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TIÊU ĐIỂM TRONG NGÀY
Giá cao su tự nhiên tăng nhẹ từ giữa tháng 9 nhưng vẫn khá thấp so với giai đoạn đầu năm
Giá cao su tự nhiên thế giới hiện vẫn đang ở mức thấp nhất trong vòng hơn 1 năm trở lại đây. Mặc dù vậy, giá cao su
bắt đầu có dấu hiệu tăng nhẹ kể từ giữa tháng khi Hiệp hội các nước sản xuất cao su tự nhiên (ANRPC) dự báo rằng cả
nhu cầu lẫn nguồn cung cao su tự nhiên sẽ đều tăng trong năm tới. Ngoài ra, giá cao su tại Nhật Bản tăng do kỳ vọng gói
kích thích mới và sự hỗ trợ từ Ngân hàng Trung ương nước này, song mối lo ngại về nhu cầu tại Trung Quốc chậm lại và
sản lượng ô tô toàn cầu giảm đã hạn chế đà tăng vào những ngày cuối tháng 9. Các số liệu từ Trung Quốc cho thấy, tăng
trưởng trong lĩnh vực sản xuất tại các nhà máy và hoạt động bán lẻ của nước này trong tháng 8/2021 chững lại trong khi
tăng trưởng sản lượng và doanh số bán hàng chạm mức thấp nhất trong vòng một năm trở lại đây.

ĐIỂM TIN NGÀNH

CAO SU
* Theo thông tin từ Bộ Công Thương cho biết, hoạt động nhập khẩu cao su của
Trung Quốc có dấu hiệu chậm lại vào quý III. Số liệu từ Tổng cục Hải Quan nước
này cho thấy, vào tháng 8, Trung Quốc nhập khẩu 529 nghìn tấn cao su tự nhiên
và tổng hợp, giảm 24,3% về lượng so với cùng kỳ năm trước. Nhu cầu trong nước
giảm là nguyên nhân chính khiến việc nhập khẩu cao su sẽ giảm tương ứng trong
những tháng cuối năm nay. ANRPC cũng ước tính, Trung Quốc sẽ nhập khẩu
khoảng 1,7 triệu tấn cao su trong 4 tháng (từ tháng 9 đến hết tháng 12 năm nay)
và có thể nhập khẩu thêm khoảng 2 triệu tấn cao su trong giai đoạn từ tháng 1
đến tháng 4 năm sau.
Cũng trong tháng 8 vừa qua, Trung Quốc cũng nhập khẩu khoảng 136,6 nghìn
tấn cao su từ Việt Nam, chiếm khoảng 72% lượng cao su xuất khẩu của nước ta.
Giá bình quân xuất khẩu cao su của Việt Nam sang Trung Quốc ở mức 1.624 USD/
tấn, tăng 0,3% so với tháng 7/2021 và tăng 32,8% so với tháng 8/2020. Lũy kế 8
tháng đầu năm 2021, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 778,93 nghìn tấn cao
su, trị giá gần 1,3 tỷ USD.
* Nhằm mục đích ổn định giá cao su trong năm tới, Chính phủ Thái Lan đã phê
duyệt kế hoạch đảm bảo giá sàn mủ cao su cho niên vụ 2021/22, với cam kết chi
10 tỷ Baht (~ 300 triệu USD) cho kế hoạch sản xuất năm thứ ba liên tiếp. Chính
phủ Thái Lan cho biết, kế hoạch này sẽ tác động tới 1,8 triệu hộ gia đình với tổng
số 2,7 triệu ha đồn điền cao su. Theo đó, chính sách này sẽ đảm bảo thu mua sản
phẩm mủ cao su theo giá sàn trong trường hợp giá thị trường giảm xuống dưới mức
chuẩn. Cụ thể, nông dân trồng cao su sẽ được cung cấp mức giá đảm bảo tối đa là
60 Baht/kg (~1,82 USD/kg) đối với cao su nguyên liệu; 57 Baht/kg đối với mủ cao
su và 23 Baht/kg đối với sản phẩm vôi cốc, giới hạn ở mức 4ha mỗi hộ gia đình.
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