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     Tại khu vực châu Mỹ, giá loại nhựa này đã ổn định từ tháng Hai do các nhà sản xuất đã duy 

trì mức giá không quá 3 cent/lb (đơn vị: 1 lb = 0.45 kg). Giá loại nhựa này tăng nhẹ trong tháng 

Ba do các thông tin đến từ việc giá dầu thế giới đã có phiên tăng trở lại vào giai đoạn này. Các 

chính sách về thuế quan của Trung Quốc cũng đã ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu nhựa 

của Hoa Kỳ, và theo dự báo của các chuyên gia, nhu cầu về nhựa sẽ vẫn còn chịu nhiều biến 

động khi kết quả của cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc chưa có bước tiến 

rõ rệt. Lượng hàng tồn kho vẫn còn dồi dào, do đó giá nhựa PE vẫn chưa thể bứt phá trong 

quý II tới đây. Ngoài ra trong lúc này, các nhà sản xuất tại Mỹ cũng đang tìm kiếm các đơn đặt 

hàng đến từ các nhà nhập khẩu tại Đông Nam Á ngoài thị trường Trung Quốc đang chiếm 

ưu thế. Tại Trung Đông và châu Phi, thị trường nhựa PE cũng không có nhiều khởi sắc. Giá PE 

ghi nhận số liệu tháng Một tại khu vực này đã giảm khoảng 18 USD/ tấn và không có dấu hiệu 

tăng giá trong suốt quý I vừa qua. Các nhà nhập khẩu tại khu vực này vẫn chọn lựa phương 

án nhập khẩu vừa đủ so với nhu cầu nội địa, do đó giá PE vẫn sẽ có khả năng hồi phục trong 

thời gian tới. SIDPEC và ETHYDCO, hai nhà sản xuất PE lớn tại Ai Cập đã công bố giá bán mới 

giảm xuống chỉ còn khoảng 61 USD/ tấn, giảm 17 USD/ tấn so với quý IV năm 2018 để phục 

vụ cho hoạt động sửa chữa và bảo trì nhà máy trong quý I khi nhu cầu PE không tăng cao 

trong giai đoạn này.

         Trong khi đó, giá LDPE và LLDPE giao ngay tại châu Âu gần đây thấp nhất chưa từng thấy 

kể từ năm 2015. Giá đơn hàng PE đầu tiên được chốt ở mức không đổi so với tháng Hai bất 

      1. Nguyên liệu nhựa Polyethylene (PE)
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     Trong khoảng thời gian đầu năm 2019, giá của gần như tất cả các loại nguyên 

liệu nhựa đều có xu hướng giảm. Tại một số khu vực, giá một số loại nguyên 

liệu như PVC và PS có xu hướng tăng nhưng không đáng kể. Đây là thời điểm 

các nhà máy trên toàn cầu bắt đầu bước vào giai đoạn bảo dưỡng. Sau đây là 

cập nhật xu hướng các loại giá nguyên liệu nhựa trong quý đầu năm 2019.

    THẾ GIỚI



chấp chịu áp lực từ các nhân tố cơ bản của thị trường suy yếu. Một số công ty vẫn đang tiếp 

tục giảm sản lượng và chờ đợi giá PE sẽ ổn định tăng trở lại. Nguyên nhân vẫn do nhu cầu yếu 

nhưng nguồn cung vẫn dồi dào, khi mặc dù giá hợp đồng ethylene chốt ở mức ổn định nhưng 

nhu cầu yếu gây áp lực lên giá PE không thể tăng thêm. Áp lực khác đến từ các bên nhập 

khẩu khi các nước này cũng đang yêu cầu chiết khấu cao hơn trên đơn hàng nhập từ bên sản 

xuất tại châu Âu. Những nhà xuất khẩu PE không đến từ khu vực châu Âu, đặc biệt là từ Trung 

Đông và Mỹ, đang có lợi thế cạnh tranh với mức giá giao ngay thấp hơn, chỉ vào khoảng 50 

EUR/ tấn, thấp hơn nhiều so với giá nội địa.

    Trái ngược với xu hướng giá tại các khu vực trên, giá PE tại châu Á đang có xu hướng tăng 

trở lại, đặc biệt tại Trung Quốc và khu vực Đông Nam Á. Giá PE bắt đầu tăng từ tháng Một 

do nhu cầu mua mạnh trong khi nguồn cung thấp. Giá nguyên liệu ethylene tăng nhanh đến 

30% kể từ đầu năm 2019 do nguồn cung hạn chế và sức mua mạnh từ các doanh nghiệp 

Trung Quốc. Ngoài ra, một số nhà máy tách nguyên liệu tại Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật 

Bản đang chuẩn bị các công tác cuối cùng trong hoạt động bảo dưỡng cơ sở sản xuất của 

mình theo kế hoạch trong giai đoạn tháng Ba đến tháng Sáu. Điều này chắc chắn sẽ khiến 

nguồn cung ethylene tổng thể  tại châu Á trong quý II thiếu hụt khi không đáp ứng đủ công 

suất 3.3 triệu tấn/ năm. Do đó, đây sẽ là thị trường nhập khẩu PE rất tiềm năng cho các nhà 

xuất khẩu tại các khu vực khác trong giai đoạn này.

        Giá PP giảm mạnh xuống mức 1.5 cent/ lb tại Hoa Kỳ khi lượng hàng tồn kho vẫn còn dư 

lượng khá nhiều sau khoảng thời gian xuất khẩu tăng mạnh trong quý IV năm ngoái. Khi nhu 

cầu nhập khẩu tại các quốc gia châu Á đang có xu hướng giảm trong khoảng thời gian đầu 

năm, các nhà sản xuất tại nước này đã ưu tiên cho các đơn hàng tại khu vực Mỹ La-tinh, tuy 

nhiên số lượng xuất khẩu không đáng kể. Giá nguyên liệu PP tại Hoa Kỳ được dự báo vẫn tiếp 

tục giảm trong khoảng thời gian tới đây.

      2. Nguyên liệu nhựa Polypropylene (PP)
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            Còn tại khu vực Trung Đông, các đơn chào hàng PP mới tại đây vẫn giữ nguyên giá hoặc 

tăng nhẹ so với tháng trước. Một nhà sản xuất lớn Arab Saudi đã tăng giá PP tại thị trường nội 

địa thêm khoảng 10 USD/ tấn so với giá tháng Hai và một đơn vị sản xuất khác trong nước giữ 

giá chào hàng tháng Ba không đổi. Trong tháng Hai, công ty Hóa Dầu Advanced Arab Saudi 

đã đóng cửa một trong số các dây chuyền sản xuất tại nhà máy PP ở Al Jubail do sự cố kĩ 

thuật. Dây chuyền này đã trở lại hoạt động gần đây. Trong khi đó, nhà máy gặp hỏa hoạn của 

Công ty Saudi National Petrochemical Industrial (NATPET) tại Yanbu cũng được cho là sẽ 

dừng hoạt động trong vài tháng khiến nguồn cung trong khu vực hạn chế. Tại UAE, Borouge, 

một liên doanh giữa Công Ty Dầu Mỏ Quốc Gia Abu Dhabi và Borealis cũng đang tiến hành 

bảo dưỡng tổ hợp nhà máy hóa dầu. Đợt đóng cửa để bảo dưỡng này cũng ảnh hưởng đến 

sản lượng và nguồn cung PP trong thời gian này.

       Khác với PP và PE, giá PS tại Hoa Kỳ đang có xu hướng tăng nhẹ và đạt mức 9 cent/ lb 

vào cuối tháng Một vừa qua, và đã tăng tổng cộng hơn 1.5 cent/ lb tính đến tháng Ba. Chi phí 

nguyên liệu sản xuất PS như styrene và butadiene có thể sẽ tăng trong quý II tới đây, điều này 

dẫn đến giá PS sẽ tiếp tục tăng kể từ tháng Tư khi theo truyền thống, giá PS sẽ có giá tốt từ 

quý II tại khu vực Hoa Kỳ, đẩy nguồn cung và cầu vào vị trí cân bằng. Trong bối cảnh nhà máy 

styrene lớn tại Mỹ là AmSty tại St. James, bang Louisiana đang đóng cửa để bảo dưỡng, áp 

lực về nguồn cung cũng sẽ khiến giá PS tại đây tăng nhanh trong tháng Ba.

     Giá PS cũng đã tăng trở lại ở châu Âu, khi giá styrene giao ngay tại châu Âu đã cải thiện từ 

sau tháng Một. Giá đi lên là do sức mua cải thiện vì các doanh nghiệp bắt đầu tìm kiếm nguồn 

hàng, dự báo nguồn cung hàng trong tương lai gần sẽ khan hiếm trong bối cảnh một loạt các 

nhà máy đóng cửa để bảo dưỡng định kỳ vào mùa xuân. Cùng với chi phí nguyên liệu tăng, xu 

hướng tăng giá styrene cũng có thể hỗ trợ giá nhựa PS kỳ hạn đi lên tại châu Âu trong tháng 

Ba, khi giá được dự báo tăng khoảng 40 – 50 EUR/ tấn so với giá tháng Hai.

