệp và tạo việc làm cho hơn 393.000 công nhân viên.

•  Hoạt động sản xuất sản phẩm nhựa: 19.8 triệu tấn/ năm, doanh thu 24 tỷ EUR, gồm hơn 200 công ty, 

tạo việc làm cho hơn 49,000 người lao động.

•  Hoạt động gia công sản phẩm nhựa: đạt doanh thu hơn 60 tỷ EUR, hơn 2,850 công ty, tạo việc làm 

cho hơn 316,000 người lao động.

•  Nhà sản xuất máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nhựa và cao su: doanh thu 7 tỷ EUR, hơn 250 công 

ty và thu hút 28,000 người lao động.

•  76 trường đại học theo định hướng ứng dụng và các viện nghiên cứu và trung tâm/tổ chức trong lĩnh 

vực nghiên cứu vật liệu polymer và nguyên liệu hợp tác chặt chẽ với ngành công nghiệp nhựa.

•  Hơn 40 mạng lưới sản xuất và phân phối nhựa trên toàn khu vực.



2.  Khu vực Châu Mỹ

Với thế mạnh về trữ lượng dầu mỏ, khí thiên nhiên, khu vực Châu Mỹ (chủ yếu là khu vực NAFTA, sau 

này là USMCA) sở hữu nguồn nguyên liệu dồi dào phục vụ cho sản xuất nhựa nguyên liệu. Diễn biến giá 

dầu cũng như giá khí thế giới phụ thuộc nhiều vào biến động trong chính sách, dự trữ của khu vực này, 

qua đó tác động gián tiếp lên giá nguyên liệu nhựa xuất khẩu đi các khu vực trên thế giới.

Hoa Kỳ

Trong năm 2017, sản lượng nhựa tại Hoa Kỳ đạt gần 113 tỷ pounds (xấp xỉ 50 triệu tấn nhựa). Nhựa 

nhiệt rắn, một trong số đó là chất epoxy, chiếm 14.8%  (16.8 tỷ pound) tổng sản lượng nhựa. Nhựa nhiệt 

dẻo - bao gồm các loại nhựa PVC, nylon, nhựa polyethylene phân tử cao và nhựa polypropylene - chiếm 

khoảng 85% hay 96.2 tỷ pound sản lượng nhựa sản xuất tại khu vực này. Sản xuất nhựa nhiệt rắn tăng 

trưởng 1.6% so với năm trước, trong khi sản xuất nhựa nhiệt dẻo tăng 0.5%. Tổng sản lượng nhựa tăng 

0.7% và giữ vững mức ổn định về nhu cầu tiêu thụ cũng như xuất khẩu trong suốt hơn một thập kỷ qua. 

Tại Hoa Kỳ, nhựa nhiệt dẻo vô cùng phổ biến và nó được sử dụng hầu hết cho mục đích đóng gói, tiêu 

dùng và công trình xây dựng.



Thay vì sử dụng dầu thô để sản xuất nguyên liệu nhựa, Mỹ lựa chọn khí thiên nhiên làm đầu vào cho 

ngành công nghiệp nhựa của mình. Lợi thế về giá thành sản xuất thấp hơn giúp Mỹ trở thành quốc gia 

xuất khẩu nguyên liệu nhựa số 1 thế giới những năm trước 2015. Ngành công nghiệp nhựa của Mỹ là 

một trong số ít những ngành sản xuất vẫn giữ được thặng dư thương mại cho đến nay, mặc dù mức 

thặng dư càng ngày càng thu hẹp do các nước tại khu vực Châu Á, điển hình là Trung Quốc đã có mức 

tăng trưởng vượt trội trong thời gian gần đây. Ngành nhựa của Mỹ vẫn giữ được thặng dư thương mại 

trong năm 2016, trong khi nhu cầu tiêu thụ nhựa của Mỹ tăng 1.8%. Mặc dù xuất hiện sự suy giảm đáng 

kể từ 7.1 tỷ USD trong năm 2015 xuống còn 4 tỷ USD trong năm 2016, tuy nhiên thặng dư thương mại 

của ngành nhựa Mỹ hiện vẫn tiếp tục được duy trì và thể hiện là một trong những ngành công nghiệp xây 

dựng được lòng tin cho người dân nước này.

Nhưng cũng cần phải quan tâm đến nguyên nhân dẫn đến mức suy giảm này. Suy giảm thặng dư 

thương mại một lần nữa được nhắc đến trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ tăng cường phụ thuộc nhiều vào 

nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu chi tiêu cho các sản phẩm nhựa, điều này cũng ghi nhận trong năm 2016, 

nhu cầu tiêu thụ các mặt hàng công nghiệp nhựa ở Mỹ tăng 1.8%, từ 284 tỷ USD lên 289 tỷ USD chỉ tính 

riêng trong năm 2016. 



Ngành nhựa của Mỹ vẫn duy trì thặng dư thương mại do luôn giữ vững vị thế như một nhà cung cấp vật 

liệu nhựa, tạo mối quan hệ thương mại mạnh mẽ với các nước khác - đặc biệt là các nước trong khối 

NAFTA, Mexico và Canada tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất (Mexico - 15.4 tỷ USD) và thứ hai 

(Canada – 11.7 tỷ USD) cho ngành công nghiệp nhựa của Mỹ. Hoa Kỳ có lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ 

trong các sản phẩm nhựa do quy mô, cơ sở hạ tầng và nguyên liệu giá rẻ. Đặc biệt dưới sự điều hành của 

Tổng thống Trump trong 2 năm qua, chủ nghĩa bảo hộ thương mại sẽ càng ngày càng đóng góp mạnh 

mẽ cho sự tăng trưởng trở lại của ngành công nghiệp nhựa, vốn đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ các 

sản phẩm nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc.

Mexico

Trong năm 2017, Mexico là thị trường xuất khẩu lớn nhất cho các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm 

nhựa của Mỹ. Nhựa là một trong năm danh mục xuất khẩu hàng đầu của Hoa Kỳ đến Mexico trong năm 

2017, có giá trị tổng cộng gần 16.6 tỷ USD. Theo Viện Thống kê và Địa lý Quốc gia Mexico (INEGI), nền 

kinh tế của Mexico đã tăng trưởng 2.04% trong năm 2017, và ngành công nghiệp nhựa tăng trưởng 

gấp đôi tỷ lệ đó, đạt tỷ trọng tăng trưởng 4.08%. Mặc dù tốc độ tăng trưởng hàng năm của ngành công 

nghiệp nhựa ở Mexico hiện ở mức trung bình trong suốt khoảng thời gian gần một thập kỷ, các nhà sản 

xuất của Mỹ vẫn nhận thấy cơ hội hồi phục với tốc độ tăng trưởng cao hơn khi Mexico thương lượng các 

hiệp định thương mại tự do bổ sung với các nền kinh tế trọng điểm (như USCMA với Hoa Kỳ và Canada). 

