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Giá cao su kỳ hạn trên Sàn giao dịch hàng hóa Osaka Exchange (Nhật
Bản) đã giảm mạnh vào cuối tuần trước, chấm dứt đà tăng giá liên tiếp kể
từ đầu năm đến nay, khi giá dầu bắt đầu ổn định sau những phiên tăng giá
mạnh trước đó khiến thị trường hàng hóa nói chung cũng ảnh hưởng theo
đà tăng của giá dầu. Giá cao su kỳ hạn giao dịch quanh mức 240 JPY/kg
(~2.037 USD/tấn), mức thấp nhất kể từ ngày 10/2.
Giá cao su tự nhiên toàn cầu giảm mạnh trong nửa đầu tháng 3 do tác
động từ căng thẳng Nga và Ukraine
Từ đầu tháng 3/2022 đến nay, giá cao su tại các sàn giao dịch châu Á có
xu hướng giảm mạnh so với thời điểm cuối tháng 2. Ngoài yếu tố giá dầu đã
hạ nhiệt, căng thẳng địa chính trị giữa Nga và Ukraine gây ra tác động lớn
đến nhu cầu hàng hóa, khiến giá của nhiều loại nguyên liệu thô sụt giảm
trong 2 tuần trở lại đây.
Trong thời gian này, thị trường cao su tự nhiên và tổng hợp sẽ có nhiều
biến động nếu như căng thẳng giữa hai quốc gia này không hạ nhiệt. Nga
và Ukraine là hai trong số những nước tiêu thụ các sản phẩm làm từ cao su
nhiều nhất thế giới. Xuất khẩu cao su của Việt Nam sang Nga cũng sẽ gặp
khó khăn do hoạt động vận tải bị ngừng trệ, rủi ro về giao dịch ngân hàng
khi các nước phương Tây áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt lên hệ thống
giao dịch quốc tế của Nga... Việc cấm vận hàng không cũng sẽ dẫn đến các
hãng hàng không phải chọn đường bay dài hơn, chi phí tăng, áp lực gia tăng
lên hệ thống vận chuyển logistics toàn cầu và giá cả hàng hóa.
* Nhờ vào xuất khẩu găng tay cao su y tế, kim ngạch xuất khẩu cao su và
sản phẩm cao su của Malaysia đạt hơn 15 tỷ USD vào năm 2021, tăng 48%
so với năm 2020 và tăng gấp 2,5 lần so với năm 2019 thời điểm dịch bệnh
chưa bùng phát. Ngành cao su của Malaysia là ví dụ điển hình về công
nghiệp hóa cao su chất lượng cao khi cung cấp ra thị trường thế giới đa dạng
các sản phẩm cao su, trong đó nổi bật nhất là lốp xe và găng tay cao su y tế,
với nhiều thị trường xuất khẩu lớn như Mỹ, Đức và Nhật Bản.
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