      3. Nguyên liệu nhựa Polystyrene (PS)
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         Giá styrene giao ngay tại châu Á gần như ổn định do đợt nghỉ Tết Nguyên Đán vào đầu 

tháng Hai và chứng kiến mức giảm khoảng 25 – 30 USD/ tấn sau nghỉ lễ. Đợt giảm giá này là 

do sức mua hạn chế vì hầu hết các công ty sản xuất thành phẩm đợi hết đợt nghỉ lễ mới khôi 

phục mức sản xuất của mình. Tuy nhiên, thị trường hiện nay đang được dự báo sẽ tăng giá vì 

nhu cầu sẽ tốt lên kết hợp với mùa bảo dưỡng nhà máy trọng điểm sắp đến và kéo dài cho 

đến hết tháng Sáu.

      Cũng như PS, giá nhựa PVC cũng đã tăng thêm 2 cent/ lb trong tháng Hai vừa qua và sẽ 

tiếp tục ổn định giá do nhu cầu bắt đầu tăng cao tại Hoa Kỳ trong thời gian tới khi nước này 

bắt đầu vào mùa xây dựng công trình. Động thái tăng giá nhựa PVC được cho là có khả năng 

tăng cao khi nhu cầu nội địa tăng, tuy nhiên giá xuất khẩu sẽ không đạt được kỳ vọng tăng 

cao như vậy khi giá nguyên liệu ethylene và chlorine còn đang thấp và nhu cầu xuất khẩu vẫn 

chưa được cải thiện rõ rệt. Trên thị trường khu vực châu Á, giá PVC cũng có phiên tăng nhẹ 

và giữ giá ổn định cho nhà sản xuất, đặc biệt là các nhà sản xuất tại Trung Quốc. Nguồn cung 

tại quốc gia này giảm vào những tháng đầu năm khi Chính phủ nước này thắt chặt thanh tra, 

kiểm tra các vấn đề về môi trường sau khi nước này đã để xảy ra hai vụ nổ gây thương vong 

lớn vào cuối năm 2018.

      Tại châu Âu, thị trường PVC trong tháng Hai có giá hầu như không đổi bất chấp áp lực từ 

việc nguồn cung dồi dào nhưng nhu cầu cho sản phẩm PVC khá ảm đạm. Theo các doanh 

nghiệp sản xuất, sở dĩ lượng hàng nhập khẩu giảm do giá tăng trên thị trường thế giới giúp họ 

kiên định với yêu cầu giữ giá PVC không đổi trong tháng Hai. Tuy nhiên, các chuyên gia trong 

lĩnh vực này đều nhận định nhu cầu trong tháng Ba sẽ tăng trở lại khiến giá PVC được phục 

hồi.

      Sau khi thị trường PVC nội địa Trung Quốc duy trì ổn định trong tuần trước nghỉ lễ, các 

nhà cung cấp đã điều chỉnh giá chào hàng giảm 100 CNY/ tấn (khoảng 15 USD/ tấn) trong 

      4. Nguyên liệu nhựa Polyvinylclorua (PVC)
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những ngày gần đây do nhu cầu hạn chế. Xu hướng giá PVC kỳ hạn chủ yếu đi xuống cũng là 

một nhân tố khác cần theo dõi trên thị trường trong bối cảnh hiện tại.

    Giá PVC tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên giảm 85 CNY/ tấn (khoảng 

13USD/ tấn) vào ngày 19 tháng Hai vừa qua. Cũng trong xu hướng vào mùa bảo dưỡng, nhu 

cầu PVC vẫn sẽ tiếp tục tăng cao khi một loạt các đơn vị sản xuất PVC lớn trong khu vực như 

Keiyo Monomer Nhật Bản và AGC Chemicals sẽ đóng cửa nhà máy theo kế hoạch từ giữa 

tháng Hai cho tới cuối tháng Ba, trong khi đó, Asahimas Indonesia cũng sẽ đóng cửa nhà máy 

PVC ở Cilegon trong giai đoạn tháng Ba – tháng Tư.

        Giá loại nguyên liệu nhựa PET tại Mỹ, chủ yếu để sản xuất các loại chai nhựa phục vụ nhu 

cầu nội địa, đã đạt mức cao nhất tại 64 cent/ lb trong tháng Hai. Hoa Kỳ là quốc gia nhập khẩu 

nhựa PET lớn nhất thế giới và là đích đến của các nhà sản xuất PET do nhu cầu tại quốc gia 

này vô cùng dồi dào. Giá nhựa PET tại nước này dự báo cũng sẽ không có nhiều biến động 

trong thời gian tới do nguồn cung vẫn còn khá dồi dào nhưng nhu cầu đã có sự giảm nhiệt 

sau khoảng thời gian đầu năm nay.

      Tại Châu Âu, giá PET giao ngay gần như không đổi hoặc chỉ tăng nhẹ khoảng 10 – 20 EUR/ 

tấn trong tháng này sau khi chạm mức thấp nhất trong 10 tháng vào tháng Một vừa qua. 

Nguồn cung không đáng lo ngại và nhu cầu ổn định là nguyên nhân chính khiến cho giá PET 

tại châu Âu không có sự biến động mạnh mẽ trong khoảng thời gian đầu năm. Nhu cầu vẫn 

ảm đạm mặc dù các bên nhập khẩu đã dần tăng khối lượng hàng nhập so với tháng trước đó. 

Nguyên nhân không chỉ do hoạt động chuẩn bị cho mùa vụ chưa đến mà còn bởi một số nhà 

nhập khẩu PET từ châu Âu đã nhập hàng trước đó để đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất 

của mình. Thị trường PET nội địa châu Âu được dự báo cũng không có tăng trưởng mạnh 

trong những tháng đầu năm 2019 này.

      5. Nguyên liệu nhựa Polyethylene terephthalate (PET)
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     Trong khi đó, lượng hàng tồn kho PET tại thị trường Trung Quốc đang bắt đầu trở nên 

khan hiếm, giá cả cũng từ đây bắt đầu tăng trở lại sau thời điểm giảm nhẹ vào cuối năm ngoái. 

Chính vì vậy, các khu vực như châu Âu đang gia tăng chào mời các đơn hàng mới cho các đối 

tác tại Trung Quốc để giải quyết nhu cầu thừa nguồn cung PET trong thời điểm hiện nay. Thị 

trường PET xuất khẩu tại Trung Quốc đã tăng trở lại trên mức 1,100 USD/ tấn do nhu cầu bắt 

đầu tăng cao, đạt mức giá cao nhất kể từ cuối năm 2018. Giá PET nhập khẩu tại Đông Nam Á 

cũng có đà tăng theo giá thị trường Trung Quốc, với mức tăng khoảng 15 USD/ tấn.

      Giá nhựa ABS đã bắt đầu giảm từ quý IV năm 2018 và tiếp tục đà giảm vào đầu năm nay. 

Nhu cầu loại nhựa này tại Mỹ vẫn không có điểm đột phá và được dự báo sẽ không có sự gia 

tăng đột biến hay khả quan hơn từ bây giờ đến cuối năm. Hàng nhập khẩu giá rẻ từ các quốc 

gia châu Á vẫn còn khá dồi dào trong nước dẫn đến việc thị trường ABS tại nước này sẽ không 

có nhiều biến động trong năm nay.

      6. Nguyên liệu nhựa Acrylonitrin butadien styren (ABS)
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     Tại Việt Nam, thị trường PE nội địa và nhập khẩu theo xu hướng giá gần như ổn định đến 

tăng nhẹ kể từ khi chạm mức thấp nhất trong nhiều năm vào nửa đầu tháng Một. Giá chào 

hàng tháng Ba mới đây được một đơn vị sản xuất Arab Saudi công bố đã củng cố xu hướng 

tăng giá này. Một số đơn vị cung cấp tại Trung Đông đã tiếp cận thị trường Việt Nam bằng 

đợt tăng nhẹ giá 10 USD/ tấn trước kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán mặc dù trên thực tế một số nhà 

cung cấp tại khu vực đã công bố giá tháng Hai không đổi hoặc giảm nhẹ. Sau khi giá nhập 

khẩu tăng gần đây, các đơn chào hàng PE trong nước cũng tăng khoảng 500,000 - 1,000,000 

VND/ tấn (khoảng 21 – 43 USD/ tấn) so với trung tuần tháng trước. Áp lực cạnh tranh giá PE 

với Mỹ cũng đã giảm dần và nhu cầu tiếp tục tăng trong giai đoạn đầu năm sẽ giúp cho các 

nhà sản xuất tại Việt Nam tiếp tục có thêm cơ hội nhập khẩu nhựa PE với giá không quá cao.

