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TIÊU ĐIỂM TRONG NGÀY
Giá quặng sắt tăng lên mức cao nhất trong vòng 2 tháng nhờ kỳ vọng vào nhu cầu từ Trung Quốc
Trong tuần này, giá quặng sắt tiếp tục tăng mạnh trở lại, vượt mức 120 USD/tấn nhờ vào sự lạc quan của thị trường thép
Trung Quốc khi lượng quặng sắt nhập khẩu đang tăng trong những tháng gần đây. Trên Sàn giao dịch hàng hóa Singapore,
giá quặng sắt tháng 1 giao dịch ở mức 127,95 USD/tấn, mức cao nhất kể từ ngày 12/10; trong khi đó, trên Sàn giao dịch
hàng hóa Đại Liên, giá quặng sắt tương lai tháng 5 (loại hợp đồng được giao dịch nhiều nhất) cũng đã tăng lên mức 105,6
USD/tấn, mức cao nhất trong vòng 2 tháng trở lại đây. Lượng quặng sắt dự trữ của Trung Quốc đang tăng nhanh và đã đạt
mức cao nhất kể từ giữa năm 2018, khi các nhà phân tích kỳ vọng sản lượng thép của nước này sẽ hồi phục sau Thế vận
hội Mùa Đông vào tháng 2 năm sau, do các mục tiêu xây dựng cơ sở hạ tầng và củng cố ngành công nghiệp nặng của
nước này sẽ được thực hiện để phục hồi nền kinh tế sau đại dịch.
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THÉP
* Theo Bloomberg, những mục tiêu tăng trưởng trong năm 2022 đã giúp cho thị
trường quặng sắt và thép của nước này dần bước qua những ngày tháng khó khăn
của năm 2021. Theo đó, quặng sắt, vốn là một trong những biểu tượng của nền
kinh tế công nghiệp Trung Quốc, đã chứng kiến một năm có nhiều sự kiện bất ngờ
như năm nay. Giá quặng sắt đã tăng lên mức cao kỷ lục trong lịch sử, trên 230
USD/tấn và sau đó giảm mạnh xuống dưới 83 USD/tấn vào tháng 11 do Chính phủ
Trung Quốc cam kết thắt chặt sản lượng thép xuống dưới 50% công suất so với
cùng kỳ năm trước. Sự bất ổn từ giá quặng sắt của nước này được dự báo sẽ tiếp
tục kéo dài đến hết năm 2022 khi nước này mong muốn cắt giảm tối đa lượng phát
thải khí carbon, cũng như ảnh hưởng nghiêm trọng từ sự bất ổn đến từ ngành bất
động sản, khởi nguồn từ cuộc khủng hoảng của tập đoàn Evergrande.
* Trong năm 2021, ước tính Trung Quốc đã sản xuất khoảng 1,03 tỷ tấn thép,
nhập khẩu khoảng 70% lượng quặng sắt trên toàn thế giới. Triển vọng kích thích
tài khóa, nới lỏng chính sách tiền tệ ở nước này đang là động lực giúp giá quặng
sắt hồi phục dần trở lại trong tháng cuối năm, mặc dù xu hướng phục hồi này vẫn
còn chưa bền vững khi trước đó, báo cáo cho thấy sản lượng thép trong tháng 11
giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2017 đến nay.
* Báo cáo từ S&P Platts cho thấy, trong năm nay, Ấn Độ đã tận dụng cơ hội từ việc
giảm sản lượng thép của Trung Quốc để gia tăng xuất khẩu thép sang Mỹ và EU.
Giá thép ở Mỹ và EU đã tăng cao ở mức kỷ lục trong 2 năm do hạn chế nguồn
cung từ Trung Quốc, cũng như sự phục hồi nhanh chóng nhu cầu trong nước. Việt
Nam cũng tăng mạnh xuất khẩu thép sang Mỹ nhờ tận dụng ưu thế này giống như
Ấn Độ và kỳ vọng, xuất khẩu thép sang Mỹ sẽ tiếp tục tăng trưởng tốt hơn trong
năm tới.
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