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Xuất khẩu nhựa phế liệu của Mỹ trong năm 2021 đã giảm 12% so với cùng
kỳ trước đó, với khối lượng khoảng 1,2 tỷ pound (~ 600 nghìn tấn). Kể từ khi
Trung Quốc đưa ra chính sách nghiêm cấm và hạn chế nhập khẩu phế liệu
sắt thép và phế thải nhựa từ năm 2017, lượng nhựa phế thải xuất khẩu của Mỹ
đã giảm đáng kể. Riêng năm 2021, xuất khẩu nhựa phế thải sang Việt Nam đã
giảm khoảng 31%.
Nguy cơ tiềm tàng từ cuộc khủng hoảng Nga - Ukraine đến ngành hóa dầu
toàn cầu
Giá dầu thế giới tiếp tục vượt ngưỡng 130 USD/thùng khi khủng hoảng Nga
- Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Đây là nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp
đến ngành hóa dầu toàn cầu và nguy cơ tăng giá, khan hiếm nguồn cung sẽ
còn tiềm ẩn nhiều lo ngại đến cả phía cung và cầu trong năm nay.
Sự tăng vọt giá năng lượng rõ ràng sẽ gây phản ứng dây chuyền tới sản xuất,
đặc biệt là ở châu Âu, điều này sẽ làm giảm sự phục hồi của thương mại toàn
cầu sau giai đoạn suy thoái vì Covid-19. Hiện nay, Nga đang có thế mạnh lớn
về xuất khẩu dầu, khí đốt và than đá hơn rất nhiều so với polymer. Tuy nhiên,
số liệu thống kê của Chemorbis cho thấy, Nga xuất khẩu khoảng 2,4 triệu tấn
polymer mỗi năm, đây cũng là một khối lượng không nhỏ trong tổng sản lượng
polymer toàn cầu. Nhựa PE chiếm một nửa tổng khối lượng polymer xuất khẩu
của Nga, trong khi đó nhựa PP cũng chiếm đến 30%. Điểm đến chính của
nhựa sản xuất ở Nga là Trung Quốc (nhựa PE) và Thổ Nhĩ Kỳ (nhựa PP).
* Giá dầu thô tăng vọt cũng khiến giá polymer nói chung và nhựa PET nói
riêng gia tăng. Nhu cầu về nhựa PET đang ở mức cao trong giai đoạn đầu năm,
và các nhà xuất khẩu tại châu Á đang được hưởng lợi từ việc tăng nhu cầu này.
Hiện nay, Trung Quốc đang chiếm 35%, Đài Loan chiếm 10%, Hà Lan và Ấn
Độ chiếm 7% và Hàn Quốc, Thái Lan chiếm tương ứng 4% và 3% thị trường
xuất khẩu nhựa PET toàn cầu (số liệu công bố bởi Chemorbis). Nhu cầu về chai
PET tăng vọt khiến giá chai PET tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 11/2018.
Mỹ, Nhật Bản và châu Âu là những nơi đang nhập khẩu lượng lớn chai nhựa
PET trong bối cảnh giá dầu tăng cao, các nhà nhập khẩu lo ngại giá nhựa PET
sẽ còn tăng mạnh trong thời gian tới. Hiện châu Âu bao gồm cả Nga và Ukraine
đang chiếm 30% tổng nhu cầu nhập khẩu nhựa PET vào năm 2021.

KHỐI THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
Lầu 2, Tòa nhà 2/20 Cao Thắng, Q 3

Nguồn: TCTK, Bloomberg, Reuters, các Hiệp hội ngành nghề trong và ngoài nước ...
Ngân hàng Á Châu không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hoạt động kinh doanh nào phát sinh từ việc tham khảo hay sử dụng thông tin từ Bản tin này.