       Trong khi đó, bất chấp nhu cầu sau đợt nghỉ Tết Nguyên Đán giảm, giá nhựa PP nội địa 

vẫn tiếp tục tăng. Giá PP nội địa tại Việt Nam chạm mức cao nhất kể từ cuối tháng Mười Hai 

năm 2018 khi lượng hàng tồn kho vẫn còn khá cao trong khi nhu cầu vẫn chưa tăng đáng 

kể. Thị trường nhập khẩu PP tại Việt Nam cũng chứng kiến mức giá tăng bất chấp sức mua 

còn yếu. Sự hồi phục của thị trường PP kể từ đầu năm nay một phần do giá nhóm hàng hóa 

năng lượng như dầu mỏ, than đá đi lên kết hợp với tâm lý lạc quan xuất phát từ cuộc hội đàm 

thương mại giữa Trung Quốc với Mỹ. Các doanh nghiệp cần tiếp tục theo dõi động thái thị 

trường, khi giá dầu thô vẫn chưa ổn định và nhu cầu về nguyên liệu PP trong ngắn hạn tới đây.
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     Đông Nam Á và Việt Nam mở rộng hoạt động nhập khẩu phế thải nhựa trong năm nay
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       Thông tin về việc Trung Quốc, thị trường nhập khẩu nhựa và phế thải nhựa lớn nhất thế 

giới, ban hành lệnh cấm nhập khẩu phế thải nhựa từ năm ngoái đã gây tầm ảnh hưởng rất lớn 

đến thị trường nhựa thế giới khi đây được coi là một trong những khu vực có khả năng tái chế 

lượng phế thải nhựa lớn nhất. Không chỉ Trung Quốc, các khu vực khác như châu Âu cũng 

ban hành các lệnh cấm tương tự nhằm tránh biến nước mình trở thành “bãi rác” của thế giới. 

Điều này đã khiến cho những quốc gia tại Đông Nam Á trở thành điểm đến thay thế của phế 

thải nhựa, và tất nhiên, đây cũng là nguồn nguyên liệu dồi dào có thể tái chế, tuy nhiên khi 

xét đến các yếu tố về cơ sở vật chất phục vụ hoạt động tái chế cũng như năng lực sản xuất 

của các quốc gia này, vấn đề giữa kinh tế và môi trường đang trở thành đề tài nóng hơn bao 

giờ hết. 
  Từ khi lệnh 

cấm nhập khẩu 

phế thải nhựa 

tại Trung Quốc 

có hiệu lực, Thái 

Lan và Malaysia 

đã trở thành 

nơi lưu trữ phế 

thải nhựa từ các 

khu vực châu 

Âu, Mỹ và Nhật 

Bản, trong đó 

Malaysia là 

nước có khối lượng nhập khẩu lớn nhất đến 829,000 tấn.



       Việt Nam cũng không phải ngoại lệ. Mặc dù các lô hàng phế thải nhựa đến từ những 

quốc gia có sản lượng sản xuất sản phẩm nhựa lớn nhất thế giới  đã giảm 25% so với năm 

2017 khi Chính phủ cũng đã áp dụng các biện pháp nhằm tránh đưa Việt Nam trở thành 

một nơi chuyên nhận phế thải nhựa, tuy nhiên về mặt bằng chung, Việt Nam cũng giống 

như các quốc gia Đông Nam Á khác, đang tận dụng nguồn phế thải nhựa để phục vụ cho 

nhu cầu sản xuất của mình khi việc sản xuất nguyên liệu nhựa trong nước vẫn còn yếu kém, 

trong khi nguyên liệu nhựa nguyên chất nhập khẩu lại có giá thành cao. Trong cả năm 2018, 

Việt Nam đã nhập khẩu tổng cộng hơn 381,000 tấn nhựa phế thải từ khắp nơi trên thế giới.
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       Ngành công nghiệp nhựa phụ thuộc rất lớn vào ngành công nghiệp hóa dầu và nguyên 

liệu đầu vào, và ngành nhựa tại nước ta nói riêng đang quan tâm rất lớn đến hai yếu tố vô 

cùng quan trọng này. Hiện nay, ngành công nghiệp hóa dầu của Việt Nam chỉ cung cấp gần 

20% nguyên liệu nhựa cần thiết cho hoạt động sản xuất sản phẩm nhựa. Dự báo tình hình 

này sẽ được cải thiện từ năm sau khi có thông tin cho rằng sẽ có thêm hai nhà máy lọc dầu 

mới tại khu vực phía Nam đi vào hoạt động. Tuy nhiên, kể cả với việc những nhà máy lọc dầu 

mới đi vào hoạt động, tính đến năm 2020, Việt Nam cũng chỉ có thể đáp ứng tối đa 44% 

nhu cầu về nguyên liệu nhựa. Để bù đắp cho nguồn cung thiếu hụt này, Việt Nam đã phải 

nhập khẩu nguyên liệu nhựa từ nước ngoài. Chỉ tính riêng năm 2018, tỷ trọng nhập khẩu 

nguyên liệu nhựa phục vụ hoạt động sản xuất trong nước là 9 tỷ USD, tăng hơn 20% so với 

năm 2017, chủ yếu từ các quốc gia có công suất lọc dầu phát triển bậc nhất như Hàn Quốc 

và Arab Saudi.
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       Nhưng nhìn vào thực tế, việc nhập khẩu phế thải nhựa lại có những ưu điểm vượt trội hơn, 

ví dụ như giá thành không cao, việc tái chế cũng dễ dàng hơn vì phế thải nhựa nhập khẩu 

thường có chất lượng tốt và dễ dàng xử lý. Điều này đã khiến các nhà sản xuất sản phẩm 

nhựa phản đối các chính sách của Nhà nước trong việc ngăn chặn cho đến cấm nhập khẩu 

phế thải nhựa như Trung Quốc và châu Âu. Nếu như Thái Lan cho phép một lộ trình giảm 

nhập khẩu phế thải nhựa cho đến cấm tuyệt đối đến năm 2021 thì hiện nước ta vẫn cho phép 

nhập khẩu phế thải nhựa phục vụ hoạt động sản xuất có lộ trình cho đến ngày 31/12/2024, 

do vẫn còn trong quá trình đầu tư và phát triển ngành công nghiệp hóa dầu.

       Tại Việt Nam, chất thải rắn gia tăng hơn 10% mỗi năm và vẫn chủ yếu là chất thải và phế 

thải từ nhựa. Tuy nhiên, đến hơn 90% chất thải đang được xử lý theo dạng chôn lấp. Lượng 

chất thải nhựa được tái chế không đáng kể và rõ rang vẫn còn một lượng rất lớn phế thải 

nhựa nội địa có thể sử dụng phục vụ hoạt động tái chế ra sản phẩm nhựa mới. Nhưng thực 

trạng khi hệ thống xử lý chất thải tại nước ta vẫn còn nghèo nàn khiến việc phân loại rác, chất 

thải, phế thải chưa được thực hiện nghiêm túc và triệt để, không có hệ thống xử lý nhằm tách 

riêng và làm sạch các loại phế thải nhựa phục vụ cho hoạt động tái chế, nên nghịch lý rõ ràng 

đó là, mặc dù phế thải nhựa trong nước vẫn còn rất nhiều nhưng các nhà sản xuất vẫn tiếp 

tục gia tăng nhập khẩu phế thải nhựa từ các quốc gia phát triển đã có hệ thống xử lý và làm 

sạch phế thải nhựa trong tổng chu trình xử lý chất thải của họ. Khi Trung Quốc từ chối nhập 

khẩu phế thải nhựa, đây trở thành cơ hội mới cho các nhà nhập khẩu tại Việt Nam nói riêng 

và các nước Đông Nam Á khác nói chung khi trước đây các nước này không thể cạnh tranh 

được với các công ty Trung Quốc về giá thành và chất lượng phế thải nhựa.

Các quốc gia trên thế giới đang gia tăng nhu cầu sử dụng nhựa tái chế. Năm 2018, các nước 

trong khối G7, trừ Nhật Bản và Mỹ, đã cam kết tăng sản lượng và nhu cầu sử dụng nhựa tái 

chế ít nhất là 50% đến năm 2030. Các công ty đa quốc gia như Unilever, Coca Cola cũng 

cam kết tăng cường sử dụng nhựa tái chế. Đây là một dư địa lớn cho hoạt động tái chế phế 

thải nhựa tại nước ta. Theo Hiệp hội Nhựa Việt Nam, hiện nay có khoảng 30 doanh nghiệp 

đã được cấp phép nhập khẩu và tái chế phế thải nhựa, tuy nhiên chủ yếu là các doanh nghiệp
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vừa và nhỏ, do đó, vấn đề về cơ sở hạ tầng vừa đảm bảo xử lý tốt phế thải nhựa, vừa phải đảm 

bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường đang là vấn đề đáng quan tâm. Như vậy, từ nay cho 

