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Năm 2018 khép lại với xu hướng giá các nguyên liệu nhựa khác nhau nhưng nhìn chung đều 

có xu hướng giảm. Sau khi chạm mức thấp nhất vào đầu tháng Mười, giá dầu thô WTI kỳ hạn 

đã sụt giảm khoảng 32% vào hai tháng sau đó và đạt mức thấp nhất kể từ tháng Mười năm 

2017. Mặc dù giá dầu thô đã hồi phục nhẹ vào đầu tháng Mười Hai sau cuộc họp của OPEC 

nhưng nhiều doanh nghiệp tin rằng quyết định của tổ chức này là chưa đủ để xóa đi bất ổn 

liên quan đến hướng đi của giá các loại nguyên liệu nhựa trong thời gian sắp tới.

Đối với thị trường nhựa Polystyrene (PS) tại 

châu Á chủ yếu vẫn tiếp tục theo xu hướng 

bám sát theo giá PS toàn cầu. Nhu cầu về 

nguồn cung PS kết hợp với diễn biến thị 

trường dầu thô là các nhân tố chi phối thị 

trường PS trong năm nay. Sau khi giá bắt đầu 

tăng vào đầu năm 2018, giá PS giao ngay tại 

Châu Á có xu hướng chủ yếu tăng trong nửa 

đầu năm, ngoại trừ giai đoạn tháng Hai – 

tháng Ba. Giá PS giao ngay trên cơ sở FOB của Hàn Quốc chủ yếu giảm kể từ đầu tháng Tám 

khi mà nguồn cung trên thế giới gặp khó khăn khiến giá đạt mức đỉnh của năm và sau đó, giá 

bình quân theo tuần giảm gần 34%. 

      1. Nguyên liệu nhựa Polystyrene (PS) – xu hướng giá giảm vào quý cuối năm

DIỄN BIẾN CHUNG CỦA GIÁ CÁC LOẠI NGUYÊN 
LIỆU NGÀNH NHỰA TRONG NĂM 2018

   2018 là một năm có diễn biến phức tạp trên bình diện thương mại toàn cầu. Ngành 

công nghiệp nhựa cũng chịu tác động không nhỏ từ những biến động đến từ giá dầu, 

giá nguyên liệu và các chính sách thương mại mà các Chính phủ và vùng lãnh thổ đã 

và đang áp dụng. Giá các loại nguyên liệu nhựa cũng có sự thay đổi riêng biệt tại từng 

khu vực, tuy nhiên hầu hết đều có xu hướng giảm trong nửa cuối năm nay.

 

     PHẦN I



Trong khi đó tại Trung Quốc, vào tháng Mười Hai năm nay, giá PS nhập khẩu tại nước này đã 

chạm mức thấp nhất kể từ tháng Năm 2017, nguyên nhân là do sản lượng giảm, biến động 

thị trường do chiến tranh thương mại giữa Mỹ - Trung Quốc và đồng thời giá dầu thô kỳ hạn 

gần đây cũng giảm đáng kể khiến thị trường PS càng ngày càng suy yếu, nhất là thời điểm 

cuối năm. Tuy nhiên, thị trường PS nhập khẩu gần đây đã có dấu hiệu hồi phục một cách thận 

trọng sau khi giá nguyên liệu nhựa này đã chạm mức đáy trong vòng 16 tháng qua. Giá PS 

nhập khẩu tại khu vực Đông Nam Á cũng có diễn biến theo hướng giá Styrene giao ngay chủ 

yếu giống như Trung Quốc.

      2. Nguyên liệu nhựa Poly-Ethylene (PE) – xu hướng giá giảm từ đầu năm

Cũng giống như PS, giá nguyên liệu nhựa Poly-Ethylene (PE) tại khu vực châu Á cũng có 

cùng xu hướng giảm, tuy nhiên nếu như PS có dấu hiệu giảm từ cuối năm nay, thì PE đã có 

xu hướng giảm nhanh ngay từ đầu năm và được coi là một năm sóng gió đối với thị trường 

nhựa PE. Giá PE nhập khẩu trong khu vực châu Á có tăng vào đầu năm nhưng phần lớn không 

thể duy trì được xu hướng này kể từ tháng Hai. Theo số liệu từ website ChemOrbis.com, 

giá LDPE (PE phân tử thấp) và LLDPE (PE tuyến tính) bình quân hằng tuần trên cơ sở CIF tại 

Trung Quốc giảm khoảng 19-21% kể từ cuối tháng Một, trong khi đó, giá cả hai loại sản phẩm 

nguyên liệu nhựa này đang ở mức thấp nhất kể từ tháng Ba năm 2009. Mặt khác, giá HDPE 

bình quân hằng tuần tại Trung Quốc sụt giảm khoảng 23% kể từ khi chạm mức cao nhất 

trong vòng hơn 3 năm qua vào đầu tháng Hai.



  Tuy nhiên, trong cùng đà giảm của nguyên liệu PE nói chung, dữ liệu cho thấy giá HDPE 

gần đây đã chạm mức thấp nhất kể từ tháng Bảy năm 2017. Căng thẳng thương mại giữa hai 

cường quốc Mỹ - Trung leo thang đã bắt đầu tác động lên thị trường PE từ khoảng tháng Ba 

trở đi trong năm nay. Đồng CNY trượt giá hơn 10% kể từ đầu năm nay xuống mức thấp kỉ lục 

so với USD, trong khi đó, hoạt động sản xuất công nghiệp tại quốc gia này gần như chững lại. 

Do đồng CNY yếu đi và bất ổn thương mại ngày càng gia tăng liên quan đến hoạt động xuất 

khẩu hàng sang thị trường Hoa Kỳ nên các công ty sản xuất sản phẩm nhựa thành phẩm tại 

Trung Quốc đã hạn chế khối lượng nguyên liệu PE nhập khẩu và có động thái chủ yếu là quan 

sát xu hướng thị trường trong phần lớn thời gian năm 2018. 

   Sau khi chiến tranh thương mại chính thức có hiệu lực từ tháng Sáu, các doanh nghiệp sản 

xuất nhựa PE tại Mỹ đang bắt đầu tìm kiếm các nhà nhập khẩu khác đến từ khu vực Đông 

Nam Á thay vì chỉ chú trọng thị trường Trung Quốc như trước đây. Đặc biệt từ tháng Tám, 

các đơn chào hàng của Mỹ bắt đầu xuất hiện nhiều tại các quốc gia khu vực Đông Nam Á với 

mức giá cạnh tranh hơn. Bên cạnh nguồn cung tăng nhanh, việc các đồng nội tệ tại khu vực 

này trượt giá so với đồng USD cũng là yếu tố khiến cho giá PE giảm xuống mức thấp nhất 

trong nhiều năm nay. Giá PE bình quân hằng tuần trên cơ sở CIF Đông Nam Á nhìn chung đều 

giảm, cụ thể là HDPE đã giảm 28%, LDPE giảm 26% và 21% là tỷ lệ giảm đối với LLDPE kể từ 

khoảng tháng Hai năm nay. Giá nguyên liệu nhựa LDPE, LLDPE và HDPE trên cơ sở giá CIF 

tại Đông Nam Á đã chạm mức thấp nhất kể từ tháng Ba năm 2009. 

Tại Châu Âu, giá LDPE và LLDPE giao ngay có xu hướng giảm trong khoảng thời gian cuối 

của năm 2018. Trên thị trường PE, sản lượng tăng mạnh khiến nguồn cung dồi dào là nguyên 

nhân dẫn đến giá LDPE và LLDPE giao ngay liên tục đà giảm của mình. Mức giá hiện nay đang 

thấp hơn 13-14% so với đầu năm 2018 và gần chạm mức thấp nhất trong khoảng bốn năm 

qua.