Ngành công nghiệp nhựa của Mexico phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu, chủ yếu từ Hoa Kỳ, với nhập khẩu 

sản phẩm nhựa và các bộ phận nhựa để cung cấp ngành công nghiệp ô tô và hàng không vũ trụ. Nhập 

khẩu nhựa chiếm đến 40% tổng khối lượng nhập khẩu hằng năm của Mexico.



   Một năm sau khi NAFTA có hiệu lực thi hành, Mexico đã nhập khẩu tổng số thiết bị trị giá 600 triệu 

USD. Đến cuối năm 2017, tổng nhập khẩu thiết bị của Mexico lên đến 2.9 tỷ USD. Trong số đó, gần 50% 

tương ứng với máy móc và thiết bị chế biến nhựa nguyên chất trị giá 1.48 tỷ USD. 50% còn lại bao gồm 

khuôn mẫu và dụng cụ có tổng trị giá 1.43 tỷ USD. Đối tác thương mại chính của Mexico đối với thiết bị 

nhập khẩu này là Đức, tiếp theo là Hoa Kỳ và Trung Quốc. Xuất khẩu của Mỹ sang Mexico chủ yếu là các 

máy móc và thiết bị chế biến sơ cấp, mặc dù các nhà xuất khẩu của Mỹ hiện là nhà cung cấp hầu hết các 

thiết bị phụ trợ theo yêu cầu của ngành công nghiệp này. Các doanh nghiệp sản xuất nhựa tại quốc gia 

này đáp ứng được đến 80% nhu cầu trong nước đối với các loại sản phẩm nhựa từ PE, PP, PET và PVC. 

Năm 2017, Mexico sản xuất 4.3 triệu tấn nhựa khác nhau, với PET, PVC và HDPE chiếm hơn 50% tổng 

khối lượng sản xuất.

3.  Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương 

Trung Quốc

Trung Quốc đã đạt được sự tăng trưởng chưa từng thấy trong lĩnh vực sản xuất nhựa và hiện đứng đầu 

toàn cầu về sản xuất mặt hàng nhựa. Những doanh nghiệp và nhà đầu tư hàng đầu trong ngành sản xuất 

nhựa đã liên tục đưa doanh nghiệp của họ đến Trung Quốc, dẫn đến việc tạo ra các cơ sở sản xuất mới 

nhất và tiên tiến nhất trên toàn thế giới. Hơn 80% trong số 500 công ty đa quốc gia lớn nhất thế giới 

đã đầu tư hoặc bắt đầu duy trì sự hiện diện trên lãnh thổ Trung Quốc, và một số công ty trong số này 

bao gồm Bayer, Exxon Mobile, Shell, DuPont và Dow Chemical. Với sự gia tăng đầu tư nước ngoài, Trung 

Quốc đã và đang trên đà trở thành cường quốc sản xuất nhựa số 1 thế giới cho đến tận năm 2025 nếu 

như nước này vẫn giữ vững được những chỉ số phát triển và tăng trưởng như hiện tại. Đất nước này cũng 

đang trở thành một trung tâm nghiên cứu và phát triển, tiếp tục trang bị các nhân tố hiện đại để đáp 

ứng nhu cầu ngày càng tăng về vật liệu nhựa và hóa dầu trong thế kỷ 21 bằng cách đầu tư vào cơ sở hạ 

tầng, xây dựng các nhà máy mới trong các khu công nghiệp như tại khu vực Đồng bằng sông Dương Tử 

và Khu công nghiệp hóa chất Thượng Hải.

Từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2018, tốc độ tăng trưởng của ngành sản xuất nhựa ở Trung Quốc chậm 

lại, sản lượng đạt hơn 20 triệu tấn, tăng 2.32% so với cùng kỳ; doanh thu đạt được là 623.5 tỷ NDT, tăng 

6.69% so với cùng kỳ; lợi nhuận thu về đạt 310.04 tỷ NDT, giảm 4.69% so với cùng kỳ; biên lợi nhuận đạt 

4,97%, giảm 0.59% so với cùng kỳ. Trong ba quý tính từ đầu năm 2018, sản lượng của nước này đã đạt 

gần 53 triệu tấn, tuy nhiên áp lực phát triển ngành công nghiệp này đã tăng lên một cách đột biến từ 

tháng 3 và sản lượng có xu hướng giảm từ mốc thời gian này. 



Theo các chuyên gia tại Trung Quốc, nhựa, là một sản phẩm xuất khẩu quan trọng của Trung Quốc, 

nhưng thường xuyên phải chịu tác động từ những mâu thuẫn thương mại quốc tế trong những năm gần 

đây, làm toàn bộ chuỗi sản xuất và cung ứng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hiện tại, những nguyên nhân 

chủ yếu dẫn đến tác động tiêu cực là thiếu hụt nguồn cung cấp hóa chất phục vụ sản xuất nhựa; cơ cấu 

ngành công nghiệp vẫn còn hiện hữu tỷ lệ cao các doanh nghiệp có mô hình sản xuất nhỏ lẻ, lạc hậu; 

các chính sách thắt chặt của Chính phủ nhằm bảo vệ môi trường và tác động gần nhất đó là chiến tranh 

thương mại với Hoa Kỳ. Theo Chủ tịch Hội đồng quản trị của Tập đoàn Thương mại Trung Quốc cho 

biết, ngành công nghiệp hóa dầu là một lĩnh vực quan trọng cho các doanh nghiệp quy mô lớn phục vụ 

chiến lược quốc gia và phục vụ nền kinh tế thực tại. Các loại sản phẩm có tính thương mại cao được dự 

đoán trở thành nguồn nguyên liệu chủ lực của ngành nhựa Trung Quốc tương lai là LLDPE, PVC và PP. 