đến năm 2024, Chính phủ cần phải có những chính sách và việc làm cụ thể, sát sao hơn nữa 

nhằm đảm bảo hoạt động xử lý rác thải tại nước ta được cải thiện hơn nữa, nhằm tối đa hóa 

việc sử dụng phế thải nhựa nội địa, rõ ràng đây là nguồn nguyên liệu nhựa rất dồi dào hiện sẵn 

có trong nước, vừa giảm được khối lượng nhập khẩu phế liệu nhựa từ nước ngoài, vừa đảm 

bảo an toàn và bảo vệ môi trường. Ngành công nghiệp nhựa nước ta vẫn còn dư địa phát 

triển rất lớn, và để cạnh tranh với các quốc gia sản xuất khác thì các chính sách cho ngành 

này không chỉ có những biện pháp nhanh chóng trong ngắn hạn, mà cần phát triển trong dài 

hạn một cách bền vững.
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     Cho dù là loại sản phẩm tự nhiên hay tổng hợp, cao su vẫn là một trong những loại nguyên 

liệu thiết yếu. Hơn một nửa số lượng cao su được sản xuất để sử dụng cho thị trường lốp và 

săm cho ô tô, xe tải và các phương tiện giao thông khác. Ngoài ra, cao su cũng là loại nguyên 

liệu phổ biến như nhựa và được dùng làm các hàng hóa và sản phẩm phục vụ cuộc sống như 

áo mưa, giày, găng tay cao su, ống tiêm y tế, thùng chứa lớn, tấm trải sàn, bóng thể thao, vật 

liệu cách điện và nhiều sản phẩm khác. Hoạt động sản xuất và bán lốp xe chiếm 60% hoạt 

động kinh doanh của ngành cao su, khiến ngành sản xuất và xuất nhập khẩu cao su trở nên 

nhạy cảm với những diễn biến trên thị trường ô tô. Cao su cũng là loại nguyên liệu chiếm 

phần lớn trong ngành sản xuất như cung cấp cho ngành hàng không vũ trụ, thiết bị, y tế, vận 

tải, xây dựng, điện và điện tử cũng như các sản phẩm nói chung như sản phẩm công nghiệp, 

hóa chất, sản phẩm tiêu dùng và hỗ trợ các sản phẩm nhựa, sản phẩm kim loại.

      Theo báo cáo mới nhất do Hiệp hội các nước sản xuất cao su tự nhiên (ANRPC) công bố, 

tính đến hết năm 2018, sản lượng cao su tự nhiên (NR – Natural Rubber) trên thế giới chiếm 

13,960 triệu tấn, tăng 4.6% so với mức 13,350 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, 

nhu cầu thế giới ghi nhận mức tăng 5.2% tính theo năm, lên tới 14,017 triệu tấn trong năm 

2018. Điều này dẫn đến thâm hụt nguồn cung lên đến 57,000 tấn cao su tự nhiên trong năm 

qua. Giá cao su tự nhiên trong năm qua cũng đã phục hồi tại mức 1.5 USD/ kg cao su. Cho 

đến nay, Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) vẫn giữ nguyên ước tính về tăng trưởng sản lượng cao su 

tự nhiên toàn cầu trong năm nay ở mức 3.7% mặc dù có những hoài nghi về việc một số nền 

kinh tế có thể sẽ không đạt mức tăng trưởng như kỳ vọng.

       Các yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến sự tăng hoặc giảm của giá cao su trên thị 

trường trong năm nay: 

     Thứ nhất, vào cuối tháng Hai vừa qua tại thủ đô Bangkok, các nước Indonesia, Malaysia, 

Thái Lan đã có cuộc họp liên minh xuất khẩu cao su ba nước, trong đó Indonesia dự kiến sẽ 

đề xuất kế hoạch giảm hạn ngạch xuất khẩu cao su, mục tiêu là 300,000 tấn, nhằm ổn định 

giá cao su quốc tế đang biến động. 

      1. Tổng quan về thị trường cao su thế giới
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           Vấn đề dư thừa nguồn cung đang được đàm phán và hy vọng rằng tỷ trọng xuất khẩu 

hiện tại sẽ giảm được 300,000 tấn. Indonesia và Malaysia đã trao đổi quan điểm về việc giảm 

hạn ngạch xuất khẩu và về cơ bản đã đồng ý thực hiện kế hoạch cắt giảm này. Tuy nhiên, phía 

Thái Lan vẫn chưa bày tỏ quan điểm về việc có nên tham gia kế hoạch hành động này hay 

không. Năm 2018, nhập khẩu cao su tự nhiên của Trung Quốc đạt 2.6 triệu tấn. Phạm vi nhập 

khẩu chính là Đông Nam Á. Nếu khối lượng xuất khẩu bị hạn chế, chắc chắn sẽ có tác động 

nhất định đến thị trường Trung Quốc.

       Thứ hai, các chính sách kích thích tiêu dùng của Trung Quốc sẽ có ảnh hưởng đến thị 

trường cao su, đặc biệt là thị trường ô tô của đất nước hơn 1.4 tỷ dân này. Vì tâm lý thị trường 

ô tô liên quan trực tiếp đến nhu cầu lốp xe, nên kỳ vọng về nhu cầu chắc chắn sẽ có tác động 

trực tiếp đến giá cao su trong nước. Tuy nhiên, chúng ta phải cảnh giác với vấn đề quan hệ 

thương mại Trung – Mỹ. Sau khi chiến tranh thương mại bắt đầu, vấn đề đáng lo ngại nhất là 

nhập khẩu và xuất khẩu phụ tùng ô tô. Hiện tại, nhập khẩu và xuất khẩu chính của thương mại 

ô tô giữa hai quốc gia này chủ yếu là phụ tùng ô tô. Trung Quốc có khoảng 25% sản lượng 

phụ tùng, bánh xe và lốp xe xuất khẩu sang Hoa Kỳ, trong khi Hoa Kỳ nhập khẩu các bộ phận 

và linh kiện chiếm đến 7% thị phần; do đó, ngành công nghiệp ô tô có thể gặp vấn đề từ cuộc 

chiến thương mại này. Mức độ ảnh hưởng sẽ ngày càng trầm trọng hơn xuất phát từ các mặt 

hàng là hóa chất, sản phẩm cao su. 

        Nếu không có những chính sách hỗ trợ tương ứng kịp thời với xu hướng thương mại, sự 

kỳ vọng về khả năng tiêu thụ tại thị trường trong nước sẽ giảm đi rất nhiều. Tuy nhiên, các 

chuyên gia vẫn kỳ vọng rằng, trong nửa đầu năm 2019, tình hình cung cầu cao su và tác động 

với giá cao su vẫn sẽ bớt tiêu cực nhưng nhà sản xuất phải luôn cảnh giác với tác động của 

giá cả thị trường.

        Kể từ giữa tháng Một năm 2019, một số khu vực sản xuất cao su ở Đông Nam Á đang 

đình trệ và tiếp tục chờ đợi Chính phủ các nước tiếp tục hỗ trợ ngành công nghiệp cao su.
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      2. Cập nhật xu hướng thị trường cao su
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Tình hình thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đã được cải thiện cùng nhiều yếu tố thuận 

lợi đã thúc đẩy giá cao su tự nhiên. Thị trường cao su tự nhiên gần đây đã dao động mạnh mẽ 

hơn khi thị trường này bước vào mùa giảm sản lượng sản xuất hàng năm để tới mùa tiêu thụ 

hàng tồn kho. Về giá cao su giao ngay, sau khoảng thời gian giữa tháng Hai, các khu vực sản 

xuất chính ở Đông Nam Á đã bị cắt giảm khi các khu vực sản xuất trong nước vẫn chưa bắt đầu 

khai thác. Tin tức về hội nghị ba bên ở Đông Nam Á tiếp tục được kích thích và tạo niềm tin 

cho các nước có cùng mối quan tâm về thị trường cao su tự nhiên đang có mức tăng trưởng 

mạnh mẽ, nhất là trong thời điểm giảm nguồn cung và gia tăng tiêu thụ hàng tồn kho. Trong 

hai tháng đầu năm 2019, việc tối thiểu hóa sản lượng cao su tự nhiên đã khiến cho thị trường 

bị ảnh hưởng, theo các thống kê chưa chính thức thì mức ảnh hưởng trong biên độ gần 10%.

       Yếu tố đầu tiên tác động đến thị trường cao su tự nhiên trong hai tháng đầu năm nay 

chính là các chính sách kinh tế vĩ mô của Trung Quốc với mong muốn ổn định phát triển kinh 

tế. Ngân hàng Trung Ương nhấn mạnh rằng chính sách tiền tệ ổn định nên tiếp tục được duy 

trì chặt chẽ trong mức độ vừa phải, tăng cường điều chỉnh theo chu kỳ, nắm bắt mức độ điều 

tiết kinh tế vĩ mô và đạt được sự cân bằng toàn diện giữa nhiều mục tiêu để giảm các loại thuế 

phí gây áp lực cho hoạt động sản xuất. 

