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Khủng hoảng năng lượng đẩy giá polymer tăng cao
 Trong nhiều tuần trở lại đây, cuộc khủng hoảng năng lượng đã đẩy giá hàng hóa đồng loạt tăng cao. Giá dầu thô Brent có 

thời điểm đã chạm mốc 85 USD/thùng, khiến cho các sản phẩm hóa dầu như polymer cũng tăng giá theo tỷ lệ thuận. Từ 
tâm lý lo ngại giá cả hàng hóa còn leo thang hơn nữa trong dịp cuối năm, các loại polymer như PS, PVC hay PE đều đang 
bị “thổi” giá, lập những mức cao kỷ lục mới. Do vấn đề nguồn cung không quá nghiêm trọng nên tình hình thị trường PP 
và PE không gay gắt như PVC. Trong khi đó, thị trường styrene cũng có xu hướng tăng giá nhẹ hơn so với các loại polyme 
khác, song giá nhựa PS vẫn đang ở mức cao nhất trong nhiều năm qua.

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
*  Nguồn cung polymer thiếu hụt từ Trung Quốc làm giá xuất khẩu polymer sang 
khu vực Đông Nam Á tăng nhanh. Giá polymer và các loại sản phẩm hóa dầu 
khác đã tăng khoảng 20% trong một tháng vừa qua do gián đoạn nguồn cung từ 
Trung Quốc. Giá PVC tăng 17,24%, giao dịch ở mức 1.700 USD/tấn so với mức 
1.450 USD/tấn vào tháng trước. Tương tự, các loại polymer khác như PE, PP ghi 
nhận mức tăng từ 6% - 16%. Không chỉ polymer, các sản phẩm hóa dầu khác 
như EDC (ethyl dimethylaminopropyl carbodiimide) cũng tăng ít nhất 20% khi 
nhập khẩu từ Đài Loan. Một số doanh nghiệp sản xuất polymer tại Trung Quốc 
và Đài Loan đưa ra nhận định, giá polymer có thể còn giữ mức cao như hiện tại 
trong vòng ít nhất 6 tháng nữa khi Chính phủ Trung Quốc duy trì kế hoạch kiểm 
soát hoạt động của nhiều ngành sản xuất công nghiệp nặng nhằm kiểm soát lượng 
khí thải carbon trước thềm Thế vận hội Olympic mùa đông vào tháng 2 năm sau. 
Không chỉ thiếu hụt nguồn cung từ Trung Quốc, ngành công nghiệp polymer ở 
Đông Nam Á phải đối mặt với những thách thức riêng, chủ yếu đến từ các biện 
pháp giảm thiểu chất thải nhựa ra môi trường, đặc biệt là bao bì nhựa. 
*  Giá nhựa PVC tăng giá liên tục kể từ quý II/2020 đến nay, chạm đến mức giá 
cao kỷ lục mỗi tuần và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Thị trường PVC châu Á đã 
chạm mức cao kỷ lục mới trong tháng do giá cả tiếp tục leo thang vì tình trạng 
khan hiếm container khiến nguồn nhập khẩu chậm lại, thắt chặt nguồn cung từ 
cả Trung Quốc lẫn các nguồn khác như Trung Đông, Mỹ, châu Âu. Ngoài thiếu 
hụt nguồn cung, đà tăng giá than và dầu thô cũng tạo ra lực đẩy chi phí cho thị 
trường nhựa nói chung và PVC nói riêng. Trong khi đó, nhu cầu ở Đông Nam Á 
đang phục hồi do các nền kinh tế bắt đầu mở cửa trở lại sau thời gian dài áp dụng 
các biện pháp giãn cách xã hội. Nguồn cung PVC từ Trung Quốc vào đầu tháng 
10 có thời điểm đã chạm mức giá cao kỷ lục 14.475 CNY/tấn (~2.260 USD/tấn) và 
dự báo có thể vượt ngưỡng 15.000 CNY/tấn trong tháng này.
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