Nước này cũng đang đẩy mạnh thay đổi cơ cấu công nghiệp, cải thiện hệ thống phân phối và thúc đẩy 

thị trường giao ngay nội địa.



4.  Khu vực Đông Nam Á

Việt Nam

Tổng sản lượng nhựa trong năm 2017 của nước ta đạt 6.7 triệu tấn, tăng nhẹ 1.05% so với năm 2016, 

tốc độ tăng trưởng bình quân theo năm đạt 9.6% và được coi là mức ổn định. Trong đó, nhựa gia dụng, 

nhựa xây dựng và nhựa dùng cho mặt hàng công nghệ điện tử có mức tăng trưởng khá tốt so với năm 

2016 nhờ nhu cầu tiêu thụ tăng. Thị trường xuất khẩu chính của sản phẩm từ nhựa của Việt Nam vào 

năm 2018 là Nhật Bản và Mỹ. Ngoài ra, nhu cầu nhập khẩu sản phẩm nhựa trên thị trường EU vẫn được 

đánh giá cao, đặc biệt là nhu cầu về ống nhựa khi doanh nghiệp Việt Nam có khả năng thâm nhập tốt 

và đáp ứng được các tiêu chuẩn kỹ thuật yêu cầu. Điều đáng chú ý là trên thị trường này, sản phẩm 

nhựa Việt Nam không bị áp đặt thuế chống bán phá giá như các nước Châu Á khác (thuế trung bình từ 

8 - 30%). Do đó, đây sẽ là điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tiếp tục tăng kim ngạch nhập khẩu trong 

thời gian tới.

 Tuy nhiên, Việt Nam đang phải phụ thuộc rất lớn vào nguồn nguyên liệu nhựa nhập khẩu, khi nguồn 

nguyên liệu trong nước chỉ đảm bảo đáp ứng được khoảng 6 - 7% nhu cầu. Thị trường nhập khẩu chính 

của Việt Nam bao gồm: Arab Saudi, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Indonesia, Ấn Độ… Các sản phẩm 

nhập khẩu chính là PE, PP và PVC… với chi phí nguyên liệu chiếm 70-80% giá thành sản phẩm nên việc 

biến động tỷ giá đang ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.



Bên cạnh việc phải đối mặt với tình trạng nhập siêu nguyên liệu, các doanh nghiệp nhựa cũng phải đối 

mặt với rủi ro lớn trong nguyên liệu đầu vào khi mức thuế nhập khẩu nguyên liệu nhựa PP tăng lên 3%. 

Nhựa PP đang được nhập khẩu tới 80%, do đó việc triển khai mức thuế quan mới ảnh hưởng trực tiếp 

đến giá thành sản phẩm, và tác động gián tiếp đến năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam 

trong mối quan hệ với các doanh nghiệp nước ngoài. Biên lợi nhuận của các doanh nghiệp nhựa Việt 

Nam được dự báo sẽ giảm 1% khi thuế nhập khẩu nhựa PP tăng 3%. Ngành nhựa có tỷ suất lợi nhuận 

tương đối thấp, chỉ 5% trong khi tỷ lệ thâm hụt lên đến 7%. Ở nước ta, cơ cấu sản xuất nhựa chính bao 

gồm: Nhựa bao bì (39%), nhựa gia dụng (32%), nhựa xây dựng (14%), nhựa kỹ thuật (9%) và loại nhựa 

khác (6%). Ngành nhựa Việt Nam là ngành có số lượng doanh nghiệp đông đảo, với gần 4,000 doanh 

nghiệp trong cả nước và sử dụng đến 200,000 lao động, đa số tập trung ở miền Nam. Hơn 80% doanh 

nghiệp nhựa trong nước là những doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ với trình độ công nghệ khá hạn 

chế, khoảng 85% thiết bị máy móc trong ngành phải nhập ngoại. Hiện nay ngành nhựa Việt Nam đang 

trong tình trạng mất cân đối về cơ cấu sản xuất. Việc chủ yếu phải nhập khẩu nguyên liệu nhựa, khiến 

ngành nhựa Việt khá “nhạy cảm” với biến động giá nguyên liệu nhựa trên thế giới và khu vực. Đồng thời, 

việc thanh toán chủ yếu bằng đồng USD, EUR khiến việc tỷ giá biến động cũng tác động không nhỏ tới 

chi phí đầu vào của các công ty nhựa trong nước. Điều này dẫn đến việc không những giá thành sản 

phẩm kém cạnh tranh, ngành nhựa còn đối mặt với thực trạng nhập siêu nguyên liệu, gây trở ngại rất lớn 

cho sự tăng trưởng bền vững của ngành nhựa Việt Nam.

Nguồn: vietdata.vn



1.  Giá nguyên nhiên liệu

Giá nguyên liệu ngành sản xuất sản phẩm từ chất dẻo luôn biến động không ngừng, bởi ngành sản xuất 

này phụ thuộc trực tiếp vào nguồn nguyên liệu, chủ yếu từ dầu thô, khí thiên nhiên và than đá, và những 

nguồn nguyên liệu này cấu thành nên 70-80% giá thành sản phẩm nhựa. Việc giá nguyên liệu tăng hoặc 

giảm do cung - cầu thị trường sẽ tác động trực tiếp đến giá thành và khả năng phân phối của các doanh 

nghiệp trong ngành sản xuất này.

2.  Thương mại thế giới và cán cân cung cầu

Không chỉ riêng ngành công nghiệp nhựa mà tất cả các ngành công nghiệp dịch vụ khác đều chịu ảnh 

hưởng nhất định mỗi khi các chính sách về thương mại được ban hành trên toàn cầu. Năm 2018 chứng 

kiến một “trận chiến thương mại” tác động trực tiếp đến nền công nghiệp nhựa thế giới là cuộc chiến 

thương mại giữa Mỹ - Trung Quốc trong bối cảnh Mỹ nhận định cần phải cắt giảm thâm hụt thương mại 