        Về hoạt động sản xuất, tại khu vực Đông Nam Á, Việt Nam bước vào giai đoạn giới hạn sản 

xuất từ giữa tháng Một. Thái Lan (chủ yếu là phần phía bắc của Thái Lan) đã hoàn toàn đóng 

cửa sản xuất. Indonesia, Malaysia và miền nam Thái Lan bắt đầu chuyển sang giai đoạn giảm 

hoạt động sản xuất. Trong quý đầu tiên, lượng cao su được sản xuất ở Đông Nam Á bước vào 

mùa thấp điểm. Trong khu vực sản xuất trong nước, Vân Nam và Hải Nam (Trung Quốc) chưa 

bắt đầu khai thác. Việc giảm nguồn cung nhưng vẫn đáp ứng nhu cầu cao su tự nhiên bằng dư 

lượng hàng tồn kho vẫn sẽ là một trong những yếu tố khiến giá cao su sẽ có nhiều biến động 

trong thời gian này. Từ quan điểm cơ bản, khu vực Đông Nam Á đã ngừng hoặc giảm chu trình 

sản xuất, và sản lượng cao su tự nhiên đã và đang giảm dần. Sau kỳ nghỉ lễ hội mùa xuân, các 

nhà máy sản xuất lốp xe dần bắt đầu quay trở lại hoạt động sản xuất như thường lệ. Sau khi 

các doanh nghiệp lốp xe tiêu thụ hàng tồn kho trước kỳ nghỉ, họ dần dần tăng lượng mua và 

không khí giao dịch trên thị trường dần hồi phục trở lại.



       Theo tin tức mới nhất vào ngày 22 tháng Hai vừa qua, Hội đồng Cao su Quốc tế (IRC), 

bao gồm Thái Lan, Indonesia và Malaysia, đã công bố quyết định thực hiện các “hạn chế xuất 

khẩu cao su”. Thái Lan, Indonesia và Malaysia tuyên bố giảm lượng cao su xuất khẩu 200,000 

tấn hàng năm, do đó sản lượng chỉ còn đạt mức 300.000 tấn nhằm đáp ứng xu hướng giảm 

giá của thị trường quốc tế. Trong tổng sản lượng xuất khẩu phải cắt giảm, sản lượng của 

Thái Lan chiếm 52%, Indonesia chiếm 38% và Malaysia chiếm 10%. Điều này được hiểu rằng 

ngoài việc cắt giảm xuất khẩu, ba nước cũng có mong muốn thích nghi nhanh với việc giảm 

giá trên thị trường quốc tế bằng cách kích thích nhu cầu trong nước và quản lý nguồn cung 

chặt chẽ hơn.

         Tại Trung Quốc, vào ngày 19 tháng Hai vừa qua, tài liệu cấp quốc gia về một số ý kiến 

của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Hội đồng Nhà nước về việc tuân 

thủ các ưu tiên của phát triển nông nghiệp và nông thôn để thực hiện tốt ba vấn đề nông 

thôn đã được công bố. Trong đó, nhiều tài liệu liên quan đến ngành cao su thiên nhiên: cơ sở 

nâng cao chất lượng và hiệu quả, hợp nhất năng lực sản xuất bông, dầu, đường và cao su tự 

nhiên. Thúc đẩy và hỗ trợ nông nghiệp phát triển toàn cầu, tăng cường hợp tác quốc tế nông 

nghiệp theo sáng kiến “Một vành đai, một con đường”, tích cực mở rộng tình trạng ưu tiên 

sử dụng nông sản trong nước, mở rộng và đa dạng hóa các kênh nhập khẩu, thúc đẩy một 

nhóm các doanh nghiệp nông nghiệp đa quốc gia và nâng cao trình độ hợp tác trong lĩnh vực 

nông nghiệp, tiếp tục củng cố năng lực sản xuất cao su tự nhiên và thay đổi sự phụ thuộc dài 

hạn vào nhập khẩu. Còn tại Thái Lan, tốc độ tăng trưởng GDP của năm quốc gia Đông Nam 

Á đã mở rộng kể từ năm 2015, nhưng tốc độ tăng trưởng thực tế năm 2018 của nước này đã 

giảm bằng 0,3% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài các yếu tố trong nước, theo một quan chức 

từ Phòng nghiên cứu kinh tế và hợp tác khu vực của Ngân hàng Phát triển châu Á, những tác 

động tiêu cực của thương mại bắt đầu xuất hiện vào nửa cuối năm 2018. Theo báo cáo, năm 

2018, số lượng container chở cao su tự nhiên tại cảng Lancang, cảng thương mại lớn nhất 

của Thái Lan, ít hơn so với những năm trước. Giám đốc điều hành hàng đầu của Shidong 

Rubber Co., Ltd, nhà sản xuất cao su tự nhiên lớn nhất Thái Lan cũng tin rằng họ sẽ không 
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dựa vào duy nhất hoạt động xuất khẩu nguyên liệu thô trong tương lai. Các nhà phân tích về 

cao su tự nhiên tin rằng sự kết hợp của một số yếu tố, như sản xuất cao su trái vụ, các chính 

sách có sự thuận lợi hơn, các doanh nghiệp tiếp tục khởi nghiệp trong lĩnh vực này đã dẫn đến 

sự phục hồi mạnh mẽ của cao su tự nhiên. Những nhà phân phối thường tin rằng đây là thời 

gian tốt nhất trong một năm, một thời điểm tốt cho sự bứt phá của thị trường cao su, đặc biệt 

là thị trường cao su tự nhiên.
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           Vào thời điểm đầu năm 2019, nguồn cung cao su tự nhiên toàn cầu vẫn còn ở mức thặng 

dư, nhưng cần chú ý đến tác động từ các chính sách của Chính phủ tại các nước có hoạt động 

sản xuất cao su chính khi liệu khoảng cách cung và cầu cao su ở Ấn Độ sẽ được mở rộng 

trong năm nay. Đối với Trung Quốc, việc có thể đảm bảo sản lượng cao su tồn kho vào năm 

tới hay không phụ thuộc vào sự thay đổi về khối lượng nhập khẩu. Việc thu hẹp chênh lệch giá 

hiện tại dự kiến sẽ dẫn đến sự sụt giảm nhanh chóng trong nhập khẩu, do đó mở ra chu kỳ lưu 

trữ hàng tồn kho mới cho các nước sản xuất. Ngoài ra, nhu cầu nội địa và tình hình chênh lệch 

giá bán hiện tại trong quý đầu tiên có thể ảnh hưởng đến thị trường trong năm nay.

          Sản lượng toàn cầu dự kiến sẽ đạt 13.72 triệu tấn và vẫn sẽ đảm bảo cho nhu cầu dự 

kiến là 13.48 triệu tấn. Năm 2018, khoảng cách cung và cầu của Ấn Độ sẽ được mở rộng lên 

tới 600,000 tấn. Nếu nền kinh tế Ấn Độ đóng một vai trò quan trọng trong năm 2019 khi phía 

cung vẫn giảm, khoảng cách cung và cầu dự kiến sẽ còn lớn hơn nữa. Phía cầu Trung Quốc 

dự kiến sẽ tăng với tốc độ 3% trong năm tới phụ thuộc hoàn toàn vào những yếu tố liên quan 

đến nhập khẩu, như giá nhập khẩu, thuế, chi phí logistics.... Khoảng cách giá hiện tại sẽ trở về 

mức thấp và tốc độ tăng trưởng nhập khẩu sẽ giảm mạnh. Khi tốc độ tăng trưởng nhập khẩu 

giảm 5.5%, nguồn cung và cầu nội địa sẽ được cân bằng.

          Nhìn lại năm 2018, thị trường cao su nhìn chung vẫn được đánh giá là sụt giảm so 

với những năm trước đó. Áp lực cung và cầu lớn, các vấn đề nội bộ chính trị và kinh tế 

vĩ mô là những nguyên nhân chính dẫn đến sự suy giảm về giá liên tục tại Trung Quốc. Trong 

năm 2018, giá cao su đã trải qua hai lần giảm mạnh. Đầu tiên, vào ngày 23 tháng Ba, Hoa Kỳ 

đã đưa ra chính sách tăng thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Thứ hai, vào ngày 

13/06/2018, giá cao su tiêu chuẩn 20# đã bị Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc yêu 

cầu điều tra về bán phá giá. Có thể thấy rằng cao su hiện đang ở mức giá rất thấp và có giá trị 

đầu tư dài hạn nhất định, nhưng nhìn từ góc độ vĩ mô, khối lượng hàng tồn kho khổng lồ đang 

hoạt động kém khiến lực bán trở nên yếu hơn. Tuy nhiên, trong năm 2019 này, các chuyên 

gia cho rằng giá cao su vẫn có thể có tương lai tươi sáng hơn nhưng phải cẩn trọng với những 

diễn biến sau:
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           Năng lực sản xuất cao su toàn cầu vẫn đang trong chu kỳ tăng sản lượng. Trước hết, từ 

phía các khu vực có cây cao su đã được cạo, mức giá cao su rất cao trong chu kỳ năm 2010 - 

2012 đã kích hoạt sự gia tăng quy mô lớn trong sản xuất. Các cây cao su đã được trồng trong 

7 năm và như vậy chúng vẫn tiếp tục trong thời kỳ thu hoạch với sản lượng cao nhất có thể 

đạt được vào năm 2019. Diện tích cao su được  cạo để lấy mủ trong năm 2019 được tính toán 

từ diện tích đã cạo mủ trong năm 2018 và khu vực diện tích mới được thêm vào trong giai 

đoạn 2012 - 2018. Theo tính toán, diện tích cạo mới trong năm 2019 vẫn đang tăng. Đối với 

xu hướng tăng diện tích cây trồng mới, tốc độ tăng trưởng của khu vực được cạo mủ sẽ chậm 

lại, nhưng vì mùa sản xuất cao su đã trên 10 năm, nên diện tích cạo mở mới sẽ chậm lại sau 

năm 2020 và năng lực sản xuất thu hoạch cũng sẽ chậm lại theo đó. Sản lượng mủ cao su vẫn 

còn rất lớn nên tỷ trọng sản xuất có thể có sự tăng trưởng âm sau năm 2022. Tất nhiên, nếu 

giá cao su xuống quá thấp, nó có thể dẫn đến hiện tượng người nông dân chặt bớt cây, từ đó 

các khu vực cạo mủ sẽ là đầu nguồn cơn của việc giảm tỷ trọng sản xuất trong toàn ngành. 

