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TIÊU ĐIỂM TRONG NGÀY
Giá nhựa tại châu Á tiếp tục đà giảm vào tháng 6 do nguồn cung đang dồi dào
Nhu cầu về nhựa tại châu Á phần lớn bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại nhiều
quốc gia, trong khi nguồn cung vẫn còn khá dồi dào khiến cho giá các loại nguyên liệu nhựa vẫn tiếp tục giảm trong tháng
6. Trong khi nguồn cung ethylene và propylene tại Đông Bắc Á đang khan hiếm thì nguồn cung từ Nhật Bản và Trung
Quốc lại chuẩn bị tăng mạnh trong quý III tới khi một loạt nhà máy sản xuất có công suất lớn đi vào hoạt động trong năm
nay. Áp lực giảm giá khá rõ ràng tại nhiều nước, đặc biệt là khu vực Đông Nam Á. Nguyên liệu ethylene đang giao dịch
ở mức 960 - 990 USD/tấn và propylene ở mức khoảng 1.070 - 1.080 USD/tấn tại các nước Đông Bắc Á, trong khi giá tại
Đông Nam Á được giao dịch ở mức thấp hơn khoảng 30 - 40 USD/tấn.
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GỖ - NHỰA
* Mặc dù giá gỗ xẻ ở Mỹ đang tăng cao nhất mọi thời đại trong năm nay, tuy
nhiên Chính phủ Mỹ có thể sẽ tiếp tục tăng gấp đôi thuế nhập khẩu gỗ xẻ từ
Canada. Trong báo cáo mới nhất của Bộ Thương Mại Mỹ vào tháng 5, nước này
cho rằng cần phải áp dụng các biện pháp thuế tự vệ để bảo vệ ngành công
nghiệp gỗ trong nước, từ đó cần phải tăng mức thuế nhập khẩu gỗ từ Canada sang
Mỹ từ 9% như hiện nay lên 18%. Ý kiến tăng thuế này của Bộ Thương mại Mỹ vấp
phải nhiều ý kiến trái chiều. Nếu quyết định tăng gấp đôi mức thuế này có hiệu
lực, nó sẽ càng làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng về giá nhà ở tại Mỹ như
hiện nay, gây áp lực lên giá gỗ nhiều hơn nữa. Theo ước tính, giá gỗ xẻ tăng cao
tại Mỹ hiện tại khiến mỗi căn nhà được rao bán phải tăng thêm khoảng 36.000
USD. Mỗi năm, lượng gỗ nhập khẩu từ Canada chiếm đến 25% nhu cầu về gỗ trên
toàn lãnh thổ nước Mỹ.
Giá nhà tại Mỹ vào tháng 5 tăng 3,6% so với tháng 4 trước đó, tuy nhiên số
lượng nhà được cấp phép xây dựng giảm 3%. Việc giá nhà tăng do giá gỗ xẻ tại
nước này tăng cao cũng đồng thời đẩy giá nhựa PVC tăng cao trở lại trong tháng
6. Giá PVC ở Mỹ vào giữa tháng 6 ở mức 1.600 USD/tấn. Vào tháng 4 năm ngoái,
trong bối cảnh thế giới chịu khủng hoảng nghiêm trọng bởi Covid-19, giá PVC xuất
khẩu của Mỹ đã giảm 39% trong sáu tuần liên tiếp xuống mức thấp nhất trong
vòng 12 năm là khoảng 520 USD/tấn. Tuy nhiên, giá PVC toàn cầu bắt đầu hồi
phục từ cuối năm ngoái và bật tăng mạnh ở Mỹ từ quý II năm nay. Thị trường lạc
quan cho rằng giá PVC trong nước lẫn xuất khẩu sẽ vẫn tiếp tục tăng trong quý III
khi nguồn cung tiếp tục bị thắt chặt và hoạt động vận tải biển có thể bị đình trệ,
đặc biệt là nguồn cung PVC từ châu Á.
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