đang hiện hữu với quốc gia đông dân nhất thế giới này. Chiến tranh thương mại Hoa Kỳ - Trung Quốc 

chính thức ảnh hưởng đến khu vực vật liệu và sản phẩm từ nhựa từ ngày 24 tháng 9 vừa qua. Hiện nay, 

vật liệu nhựa, chủ yếu là vật liệu nhựa PE, và dầu thô thuộc top 10 mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Mỹ 

vào thị trường Trung Quốc, trong đó xuất khẩu vật liệu nhựa của Mỹ đạt hơn 4 tỷ USD, và điều tất yếu 

xảy ra khi Trung Quốc đã đáp trả gói đánh thuế 60 tỷ lên hàng hóa xuất khẩu của Mỹ vào quốc gia này, 

trong đó có sản phẩm từ nhựa và chất dẻo. Mỹ đã nhập khẩu gần 109 triệu USD các loại máy ép phun 

dùng trong ngành công nghiệp nhựa từ Trung Quốc vào năm 2016, nhập khẩu máy đùn công nghiệp 

thấp hơn ở mức khoảng 12.4 triệu USD, nhập khẩu máy thổi có trị giá khoảng 4.2 triệu USD. Về phần 

mình, Mỹ cũng đã xuất khẩu hơn 152,000 tấn LDPE (bao gồm LLDPE) sang Trung Quốc trong năm 

2016, trị giá 215 triệu USD. Xuất khẩu Polycarbonate của Mỹ sang Trung Quốc có giá trị gần 325 triệu 

USD (129,000 tấn). Việc áp thuế qua lại giữa hai quốc gia này ảnh hưởng đến cả chuỗi cung cầu toàn cầu, 

khi mỗi nước bắt buộc phải tìm nguồn nhập khẩu và xuất khẩu thay thế cho giao thương qua lại và cũng 

sẽ ảnh hưởng đến giá trị ngành công nghiệp này trong tương lai.

Chuỗi cung ứng ngành nhựa đang có sự thay đổi bởi sự gia tăng chiến tranh thương mại giữa hai nền 

kinh tế lớn nhất thế giới, và người tiêu dùng các sản phẩm nhựa tại Việt Nam là bên đang được hưởng 

lợi rất lớn từ cuộc chiến này. 

     PHẦN IIINHỮNG NHÂN TỐ VÀ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN 
THỊ TRƯỜNG NHỰA THẾ GIỚI



Việt Nam là một trung tâm sản xuất nhựa thành phẩm lớn do chi phí lao động thấp và môi trường kinh 

doanh được cải thiện đáng kể, và những tác động từ các chính sách thương mại gần đây đã giúp ích rất 

nhiều cho các quốc gia tham gia vào chuỗi sản xuất và cung ứng sản phẩm nhựa do chi phí nguyên liệu 

nhựa đang có xu hướng giảm.  Nhựa PE của Mỹ, sản phẩm đã bị Trung Quốc đánh thuế ngay từ những 

ngày đầu áp dụng gói áp thuế 60 tỷ, hiện nay đang chuyển hướng xuất khẩu sang Việt Nam với khối 

lượng khoảng 20,000 tấn/ tháng, tăng đột biến so với khối lượng chỉ 3,000 tấn/ tháng trong năm 2017.

Hiện tại, các doanh nghiệp sản xuất nhựa tại Việt Nam đã chuyển qua mua trực tiếp từ các nhà sản 

xuất của Mỹ như Dow Chemicals, Hóa chất Westlake, Chevron Philip, LyondellBasell US và các công ty 

khác. Các công ty Trung Quốc từng là bên nhập khẩu chủ yếu của những nhà phân phối này, tuy nhiên 

trong thời điểm hiện tại, thương nhân của Việt Nam trở thành đối tác chiến lược của nguyên liệu nhựa 

Mỹ thay vì Trung Quốc. Nhập khẩu PE từ Mỹ hiện nay rẻ hơn 80 - 100 USD/ tấn so với nguyên liệu nhựa 

PE có xuất xứ từ Trung Đông, từ đó cắt giảm đáng kể chi phí đầu vào ngay cả khi các doanh nghiệp đã 

tính toán đến chi phí vận chuyển xa hơn và lâu hơn so với nhập khẩu từ Trung Đông. Trong ngắn hạn, các 

doanh nghiệp có thể tận dụng nguồn nguyên liệu giá rẻ hơn do tình trạng nguyên liệu nhựa của Mỹ đang 

cung vượt hơn cầu, và chuỗi cung ứng hiện đang chuyển dịch từ Trung Quốc sang Việt Nam. Tuy nhiên, 

điều này được các chuyên gia dự báo cần phải thật cẩn trọng, do đây chỉ là hiệu ứng tức thời khi nguồn 

cung nguyên liệu tại Mỹ đang vượt quá nhu cầu nội địa và chưa có điều gì chắc chắn rằng Mỹ sẽ tiếp tục 

hạ giá thành nguyên liệu nhựa cho thị trường Việt Nam trong tương lai. 



Nhựa PS cũng được dự đoán sẽ tăng nhu cầu nhập khẩu vào thị trường Việt Nam thêm 5 – 10%/ năm 

với tốc độ tăng trưởng trung bình là 15 – 20%/ năm. Ngành sản xuất và lắp ráp ô tô cũng sẽ sử dụng 

nguồn nhựa lớn từ năm sau, chủ yếu là các bộ phận cấu thành được sản xuất tự nhựa PS và nhựa ABS.

Tác động từ các Hiệp định thương mại tự do, cũng được biểu hiện qua các chính sách về thuế quan tác 

động lớn đến sự cạnh tranh của các nguồn cung nhập khẩu từ nước ngoài. Tại Việt Nam, mức thuế nhập 

khẩu ưu đãi theo các hiệp định thương mại tự do giúp các nhà cung cấp hạt nhựa từ Hàn Quốc và Thái 

Lan có lợi thế cạnh tranh so với các nước khác như Arab Saudi.

Tỷ trọng hạt nhựa nhập khẩu từ Hàn Quốc và Thái Lan tăng do lợi thế thuế nhập khẩu ưu đãi từ các hiệp 

định tự do như trên đã khiến cho cho các doanh nghiệp giảm 1% lợi nhuận ròng do bị áp tăng thuế nhập 

khẩu đối với hạt nhựa PP từ ngày 01/01/2017. Tuy nhiên, theo dự báo về chiến tranh thương mại giữa Mỹ 

- Trung Quốc và thông tin Hiệp định thương mại tự do EVFTA giữa Việt Nam và Châu Âu sắp có hiệu lực, 

thị phần nhập khẩu nhựa nguyên liệu có thể thay đổi tùy thuộc vào giá cả và chính sách của Nhà nước 

về việc tạo điều kiện cho các doanh nghiệp được tiếp cận đến nguồn nguyên liệu sản xuất giá rẻ khi Việt 

Nam vẫn đang trong tình trạng nhập siêu nguyên liệu nhựa và chất dẻo như hiện nay.