Các trường hợp nghiêm trọng nhất về chặt phá rừng cao su đã được ghi nhận tại Thái Lan 

và Malaysia. Trong đó, Thái Lan đang chặt những cây nhỏ chưa từng được cạo mủ, trong khi 

ngành công nghiệp cao su tại Malaysia đang phải thu hẹp sản xuất bởi một số lượng lớn các 

ngành công nghiệp nông nghiệp và công nghiệp khác mang lại giá trị cao hơn.

      Ngoài ra, đánh giá từ cấu trúc tuổi của cây, cấu trúc tuổi cây hiện tại ở Thái Lan đang ở 

mức tốt, và tỷ lệ cây nhỏ dưới 7 năm có số lượng cao. Cây cao su 7 năm tuổi sẽ chiếm một 

tỷ trọng tương đối ổn định, trong khi Việt Nam đã gia tăng số lượng cây cao su trong những 

năm gần đây. Tỷ lệ cây cao su ở độ tuổi 27 tuổi ngày càng tăng. Cấu trúc tuổi cây như vậy cho 

tiềm năng cung cấp mủ cao su lớn, và một số cây cao su bị loại bỏ do giá thấp vẫn có thể tạo 

thêm các đường cạo mới nhằm thu hoạch thêm mủ từ những cây này. Ngoài số liệu thống kê 

về các khu vực đã mở đường cạo mủ tại các quốc gia sản xuất cao su lớn, năng lực sản xuất 

của một số nước sản xuất cao su mới nổi vẫn chưa được tính toán đầy đủ. Ví dụ, ở khu vực Bờ 
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     Diễn biến thứ nhất: Tiềm năng tăng trưởng của phía nguồn cung vẫn còn lớn
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Biển Ngà, Châu Phi, sản lượng hàng năm đã đạt 500,000 tấn. Ngoài ra, công suất tại các nước 

mới nổi như Lào ngày càng tăng, khi chi phí lao động tại các nước này vẫn còn thấp khiến cho 

các nhà sản xuất có thể tính toán dễ dàng hơn khi nhu cầu và giá cao su xuống thấp.

       Năng suất cây trồng cũng là một yếu tố quan trọng. Nói chung, sản lượng sẽ bị ảnh hưởng 

bởi thời tiết và giá cả. Ảnh hưởng của thời tiết đến việc khai thác rất nhanh chóng và rõ ràng. 

Hạn hán làm cho cây cao su phát triển chậm lại và có thể bị trì hoãn thời gian bắt đầu được 

cạo mủ, khiến cho công suất và khả năng thu hoạch giảm theo. Từ lượng mưa ở Thái Lan năm 

2018, lượng mưa từ tháng Tám đến tháng Mười thấp hơn mức trung bình của sáu năm qua, 

đặc biệt là vào tháng Tám. Ngoài ra, theo báo cáo của Tổ chức Khí tượng Thế giới, hiện tượng 

El Nino sẽ có xác suất xảy đến khoảng 75 - 80% trong vài tháng tới. Điều này đặc biệt quan 

trọng đối với sự tăng trưởng và phát triển của cây cao su trong 3 - 5 tháng của mùa cao su ở 

Thái Lan. Hạn hán trong giai đoạn này sẽ dẫn đến cao su phát triển chậm hơn và ảnh hưởng 

trực tiếp đến việc cạo lấy mủ cao su. Trong lịch sử, hiện tượng El Nino xảy ra từ tháng Bảy năm 

2009 đến tháng Mười năm 2010 và hạn hán xảy ra ở nhiều vùng của Đông Nam Á đã khiến sản 

lượng cao su tự nhiên ở Indonesia, Việt Nam, Ấn Độ và các nơi khác giảm đáng kể, đặc biệt 

sản lượng của Indonesia cho thấy sự sụt giảm nghiêm trọng lên đến 15%. 

       Ngoài ra, hiện tượng El Nino cực kỳ nghiêm trọng vào năm 2016 đã trì hoãn quãng thời 

gian buôn bán giữa Trung Quốc và Thái Lan từ 15 - 30 ngày. Trong ba quý đầu năm 2018, sản 

lượng của khối 13 nước ANRPC (bao gồm Bangladesh, Cam-pu-chia, Trung Quốc, Ấn Độ, 

Indonesia, Malaysia, Myanmar, Papua New Guinea, Philippines, Singapore, Sri Lanka, Thái Lan 

và Việt Nam) là 8.555 triệu tấn, tăng 0.4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ của sự gia tăng này 

thấp hơn nghiêm trọng so với dự kiến 3 - 4% vào đầu năm, trong có có lý do đến từ việc sản 

xuất bị giảm đáng kể do thời tiết, bao gồm cả Ấn Độ và Việt Nam. Nhìn chung, không có nhiều 

dự báo về những tác động đột ngột, dự báo sản xuất năm 2019 cho các quốc gia 2019 sẽ tiếp 

tục tăng, và tổng sản lượng của khối ANRPC dự kiến là 12.35 triệu tấn. Các nước trong khối 

ANRPC hiện nay chiếm khoảng 89% sản lượng cao su tự nhiên toàn cầu và sản lượng toàn 

cầu dự kiến sẽ đạt 13.72 triệu tấn trong năm nay. Nếu tác động của El Nino trở nên trầm trọng 

hơn vào năm tới và giá thấp khiến việc làm trong thời gian giới hạn trở nên khó khăn, sản lượng
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cao su tự nhiên của Thái Lan sẽ giảm đáng kể và sẽ tác động tới tổng sản lượng cao su tự 

nhiên toàn cầu.

         Điểm đích của ngành sản xuất cao su tự nhiên chủ yếu dành cho ngành công nghiệp ô 

tô. Do tác động kinh tế, tốc độ tăng trưởng GDP toàn cầu và tốc độ tăng trưởng tiêu thụ cao 

su cho thấy mối tương quan mạnh mẽ giữa hai ngành công nghiệp này. Có thể thấy từ mối 

quan hệ này từ năm 2013 đến 2017, chỉ trong giai đoạn 2009 - 2010, do tác động tiếp theo 

của khủng hoảng kinh tế, tiêu thụ cao su tự nhiên đã trải qua những biến động lớn. Trong 

những năm còn lại, tốc độ tăng trưởng tiêu thụ cao su tự nhiên dao động xung quanh tốc độ 

tăng trưởng GDP toàn cầu. Trong những năm gần đây, khi tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn 

cầu ổn định, tốc độ tăng trưởng tiêu thụ cao su tự nhiên đã giảm hơn một chút so với tốc 

độ tăng trưởng GDP. Theo dự báo của IMF, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hoa Kỳ và Trung 

Quốc năm nay lần lượt là 2.5% và 6.2%. Ngoài ra, khu vực châu Âu, Nhật Bản và Anh cũng 

được dự báo giảm vào năm nay. Ngoài ra, hai ngành thương mại chính của khu vực là Hiệp 

định thương mại tự do Bắc Mỹ và Liên minh châu Âu đang thay đổi, cuộc chiến thuế quan 

của Mỹ và Trung Quốc cũng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng cao su, dẫn 

đến hoạt động thương mại yếu hơn. IMF dự đoán tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ là 

3.7% trong năm 2018 - 2019 và tốc độ tăng trưởng nhu cầu dự kiến là 2%. Dự đoán tốc độ 

tăng trưởng tiêu thụ cao su tự nhiên toàn cầu sẽ là 13.48 triệu tấn trong năm 2019.

            Theo các dự báo về cung cầu trong năm 2019, nguồn cung cao su tự nhiên toàn cầu 

vẫn có thể sẽ vượt nguồn cầu, như vậy khối lượng hàng tồn kho tiếp tục gia tăng trong năm 

nay.

