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Giá quặng sắt giảm mạnh do chịu ảnh hưởng từ nhu cầu tại thị trường Trung Quốc
  Giá quặng sắt thế giới tiếp tục giảm mạnh xuống dưới mốc 170 USD/tấn, mức thấp nhất kể từ tháng 4 do nhu 

cầu tại Trung Quốc khá yếu, kết hợp với yêu cầu phải cắt giảm sản lượng thép trong thời gian qua. Khối lượng 
quặng sắt nhập khẩu giảm xuống chỉ còn 88,5 triệu tấn trong tháng 7. Đây cũng là tháng thứ tư liên tiếp Trung 
Quốc giảm nhập khẩu quặng sắt từ Úc khi đợt bùng phát biến chủng Delta ở 17 tỉnh Trung Quốc dẫn đến các 
hạn chế trong hoạt động xây dựng, sản xuất. Điều này tạo nên áp lực lớn cho giá quặng sắt thế giới lao dốc trong 
suốt nhiều tuần qua từ mức đỉnh trên 220 USD/tấn. Dự báo giá quặng sắt sẽ còn giảm mạnh xuống dưới 150 USD/
tấn đến cuối quý III năm nay. 

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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THÉP
*  Trái ngược với nhập khẩu quặng sắt giảm, xuất khẩu thép của Trung 
Quốc tiếp tục tăng trưởng tốt trong tháng 7 vừa qua. Khối lượng thép 
thành phẩm xuất khẩu trong tháng 7 đã tăng 36% so với cùng kỳ năm 
trước, đạt gần 5,7 triệu tấn. Mặc dù yêu cầu của Chính phủ phải giảm 
lượng carbon phát thải, tuy nhiên lượng thép thành phẩm vẫn ở mức cao 
và chủ yếu là lượng thép tồn kho từ quý trước. Các doanh nghiệp sản xuất 
thép vẫn sẽ chịu áp lực lớn từ yêu cầu cắt giảm sản lượng trong nửa cuối 
năm nay. Ngoài ra, nhập khẩu thép thành phẩm của nước này trong tháng 
7 cũng giảm 16% so với tháng 6 trước đó, cũng như giảm 40% so với cùng 
kỳ năm 2020 xuống chỉ còn 1,05 triệu tấn.
*  Tại Việt Nam, nếu như kim ngạch xuất khẩu thép vẫn tiếp tục tăng mạnh 
trong suốt 6 tháng đầu năm thì đối với thị trường trong nước, sản lượng sản 
xuất và tiêu thụ các sản phẩm thép của các doanh nghiệp bắt đầu cho thấy 
xu hướng giảm kể từ tháng 6 vừa qua, trong đó thép xây dựng ghi nhận sản 
lượng bán ra của tháng 6 thấp nhất trong 5 năm trở lại đây, kể từ 2016 và 
dự báo còn tiếp diễn trong các tháng tới. Nguyên nhân chủ yếu gây ra sự sụt 
giảm này là do nhu cầu của mặt hàng vật liệu xây dựng nói chung và thép 
nói riêng chững lại do thời tiết đang vào mùa mưa bão trên diện rộng, cộng 
với tình hình dịch Covid-19 bùng phát trở lại từ tháng 4/2021 cũng khiến 
nhiều dự án bị chậm tiến độ, ảnh hưởng đến công tác giải ngân đầu tư công 
cho các hạng mục xây dựng, xây lắp mới. Nhu cầu trong nước yếu cũng 
khiến cho giá nhập khẩu sắt thép phế liệu tiếp tục giảm mạnh. Giá nhập 
khẩu từ Nhật Bản chỉ dao động quanh mức 460 - 470 USD/tấn; giá phế liệu 
nhập khẩu từ Hong Kong cũng xoay quanh mức 481 USD/tấn.
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