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Nhu cầu về nhựa PVC được dự báo tăng mạnh vào thời điểm cuối năm nay
  Theo OxyChem dự báo, từ nay đến cuối năm, giá PVC sẽ tăng mạnh hơn do nhu cầu chưa cho thấy dấu hiệu sụt giảm 

nào kể cả khi khu vực Bắc Bán Cầu chuẩn bị bước vào mùa đông. Trong năm nay, nguồn cung PVC bị thắt chặt vào nửa 
đầu năm khi các nhà máy sản xuất ở Bờ Vịnh nước Mỹ phải ngừng hoạt động hoặc giảm ít nhất 60% công suất vào tháng 
2 do thời tiết lạnh giá; sau đó cơn bão Ida đổ bộ vào Louisiana vào cuối tháng 8 đã khiến cho sản lượng PVC ở Bắc Mỹ 
giảm 41%. Trong khi đó, nhu cầu về PVC của Mỹ năm nay đã tăng 13% so với cùng kỳ năm trước nhờ vào nhu cầu xây 
nhà ở tăng mạnh. Xuất khẩu PVC của Mỹ năm nay cũng giảm hơn 33% so với năm 2020 do nguồn cung không đủ phục 
vụ nhu cầu trong nước. Giá PVC xuất khẩu từ Mỹ tháng 11 dao động ở mức 2.060 - 2.070 USD/tấn. 

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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* Thị trường hóa dầu vào trung tuần tháng 11 ghi nhận giá dầu thô vẫn đang neo ở 
mức cao. Mặc dù vậy, giá các loại polymer cũng đã hạ nhiệt so với tháng 10 trước 
đó do nhu cầu khá ảm đạm, đặc biệt là tại thị trường Trung Quốc. Diễn biến một 
số loại sản phẩm hóa dầu do S&P Platts cập nhật vào tuần này như sau:
- Ethylene: giá ethylene đang giảm dần do các chính sách cắt giảm sản lượng của 

Trung Quốc khi tỷ suất lợi nhuận của các nhà máy đang dần rơi về mức 0 hoặc 
thậm chí là mức âm, trong khi tình trạng tắc nghẽn nhiều cảng biển và cảng sông 
ở nước này càng làm hạn chế khả năng cung ứng ethylene ra thị trường nội địa 
lẫn xuất khẩu. Chi phí logistics ở mức cao cũng là nguyên nhân khiến doanh thu 
của các nhà máy sản xuất nguyên liệu nhựa PE giảm mạnh trong nhiều tháng qua.
- Polypropylene: giá nhựa PP ở Trung Quốc đang khá cạnh tranh với nhiều nơi 
sản xuất khác như Ấn Độ, Hàn Quốc hay Đài Loan, mặc dù chi phí sản xuất 
vẫn không giảm trong nhiều tháng vào nửa cuối năm khiến biên lợi nhuận giảm. 
Ngược lại giá PP từ một số nước Trung Đông dự kiến tiếp tục giảm mạnh trong 
tuần cuối tháng này.
- Toluene: nhu cầu nhập khẩu toluene để sản xuất xăng ở Trung Quốc cũng giảm 
mạnh trong nhiều tuần qua. Ngoài ra, giá toluene khu vực châu Á cũng chịu áp lực 
từ nhu cầu giảm ở Ấn Độ. Mặc dù có dấu hiệu tăng nhẹ kể từ thứ Sáu tuần trước 
nhờ vào nhịp tăng từ giá dầu thô và giá naphtha, mức giá toluene có thể được cải 
thiện tốt hơn từ tháng 1 năm sau nhờ nhu cầu gia tăng đến từ Hàn Quốc. 
- Một số loại nguyên liệu polymer tái chế: nhu cầu đối với các loại nguyên liệu 
nhựa PE tái chế chất lượng cao vẫn duy trì mức ổn định từ nay đến cuối tháng, 
trong khi nguồn cung PET khá khan hiếm ở châu Á khiến giá PET nguyên liệu lẫn 
PET tái chế sẽ tăng tốt hơn từ nay đến cuối năm.

Nguồn: TCTK, Bloomberg, Reuters, Vietdata, các Hiệp hội ngành nghề trong và ngoài nước ...