     Diễn biến thứ hai: Không có sự gia tăng đáng kể về phía cầu

     Diễn biến thứ ba: Cung và cầu vẫn còn chênh lệch lớn, đặc biệt tại Ấn Độ
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          Ấn Độ là một quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng. Theo IMF, tốc độ 

tăng trưởng GDP của nước này sẽ duy trì ở mức trên 7% trong năm năm tới, trong khi mức 

tiêu thụ cao su tự nhiên của Ấn Độ rất thấp. Trong năm 2017, tiêu thụ cao su tự nhiên hàng 

năm trên đầu người của Ấn Độ là 0.8 kg, trong khi Trung Quốc đã đạt đến 3.8 kg, như vậy Ấn 

Độ vẫn có tiềm năng lớn về nhu cầu cao su tự nhiên. Ngược lại, hoạt động sản xuất cao su 

của Ấn Độ đang trong thời kỳ suy giảm liên tục. Năm 2018, do xảy ra lũ lụt trong thời kỳ năng 

suất thu hoạch đang cao khiến cho công suất sản xuất đã giảm mạnh. Cơ quan quản lý cao 

su Ấn Độ đã hạ mục tiêu sản xuất cao su giai đoạn 2018 - 2019 từ 700,000 tấn xuống chỉ 

còn 600,000 tấn, và cơ quan này dự kiến Ấn Độ sẽ phải nhập khẩu thêm 600,000 tấn cao su 

trong năm nay. Như vậy, cung và cầu toàn cầu vẫn sẽ chênh lệch. Nếu sản lượng tại Ấn Độ 

không bị giảm xuống thì cán cân cung cầu có thể sẽ bớt chênh lệch hơn. Do đó, nhìn nhận từ 

phía chuyên gia, nếu một trong 13 nước trong khối ANRPC xảy ra các biến động trong ngành 

sản xuất cao su của mình, đương nhiên sự biến động này sẽ ảnh hưởng lớn đến nguồn cung 

và cầu cao su toàn cầu.

        Sản lượng nguyên liệu thô nội địa Trung Quốc giảm, nhưng sản lượng trong nước vẫn ở 

mức 800,000 tấn một năm. Nguyên nhân đến từ lượng nguyên liệu nhập khẩu từ Việt Nam 

và Lào tăng lên, do đó sản lượng cao su trong nước không giảm và vẫn đủ cho nhu cầu nội 

địa. Sản lượng năm nay ước tính là 805,000 tấn, sản lượng trồng thay thế là khoảng 200,000 

tấn. Nguồn hàng nhập khẩu chính của Trung Quốc là Thái Lan, do đó, hoạt động sản xuất và 

xuất khẩu của Thái Lan rất quan trọng và tác động của xuất khẩu Thái Lan đối với hàng nhập 

khẩu của Trung Quốc chủ yếu được phản ánh trong phân tích cung và cầu theo mùa. Trong 

nửa cuối năm 2017, mức chênh lệch giá tăng mạnh, điều này dẫn đến nhu cầu nhập khẩu 

tăng mạnh.  Từ tháng Một đến tháng Mười năm ngoái, cao su tự nhiên của Trung Quốc (cao 

su tiêu chuẩn, cao su thuốc lá, cao su lai giống và cao su tổng hợp) đã được nhập khẩu 3.88 

triệu tấn, tăng 3% so với cùng kỳ. Ước tính tốc độ tăng trưởng nhập khẩu hàng năm sẽ là 3% 

với tổng sản lượng sẽ đạt 4.93 triệu tấn. Theo như trên, nguồn cung cho cả năm 2018 đã đạt

     Diễn biến thứ tư: Nhu cầu nội địa vẫn còn yếu
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5.93 triệu tấn. Năm 2019 này, do nhu cầu trong nước không tăng nhiều, do đó việc nhập 

khẩu cao su vào thị trường Trung Quốc sẽ không tăng, thậm chí sẽ giảm trong một số giai 

đoạn giữa năm.

         Hoạt động sản xuất và tiêu thụ lốp xe cũng được dự đoán sẽ không có nhiều khả quan 

trong năm nay. Năm 2018, hiệu suất tiêu thụ lốp xe tổng thể tại Trung Quốc không tốt. Sản 

lượng của xe chở khách đã giảm đáng kể, và việc sản xuất và phân phối xe tải hạng nặng khó 

được duy trì. Năm nay, việc sản xuất và phân phối ô tô dự kiến sẽ chỉ đáp ứng vừa đủ nhu 

cầu. Ngoài ra, tác động thương mại của Trung Quốc với Hoa Kỳ và châu Âu đã gây ra tình 

trạng thấu chi sớm và xuất hiện nhiều thiệt hại trong ngành xuất khẩu lốp xe. Nếu các biện 

pháp thuế quan còn được áp dụng nhiều hơn và thắt chặt hơn nữa, tác động của nó còn có 

thể lớn hơn nhiều và khó có thể kiểm soát. Sự gia tăng của các công trình xây dựng cơ sở 

hạ tầng và thị trường bất động sản nóng lên trong nửa đầu năm đã thúc đẩy gia tăng doanh 

số của xe tải hạng nặng, kéo theo đó là sản lượng cao su được sử dụng để sản xuất lốp xe 

cũng tăng theo. Tuy nhiên, trái ngược với dòng xe này, doanh số bán xe khách giảm mạnh kể 

từ cuối năm 2018. Lý do cho sự sụt giảm mạnh này là các chính sách ưu đãi thuế quan dành 

cho loại sản phẩm này đã không còn khiến cho nhà sản xuất thu được nhiều lợi nhuận như 

trước. Năm nay, doanh thu hàng hóa từ đường bộ và tăng trưởng khối lượng vận tải hàng 

hóa đường bộ đã ổn định và giữ ở mức thấp, trong khi tốc độ tăng trưởng của vận tải đường 

sắt đã tăng lên. Mới đây, Trung Quốc đã ban hành Kế hoạch ba năm về cải tiến điều chỉnh cơ 

cấu giao thông (2018 - 2020), theo đó đến năm 2020, khối lượng vận tải hàng hóa đường sắt 

sẽ tăng 1.1 tỷ tấn so với năm 2017 và vận tải hàng hóa bằng đường thủy sẽ tăng thêm 5 tỷ 

tấn nhưng vận tải hàng hóa đường bộ của các cảng ven biển giảm 440 triệu tấn. Năm 2017, 

vận tải hàng hóa đường bộ là 36.8 tỷ tấn, và mức giảm 440 triệu tấn này được coi là chưa 

đáng kể.
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       Các nghiên cứu về ứng dụng cao su tự nhiên cho thấy đầu ra của sản phẩm này chủ yếu 

được sử dụng trong ngành công nghiệp lốp xe. Tuy nhiên, do sự phát triển của ngành công 

nghiệp lốp xe đã ổn định trong tình hình nền kinh tế đang có dấu hiệu giảm tốc tăng trưởng, 

ngành cao su được cho là khó có nhiều dư địa để phát triển mạnh hơn trong những năm tới. 

Theo số liệu từ Trung Quốc, lốp xe chiếm tới 78% lượng tiêu thụ cao su tự nhiên và khoảng 

22% sản phẩm, song do sự phát triển ổn định của ngành công nghiệp ô tô và nhu cầu thay 

thế lốp xe không còn nhiều như trước do công nghệ kỹ thuật đã giúp cho nhà sản xuất tăng 

tuổi thọ cho sản phẩm, hoạt động sản xuất lốp xe đã giảm. Từ tháng Một đến tháng Chín 

năm 2018, tốc độ tăng trưởng tiêu thụ cao su tự nhiên của lốp xe là trên 10% và tốc độ tăng 

trưởng tiêu thụ cao su tự nhiên của các sản phẩm làm từ cao su khác cũng vào khoảng 5%. 

Vì vậy, hiện tại nhà sản xuất không còn tập trung duy nhất vào sản xuất lốp xe mà thay vào 

đó cũng tăng cường nghiên cứu sản xuất các sản phẩm và ứng dụng khác phục vụ đời sống. 

Ứng dụng trong ngành công nghiệp sản phẩm khác có triển vọng rộng lớn và các loại vật 

liệu phục vụ trong ngành xây dựng có thể được áp dụng trong tương lai trong thời gian tới. 

Hiện tại, cơ cấu cung và cầu toàn cầu của cao su tự nhiên đã gần cân bằng, và sự gia tăng đổi 

mới và phát triển các sản phẩm khác có tính năng phục vụ đời sống con người trong tương 

lai sẽ là chìa khóa cho sự chuyển đổi cơ cấu cung và cầu ngành cao su nói chung và cao su 

tự nhiên nói riêng.

     Diễn biến thứ năm: Tiềm năng phát triển sản phẩm
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    1. Giá trị thị trường nhựa hàng không vũ trụ toàn cầu là 2.07 tỷ USD vào năm 2023

       Thị trường nhựa hàng không vũ trụ dự kiến sẽ tăng từ 14.7 tỷ đô la năm 2018 lên 20.7 

tỷ đô la vào năm 2023, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 7.1% từ năm 2018 đến năm 

2023. Với nhu cầu hiện nay là giảm thiểu khối lượng của máy bay và tên lửa nhằm tăng hiệu 

suất di chuyển, đặc biệt là gia tăng lưu lượng hành khách ở các khu vực kinh tế mới nổi, việc 

thay thế các loại máy bay cũ cồng kềnh và hiện đại hóa các loại máy bay sản xuất sau này là 

nhu cầu vô cùng quan trọng để phát triển ngành hàng không đang có mức tăng trưởng lợi 

nhuận vượt bậc hiện nay. 

