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ĐIỂM TIN NGÀNH

TIÊU ĐIỂM HÀNG HÓA THẾ GIỚI NGÀY 15.02
Xu hướng tăng của giá cao su tự nhiên tiếp tục được duy trì kể từ tháng 9/2021
đến nay. Trong tuần đầu tiên của tháng 2, giá cao su tự nhiên đã vượt ngưỡng
242 JPY/kg (~2.080 USD/tấn), mức giá cao nhất kể từ tháng 6 năm trước. Giá
cao su tăng cao nhờ vào giá dầu thế giới tăng mạnh, cũng như thị trường kỳ vọng
nhu cầu sẽ được cải thiện rõ rệt hơn trong năm nay. Tại Trung Quốc, các nhà
máy đã bắt đầu quay trở lại sản xuất sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, tình trạng
thiếu chip bán dẫn cũng đã giảm bớt so với cuối năm ngoái, triển vọng ngành
ô tô cũng được dự báo sẽ tăng trưởng tốt hơn trong năm nay.
ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA HÔM NAY
Sản lượng cao su tự nhiên toàn cầu năm 2022 sẽ tăng 5,6% so với cùng kỳ 2021
Theo Hiệp hội Các nước sản xuất cao su tự nhiên (ANRPC), việc nới lỏng các
hạn chế liên quan đến đại dịch Covid-19 như mở lại biên giới của một số quốc gia
và nối lại các hoạt động kinh tế sẽ góp phần đáng kể vào sự phục hồi nhu cầu cao
su trong năm 2022, đặc biệt ở nhiều quốc gia sản xuất cao su lớn trong khu vực
Đông Nam Á như Việt Nam hay Thái Lan vốn đã chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ
biến chủng Delta trước đó. Vì vậy, triển vọng ngành cao su năm 2022 toàn cầu sẽ
rất sáng, giá bán sẽ tiếp tục giữ ở mức cao.
ANRPC dự báo sản lượng cao su toàn cầu năm 2022 sẽ tăng 5,6% so với năm
2021. Dự kiến nguồn cung cao su toàn cầu sẽ tiếp diễn tình trạng thiếu hụt có thể
kéo dài cho đến năm 2028 và xa hơn là đến năm 2031 do khoảng cách cung và
cầu ngày càng lớn. Dự báo này được thực hiện trên cơ sở đánh giá xu hướng trồng
và khả năng mở rộng diện tích cây cao su trưởng thành ở các quốc gia sản xuất
cao su. Ngành cao su tự nhiên đã thoát khỏi giai đoạn nguồn cung dư thừa kéo dài
trong nhiều năm trước đại dịch Covid-19.
Từ đầu tháng 2/2022 đến nay, giá cao su ở hầu hết các sàn giao dịch hàng hóa
chủ chốt ở châu Á đều tăng rất mạnh như tại Thái Lan và Thượng Hải. Trong khi đó,
ở thị trường Nhật Bản, mức tăng trưởng có phần khiêm tốn hơn do đà tăng vẫn bị
hạn chế bởi lo ngại về doanh số bán ô tô của Nhật Bản tháng 1/2022 giảm. Doanh
số bán ô tô mới giảm làm tăng thêm các dấu hiệu cho thấy nền kinh tế Nhật Bản
có thể bị thu hẹp trong quý I/2022 do sự gián đoạn chuỗi cung ứng liên tục và sự
gia tăng các trường hợp nhiễm biến thể Omicron như hiện nay.
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