Giá ethylene (hợp chất để chế biến nhựa PE) giao ngay sụt giảm tại châu Âu đã tác động lên 

giá LDPE và LLDPE đặc biệt là sau tháng Tám năm nay. Giá ethylene đã giảm xuống gần 30% 

và hiện nay đang ở mức thấp nhất trong 2 năm qua. Trái với LDPE và LLDPE, giá HDPE giao 

ngay gần như không phản ứng với đợt sụt giảm giá ethylene. Thị trường HDPE vẫn giữ mức 

giá tương đối ổn định vào khoảng 1,210 – 1,250 EUR/tấn cho tới thời điểm cuối năm.

 Cùng xu hướng giảm, ở khu vực Trung Đông và châu Phi giá nguyên liệu PE nhập khẩu trung 

bình giảm 16 - 19% tính trong năm 2018. Trong đó, tại Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống 

Nhất, Li-băng và Jordan, mức giảm giá nguyên liệu nhựa PE tổng cộng là 16% trên cơ sở giá 

CIF kể từ tháng Ba. Tại Ai Cập, giá LDPE cũng có mức giảm cao nhất là 19% và kế đó là LLDPE 

với mức giảm 12% kể từ năm 2012. Xu hướng giảm giá HDPE phần nào chậm lại ở mức 7% 

trong cùng kì. Các nhà sản xuất tại nước này đã giảm 50 USD/ tấn nhựa PE khi sản lượng gia 

tăng nhằm đáp ứng nhu cầu trước dịp lễ Giáng sinh và năm mới.   

      3. Nguyên liệu nhựa Polypropylene (PP) – xu hướng giá biến động từ giữa năm

Khi nhìn lại xu hướng giá trong một năm qua, nhu cầu và giá nguyên liệu nhựa PP có diễn 

biến tốt hơn so với nhựa PE và PS. Giá PP nhập khẩu tại Trung Quốc và Đông Nam Á có xu 

hướng tăng vào đầu năm, chủ yếu duy trì mức giá tốt từ đầu năm cho tới cuối tháng Hai cho 

và giảm khi giá dầu thô lao dốc vào giữa tháng Mười năm nay.



Sau khi chạm mức cao nhất trong 3 năm, giá PP nhập khẩu không biến động lớn cho tới giữa 

tháng Mười. Trong khi các thị trường PE tại Châu Á đang gặp khó khăn do ảnh hưởng tiêu cực 

của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và giá xuống thấp nhất trong khoảng 10 năm qua thì 

giá nhựa PP vẫn được hỗ trợ chủ yếu do chi phí sản xuất không thay đổi và nhu cầu đối với loại 

nguyên liệu nhựa này vẫn gia tăng khiến cho giá PP không gặp biến động nhiều trong năm 

nay. 

Theo dữ liệu cho thấy, giá PP trên cơ sở CFR (Cost and Freight - Tiền hàng và cước phí) tại 

Trung Quốc và Đông Nam Á đầu năm 2018 tăng lên và duy trì đà tăng này trong suốt hai 

tháng đầu năm nhờ chi phí sản xuất tăng lên. Tại Trung Quốc, lệnh cấm nhập khẩu nhựa 

phế thải vào cuối năm 2017 cũng là nguyên nhân dẫn đến đợt tăng giá này vì nhu cầu nhựa 

nguyên sinh và nhựa sạch tăng. Sau khi chạm mức cao nhất trong gần ba năm vào đầu tháng 

Ba, lượng PP nhập khẩu tại cả hai thị trường này gần như không thay đổi nhiều cho tới khi giá 

bắt đầu giảm mạnh vào nửa sau của tháng Mười. 

Giá nguyên liệu nhựa PP tại thị trường châu Âu ổn định trong suốt khoảng thời gian từ đầu 

năm cho đến khoảng thời gian tháng Mười năm nay. Giá PP giao ngay trong quý cuối năm 

giảm liên tục chạm mức thấp nhất trong năm. Tại khu vực này, nguồn cung trong năm qua 

tuy không dồi dào nhưng vẫn đảm bảo đủ nhu cầu nhựa PP nội địa tại châu Âu trong năm qua.    



Trong năm nay, Đài Loan là nước có sản lượng PVC cao nhất trong khu vực châu Á. Các 

chính sách về giá hằng tháng của những nhà sản xuất lớn Đài Loan tiếp tục định hình xu 

hướng giá PVC tại thị trường châu Á trong suốt năm 2018. Trong khi đó, trong bối cảnh chiến 

tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc xảy ra, giá PVC cũng gặp tình trạng sụt giảm như 

các loại nguyên liệu nhựa khác. Do nguồn cung hạn chế, giá PVC tại Đài Loan đã theo đà 

tăng từ đầu năm. Giá PVC tại khu vực này bắt đầu giảm vào khoảng tháng Năm và tháng Sáu 

trước khi Ấn Độ bước vào mùa mưa. Đợt giảm giá PVC thứ hai trong năm vào khoảng tháng 

Mười và tháng Mười Một khi nhu cầu sau mùa mưa tại Ấn Độ yếu đi kết hợp với đồng nội tệ 

trượt giá tại thời điểm đó. Sự xuất hiện của các đơn chào hàng từ các nhà sản xuất tại Mỹ với 

giá cạnh tranh hơn rất nhiều tại khu vực Trung Quốc và Đông Nam Á cũng là nguyên nhân 

khiến giá chào hàng của họ giảm theo. Giá PVC nhập khẩu ở trên ngưỡng 900 USD/tấn là giá 

bình quân trong năm tại hai thị trường nhập khẩu PVC lớn nhất thế giới, đó là Ấn Độ và Trung 

Quốc. Tại Ấn Độ, trong khoảng thời gian đầu năm, mức giá bình quân hằng tuần đạt trên 

ngưỡng 1000 USD/tấn, tuy nhiên vào thời điểm cuối năm, giá nhựa PVC đã giảm xuống chỉ 

còn khoảng 900 USD/tấn vào quý cuối năm. 

Tại khu vực Đông Nam Á, giá nguyên liệu nhựa PVC của Mỹ được chào bán với mức giá cạnh 

tranh trong khoảng thời gian cuối năm 2018. So với các nhà sản xuất tại Trung Quốc, giá 

nguyên liệu nhựa nhập khẩu từ Mỹ có mức giá rẻ hơn so với nguồn nguyên liệu nhập khẩu từ 

Trung Quốc từ khoảng 100 USD/ tấn nguyên liệu nhựa PVC. Trong thời gian đầu của chiến 

trang thương mại Mỹ - Trung Quốc, Trung Quốc đã đáp trả Hoa Kỳ bằng việc áp thuế suất 

25% lên danh sách 333 mặt hàng nhập khẩu từ nước này, trong đó có nhựa PVC. Tuy nhiên, 

đối với diễn biến giá nguyên liệu PVC nhập khẩu từ Mỹ giảm trong giai đoạn cuối năm, Trung 

Quốc đã có sự điều chỉnh khôn ngoan khi lược bỏ PVC ra khỏi danh sách chịu thuế để tiếp 

tục nhập khẩu nguyên liệu PVC từ Mỹ phục vụ cho hoạt động sản xuất nội địa khổng lồ của 

mình. Sau một vụ nổ lớn tại khu vực xung quanh một nhà máy sản xuất PVC tại tỉnh Hà Bắc, 

chính phủ nước này đã bắt đầu các cuộc thanh tra an toàn tại các nhà máy có sản xuất Vinyl 

Clorua trên cả nước. 