       Trong số các loại nguyên liệu polyme, nhựa PMMA được ước tính chiếm tỷ trọng lớn 

nhất trong thị trường nhựa hàng không vũ trụ năm 2018. Hiện nay, loại kính thay thế thủy 

tinh làm bằng nhựa PMMA để sản xuất cửa sổ máy bay thương mại là ứng dụng được sử 

dụng phổ biến nhất của loại nguyên liệu nhựa này. Trong số các loại máy bay, máy bay 

thương mại đang là loại sử dụng nguyên liệu nhựa PMMA chiếm thị phần lớn nhất trong thị 

trường nhựa hàng không năm 2018. Trong lĩnh vực ứng dụng, cửa sổ cabin và kính chắn gió 

làm bằng các loại nhựa, chủ yếu là nhựa PMMA được sử dụng rộng rãi và phổ biến, trong đó 

loại nhựa này giúp cho cửa sổ cabin cân bằng áp suất cabin và áp suất khí quyển bên ngoài 

trong suốt chuyến bay rất tốt. Do đó, khi chi phí nhiên liệu tăng dẫn đến yêu cầu phải gia 

giảm các loại chi phí khác thì nhựa PMMA chính là lựa chọn tốt nhất và phù hợp nhất để thiết 

kế giảm nhẹ máy bay. Khu vực Bắc Mỹ dự kiến sẽ tiếp tục là thị trường lớn nhất trong ngành 

hàng không trong năm 2019 này. Sự hiện diện của các nhà sản xuất máy bay tiên tiến trong 

khu vực và nhu cầu cao về máy bay hạng nhẹ trên toàn thế giới vẫn tiếp tục giúp cho các 

loại nguyên liệu polyme được nghiên cứu và ứng dụng rộng rãi hơn nữa vì những ưu điểm 

vượt trội mà nó mang lại.
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    2. Vật liệu tổng hợp composit gỗ - nhựa của Trung Quốc có sản lượng hàng năm gần 3 triệu tấn

          Gần đây, một loạt các hoạt động kỷ niệm 20 năm ngành nhựa gỗ (composite) tại Trung 

Quốc đã là tâm điểm chú ý của các nhà nghiên cứu khoa học, học giả và doanh nhân trong 

lĩnh vực sản xuất và phân phối sản phẩm nhựa tại nước này cũng như các nhà đầu tư nước 

ngoài. Công nghệ composite nhựa gỗ có nguồn gốc từ Hoa Kỳ, tuy nhiên Trung Quốc đã 

phát triển và quảng bá trong vòng 20 năm qua và có được quyền sở hữu trí tuệ độc lập với 

sản phẩm của mình. Các sản phẩm được sử dụng rộng rãi trong các ngành xây dựng, trang 

trí, logistics và công nghiệp đóng gói bao bì. Vật liệu composite nhựa gỗ là vật liệu thân thiện 

với môi trường đã xuất hiện trong những năm gần đây và đang phát triển nhanh chóng. 

Năm 1998, Học viện Lâm nghiệp Trung Quốc đã nộp đơn cho một dự án chính thức trong 

Quỹ Khoa học Tự nhiên làm điểm khởi đầu và đã nhận được tài trợ lớn từ nước ngoài. Từ đó, 

ngành công nghiệp nhựa gỗ phát triển nhanh chóng và được mở rộng với quy mô hơn 2,000 

doanh nghiệp sản xuất sản phẩm nhựa gỗ chuyên nghiệp. Tổng sản lượng hàng năm của loại 

nguyên liệu composite này đạt gần 3 triệu tấn với khối lượng sản xuất và xuất khẩu đứng đầu 

thế giới. Đây là một trong số ít các ngành sản xuất trong nước có công nghệ hiện đại có thể 

đứng ngang hàng với các nước phát triển. Nhựa gỗ đã trở thành một loại sản phẩm trọng 

yếu, giảm thiểu tác hại của nạn chặt phá rừng vì đã bổ sung nguồn nguyên liệu sản xuất có 

giá thành rẻ hơn và góp phần bảo vệ môi trường.

    3. Nhu cầu cao su thế giới tăng 2.5% trong năm 2019

              Nhu cầu cao su toàn cầu dự kiến sẽ tăng khoảng 2.5% trong năm 2019 lên hơn 30 

triệu tấn theo kết quả báo cáo từ nhóm nghiên cứu cao su quốc tế (IRSG). Theo báo cáo này, 

dựa trên những số liệu về triển vọng phát triển kinh tế của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đối với 

ngành cao su, IMF cũng đưa ra lời kêu gọi gia tăng sử dụng cao khu khi nhu cầu về cao su đã 

giảm 3.2% trong năm 2017. Theo IRSG, tỷ trọng tiêu thụ cao su toàn cầu tăng khoảng 29.3 

triệu tấn trong năm 2018, trong đó mức tăng trưởng của cao su tự nhiên là 4.9% đạt mức 13.9



PHẦN IV: ĐIỂM TIN NGÀNH

triệu tấn và mức tăng trưởng cao su tổng hợp (SR) là 1.7%, đạt 15.4 triệu tấn. Trong năm 

2019 này, IRSG cũng dự báo ngành công nghiệp cao su năm nay sẽ không có mức tăng 

trưởng vượt bậc, tuy nhiên vẫn cho thấy tình hình khả quan với mức tăng trưởng nhẹ 14.2 

triệu tấn đối với cao su tự nhiên và 15.8 triệu tấn đối với cao su tổng hợp.

    4. Giá cao su tự nhiên có thể tăng sau năm 2022

       Các chuyên gia cao su quốc tế dự báo rằng giá cao su tự nhiên tại Ấn Độ sẽ vài chờ thêm 

vài năm nữa mới có thể tăng trở lại mức giá mong đợi do tình hình cung cầu, kết hợp với 

các yếu tố về kinh tế khiến cho giá cao su tự nhiên khó có thể phục hồi trong năm 2019. 

Mặc dù khả năng tiêu thụ cao su đã được cải thiện trong thời gian gần đây, tuy nhiên, từ 

thời điểm 2013 khi giá cao su giảm, số lượng cây được trồng mới cũng giảm đáng kể, do đó 

phụ thuộc vào thời kỳ sinh trưởng, dự kiến đến năm 2022 giá cao su mới có thể tăng trở lại. 

Trong điều kiện hiện tại khi năng suất đều có xu hướng giảm, việc trồng và khai thác cao 

su sẽ là trở ngại lớn cho những nhà sản xuất nhỏ lẻ, buộc họ phải giảm đầu tư trồng thêm 

mới nhiều cây cao su. Tuy nhiên, về mặt bằng chung, sản lượng cao su tự nhiên trong năm 

2019 dự kiến sẽ tăng 5.8% đạt khoảng 14.7 triệu tấn nếu các diễn biến về kinh tế và khí hậu 

không có nhiều biến động như thời điểm hiện tại. Mức tiêu thụ cao su tự nhiên toàn cầu dự 

kiến tăng 3.6% ở mức 14.8 triệu tấn, trong đó sản lượng cao su tiêu thụ tại thị trường Trung 

Quốc tiếp tục bị ảnh hưởng lớn bởi chính sách thuế quan từ Hoa Kỳ.

          Chỉ tính riêng trong tháng Một, Việt Nam đã xuất khẩu 175,000 tấn cao su, sản lượng 

tăng 28.9% so với cùng kỳ năm ngoái, giá trị xuất khẩu đạt 220 triệu USD. Ngành cao su nội 

địa nước ta được hưởng lợi từ việc giá dầu thô tăng cao từ đầu năm nay. Tuy nhiên, trong 

thời điểm hiện tại, khối lượng hàng tồn kho còn lớn vẫn có thể gây áp lực về giá cho các nhà 

sản xuất. Những yếu tố có thể gây bất lợi về giá cho cao su Việt Nam có thể kể đến như: 

nhu cầu về cao su tại Trung Quốc, quốc gia chiếm tới 40% sản lượng tiêu thụ toàn cầu đã

    5. Xuất khẩu cao su Việt Nam sẽ tăng hơn nữa trong năm nay
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giảm mức tăng trưởng từ mức 5.3% xuống chỉ còn 4.2% trong năm 2018 do suy thoái kinh 

tế từ nước này. Bộ Công Thương cũng cho rằng xuất khẩu cao su sang Ấn Độ cũng khó 

có thể đạt được mức tăng trưởng hơn nữa do Ấn Độ thực hiện các biện pháp hỗ trợ người 

nông dân nước này trồng và thu hoạch cao su, tăng thuế nhập khẩu cao su vào thị trường 

này. Một số chuyên gia trong ngành cao su dự đoán xuất khẩu cao su Việt Nam trong năm 

2019 sẽ còn tăng nữa, do nhu cầu toàn cầu dự kiến sẽ tăng 4.2% lên gần 15 triệu tấn trong 

năm nay. Hiện giá dầu thô tăng đã đẩy giá cao su lên cao, điều này cũng sẽ mang lại lợi ích 

cho ngành cao su nội địa.
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