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Nguồn cung thiếu hụt trong khi nhu cầu ở Trung Quốc tăng cao, thúc đẩy giá cao su toàn cầu tháng cuối năm
 Giá cao su tự nhiên phục hồi nhẹ vào tháng cuối năm nhờ nguồn cung cao su tự nhiên toàn cầu thiếu hụt, trong 

khi nhu cầu tại Trung Quốc lại tăng vọt vào thời điểm này, theo thông tin đến từ Hiệp hội các nước sản xuất cao su 
tự nhiên (ANRPC).  Với báo cáo mới nhất của ANRPC, nhu cầu cao su tự nhiên ở Trung Quốc sẽ còn ở mức cao đến 
hết tháng 1 năm sau, trước thềm nghỉ lễ Tết Nguyên Đán. Ước tính, Trung Quốc đã tiêu thụ khoảng 500 nghìn tấn 
cao su tự nhiên vào tháng 12 và tháng 1 mỗi năm, và nguồn cung cao su tháng này có thể thiếu hụt nhẹ. Mặc dù vậy, 
nhu cầu sử dụng cao su trên phạm vi toàn cầu trong năm sau tiếp tục là ẩn số do sự không chắc chắn đến từ khả 
năng kiểm soát biến chủng Omicron.

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.
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   TIÊU ĐIỂM TRONG NGÀY

CAO SU
*  Trong tháng 12, giá cao su tự nhiên thế giới có nhiều phiên biến động khá 
mạnh. Vào tuần đầu của tháng, giá cao su đang ở mức cao đột ngột đảo chiều 
giảm mạnh tại các sàn ở châu Á cho đến nay do các nhà đầu tư vẫn lo ngại 
nhu cầu sẽ giảm, bởi biến thể virus Omicron lây lan và các hạn chế đi lại tại 
nhiều quốc gia. Thị trường cũng lo ngại về ngành sản xuất ô tô chậm lại trong 
bối cảnh thiếu chip và linh kiện. Tập đoàn ô tô Toyota cho biết sẽ kéo dài thời 
gian dừng hoạt động tại một số nhà máy ở Nhật Bản do thiếu linh kiện từ các 
nhà máy ở Đông Nam Á, nơi sản xuất bị gián đoạn bởi phong tỏa do Covid-19. 
Tuy nhiên, thời gian tới, giá cao su có khả năng sẽ phục hồi và khởi sắc trở lại 
do nguồn cung bị gián đoạn và nhu cầu phục hồi.
*  Tại thị trường trong nước, vào tháng 12, giá mủ cao su nguyên liệu giảm theo 
xu hướng của thị trường thế giới, hiện giá mủ cao su tiểu điền được các doanh 
nghiệp thu mua dao động quanh mức 280 - 320 đồng/độ mủ. Dịch Covid-19 
vẫn đang hết sức phức tạp tại các tỉnh trồng nhiều cây cao su như Bình Phước, 
Đồng Nai, Bình Dương, do đó đã ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất và 
xuất khẩu của các doanh nghiệp tại địa phương.
*  Nguồn cung cao su toàn cầu vẫn bị thắt chặt phần lớn do các trận mưa lũ 
bất thường đã ảnh hưởng đến các vùng trồng cao su chính ở Ấn Độ, Thái Lan 
và Malaysia. Trong đó, Thái Lan và các vùng trồng cao su chính của Malaysia 
đã trải qua mùa mưa kéo dài do ảnh hưởng của hiện tượng La Nina. Mặt khác, 
việc nới lỏng các hạn chế liên quan đến đại dịch Covid-19 như mở lại biên giới 
quốc tế với một số quốc gia và nối lại phần lớn các hoạt động kinh tế đã góp 
phần đáng kể vào hoạt động xuất khẩu cao su của Việt Nam.
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