      4. Nguyên liệu nhựa PVC – giá cạnh tranh tuy nhiên vẫn nằm trong xu hướng giảm



Nguồn cung PVC trở nên khan hiếm hơn do chịu tác động từ việc ngưng sản xuất tạm thời 

để phục vụ điều tra, cùng với việc thỏa thuận đình chiến chiến tranh thương mại đã giúp thị 

trường nhựa PVC nội địa tăng trở lại, giá trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên đã có mức tăng 

trong tháng qua. Chính phủ Trung Quốc cũng đã đưa ra kế hoạch tăng cường sản lượng 

nhựa PVC nội địa tăng thêm 4.75 triệu tấn từ cuối năm 2018 đến năm 2020, nâng vị thế của 

Trung Quốc trở thành nước xuất khẩu ròng nhựa PVC khi các nhà máy đạt tối đa công suất 

của mình.  

      5. Nguyên liệu nhựa PET – giá đạt đỉnh trong năm vào tháng Chín

Thị trường nguyên liệu nhựa PET giao ngay tại châu Á hầu như tăng giá trong ba quý đầu 

năm 2018 giúp xu hướng giá đi lên tiếp tục được duy trì kể từ nửa sau của năm 2017, trong 

đó giá của loại nhựa này đã lên mức cao nhất vào tháng Sáu trong năm với mức giá bình 

quân hàng tuần cao nhất trong gần 5 năm qua. Giá loại nguyên liệu này tại khu vực các nước 

Đông Nam Á cũng có diễn biến tương tự như tại Trung Quốc, trong đó một số thị trường như 

Philippines, Indonesia, Thái Lan, Malaysia và Việt Nam đạt mức cao nhất chưa từng có kể từ 

giai đoạn tháng Chín – tháng Mười năm 2013. 

Cùng mức giá nguyên liệu PET tăng nhanh, 

trong mười tháng liên tiếp tại châu Âu, giá 

PET giao ngay tăng đều trong mười tháng 

liên tiếp cho tới khi đạt đỉnh vào tuần thứ hai 

của tháng Chín năm nay. Nguyên nhân đến 

từ nguồn cung giao ngay khan hiếm và lượng 

hàng nhập khẩu hạn chế giúp giá PET trong 

khu vực đạt mức cao nhất trong vòng hơn 

sáu năm qua tại Italy. Giá PET giao ngay tại Italy đạt mức cao nhất trong hơn sáu năm vào 

tháng Chín, với giá nguyên liệu PET giao ngay bình quân hằng tuần tại Italy chạm mức cao 

nhất kể từ tháng Ba năm 2012.



   Thị trường nguyên liệu nhựa ABS bắt đầu tăng giá từ quý I năm 2018 do nguyên nhân từ giá 

chi phí sản xuất tăng lên, tuy nhiên giá nguyên liệu này lại có xu hướng giảm nhanh trong nửa 

cuối năm nay và kết thúc năm với mức giá thấp kỷ lục trong nhiều năm liên tục. Vào tháng Hai 

năm nay, giá ABS nhập khẩu tại Trung Quốc chạm mức cao nhất chưa từng có trong vòng 

5 năm trở lại đây. Tuy nhiên, giá ABS giảm mạnh từ tháng Tư do nguyên nhân từ giá dầu thô 

giảm và nguyên liệu để sản xuất ABS là chất lỏng styrene cũng có xu hướng giảm giá mạnh 

vào nửa cuối năm 2018.

      6. Nguyên liệu nhựa ABS – xu hướng giá giảm mạnh vào nửa cuối năm



1.  Các công ty bao bì nhựa tại Anh phải chi trả cho hoạt động xử lý chất thải để bảo 

vệ môi trường

Các nhà sản xuất bao bì tại Anh sẽ phải trả toàn bộ chi phí xử lý chất thải trong hoạt động sản xuất 

của mình theo kế hoạch mới của Chính phủ nhằm phục vụ các mục tiêu của Liên minh châu Âu sau 

Brexit. Hiện nay, các doanh nghiệp này chỉ phải chi trả 10% chi phí xử lý lượng chất thải mà họ thải ra môi 

trường. Lượng rác thải từ bao bì hiện nay đang là mối lo ngại trên toàn châu Âu, và hơn thế, các công ty 

sản xuất bao bì nhựa tại khu vực này còn gây tác động rất lớn đến môi trường. Kế hoạch của Chính phủ 

Anh nhằm nâng cao nhận thức của người dân về việc sử dụng các sản phẩm từ nhựa, khi tỷ lệ tái chế rác 

thải tại nước này đã giảm xuống khoảng 45% trong 5 năm qua. Những kế hoạch mới như chương trình 

Trách nhiệm của các nhà sản xuất hiện nay là một biện pháp kịp thời và cứng rắn, khi chính phủ nước này 

sẽ yêu cầu các công ty phải chi trả toàn bộ chi phí xử lý chất thải mà họ thải ra sau quá trình sản xuất. Dự 

kiến kế hoạch này sẽ được đưa vào các quy định pháp luật áp dụng trước năm 2023 nhằm phù hợp với 

các mục tiêu tái chế của EU đến năm 2030.

2.  Sản lượng dầu tại Nga có thể giảm xuống 11.1 triệu thùng/ngày trong năm 2019

Do chính sách cắt giảm sản lượng của OPEC Plus, theo Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Alexander 

Novak, sản lượng dầu thô của Nga năm 2019 có thể thấp hơn so với kế hoạch ban đầu ở mức 552 triệu 

tấn, tương đương 11,085 triệu thùng/ ngày. Kế hoạch cho năm tới là sản lượng dầu của Nga sẽ đạt mức 

khoảng 556 triệu tấn, tương đương khoảng 11,165 triệu thùng/ ngày. Các công ty dầu khí của Nga sẽ 

giảm sản lượng của họ trong quý đầu tiên của năm 2019. Bộ Năng lượng nước này cũng đang lên kế 

hoạch giảm sản lượng dầu khoảng 50,000 – 60,000 thùng/ ngày trong tháng Một năm 2019 như một 

phần của thỏa thuận mới của OPEC Plus. Chính phủ Nga đã soạn thảo một biểu kế hoạch về việc sản 

xuất dầu sẽ giảm bao nhiêu mỗi tháng cho đến khi đạt được mức cắt giảm sản lượng của OPEC đề ra, 

giống như trong thỏa thuận trước đó giữa OPEC và các đối tác ngoài OPEC do Nga dẫn đầu chủ trì. Nga 

cũng sẽ cắt giảm xuất khẩu dầu thô trong quý đầu năm tới so với quý IV năm 2018, theo kế hoạch hàng 

quý của Bộ Năng lượng nước này. Theo tính toán của Reuters dựa trên lịch trình xuất khẩu, hoạt động 

xuất khẩu dầu của Nga trong quý I năm 2019 được thiết lập nhằm giảm lượng xuất xuất đến 1.1% so với 

quý IV năm 2018.