3.  Vấn đề về phế thải nhựa và ngành công nghiệp tái chế phế thải nhựa

Phế thải, rác thải từ nhựa là mối đe dọa nguy hiểm và là thách thức toàn cầu đối với toàn bộ hệ sinh 

thái. Gần như không một lĩnh vực nào trên thế giới hiện nay là không sử dụng đến sản phẩm, nguyên 

vật liệu từ nhựa vì giá thành và tính năng dễ sử dụng của nó. Theo báo cáo của Tổ chức Bảo tồn Thiên 

nhiên Quốc tế (IUCN), mỗi năm có khoảng 8 triệu tấn rác thải nhựa đổ ra biển gây ra những tác động 

tiêu cực đến hệ sinh thái tự nhiên. Nhiều khu vực, quốc gia trên thế giới đã có những biện pháp và chính 

sách nhằm hạn chế nhu cầu tiêu dùng, sử dụng sản phẩm vật liệu từ nhựa. Tại Đức, luật về bao bì sẽ có 

hiệu lực từ năm 2019, theo đó Chính phủ đã đặt một tham vọng rất lớn về việc tái chế phế thải nhựa và 

bao bì nhựa, với mục tiêu tái chế tăng từ 36% như hiện nay lên đến hơn 60% cho đến năm 2022, đặc biệt 

khuyến khích sử dụng bao bì có khả năng tái sử dụng trong ngành đồ uống là 70%. Các doanh nghiệp 

sản xuất sản phẩm nhựa và bao bì nhựa có thể bị phạt đến 50,000 EUR nếu vi phạm quy định mới này. 

Tại khu vực Châu Âu, với nỗ lực chấm dứt tình trạng thải ra môi trường các sản phẩm bằng nhựa vốn 

đang ngày càng gia tăng trong chuỗi dây chuyền thực phẩm, ngày 28/05/2018 vừa qua, Liên minh châu 

Âu đã đề xuất cấm các sản phẩm bằng nhựa dùng một lần, đồng thời kêu gọi thu gom hầu hết các loại 

chai nhựa vào năm 2025. Theo đề xuất trên, các sản phẩm nhựa dùng một lần, như: Ống hút, đĩa, thìa, 

đũa... phải được làm bằng các vật liệu cứng bền vững. Ngoài ra, các thành viên EU cũng phải giảm việc 

sử dụng các đồ chứa thực phẩm, chứa đồ uống được làm từ nhựa, dùng các giải pháp thay thế khi bán 

hàng hoặc bảođảm rằng người mua phải trả tiền khi sử dụng các vật này. Trong khi chờ 28 nước thành 

viên EU và Nghị viện châu Âu phê chuẩn đề xuất trên, nhiều nước châu Âu đã có biện pháp hạn chế 

thải rác thải nhựa ra môi trường. Đi tiên phong trong cuộc chiến chống rác thải nhựa này là Italy. Năm 

2011, quốc gia hình chiếc ủng này đã ban hành lệnh cấm sử dụng túi nhựa đựng hàng trong các siêu thị, 

trung tâm mua sắm trên phạm vi toàn quốc. Dự kiến, vào năm 2020 việc sử dụng nhựa vi sinh (các hạt 

nhựa được sử dụng trong một số loại kem đánh răng) sẽ bị cấm trên toàn nước Italy. Cũng kể từ ngày 

01/05/2018 vừa qua, tất cả các loại cốc, đĩa và đồ dùng ăn uống làm bằng nhựa đều bị cấm sử dụng ở 

Tremiti, một quần đảo nhỏ nằm ở ngoài khơi bờ biển phía Đông của Italy. Mục đích của quyết định này 

là hạn chế nồng độ hạt vi nhựa cao ở vùng biển xung quanh quần đảo Tremiti, vốn nằm trong khu vực 

biển được bảo tồn ở ngoài khơi vùng Puglia. Bên cạnh việc nâng cao ý thức cho người dân trong việc sử 

dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, các nhà khoa học cũng đang nghiên cứu phát minh ra các loại vật 

liệu thay thế nhựa và thân thiện hơn với môi trường.



Trong khi đó, phế thải, rác thải nhựa là một nguồn tài nguyên có thể tái chế để quay trở lại trở thành 

nguồn nguyên liệu đầu vào cho ngành công nghiệp sản xuất nguyên liệu và sản phẩm từ nhựa. Những 

quốc gia có năng lực tái chế phế thải nhựa lớn nhất thế giới như Trung Quốc và các nước Đông Nam Á là 

những quốc gia hiện nay nhập khẩu phế thải nhựa trên phạm vi toàn cầu. Trong hơn 25 năm qua, nhiều 

quốc gia phát triển như Mỹ, Châu Âu đã chuyển lượng lớn chất thải nhựa đến Trung Quốc và các nước 

Đông Nam Á để tái chế thay vì tự xây dựng hệ thống tái chế trên lãnh thổ của mình. Tổng thống Donald 

Trump đã từng ký sắc lệnh tuyên bố các nước tại Châu Á như Nhật Bản, Trung Quốc và các nước ven 

biển đã làm ô nhiêm môi trường biển rất lớn và ảnh hưởng đến hệ sinh thái toàn cầu. Tuy nhiên điều mà 

Tổng thống Trump không thừa nhận đó là các nước này đã là khu vực thu gom phế liệu nhựa cho các 

quốc gia Châu Âu và Châu Mỹ. Tuy nhiên, Trung Quốc đã ban hành chính sách không nhập khẩu phế liệu 

để tái chế, từ chối bất kỳ loại phế liệu nào không đáp ứng đủ 99.5% nhựa tinh khiết. Đây là một động thái 

ảnh hưởng sâu sắc đến ngành công nghiệp tái chế trị giá 200 tỷ USD trên thế giới, theo đó, các quốc gia 

tại Châu Âu và Châu Mỹ phải tăng cường các chính sách nhằm tự đẩy mạnh hoạt động tái chế của mình, 

gia nhập sâu hơn vào ngành công nghiệp tái chế để tự mình giải quyết vấn nạn về ô nhiễm môi trường.

