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TIÊU ĐIỂM TRONG NGÀY
Sản lượng cao su tự nhiên thế giới dự báo tăng trưởng từ 3-5% kể từ năm 2023
Báo cáo mới nhất của Hiệp hội các quốc gia sản xuất cao su tự nhiên (ANRPC) cho biết, sản lượng cao su tự
nhiên kể từ năm 2023 sẽ ghi nhận tăng trưởng ổn định từ 3% đến 5% mỗi năm và thị trường cao su tự nhiên
được định giá gần 40 tỷ USD vào năm 2022. Thái Lan vẫn là quốc gia đứng đầu về sản lượng cao su, theo sau
là các nước Indonesia, Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ và Malaysia (sáu quốc gia này chiếm đến gần 90% sản
lượng cao su tự nhiên toàn cầu). Ngoài ra, ANRPC cũng dự báo rằng, nhu cầu về cao su từ châu Âu, Mỹ, Ấn Độ
và Nhật Bản sẽ tăng trưởng thần tốc trong ngắn hạn, ngay đầu năm sau nhờ các chính sách phục hồi kinh tế và
đẩy mạnh xuất nhập khẩu sau đại dịch tại từng khu vực, đặc biệt là nhu cầu về các sản phẩm trong ngành y tế
và ô tô, tuy nhiên cùng lúc phải đối mặt với tình hình chi phí đầu vào tăng cao do giá dầu thô tăng và gián đoạn
nguồn cung ở nhiều nơi như hiện nay.
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CAO SU

* Ngành cao su của Trung Quốc được dự báo khá căng thẳng vào những
tháng cuối năm trong bối cảnh nước này chịu nhiều cuộc khủng hoảng gần
đây như thiếu điện, giảm phát thải khí carbon trong ngành công nghiệp
nặng, khủng hoảng từ tập đoàn bất động sản Evergrande. Những sự kiện
liên tiếp xảy ra trong nửa cuối năm 2021 khiến ngành cao su nước này cũng
chịu áp lực về sản xuất và nhu cầu. Điều này ảnh hưởng lớn đến cung cầu
cao su toàn cầu khi nước này chiếm đến khoảng 40% nhu cầu về cao su
mỗi năm. Theo dữ liệu chính thức từ Cục Thống kê Quốc gia, sản lượng lốp
xe cao su của nước này trong tháng 8 giảm 2,3% so với cùng kỳ năm trước
và ước tính, sản lượng lốp xe sẽ còn giảm tiếp trong các tháng 9 và tháng
10 sau đó. ANRPC cũng đưa ra dự báo, Trung Quốc sẽ tiêu thụ khoảng 1,5
triệu tấn cao su tự nhiên trong 3 tháng cuối năm này. Cùng với giá dầu thô
đang ở mức cao, chi phí sản xuất tăng sẽ khiến cho giá cao su và sản phẩm
từ cao su tiếp tục tăng giá trong những tuần tới.
* Không chỉ Trung Quốc, ngành công nghiệp ô tô ở Mỹ cũng đang phải
chịu cảnh giảm công suất hoạt động do thiếu nguồn cung chip điện tử và cả
cao su sản xuất lốp xe và các bộ phận khác. Giá lốp xe cao su ở Mỹ tăng
vọt trong vài tháng gần đây, đặc biệt là lốp xe dành cho các loại xe tải và xe
hạng nặng. Tình trạng thiếu nguồn cung cao su tự nhiên và tổng hợp được
nhiều công ty sản xuất lốp xe lớn ở Mỹ như Michelin nhận định là chưa
đến mức khủng hoảng, nhưng hoàn toàn có khả năng xảy ra nếu như nguồn
cung cao su từ châu Á vẫn không được cải thiện vào năm sau.
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