     PHẦN IICẬP NHẬT THÔNG TIN VỀ THỊ TRƯỜNG



3.  Giá mua bán nguyên liệu nhựa PP tháng Một được công bố tại châu Âu

Do các doanh nghiệp đang dần trở lại thị trường sau nghỉ lễ nên giá bán và mua PP trong tháng Một 

đang được công bố ở mức ổn định. Một nhà phân phối tại Hà Lan cho biết họ đang có kế hoạch giảm 

giá nguyên liệu PP khoảng 20 – 30 EUR/tấn sau khi giá hợp đồng propylene tháng Một được chốt ở mức 

giảm 35 EUR/tấn. Giao dịch trên thị trường tháng Một có thể sẽ chậm lại vì các doanh nghiệp hầu hết đã 

đạt đủ doanh thu trong quý cuối cùng của năm 2018. Tại Áo, các công ty sản xuất bao bì cho biết mức 

giá mua lí tưởng của họ sẽ giảm khoảng 80 EUR/tấn và điều này vẫn sẽ không làm ảnh hưởng lớn đến 

biên độ giá nguyên liệu nhựa ổn định hiện nay. Theo dự báo, giá nguyên liệu nhựa PP sẽ tiếp tục giữ được 

mức giá ổn định hơn các loại nguyên liệu nhựa khác trong năm 2019, nhất là so sánh với giá nguyên liệu 

nhựa PE.

4.  Nhật Bản đặt mục tiêu tái chế 100% nhựa PET vào năm 2030

Người tiêu dùng và các tập đoàn sản xuất tại Nhật Bản đã hợp tác để thu gom được đến 92.2% số 

lượng chai nhựa PET được sử dụng rộng rãi tại Nhật Bản trong năm 2017 mà không cần hệ thống ký gửi 

và đã tái chế được 84.8% số lượng rác thải nhựa PET thu gom được theo dữ liệu mới nhất từ Hội đồng 

Tái chế Chai PET của Nhật Bản. Mục tiêu của nước này là đảm bảo 100% số chai nhựa PET đã sử dụng 

sẽ được thu gom và tái chế vào năm 2030. Tỷ lệ tái chế rác thải nhựa hiện tại của Nhật Bản hiện đã vượt 

trội so với tỷ lệ của Châu Âu (41.8%) và Hoa Kỳ (2011%). Các nhà cung cấp đồ uống lớn tại Nhật Bản như 

Suntory đang nỗ lực để giảm lượng chai nhựa PET, thay vào đó là sử dụng các chất liệu khác dễ tái chế 

và giảm bớt tác hại ra môi trường. Trên thực tế, việc tăng số lượng nhựa PET được tái chế trong nước 

sẽ rất quan trọng vì Trung Quốc và các nước châu Á khác đã ban hành các lệnh hạn chế nhập khẩu chất 

thải nhựa trong những năm gần đây. Nhật Bản đã xuất khẩu một lượng đáng kể chai và mảnh nhựa PET 

sang Trung Quốc và các quốc gia khác để tái chế. Chỉ riêng Trung Quốc đã nhập khẩu gần 316,000 tấn 

chất thải nhựa PET (chai và mảnh vụn từ việc nghiền nát sản phẩm nhựa) từ Nhật Bản vào năm 2017, và 

đến năm 2018 số liệu ước tính chỉ còn khoảng 21,000 tấn rác thải nhựa. Thay vì xuất khẩu sang Trung 

Quốc, Nhật Bản đang tìm cách xuất khẩu chúng sang các nước ASEAN. Dựa trên các xu hướng hiện đại 

về việc bảo vệ môi trường và nâng cao ý thức người dân, Nhật Bản có thể sẽ cần phải nâng công suất 

tái chế nhựa thêm 90,000 tấn/ năm. Quốc gia này cũng đặt ra mục tiêu xây dựng chuỗi tái chế nhựa và 

đảm bảo đầu ra cho cả sản phẩm tái chế. Nhật Bản đang chứng kiến sự đầu tư ngày càng tăng và lớn 

mạnh vào phát triển năng lực tái chế nội địa.



Ngành công nghiệp sợi polyester của Trung Quốc yêu cầu cần phải có khoảng 8 triệu tấn mảnh nhựa 

PET tái chế hàng năm để sản xuất sợi xơ, và nếu trong tình trạng ban bố lệnh cấm nhập khẩu rác thải 

nhựa như hiện nay, các công ty sản xuất đang thiếu nguồn cung trầm trọng. Ngành công nghiệp sợi 

nước này đang yêu cầu Chính phủ nới lỏng các hạn chế về nhập khẩu chất thải nhựa PET và mong muốn 

Chính phủ thay đổi chính sách cho đến giữa năm 2019. Ngành công nghiệp nhựa tại Nhật Bản cũng đặt 

ra các mục tiêu cụ thể để giảm trọng lượng của mỗi chai nhựa được sử dụng để giảm lượng rác thải nhựa 

ra môi trường. Trọng lượng chai trung bình đã giảm 23.9% trong giai đoạn 2014-2017. Mục tiêu tới năm 

2020 là các loại chai lọ nhựa có dung tích 500 ml và 1,500 ml sẽ có mức trọng lượng lần lượt là khoảng 

25.5 g và 49.1 g, nhẹ hơn đến 8% so với trước đây. 



Nối tiếp tốc độ tăng trưởng tốt từ những năm trước, ngành công nghiệp nhựa tại nước ta vẫn tiếp tục 

giữ được mức tăng trưởng rất tốt về tỷ trọng xuất khẩu nguyên liệu và sản phẩm nhựa. Theo số liệu từ 

Tổng cục Hải Quan, trong năm 2018, tổng giá trị xuất khẩu của ngành nhựa đạt hơn 4 tỷ USD, tăng 32% 

so với năm 2017. Tỷ trọng xuất nhập khẩu nguyên liệu và sản phẩm nhựa cũng có mức tăng ổn định 

trong suốt năm vừa qua. Tuy nhiên, thực trạng nhập siêu nguyên liệu nhựa để phục vụ sản xuất nội địa 

vẫn còn là một bài toán lớn đối với các nhà sản xuất trong ngành công nghiệp này, khi họ vẫn phải nhập 

khẩu lên đến 80% tổng khối lượng nguyên liệu nhựa để phục vụ sản xuất. Trong đó, các doanh nghiệp 

Việt Nam chưa thể tạo ra hạt nhựa nguyên chất mà chỉ tái chế từ các nguồn rác thải nhựa trong nước và 

nhập khẩu từ các khu vực như châu Âu và châu Mỹ, tuy nhiên nền công nghiệp tái chế nhựa của nước ta 

vẫn còn lạc hậu. Chính vì vậy, lượng rác thải nhựa vẫn chưa được tái chế toàn diện và tạo áp lực cho môi 

trường và hệ sinh thái.

     PHẦN IIINHỮNG CON SỐ VỀ THỊ TRƯỜNG NHỰA 
TẠI VIỆT NAM NĂM 2018

Hiện nay, các thị trường xuất khẩu chính của nhựa Việt Nam là Nhật Bản, Hoa Kỳ và khu vực liên minh 

châu Âu. Những cơ hội tăng trưởng xuất hiện rõ rệt hơn trong năm qua khi Hiệp định thương mại tự do 

Việt Nam – EU (EVFTA) đã được xây dựng với những thỏa thuận nhằm giảm thuế nhập khẩu nguyên liệu 

và điều này đã giúp cho ngành sản xuất trong nước có cơ hội được tiếp cận với nguồn nguyên liệu có giá 

thành rẻ hơn so với việc nhập khẩu nguyên liệu nhựa từ các nước khác. 



     PHẦN III
Ngoài ra, tác động của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc và các chính sách bảo vệ môi trường 

nội địa như tại châu Âu đã kéo theo một sự chuyển dịch bộ máy sản xuất rất lớn từ Trung Quốc sang 

Việt Nam, khiến cho ngành công nghiệp nhựa tại nước ta đã có sự phát triển vượt bậc trong những năm 

gần đây, với hơn 4000 doanh nghiệp nhựa lớn nhỏ trên khắp cả nước, chủ yếu tập trung tại các khu vực 

phía nam. 