Thay vì Trung Quốc, hiện nay Anh 

phải chuyển hướng xuất khẩu phế thải 

nhựa sang các nước Đông Nam Á sau 

lệnh cấm nhập khẩu phế thải nhựa 

không đạt tiêu chuẩn tinh khiết của 

Trung Quốc. Tỷ lệ xuất khẩu phế liệu 

nhựa sang Trung Quốc sụt giảm 97%, 

trong khi đó Anh xuất khẩu phế liệu 

nhựa sang thị trường Malaysia tăng 

gấp 3 lần trong năm 2018 so với năm 

2017.  Như vậy, ngành công nghiệp tại 

các quốc gia phát triển hiện nay phải chú trọng đến bước cuối cùng trong chuỗi sản xuất và cung ứng 

ngành nhựa, đó là công đoạn tái chế phế thải nhựa và đẩy mạnh ngành công nghiệp tái chế trở thành 

nguyên liệu tái sử dụng cho sản xuất nhằm tuân thủ các quy định và chính sách về bảo vệ môi trường 

hiện nay. 



1.  Giá xăng dầu thế giới giảm mạnh trong 2 tháng gần đây

Giá dầu thế giới đã tăng mạnh trong tháng 9 và đầu tháng 10, tuy nhiên ngay sau đó đã giảm rất nhanh 

hơn 20 USD/ thùng chỉ trong vài tuần qua. Giá dầu vừa trải qua chuỗi 6 tuần giảm liên tiếp, trong đó 

phiên ngày 13/11 giảm mạnh tới 7% chỉ trong một ngày. Giá hiện tại (dầu Brent khoảng 66 USD/ thùng 

trong khi dầu ngọt nhẹ (WTI) khoảng 56 USD/ thùng) đang ngang bằng với mức giá đúng một năm 

trước. Cách đây 4 năm, giá dầu còn trên 100 USD/ thùng.

Theo các chuyên gia kinh tế, tình trạng giá dầu giảm hiện nay do nguồn cung đang vượt nhu cầu của 

thị trường. Các nhà kinh doanh dầu mỏ hiện nay phải gia tăng dự trữ dầu vì nhu cầu sử dụng dầu mỏ hiện 

đang giảm khá mạnh từ trung tuần tháng 9. OPEC hiện đã đánh mất quyền kiểm soát trên thị trường 

dầu toàn cầu, thay vào đó là sự trỗi dậy từ các đế chế Mỹ - Nga – Arab Saudi. Tổng sản lượng khai thác 

dầu của 3 quốc gia này còn lớn hơn nhiều so với 15 nước thành viên OPEC. Hồi tháng 6, Saudi Arab và 

Nga là hai nước tiên phong kêu gọi OPEC và các quốc gia khác nới lỏng chính sách kiềm chế sản xuất đã 

được áp dụng từ đầu năm 2017. Sau đó, cả hai quốc gia này đã dần nâng sản xuất lên gần mức kỷ lục như 

hiện tại. Tuy nhiên, cùng lúc đó, hoạt động sản xuất của Mỹ bất ngờ tăng vọt, do các công ty khai thác ở 

Texas giải quyết được vấn đề về đường ống vận chuyển dầu.
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     PHẦN IV
Sức tăng này, cùng việc tăng trưởng nhu cầu dầu được dự báo thấp đi và ông Trump cho phép 8 nước 

tiếp tục mua dầu từ Iran trong nửa năm tới, đã khiến thị trường từ lo thiếu cung sang lo ngại về việc dư 

nguồn cung chỉ trong 3 tháng. Dự trữ dầu tại các nước phát triển trong OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát 

triển kinh tế), vốn giảm từ đầu năm 2017, nay đang tăng trở lại và có khả năng vượt mốc trung bình 5 

năm, theo số liệu của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA). Chỉ trong vài tuần, giá dầu mất hơn 30%.

Tại Việt Nam, biên độ dao động giá xăng dầu từ tháng 5/2018 tới nay vào khoảng 1.500 -2.000 đồng/

lít. Trong đó thời điểm giá cao nhất rơi vào nửa đầu tháng 10/2018 (trùng thời điểm giá dầu WTI và Brent 

cao đỉnh điểm của năm nay) nhưng chậm hơn khoảng 1 tháng so với thị trường Singapore. Dự báo giá 

dầu trong tháng 12 sẽ tăng nhẹ trở lại khi các nước thành viên OPEC và Nga dự kiến sẽ có cuộc họp 

trong tháng 12 để bàn về việc kiểm soát nguồn cung dầu toàn cầu trong năm 2019. Đối với biến động 

thị trường từ chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc và nhu cầu tiêu dùng cuối năm tăng cao, chưa 

thể xác định được nhu cầu sử dụng các sản phẩm và mặt hàng từ dầu thô sẽ tác động nhiều đến giá dầu 

mỏ, tuy nhiên các chuyên gia vẫn lạc quan về giá dầu tăng trong thời gian sắp tới đây.



2.  Giá nguyên liệu nhựa PP giao ngay tại Châu Á và Châu Âu lao dốc, giá giao ngay 

tại Hoa Kỳ tăng trở lại

Giá PP giao ngay tại châu Á giảm trong tuần thứ năm liên tiếp và đạt mức thấp nhất trong một năm qua 

trong bối cảnh áp lực giảm từ tương lai dầu thô và các vấn đề nguồn cung vượt cầu. Giá PP giao ngay tại 

Châu Âu cũng cho thấy mức độ gia tăng phí tổn do chi phí nguyên nhiên liệu giảm và những thách thức 

từ bên vận chuyển, các dịch vụ logistics khu vực sông Rhine, là con sông lớn và quan trọng nhất Châu 

Âu với chiều dài hơn 1,233 km bắt nguồn từ Thụy Sỹ và chảy qua các nước khác tại khu vực này. Giá PP 

giao ngay trên cơ sở FOB (Free On Board) tại Châu Á, cụ thể là Hàn Quốc đã giảm 245 USD/ tấn kể từ khi 

đạt mức cao nhất trong bốn năm vào khoảng giữa tháng 10 năm nay, nguyên nhân cũng chủ yếu là do 

nguồn cung vượt cầu và các khoản lỗ liên tục từ thị trường dầu thô. Mặt khác, thị trường PP giao ngay 

tại Mỹ đã hồi phục trở lại trên cơ sở ngành sản xuất của nước này đã đạt được những số liệu khả quan về 

sự tăng trưởng trở lại. Dữ liệu từ ChemOrbis Price Wizard cho thấy rằng giá PP giao ngay trên cơ sở FD 

NWE (Free Delivered North-West Europe) đã phá vỡ chuỗi giảm giá kéo dài 4 tuần với mức tăng khiêm 

tốn chỉ 22 USD/ tấn so với tuần trước do đáp ứng nguồn thiếu hụt cơ bản cho một số doanh nghiệp tại 

bang Texas. Tuy nhiên, giá vẫn thấp hơn mức đỉnh được ghi nhận hồi đầu năm nay.

