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TIÊU ĐIỂM TRONG NGÀY
Thị trường cao su châu Á kỳ vọng vào các biện pháp kích thích kinh tế tại Nhật Bản
Giá cao su tăng liên tiếp trong 2 tuần đầu tháng 10, đặc biệt giá cao su tự nhiên trên sàn giao dịch Nhật Bản
tăng lên mức cao nhất trong vòng 6 tuần trở lại đây khi thị trường kỳ vọng vào những biện pháp kích thích kinh
tế của Tân Thủ tướng Nhật Bản. Theo đó, giá cao su tăng khi Bộ trưởng Tài chính và Kinh tế của nước này tuyên
bố sẽ có những hành động, chính sách quyết liệt và mạnh mẽ để hồi sinh nền kinh tế vốn bị ảnh hưởng bởi đại
dịch Covid-19. Đây được xem là yếu tố hỗ trợ giá cao su trong thời gian sắp tới, tuy nhiên đà tăng vẫn bị hạn chế
do lo ngại nhu cầu suy yếu tại Trung Quốc khi nước này đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng
khá trầm trọng.
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NÔNG SẢN
* Báo cáo của Bộ Công Thương cho biết, đầu tháng 10, giá cà phê thế
giới tiếp tục duy trì đà tăng. Với tình hình thời tiết như hiện nay, lượng mưa
không đủ kích thích cây cà phê Arabica ra hoa cuối vụ tại các địa phương ở
Brazil, còn tại vùng trồng cà phê Robusta ở Tây Nguyên Việt Nam lại đang
có mưa nhiều, có thể làm quả cà phê Robusta chín chậm. Do đó, việc triển
khai thu hoạch niên vụ mới 2021/22 dự kiến bắt đầu vào cuối tháng 10 này
có khả năng bị trì hoãn do yếu tố thời tiết không thuận lợi. Như vậy, dự báo,
giá cà phê sẽ tiếp tục xu hướng tăng do nguồn cung hạn chế nhưng nhu cầu
tăng. Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo, sản lượng cà phê thế giới niên
vụ 2021/2022 giảm 11 triệu bao so với niên vụ 2019/2020, xuống còn 164,8
triệu bao. USDA cũng dự báo xuất khẩu cà phê toàn cầu sẽ giảm 4,8 triệu
bao xuống 115,5 triệu bao do lượng xuất khẩu của Brazil giảm mạnh. Xuất
khẩu của Việt Nam tăng trưởng trong niên vụ mới nhưng không thể bù đắp
cho mức giảm nghiêm trọng từ Brazil. USDA dự báo tiêu thụ cà phê thế giới
sẽ tăng 1,8 triệu bao lên 165 triệu bao, với mức tăng lớn nhất ở liên minh
châu Âu, Mỹ và Brazil.
* Hạt tiêu cũng không nằm ngoài xu hướng tăng giá hàng hóa hiện nay khi
ngoại trừ Ấn Độ, giá hạt tiêu ở hầu hết các quốc gia sản xuất khác đều tăng.
Vào những tháng cuối năm, giá hạt tiêu thế giới sẽ còn tăng mạnh hơn nữa
do sản lượng hạt tiêu từ Việt Nam và một số nước sản xuất lớn khác như
Brazil và Indonesia giảm mạnh do ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu. Giá hạt
tiêu xuất khẩu từ TP. Hồ Chí Minh vào cuối tuần trước đang ở mức 4.290
USD/tấn (tiêu đen loại 500g/l), 4.390 USD/tấn (tiêu đen loại 550/l) và 6.290
USD/tấn với tiêu trắng. Mức giá này cao hơn 50% so với giá xuất khẩu hạt
tiêu vào tháng 1 năm nay.
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