Trong các loại sản phẩm nhựa được sản xuất tại Việt Nam, nhựa xây dựng và bao bì nhựa được đánh giá 

là phân khúc lớn nhất và có sự tăng trưởng mạnh nhất. Các nhà sản xuất bao bì tại Việt Nam phụ thuộc 

rất nhiều vào việc nhập khẩu nhựa do hoạt động sản xuất nguyên liệu nhựa trong nước kém phát triển. 

Đặc biệt, ngành hóa dầu nội địa vẫn đang trong giai đoạn đầu với tổng công suất là 570,000 tấn trong 

năm 2018, phục vụ xấp xỉ 10% khối lượng tiêu thụ nhựa tại Việt Nam. Trong khi đó, nhu cầu nhựa tiếp tục 

tăng, đạt 5,339 tấn (khối lượng nhập khẩu) trong năm 2018. Các nhà cung cấp hàng đầu cho thị trường 

nhựa nước ta là Ả Rập Saudi (18,9%), Hàn Quốc (17,3%), Đài Loan (13,7%), Thái Lan (12,1%) và Trung 

Quốc (10,2%). Các nhà sản xuất bao bì tại nước ta chủ yếu là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 

chiếm thị phần cao trong tổng sản lượng cả nước. Đây là những doanh nghiệp có mức đầu tư vào cơ sở 

vật chất và trang thiết bị hiện đại nhằm tạo ra các sản phẩm có chất lượng tốt, giá thành cạnh tranh và 

đảm bảo yêu cầu của thị trường. Khi dư địa tại thị trường Việt Nam và khu vực vẫn còn nhiều, các doanh 

nghiệp này đã năm bắt thời cơ để mở rộng lĩnh vực sản xuất, đẩy mạnh việc thiết kế, chú trọng vào mẫu 

mã và thị yếu tiêu dùng để nâng cao chất lượng phục vụ và cạnh tranh với sản phẩm nhập khẩu chiếm 

tỷ trọng rất lớn tại thị trường nội địa như hiện nay.



Sản lượng dầu thô và sản phẩm xăng dầu:

Nhập khẩu nguyên liệu ngành Nhựa năm 2018:

Chỉ số sản xuất công nghiệp của ngành Nhựa Việt Nam

Nguồn:   vietdata.vn



1.  Thị trường năm 2019 được dự báo sẽ không có nhiều sự tăng trưởng đáng kể

Các doanh nghiệp sản xuất hóa dầu đã phải chịu nhiều thiệt hại trong năm 2018 đằng sau tác động của 

cuộc chiến trang thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, kèm theo đó là những thỏa thuận và chính sách 

mới của OPEC. Những nhà sản xuất này đang mong chờ một năm 2019 có nhiều khởi sắc hơn, tuy nhiên 

điều này được dự báo là sẽ khó có thể xảy ra trong năm tới đây.

Giá dầu thô có thể sẽ tiếp tục đình trệ cho tới tháng Hai 

Thị trường dầu thô biến động mạnh trong quý IV năm 2018. Giá năng lượng sụt giảm đã làm cho các 

nhà sản xuất lo ngại về các dự báo trước đó về việc giá PP và PE có thể sẽ tăng lên trong năm 2019. Giá 

dầu thô WTI chốt phiên giao dịch cuối cùng của năm 2018 ở trên mức 45 USD/ thùng, giảm 25% so với 

đầu năm 2018 và đây cũng chính là mức giảm tiêu biểu của cả năm 2018 trong vòng ba năm qua. Giá 

dầu Brent trên Sàn Giao dịch ICE sụt giảm khoảng 20% trong cả năm 2018 sau phiên chốt vào ngày 31 

tháng Mười Hai vừa qua với mức giá 54 USD/ thùng. Theo các chuyên gia phân tích, việc các nước OPEC 

ra chính sách cắt giảm sản lượng dầu mỏ không làm tác động quá lớn đến tâm lý của thị trường bằng 

các nguyên nhân đến từ những biến động của nền kinh tế toàn cầu nói chung cũng như nguồn cung dầu 

mỏ đang dư thừa như hiện nay. Một số chuyên gia phân tích cho rằng giá có thể sẽ tiếp tục giảm cho tới 

tháng Hai năm 2019 khi mà việc OPEC cắt giảm sản lượng 1.2 triệu thùng dầu/ ngày trong tháng Một 

bắt đầu ảnh hưởng đến nguồn cung trên toàn thế giới. 

Tranh chấp thương mại Mỹ - Trung đã tác động lớn đến các thị trường sản xuất và cung ứng nhựa PE 

thông qua các đòn thuế quan song phương dẫn đến việc các nhà máy sản xuất PE của Mỹ mới đây đã 

phải tìm kiếm các thị trường xuất khẩu khác ngoài Trung Quốc. Điều này dẫn đến nguồn cung dồi dào 

tại Đông Nam Á, Thổ Nhĩ Kỳ và châu Âu trong quý II của năm 2018. Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã 

tạm dừng các biện pháp đánh thuế bổ sung trong thời gian 90 ngày sau cuộc họp được diễn ra trong hội 

nghị thượng đỉnh G20 tại Argentina vào tháng Mười Hai vừa qua. Tuy nhiên, việc mối quan hệ hai nước 

xấu đi chắc chắn sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến dòng chảy thương mại năm 2019 vì thỏa thuận này không 

xóa bỏ đi biện pháp thuế quan hiện hữu mà hai bên đã dùng để đáp trả nhau. Điều này chắc chắn sẽ tiếp 

tục gây áp lực lên các thị trường xuất khẩu thay thế dành cho mặt hàng hóa dầu Mỹ.

     PHẦN IV  NHỮNG DỰ BÁO TRONG NĂM 2019



Hậu quả khác của chiến tranh thương mại là các đồng tiền nội tệ mất giá tại các thị trường chủ chốt 

như Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc, Đông Nam Á so với Đô la Mỹ khiến sức mua nguyên liệu nhựa nhập khẩu 

gặp khó khăn trong năm 2018. Biến động của tỷ giá Đô la Mỹ so với các đồng nội tệ sẽ là nhân tố quan 

trọng cần theo dõi trong cả năm 2019. Không chỉ Mỹ mà cả nền kinh tế lớn thứ hai thế giới là Trung Quốc 

cũng đang ngấm đòn tác động của chiến tranh thương mại thông qua những dấu hiệu đầu tiên về đồng 

nhân dân tệ trượt giá, tín nhiệm các ngân hàng bị rà soát lại do chi phí cho vay tăng và tình trạng nợ xấu 

gây ra bởi hoạt động đầu tư quá mức vào thị trường bất động sản. 