Dự báo trong tháng 12, giá PP giao ngay trên cơ sở FD NEW tại Châu Âu vẫn sẽ tiếp tục giảm, tuy nhiên 

mức độ giảm sẽ không còn tăng mạnh như thời gian giảm vừa qua, với mức giảm cộng dồn khoảng 115 

EUR/tấn/tuần tính từ đầu tháng 9. Giá PP giao ngay tại khu vực này cũng đã giảm đến mức thấp nhất 

dưới ngưỡng 1000 EUR/ tấn kể từ tháng 5 năm nay.



3.  Thị trường nhập khẩu PE tại Trung Quốc chưa đáp ứng kỳ vọng trong nước

Giá nguyên liệu PE nhập khẩu tại 

Trung Quốc chủ yếu theo xu hướng 

giảm nhẹ kể từ cuối tháng 6. Tháng 11 

này cũng là một tháng trên đà giảm giá 

nhựa PE trong bối cảnh giá dầu giảm 

và thị trường kỳ hạn giảm. Hơn nữa, 

những lo ngại về cuộc chiến thương 

mại đang diễn ra giữa Mỹ và Trung 

Quốc sẽ tiếp tục giữ cho khối lượng 

giao dịch PE ở mức tối thiểu. Giá HDPE và LDPE nhập khẩu đã giảm khoảng 70 USD/ tấn trong một 

tháng qua, trong khi LLDPE co mức giảm 60 USD/ tấn trong giai đoạn này. Mặc dù giá PE giao ngay tại 

Châu Á tăng mạnh trong hai tuần qua sau khi chạm mức thấp nhất gần 3 năm nay, tuy nhiên mức tăng 

này cũng chưa làm hài lòng những nhà sản xuất nguyên liệu nhựa. Ưu đãi cạnh tranh của Mỹ hình thành 

áp lực khác đối với LDPE, loại nguyên liệu đáp ứng nhu cầu được xem là yếu nhất trong số các sản phẩm 

PE tại thị trường nhập khẩu nguyên liệu nhựa lớn nhất thế giới này.

4.  Giá nguyên liệu PVC do Đài Loan cung cấp cho thị trường Châu Á đạt kỳ vọng xuất 

khẩu của khu vực

Sau hai tháng liên tiếp giảm rõ rệt, một nhà sản xuất nguyên liệu nhựa PVC lớn của Đài Loan đã chọn 

áp dụng chính sách ổn định giá cả hơn trong tháng 12 tới đây bằng việc tăng giá mới gần 20 USD/ tấn 

so với tháng 11 cho cả thị trường Trung Quốc và Ấn Độ. Hầu hết các nhà sản xuất PVC tại Châu Á đã 

hy vọng giá nguyên liệu này sẽ tăng nhẹ trong tháng 12 do nhu cầu về nguồn nguyên liệu này được cải 

thiện ở Ấn Độ, cùng với việc tăng giá đồng Rupee so với đồng đô la Mỹ. Sự gia tăng ổn định gần đây tại 

thị trường PE giao ngay tại Châu Á cũng là tác nhân quan trọng dẫn đến việc tăng giá nguyên liệu nhựa 

PVC không khiến các nhà sản xuất bất ngờ. Các nhà sản xuất tại Hàn Quốc cũng tiết lộ giá nguyên liệu 

PVC mà họ cung cấp cho thị trường Ấn Độ cũng tăng với mức 20 – 30 USD/ tấn trước thông tin báo giá 

của các nhà sản xuất tại Đài Loan. Một nguồn tin từ một nhà sản xuất ở Việt Nam lưu ý cho biết họ cũng 

đang xem xét áp dụng chính sách giá tương tự như các nhà sản xuất lớn của Đài Loan và tăng giá nguyên 

liệu nhựa cung cấp cho thị trường nội địa lên 20 USD/ tấn trong tháng tới đây.

 



1.  Giá trị thị trường bao bì nhựa toàn cầu sẽ đạt 269.6 tỷ USD vào năm 2025

Theo báo cáo gần đây của Grand View Research tại San Francisco, ước tính đến năm 2025, giá trị thị 

trường bao bì nhựa toàn cầu sẽ đạt 269.6 tỷ USD, và tốc độ tăng trưởng hàng năm sẽ đạt 3.9% trong giai 

đoạn dự báo này. Các loại bao bì được sử dụng rộng rãi trong hầu hết các ngành, bao gồm ngành thực 

phẩm và đồ uống, chăm sóc cá nhân, gia dụng, điện tử và xây dựng. Trong số đó, doanh thu thực phẩm 

và đồ uống sẽ tăng trưởng nhanh nhất, với tỷ lệ tăng trưởng hàng năm là 4.2%. Nhu cầu bao bì phức hợp 

và đa chức năng (chủ yếu là đóng gói thực phẩm, thực phẩm đông lạnh và đồ uống) dự kiến sẽ là phân 

khúc có tác động tích cực đến tăng trưởng ngành công nghiệp nhựa trong thời gian sắp tới. Ngoài ra, 

sự tăng trưởng nhanh chóng nhu cầu sử dụng bao bì nhựa cứng ứng dụng trong ngành xây dựng, năng 

lượng và ô tô dự báo cũng sẽ là nhân tố đóng góp đáng kể cho tăng trưởng công nghiệp nhựa toàn cầu, 

với doanh thu của phân khúc bao bì nhựa cứng toàn cầu năm 2017 đạt 66.7 tỷ USD và dự kiến sẽ tăng 

trưởng ổn định trong vài năm tới. 

