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Giá cao su tăng mạnh lên mức cao nhất trong 4 tháng
  Nhu cầu về cao su nhập khẩu của Nhật Bản và Đông Nam Á tăng mạnh trong tháng 10 là nguyên nhân khiến cho giá 

cao su tự nhiên tăng mạnh, đạt mức cao nhất trong vòng 4 tháng qua. Trong khi đó, nguồn cung ở nhiều nơi như Việt Nam 
hoặc Ấn Độ đang giảm so với quý II trước đó, do tình hình thời tiết bắt đầu chuyển mưa ở nhiều nơi ảnh hưởng đến sản 
lượng thu hoạch. Nhu cầu các sản phẩm thường và săm lốp xe đang tăng lên, khiến giá cao su tự nhiên tăng hơn 15% và 
cao su tổng hợp tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm trước. Không những vậy, ngành sản xuất găng tay cao su vẫn tiếp tục 
ghi nhận tăng trưởng bền vững, nhu cầu về cao su trong ngành này cũng chưa có dấu hiệu chậm lại đến cuối năm.

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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   TIÊU ĐIỂM TRONG NGÀY

CAO SU
*  Theo Bộ Công Thương nhận định, trong ngắn hạn, giá cao su dự báo sẽ có chiều 
hướng tiếp tục đi lên do giá dầu tăng cao trong thời gian này và nguồn cung cao 
su khan hiếm do sản lượng tại các quốc gia sản xuất cao su tự nhiên giảm bởi ảnh 
hưởng của dịch Covid-19 và thời tiết mưa lũ (như ở Ấn Độ). Tuy nhiên, đà tăng 
có thể sẽ bị hạn chế bởi nhu cầu nhập khẩu cao su của Trung Quốc có xu hướng 
chậm lại. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, tháng 9/2021, nhập 
khẩu cao su của Trung Quốc đạt 615 nghìn tấn, trị giá 1,1 tỷ USD, giảm 29% về 
lượng và giảm 4,5% về trị giá so với tháng 9/2020. Đây cũng là tháng giảm thứ 4 
liên tiếp về nhu cầu cao su. Lũy kế 9 tháng năm 2021, Trung Quốc nhập khẩu 4,96 
triệu tấn cao su, trị giá 8,85 tỷ USD, giảm 7,6% về lượng, nhưng tăng 19,3% về trị 
giá nhập khẩu so với cùng kỳ năm 2020.
*  Ở thị trường cao su trong nước, hiện giá cao su nguyên liệu đã tăng nhẹ trở lại 
vào tháng 10. Báo cáo từ Bộ Công Thương cho thấy, giá mủ cao su tiểu điền được 
các doanh nghiệp thu mua dao động quanh mức 290 - 340 đồng/độ mủ. Tại Bình 
Phước, giá mủ cao su nguyên liệu được Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng thu 
mua ở mức 295 - 335 đồng/độ mủ, tăng 10 đồng/độ mủ so với giai đoạn cuối tháng 
9. Tại Bình Dương giá mủ cao su nguyên liệu được Công ty Cổ phần Cao su Phước 
Hòa thu mua ở mức 338 - 340 đồng/độ mủ, cũng tăng 10 đồng so với cuối tháng 9. 
Dự báo trong ngắn hạn, giá cao su sẽ tiếp tục tăng và có thể đạt 350 đồng/độ mủ, 
nguyên nhân chủ yếu do giá dầu đang tăng cao, nguồn cung cao su khan hiếm do 
ảnh hưởng của dịch bệnh vừa qua. Xuất khẩu sang Trung Quốc vẫn chiếm phần 
lớn lượng cao su xuất khẩu của Việt Nam trong năm nay (gần 70%), tuy nhiên có 
dấu hiệu giảm trong khoảng vài tháng gần đây. Vào tháng 9/2021, xuất khẩu cao 
su sang Trung Quốc giảm, nhưng lại tăng mạnh so với cùng kỳ khi xuất khẩu sang 
Ấn Độ, Hàn Quốc, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ, Hà Lan,…. 
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