Hoa Kỳ sẽ vực dậy nền công nghiệp sản xuất của mình

Hoa Kỳ sắp đón nhận một làn sóng khi các nhà máy mới sắp đi vào hoạt động trong năm 2019, đặc biệt 

là những nhà máy sản xuất nguyên liệu nhựa PE. Các công ty này vẫn tiếp tục tìm kiếm các thị trường 

xuất khẩu mới trong năm 2019 do trên thực tế HDPE và LLDPE của Mỹ đang chịu thuế bổ sung 25% khi 

nhập khẩu vào thị trường Trung Quốc. Formosa Plastics USA đã trì hoãn khởi động nhà máy PE mới với 

công suất 800,000 tấn/năm tại Texas từ quý I sang quý II năm 2019. Công ty này cũng tiếp tục đưa nhà 

máy sản xuất nhựa PP với công suất 250,000 tấn/năm vào hoạt động trong quý II năm 2021 và nhà máy 

sản xuất nhựa PVC với công suất 136,000 tấn/năm đi vào hoạt động trong quý IV năm 2021. Các nhà 

máy sản xuất nhựa lớn khác như Exxonmobil và LyondellBasell đang sẵn sàng khởi động nhà máy HDPE 

mới (với công suất 500,000 tấn/năm ) và nhà máy PE mới (công suất 650,000 tấn/năm) vào giữa năm 

2019. Sasol cũng lên kế hoạch khởi động nhà máy LDPE với công suất 420,000 tấn/năm vào năm nay. 

Theo Ủy Ban Thương Mại Quốc Tế Hoa Kỳ (USITC), kim ngạch xuất khẩu nhựa PE của Mỹ trong tháng 

Mười năm 2018 tăng 13.2% so với tháng trước và tăng 70.9% so với cùng kỳ năm 2017 do các nhà máy 

đầu tư vào cơ sở vật chất nhằm tăng công suất và sản lượng.

Châu Á và Nga cũng sẽ đầu tư xây dựng các nhà máy mới sản xuất nhựa PE, PP 

Không chỉ có Mỹ mà cả châu Á cũng đang sẵn sàng cạnh tranh về nguồn cung khi các nhà máy mới vào 

hoạt động trong năm nay, cụ thể khoảng 1 triệu tấn PE và 3 triệu tấn PP theo ước tính sẽ được bổ sung 

vào thị trường, chủ yếu tại Trung Quốc dựa trên công nghệ sản xuất olefin từ than (CTO). Các nhà máy 

mới có thể sẽ gây áp lực lên thị trường trong ngắn hạn mặc dù dự báo về ảnh hưởng này có thể vẫn chưa 

rõ ràng sẽ ảnh hưởng sâu rộng đến thị trường.  



Thị trường tại các quốc gia Đông Nam Á như Việt Nam, Indonesia, Malaysia và Philippines cũng có các 

nhà máy PP và PE khác sắp đi vào hoạt động trong năm 2019 này. Tổ hợp nhà máy ZapSibNeftekhim 

của Sibur tại Nga sắp hoạt động vào cuối năm 2019 bao gồm một nhà máy sản xuất PE với công suất 

1.5 triệu tấn/ năm và nhà máy PP với công suất 500,000 tấn/ năm. 

2. Những bất ổn hậu Brexit vẫn là mối quan ngại cho thị trường nhựa tại châu Âu

Nước Anh đang sẵn sàng rời liên minh châu Âu vào tháng Ba năm 2019. Theo dự báo, các thiết bị hóa 

chất và thiết bị vận tải sẽ chịu ảnh hưởng nhiều nhất vì hàng rào thương mại gia tăng có thể gây gián 

đoạn việc kết nối trong chuỗi cung ứng sản xuất sau khi Anh rời EU. Theo thông báo từ EEF (Tổ Chức 

Các Nhà Sản Xuất) được đưa ra vào tháng Mười Hai, các đơn vị sản xuất thành phẩm tại Anh có thể sẽ 

chứng kiến tăng trưởng chậm nhất kể từ năm 2015 do tình trạng bất ổn từ Brexit làm suy yếu nhu cầu 

từ nước ngoài và hoạt động kinh doanh có thể cũng gặp khó khăn khi thiếu hụt nguồn nguyên liệu thô. 

Để đối phó với tình trạng này, điều quan trọng cần lưu ý là châu Âu có khả năng đẩy mạnh xu hướng sử 

dụng nguyên liệu tái chế là những động lực có thể giảm tiêu thụ nhựa nguyên sinh trong năm 2019 và 

giảm nhu cầu nguyên liệu nhựa thô. Nhiều doanh nghiệp ở quốc gia này được dự báo sẽ tái cấu trúc kế 

hoạch đầu tư theo hướng quan tâm nhiều hơn đến quản lý và tái chế chất thải từ nhựa. Một số công ty 

hàng đầu đã cam kết loại bỏ ô nhiễm từ nhựa và tham gia đầu tư tái chế trong năm qua. 

3. Giá các loại polymer phổ biến sẽ đi về đâu trong năm 2019? 

Các thị trường PP, PE khép lại năm 2018 bằng xu hướng giá giảm nhưng khá ổn định tại thị trường 

Trung Quốc, Đông Nam Á và Thổ Nhĩ Kỳ do các đợt nghỉ lễ cuối năm làm giao dịch chững lại. Sau khi giá 

PE chứng kiến mức thấp nhất trong một thập kỉ đối với một số khu vực, triển vọng của thị trường trong 

ngắn hạn sẽ phụ thuộc lớn vào diễn biến thị trường dầu thô vì giá năng lượng đi xuống đã làm suy yếu 

tâm lý thị trường vào đầu năm 2019. Thị trường giao dịch kỳ hạn vẫn là nhân tố quan trọng cần theo dõi 

tại Trung Quốc. Các thị trường nhựa PP trên thế giới có thể sẽ có khả năng tăng giá trong ngắn hạn 

nhiều hơn so với nhựa PE. 

Tại Trung Quốc và Đông Nam Á, nhu cầu nhựa PE có thể sẽ được cải thiện do nhu cầu sẽ tăng lên rất 

nhiều cho tới tháng Hai là đợt nghỉ lễ năm mới của các quốc gia tại khu vực này. Hàng hóa xuất xứ từ Mỹ 

sẽ tiếp tục xuất hiện tại các thị trường nhựa PE châu Á trong năm 2019 nhờ lợi thế về chi phí xuất phát 

từ giá khí gas đá phiến rẻ hơn. 



4. Quy mô thị trường nhựa toàn cầu dự kiến sẽ đạt 721.14 tỷ USD vào năm 2025 

Theo báo cáo của Grand View Research, thị trường nhựa toàn cầu dự kiến sẽ đạt tỷ trọng 721.14 tỷ 

USD vào năm 2025 với tốc độ tăng trưởng lũy kế là 4.0% trong giai đoạn dự báo này. Tăng trưởng trong 

hoạt động sản xuất ô tô và sau đó là tăng trưởng tiêu thụ nhựa trong chế tạo linh kiện ô tô vì các chính 

sách quy định liên quan đến giảm trọng lượng xe và đạt hiệu quả sử dụng nguyên nhiên liệu sẽ là một 

trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy thị trường nhựa trong giai đoạn tới đây. Kể từ thập kỷ trước, 

việc sử dụng các nguyên liệu có giá thành và trọng lượng thấp hơn thay thế cho kim loại và hợp kim màu 

trong các ngành công nghiệp khác nhau như hàng tiêu dùng, ô tô và máy móc công nghiệp đã được ưu 

tiên áp dụng. Mức độ quan trọng của thị trường càng ngày tăng nằm ở các yếu tố khác nhau như yêu 

cầu ngày càng tăng của người dùng về đặc điểm kỹ thuật sản phẩm và tính linh hoạt ảnh hưởng đến 

quyết định tiêu dùng. Các yếu tố khác như chính sách của Chính phủ, quy trình sản xuất và yếu tố về 

nguyên nhiên liệu cũng có tác động đáng kể đến xu hướng của ngành nhựa.