Mỹ là một trong những thị trường tiêu thụ sản phẩm bao bì nhựa lớn nhất thế giới. Trong đó, khu vực 

Bắc Mỹ là thị trường bao bì nhựa lớn thứ hai chỉ sau khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, là một đối thủ lớn 

tham gia vào việc sản xuất và cung cấp các loại sản phẩm bao bì trên phạm vi toàn cầu. Năm 2017, thị 

trường bao bì nhựa Bắc Mỹ trị giá 36.5 tỷ USD. 

DỰ BÁO VỀ CÁC CHỈ SỐ VÀ CƠ HỘI TRONG 
NGÀNH CÔNG NGHIỆP NHỰA      PHẦN V



     PHẦN V Nhằm kịp thời nắm bắt những diễn biến và xu hướng tiêu dùng trong tương lai, những doanh nghiệp 

tham gia ngành công nghiệp nhựa đã có những hành động như tham gia vào việc hợp nhất, mua lại và 

tích hợp theo chiều dọc toàn bộ chuỗi giá trị để tăng cường danh mục sản phẩm và mạng lưới phân phối 

của họ, nhằm tối đa hóa lợi nhuận trên toàn chuỗi giá trị và củng cố năng lực sản xuất cũng như phân 

phối sản phẩm trên phạm vi toàn cầu.

2.  Thị trường nhựa Việt Nam vẫn còn rất nhiều tiềm năng để doanh nghiệp phát triển

Ngành công nghiệp nhựa ở nước ta còn khá non trẻ và phải đối mặt với tình trạng nhập siêu nguyên liệu 

để phục vụ sản xuất, tuy nhiên không thể phủ nhận rằng trong những năm gần đây, ngành nhựa đã liên 

tục bứt phá với kim ngạch xuất khẩu đạt trên 3 tỷ USD vào năm 2017, tăng hơn 17% so với năm 2016. 

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) cũng dự báo cho đến hết năm 2018, tăng trưởng sẽ tiếp tục đạt tối thiểu 

khoảng 12% - 15% so với năm 2017. Trong quy mô ngành thì sản phẩm bao bì chiếm tỷ trọng lớn nhất 

đến 38% vào năm 2016 và cũng là phân khúc có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất giai đoạn 2011 - 2016 

với 10%. Người Việt có thói quen ưa chuộng sử dụng sản phẩm nhựa trong cuộc sống thường ngày, đặc 

biệt là các loại bao bì nhựa được sử dụng rộng khắp tất cả các cửa hàng bán lẻ, siêu thị, chợ... bởi tính 

năng tiện dụng của sản phẩm. Phân khúc bao bì nhựa sẽ tiếp tục mức tăng trưởng cao nhờ tỷ lệ tăng 

trưởng còn cao hơn nữa của các ngành đầu ra bao gồm thực phẩm và phi thực phẩm. Tiềm năng phát 

triển dự báo là có khả năng lớn cho các doanh nghiệp đầu tư vào đổi mới, cải thiện chất lượng sản phẩm 

để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng, thậm chí sẵn sàng chuyển đổi mô hình kinh doanh 

hay cơ cấu sở hữu để làm doanh nghiệp của mình hấp dẫn hơn với các thương vụ mua bán và sáp nhập. 

Đây là giải pháp để tăng trưởng hoặc là phương thức đầu tư chuyển đổi cơ cấu kinh doanh áp dụng các 

khoa học kỹ thuật tiên tiến của nhà đầu tư nước ngoài trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt từ các doanh 

nghiệp trong nước và trên thế giới, cũng như yêu cầu tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm càng được yêu 

cầu tăng cao từ phía thị trường. Các nhà đầu tư nước ngoài không chỉ cải tiến cơ sở hạ tầng sản xuất, 

mà họ còn hướng đến phát triển chuỗi cung ứng từ sản xuất nguyên liệu nhưa đến phân phối cho người 

tiêu dùng. 

Theo báo cáo của VPA, bao bì nhựa chiếm trên 20% trong tổng số hơn 2,000 công ty nhựa trên toàn 

quốc, 66% giá trị xuất khẩu nhựa hàng năm của Việt Nam là nhựa bao bì. Tuy nhiên, số doanh nghiệp 

bao bì nhựa lại chủ yếu tập trung ở TP. Hồ Chí Minh, chiếm đến hơn 84% vào năm 2016. Như vậy, thị 

trường sản xuất nhựa và bao bì nhựa vẫn còn dư địa khá lớn tại khu vực miền Bắc và Miền Trung, nơi có 

năng lực logistics cảng biển rất lớn để đáp ứng nhu cầu xuất khẩu.



Tốc độ tăng trưởng của ngành nhựa vật liệu xây dựng phụ thuộc khá nhiều vào nhu cầu xây dựng dân 

dụng, hạ tầng trong nước và duy trì tăng trưởng tích cực trong 2017-2018, dự báo nhu cầu vẫn sẽ tiếp 

tục gia tăng ổn định trong những năm tới đây. Ngành bất động sản của Việt Nam trong dài hạn có rất 

nhiều triển vọng với xu hướng đô thị hoá ngày càng tăng và nhu cầu cải tạo nhà ở cao tại các khu đô thị. 

Tỷ lệ đô thị hoá của Việt Nam hiện đang ở mức khoảng 33% (theo Bộ xây dựng), và tốc độ đô thị hoá ở 

Việt Nam đạt 3.4%/năm (theo thống kê của Ngân hàng thế giới). Thêm vào đó, sự tăng lên nhanh chóng 

của tầng lớp trung lưu cũng dẫn đến nhu cầu cao về nhà ở mới và nhu cầu cải tạo nhà ở (theo điều tra 

của Cushman & Wakefield châu Á - Thái Bình Dương, số hộ gia đình thuộc tầng lớp trung lưu đã tăng 

gấp đôi trong vòng 5 năm qua). Đặc biệt sức ép từ tốc độ đô thị, dân số và tỉ lệ thất thoát nước đang 

khiến Việt Nam đối mặt với nguy cơ quá tải khiến nhu cầu ống cấp thoát nước là rất lớn. Do vậy, triển 

vọng dài hạn của ngành ống nhựa xây dựng còn rất lớn và tạo nhiều điều kiện cho doanh nghiệp nội địa 

đầu tư vào phát triển sản xuất loại sản phẩm nhựa này.



Ngân hàng Á Châu không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả/tổn thất kinh doanh nào phát sinh từ việc tham khảo hay sử dụng thông tin từ Bản tin này.
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