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

Giá quặng sắt thế giới giảm xuống mức thấp nhất gần 1 năm qua do Trung Quốc tăng cường biện pháp hạn chế 
sản xuất thép
 Giá quặng sắt thế giới vào ngày hôm nay tiếp tục giảm sâu xuống dưới 125 USD/tấn - mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm 

ngoái trong bối cảnh nguồn cung thép toàn cầu bắt đầu ổn định, Trung Quốc gia tăng các biện pháp hạn chế việc sản 
xuất thép trong nước. Trong khi đó, nước này ghi nhận giá trị nhập khẩu quặng sắt kỷ lục trị giá 20 tỷ USD trong tháng 8 
do lượng mua từ Brazil tăng và từ Úc đạt mức cao kỷ lục, đẩy tồn kho quặng sắt tại các cảng ở nước này vượt 131 triệu tấn.

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.

       ĐIỂM TIN NGÀNH 

 Thứ Ba, ngày 14 tháng 09 năm 2021

Điểm Tin
Thị Trường Hàng Hóa

   TIÊU ĐIỂM TRONG NGÀY

THÉP
*  Với mục tiêu giảm phát thải carbon ra môi trường, vào đầu tháng 9, thành phố 
Hàm Đan (thuộc tỉnh Hà Bắc), nằm ở phía Tây Nam Trung Quốc - nơi sản xuất 
khoảng 2,3% lượng thép thô ở Trung Quốc là thành phố mới nhất bị Chính phủ 
đặt giới hạn sản xuất thép trong chiến dịch giảm phát thải carbon ở nước này. 
Nhiều dự báo cho thấy, với tình hình này, giá quặng sắt từ nay đến cuối năm hoàn 
toàn có thể giảm xuống mức 100 USD/tấn, sau thời kỳ tăng giá “hoàng kim” vào 
tháng 5 năm nay.
*  Thị trường quặng sắt nhận thấy nhu cầu đang phục hồi tại Trung Quốc, nhưng 
chỉ trong thời gian ngắn. Nhập khẩu quặng sắt của nước này ghi nhận tăng trưởng 
dương trở lại vào tháng 8 sau khoảng thời gian giảm mạnh từ đầu năm đến nay. 
Dữ liệu xuất nhập khẩu quặng sắt trong tháng 8 cho thấy nhu cầu của Trung Quốc 
đối với quặng sắt của Úc có thể vẫn chưa đạt đỉnh, mặc dù giữa hai nước này vẫn 
còn xảy ra nhiều bất đồng. 
* Theo Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), các doanh nghiệp thép đã đẩy mạnh xuất 
khẩu trong khi tiêu thụ trong nước gặp khó khăn do dịch Covid-19 bùng phát trở 
lại. Hoạt động sản xuất trong nước chịu ảnh hưởng trong suốt quý III khiến doanh 
số bán thép trong nước chỉ tăng nhẹ 6,4%, trong khi xuất khẩu tăng đến 127% 
trong 8 tháng đầu năm nay. VSA nhận định, tình hình tiêu thụ thép trong nước đặc 
biệt giảm mạnh trong quý III, đặc biệt là khu vực phía Nam, và đến quý IV thì nhu 
cầu hoàn toàn phụ thuộc vào công tác phòng chống dịch bệnh. 
Trong khi đó, nhập khẩu phế liệu sắt thép cũng tăng trưởng tốt trong bối cảnh giá 

phôi thép Trung Quốc đang tăng cao. Giá chào mua phế liệu sắt thép ở Việt Nam 
đang dao động quanh mức 480 - 490 USD/tấn đối với phế liệu từ Úc, 495 - 500 
USD/tấn đối với phế liệu từ bờ Tây nước Mỹ và 470 - 480 USD/tấn đối với phế liệu 
từ Nhật Bản. Giá phôi thép tại Trung Quốc nhanh chóng tăng giá trong nửa đầu 
tháng 9 khi nước này vẫn đang phải cân đối lại hoạt động sản xuất phôi thép trong 
nước nhằm không vượt mức phát thải carbon cho phép của Chính phủ ban hành. 

Nguồn: TCTK, Bloomberg, Reuters, Vietdata, các Hiệp hội ngành nghề trong và ngoài nước ...