Dư địa thị trường khu vực Châu Á – Thái Bình Dương sẽ phát triển sâu rộng hơn nữa trong ngành ô tô 

và xây dựng, và được dự báo có thể sẽ chứng kiến mức tăng trưởng vượt bậc nhất toàn cầu, trong đó 

Trung Quốc vẫn là quốc gia dẫn đầu trong tăng trưởng ngành. Dân số ngày càng tăng cùng với quá trình 

công nghiệp hóa và hiện đại hóa nhanh chóng ở các nền kinh tế mới nổi đã ảnh hưởng đến các chính 

sách tăng chi tiêu xây dựng nhằm phục vụ nhu cầu cơ sở hạ tầng ngày càng tăng. Tăng nhu cầu chi tiêu 

cho hoạt động xây dựng, đặc biệt là ở Trung Quốc và Ấn Độ, sẽ thúc đẩy nhu cầu mạnh mẽ trong việc 

ứng dụng các loại nguyên liệu dễ thiết kế và đảm bảo tính linh hoạt cao như hiện nay.

Ngoài ra, thị trường bao bì nhựa toàn cầu dự kiến cũng sẽ đạt 269.6 tỷ USD vào năm 2025 với tốc độ 

tăng trưởng lũy kế là 3.9%. Việc sử dụng bao bì nhựa ngày càng rộng rãi, bao gồm thực phẩm và đồ 

uống, các sản phẩm chăm sóc cá nhân, chăm sóc gia đình, điện tử tiêu dùng và xây dựng, chắc chắn sẽ 

còn được kỳ vọng đạt mức tăng trưởng nhiều hơn nữa.



5. Thị trường nhựa xây dựng toàn cầu đến năm 2023

Ngành nhựa xây dựng (chủ yếu là nhựa PVC) được dự kiến sẽ đạt tỷ trọng 105.7 tỷ USD vào năm 2023 

với tốc độ tăng trưởng lũy kế hằng năm là 6.9%. Ngành nhựa xây dựng là một thị trường lớn chỉ đứng sau 

nhựa bao bì, với những sản phẩm phổ biến nhất là các loại đường ống và thiết kế các loại cửa nhà. Với 

những đặc tính linh hoạt, khả năng chống lại thời tiết khắc nghiệt và giá thành rẻ hơn những loại nguyên 

liệu truyền thống như gỗ, sắt thép, các loại vật liệu xây dựng được sản xuất từ nhựa được sử dụng rộng 

rãi trên toàn cầu, nhất là trong giai đoạn tăng trưởng liên tục trong lĩnh vực xây dựng và công trình. 

Châu Á - Thái Bình Dương là thị trường lớn nhất và có tốc độ phát triển nhanh nhất về loại nhựa xây 

dựng. Ngành xây dựng & công trình tại khu vực này đã chứng kiến một sự phát triển đáng kể trong 

khoảng thời gian 5 năm qua do nhu cầu về nhựa xây dựng đang tăng lên đáng kể. Công nghiệp hóa 

nhanh chóng và thu nhập cá nhân tăng lên ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương, cùng với nhu cầu về nhựa 

ngày càng tăng từ các ngành công nghiệp khác nhau đang thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường nhựa 

xây dựng tại khu vực này.Trung Quốc tiếp tục thúc đẩy nhu cầu nhựa toàn cầu do dân số tăng nhanh và 

cơ sở hạ tầng phát triển nhanh chóng. Hơn nữa, năng lực sản xuất lớn của Trung Quốc với mức giá thấp 

đang khiến khu vực này trở nên hấp dẫn đối với thị trường nhựa xây dựng. Nhiều ngành công nghiệp chủ 

chốt, như ngành xây dựng và công trình và các ngành khác đã chuyển từ các khu vực phía tây sang các 

quốc gia tại Châu Á - Thái Bình Dương, đặc biệt là Trung Quốc và Ấn Độ, do có sẵn nguồn lao động giá 

rẻ, cùng chính sách hỗ trợ của Chính phủ và nguồn tài nguyên thiên nhiên sẵn có dồi dào thúc đẩy nhu 

cầu về nhựa, do đó, thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường nhựa xây dựng trong khu vực. Điều 

này đã tạo ra những cơ hội đáng kể cho hoạt động sản xuất và tiêu thụ nhựa xây dựng ở Châu Á - Thái 

Bình Dương. Tuy nhiên, suy thoái kinh tế những năm gần đây đã khiến thị trường xây dựng chững lại, kéo 

theo những ngành công nghiệp đi theo như ngành nhựa gặp khó khăn hơn. Còn tại khu vực châu Mỹ, 

nhu cầu về nhựa ngày càng tăng do các hoạt động xây dựng tăng lên rất nhanh. Tại châu Âu, nơi có hoạt 

động sản xuất nhựa ổn định hơn các khu vực khác thì vẫn là một thị trường quan trọng cho ngành xây 

dựng & công trình. Thổ Nhĩ Kỳ và Nga là những thị trường lớn cho đầu ra của nhựa trong khu vực này. 

Dự báo trong năm tới, nhu cầu về nhựa xây dựng tại Việt Nam vẫn tiếp tục tăng do thông tin từ các dự 

án xây dựng cơ sở hạ tầng của Chính phủ cũng như nhu cầu về nhà ở rất lớn cho người dân trong những 

năm gần đây, đặc biệt là những thành phố lớn như Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh.



6. Chuỗi sản xuất trong ngành công nghiệp nhựa PVC tại Mỹ sẽ phải đối mặt với 

những bất ổn kinh tế trong năm tới

Nhựa PVC, loại nhựa được sử dụng chủ yếu trong ngành xây dựng, hiện nay đã thoát khỏi tác động 

trực tiếp từ cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc trong năm 2018. Tuy nhiên với dự báo từ 

các chuyên gia kinh tế, với mức thuế quan vẫn được duy trì như hiện tại từ hai nền kinh tế lớn nhất thế 

giới này, giá cả và nhu cầu nhựa PVC sẽ tăng mạnh trong nửa đầu năm 2019. Nguyên liệu và nhựa PVC 

thành phẩm không nằm trong các sản phẩm chịu thuế trong gói đánh thuế 110 tỷ đáp trả Hoa Kỳ của 

Trung Quốc trong năm 2018 vừa qua. Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của nhựa PVC xuất 

xứ từ Mỹ, với số liệu từ Ủy ban Thương mại Quốc tế  Hoa Kỳ cho thấy nước này đã xuất khẩu hơn 283 

nghìn tấn nhựa PVC sang Trung Quốc từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2018, tăng 9% so với cùng kỳ năm 

2017. Tuy không phải chịu tác động từ chiến tranh thương mại, nhưng nhựa PVC của Mỹ cũng phải chịu 

những chính sách bảo hộ thương mại và chống bán phá giá khi vào thị trường quốc gia tỷ dân – Trung 

Quốc. Không chỉ Trung Quốc, vào giữa năm vừa rồi, Thổ Nhĩ Kỳ đã đã áp thuế chống bán phá giá đối với 

nhựa PVC của Mỹ và không cho phép tái xuất các sản phẩm từ nhựa PVC. Thổ Nhĩ Kỳ là thị trường xuất 

khẩu nhựa PVC đứng thứ 5 của Hoa Kỳ, và sau đó hai quốc gia đã phải đàm phán các chính sách nhượng 

bộ để Thổ Nhĩ Kỳ cho phép tái xuất sản phẩm nhựa PVC, tuy nhiên yêu cầu những doanh nghiệp nhập 

khẩu phải chi trả hơn một nửa giá trị lô hàng bằng tiền mặt. Hệ quả, hoạt động xuất khẩu nhựa PVC từ 

Mỹ sang nước này đã giảm 59% cho đến hết tháng 10 năm 2018 so với cùng kỳ năm 2017. Tuy nhiên, các 

nhà phân tích nhận định thị trường nhựa PVC tại Mỹ vẫn có nhiều cơ hội phục hồi trong năm 2019 này, 

khi dự báo nhu cầu PVC toàn cầu cũng sẽ tăng nhanh cho đến giai đoạn 2023 – 2025. 



