Điểm Tin

Thị Trường Hàng Hóa
Thứ Sáu, ngày 04 tháng 03 năm 2022

ĐIỂM TIN NGÀNH

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

TIÊU ĐIỂM HÀNG HÓA THẾ GIỚI NGÀY 04.03
Nhu cầu nhập khẩu sắt thép phế liệu trong nước vào những tháng đầu năm
đang giảm mạnh trong khoảng 6 năm trở lại đây khi các nhà máy luyện thép
đang tăng cường thu mua từ thị trường trong nước. Nhập khẩu sắt thép phế liệu
tháng 1 giảm 69% so với tháng 12 trước đó và giảm 57% so với cùng kỳ năm
trước, ở mức 177 nghìn tấn, khối lượng thấp nhất kể từ tháng 2/2016.
ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA HÔM NAY
Giá quặng sắt tăng lên mức cao nhất trong vòng nửa năm khi Trung Quốc
bắt đầu nới lỏng các biện pháp kiểm soát dịch bệnh
Trên sàn giao dịch hàng hóa Singapore, giá quặng sắt được giao dịch trong
khoảng 159 - 161 USD/tấn, mức giá cao nhất được ghi nhận từ tháng 7 năm
ngoái. Cùng với xu hướng giá hàng hóa tăng do ảnh hưởng bởi căng thẳng
Nga- Ukraine, giá quặng sắt thế giới tăng vọt nhờ vào việc các chuyên gia kinh
tế nhận thấy rằng Trung Quốc đã bắt đầu có những chính sách dần nới lỏng
các biện pháp kiểm soát dịch bệnh vô cùng nghiêm ngặt từ Thế Vận hội mùa
Đông trở về trước.
Nhiều nguồn tin chưa chính thức cho biết, Trung Quốc sẽ cân nhắc và xem
xét việc mở cửa, cho phép di chuyển trở lại ở một số thành phố từ tháng 6
tới đây khi thời tiết chuyển sang mùa hè. Tâm lý lạc quan về triển vọng phục
hồi kinh tế, đặc biệt là tái khởi động nhiều dự án đầu tư công bị đình trệ hoặc
chậm tiến độ do dịch bệnh là nguyên nhân khiến cho thị trường quặng sắt đã
có mức tăng mạnh nhất kể từ đầu năm đến nay. Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm
để lạc quan vào việc mở cửa này của Trung Quốc, do chủng virus Omicron vẫn
đang lây lan nhanh trong cộng đồng.
Trước đó, Trung Quốc cũng lo ngại về việc xảy ra tình trạng đầu cơ quặng sắt
trong bối cảnh nguồn cung vẫn chưa ổn định. Đặc biệt sau khi chiến tranh Nga
và Ukraine nổ ra, một số nhận định cho rằng việc Trung Quốc có động thái can
thiệp vào thị trường quặng sắt nhằm bình ổn giá chưa thể khiến giá quặng sắt
giảm ngay trong ngắn hạn.
Vào ngày đầu tuần, Hiệp hội Sắt Thép Trung Quốc cũng công bố kế hoạch
nâng sản lượng khai thác quặng sắt tại các mỏ quặng ở nước ngoài lên 220
triệu tấn vào năm 2025, cũng như tăng nguồn cung cấp nguyên liệu thô trong
nước nhằm giải quyết một cách cơ bản và nền tảng nhất vấn đề thiếu hụt
nguyên liệu sản xuất thép trong vòng 10 - 15 năm tới.
Nguồn: TCTK, Bloomberg, Reuters, các Hiệp hội ngành nghề trong và ngoài nước ...
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