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Giá dầu tăng và nỗi lo tăng giá nguyên liệu đầu vào của ngành nhựa châu Á
 Các doanh nghiệp sản xuất nguyên liệu và sản phẩm nhựa trên khắp châu Á vẫn đang tiếp tục tăng công suất hoạt động 

để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với nhiều loại vật dụng, hàng hóa cần thiết, từ khẩu trang, đồ bảo hộ cá nhân đến 
phụ tùng lắp ráp ô tô, tuy nhiên hiện tại họ sẽ phải cân nhắc đến việc gia tăng giá thành khi nguyên liệu đầu vào, cụ thể 
là dầu thô đang tăng giá chóng mặt như hiện nay. Giá naphtha - nguyên liệu chiết xuất từ dầu mỏ và khí hóa lỏng - đã 
tăng giá mạnh kể từ cuối năm ngoái và sẽ tiếp tục tăng nếu giá dầu thô đang hướng đến các mức giá mới, từ 80 USD/thùng 
và có thể tăng đến 100 USD/thùng. Theo Bloomberg, biên lợi nhuận từ sản xuất nguyên liệu ethylene ở châu Á đã xuống 
mức thấp nhất trong vòng 1 năm trở lại đây.

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
*  Theo dữ kiện từ S&P Platts, giá naphtha tại châu Á, cụ thể là Nhật Bản đang 
giao dịch quanh mức 688,25 USD/tấn vào đầu tuần này. Trong khi đó, giá ethylene 
(sản xuất nhựa PE) vẫn tăng khá ổn định khi nguồn cung được dự báo sẽ thắt 
chặt vào quý III tới. Ngược lại, giá polypropylene (PP) lại chững lại do nhiều nhà 
nhập khẩu lo ngại nhu cầu ở châu Á giảm do sự bùng phát của biến thể Covid-19 
mới. Giá PET (chủ yếu dùng để sản xuất các loại chai lọ nhựa thực phẩm) cũng 
không có thay đổi đáng kể khi nhu cầu tiêu dùng đang giảm tại châu Á, cùng với 
tình trạng chi phí vận tải biển đắt đỏ đang hạn chế các doanh nghiệp sản xuất 
polymer nói chung và PET nói riêng xuất khẩu sang thị trường châu Âu.
*  Nhiều doanh nghiệp sản xuất hạt nhựa, polymer ở Đông Nam Á dự kiến sẽ bắt 
đầu giai đoạn bảo trì vào tháng 7-8 tới đây. Một số công ty cung cấp nguồn nguyên 
liệu nhựa lớn trong khu vực phải kể đến như Chevron Phillips của Singapore dự 
kiến sẽ bảo trì nhà máy sản xuất HDPE với công suất 200.000 tấn/năm kể từ giữa 
tháng 7; công ty TPC của Singapore dự kiến đóng cửa hai nhà máy sản xuất PP có 
công suất 460.000 tấn/năm; hay hai công ty hóa dầu lớn của Malaysia là Petronas 
sẽ đóng cửa các nhà máy sản xuất LLDPE, HDPE với công suất chung hơn 1 triệu 
tấn mỗi năm…. Các kế hoạch bảo trì nhà máy này dự kiến sẽ làm giảm nguồn 
cung LLDPE, HDPE và PP trong khu vực. 
  Trước đó, trong suốt quý II, nguồn cung PE và PP tại Đông Nam Á khá dồi dào, 

chủ yếu do Trung Quốc giảm nhập khẩu. Tuy nhiên, trong bối cảnh giá naphtha 
tăng mạnh như hiện nay, nhiều doanh nghiệp tại châu Á, trong đó có Việt Nam 
đang tăng mua để bổ sung nguồn nguyên liệu sản xuất trong nước nửa cuối năm. 
Nắm bắt được nhu cầu của Đông Nam Á, Trung Quốc thông báo dự kiến sẽ bổ 
sung công suất sản xuất trong quý III, tăng công suất thêm khoảng 1,3 triệu tấn 
LLDPE, khoảng 1,4 triệu tấn HDPE và 1,9 triệu tấn PP trong giai đoạn này. 
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