7. Ngành nhựa Việt Nam đứng trước một năm 2019 đầy khó khăn

Năm 2018 là một năm lao đao đối với ngành nhựa khi thị trường bấp bênh, đầu vào nguyên liệu bị hạn 

chế, sự cạnh tranh khốc liệt từ các doanh nghiệp nhựa nước ngoài, cổ phiếu lao dốc và chưa có dấu hiệu 

phục hồi ổn định...

Khi cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung vừa nổ ra, đã có ý kiến dự báo cho rằng điều này sẽ tạo ra 

cơ hội lẫn thách thức cho các nhà sản xuất nhựa trong nước. Theo đó, sẽ đem đến lợi ích cho người tiêu 

dùng và mang đến cơ hội cho các nhà sản xuất nhựa xuất khẩu nhờ giá nguyên liệu giảm.

Dự báo này không phải là không có cơ sở, khi cán cân xuất nhập khẩu của ngành nhựa Việt Nam với 

Trung Quốc chiếm tỷ trọng nhỏ, trong khi Việt Nam là nước xuất siêu sản phẩm nhựa sang Mỹ với tỷ 

trọng khá lớn (Việt Nam xếp thứ 17 về xuất khẩu nhựa sang Mỹ). Nhưng đó chỉ là cách nhìn một chiều.

Cuối tháng 9-2018, giá trị lượng hàng nhựa, cao su của Trung Quốc (một trong những nước đi đầu 

trong xuất khẩu cao su và sản phẩm nhựa vào Mỹ) bị Mỹ áp thuế lên đến khoảng 10 tỷ USD. Do đó, việc 

các doanh nghiệp nhựa của Trung Quốc buộc phải chuyển hướng để tìm kiếm thị trường khác là điều 

tất yếu.

Một kịch bản đáng lo ngại khi các doanh nghiệp Trung Quốc có thể chuyển hướng 10 tỷ USD sản phẩm 

nhựa và cao su vào Việt Nam tạo ra thách thức cho các nhà sản xuất nhựa trong nước là không hề nhỏ. 

Doanh nghiệp nhựa trong nước sẽ chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi phải cạnh tranh trực tiếp với doanh 

nghiệp Trung Quốc, khi họ gia tăng đầu tư để nhằm tránh các biện pháp đánh thuế từ phía Mỹ ở cả thị 

trường trong nước lẫn thị trường nước ngoài. Một thực tế là làn sóng dịch chuyển đầu tư sản xuất vào thị 

trường Việt Nam của các doanh nghiệp nhựa Trung Quốc, nhằm giảm chi phí lao động đang tăng cao 

của Trung Quốc đã diễn ra trong 5-7 năm qua, dưới hình thức vốn FDI và cả FII, xu hướng này sẽ tiếp tục 

mạnh hơn trong thời gian tới. Không chỉ có sức ép cạnh tranh từ nhà đầu tư Trung Quốc, hiện nhiều nhà 

đầu tư ngoại cũng nhắm đến mục tiêu thâu tóm các doanh nghiệp có tên tuổi trong ngành nhựa ở Việt 

Nam. Sau rất nhiều lần theo đuổi các thương vụ mua cổ phiếu CTCP Nhựa Bình Minh (BMP), Tập đoàn 

Ximăng Siam (SCG) của Thái Lan đã chính thức phát thông báo tỷ lệ sở hữu tại BMP là 51,1%. Trước đó, 

cũng tập đoàn này đã sở hữu trên 20% vốn tại CTCP Nhựa Tiền Phong, và chi ra hơn 44 triệu USD để 

thâu tóm CTCP bao bì Tín Thành.



Sau khi thâu tóm BMP rất mạnh trong lĩnh vực nhựa xây dựng và Tín Thành là một tên tuổi lớn trong 

lĩnh vực bao bì phức hợp, SCG đã nâng nhà máy sản xuất bao bì nhựa mềm phức hợp lên con số 4 và tiếp 

tục mở rộng sản xuất, kinh doanh bao bì tại Việt Nam, do trong nhiều năm nay tiềm năng của lĩnh vực 

này có tốc độ tăng trưởng khoảng 6%/năm… Đó chỉ là một vài trong số các thương vụ thâu tóm đình 

đám diễn ra trong thời gian qua.

Nếu như trước đây ngành nhựa trong nước chỉ có những công ty quy mô nhỏ, giờ đây nhiều doanh 

nghiệp trong số ấy đã lớn mạnh, đủ sức cạnh tranh với các công ty nước ngoài. Tuy nhiên, nếu nhìn sâu 

vào thị trường, không khỏi e ngại vì ngành nhựa Việt Nam đang đứng trước sức ép cạnh tranh gay gắt và 

nhiều công ty vẫn đang lần lượt rơi vào tay các doanh nghiệp nước ngoài.

Hiệp định thương mại tự do EVFTA được hứa hẹn mở ra cơ hội xuất khẩu sản phẩm nhựa, bởi bao bì 

nhựa Việt Nam  đã  có lợi thế  cạnh  tranh  tại  thị trường EU do không bị đánh thuế chống bán phá giá từ 

4-30%. Sau khi EVFTA có hiệu lực, rào cản thuế quan gỡ bỏ, lợi thế xuất khẩu nhựa của Việt Nam càng 

lớn. Song để đạt được điều đó, các doanh nghiệp nhựa Việt Nam vẫn còn phải trải qua một lộ trình dài.

Thực tế, năm 2018 là một năm đầy khó khăn với ngành nhựa, điều này đã kéo cổ phiếu ngành nhựa đi 

xuống và đến nay vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi. Ở phân khúc nhựa xây dựng, cổ phiếu BMP của Nhựa 

Bình Minh, NTP của Nhựa Tiền Phong giảm 30% trong năm 2018. Có thời điểm, giá BMP đã giảm gần 

một nửa. Giá cổ phiếu ngành nhựa bao bì như SPP của  Bao bì Nhựa Sài Gòn cũng không khá hơn, thậm 

chí, giá SPP đã ở dưới mệnh giá.

Cả BMP lẫn NTP là 2 tên tuổi dẫn đầu ngành nhựa xây dựng Việt Nam nên có khả năng nắm bắt cơ 

hội từ thị trường. Hơn nữa, xu thế ngành nhựa là dịch chuyển từ nhựa bao bì và dân dụng sang nhựa 

xây dựng, nhựa kỹ thuật. Năm 2017, tốc độ tăng trưởng của nhựa xây dựng là 60%, cao nhất trong các 

nhóm ngành nhựa. Tuy nhiên, trong bức tranh tổng thể, cổ phiếu của ngành nhựa đa phần vẫn là gam 

màu xám. Gam màu xám này có được cải thiện hay không và cải thiện ở tầm mức nào còn phụ thuộc 

rất nhiều vào những biến động của thị trường thế giới đang tác động đến ngành nhựa, nhất là năm 2019 

được dự báo sẽ không mấy “thuận buồm xuôi gió” đối với kinh tế thế giới nói chung.



Ngân hàng Á Châu không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả/tổn thất kinh doanh nào phát sinh từ việc tham khảo hay sử dụng thông tin từ Bản tin này.
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