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TIÊU ĐIỂM TRONG NGÀY
Giá quặng sắt có thể giảm xuống dưới 100 USD/tấn vào năm sau
Vào cuối tuần trước, các chuyên gia tại thị trường Úc đưa ra dự báo rằng, giá quặng sắt sẽ giữ ở mức dưới 150 USD/tấn
đến cuối năm 2021 và tiếp tục giảm xuống dưới 100 USD/tấn cho đến cuối năm 2022. Giá quặng sắt hiện nay đang giao
dịch quanh mức 100 - 120 USD/tấn, mức thấp nhất kể từ tháng 7/2020 và cũng đã giảm hơn một nửa so với mức đỉnh gần
230 USD/tấn vào giữa tháng 5 năm nay. Tình trạng khủng hoảng năng lượng tại Trung Quốc, cùng với chiến dịch giảm phát
thải carbon vô cùng nghiêm ngặt đã khiến ngành thép nước này buộc phải giảm mạnh công suất hoạt động hoặc ngừng
hoạt động. Hơn 80% các nhà máy thép tại Trung Quốc đã ngừng hoạt động để bảo trì vào tháng 9 vừa qua. Nhu cầu về
quặng sắt tại Trung Quốc giảm đột ngột trong quý III, ghi nhận mức giảm gần 50% so với quý II trước đó.
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* Ngành công nghiệp sản xuất thép lớn nhất thế giới tại Trung Quốc, đang phải
gián đoạn do hai nguyên nhân chính: tình trạng thiếu điện trên diện rộng và chính
sách cắt giảm phát thải carbon trước thềm Thế Vận Hội Mùa Đông vào tháng
2 năm sau. Không chỉ ảnh hưởng đến nguồn cung nội địa, việc giảm công suất
và sản lượng thép của Trung Quốc sẽ còn gây ra áp lực nặng nề lên chuỗi cung
ứng thép toàn cầu trong thời gian tới. Sau khi đã vượt mức sản lượng cho phép
trong nửa đầu năm, 18 tỉnh thành và khu vực sản xuất thép lớn nhất Trung Quốc
đã buộc phải cắt giảm sản lượng trong nửa cuối năm. Do đó, sản lượng thép thô
mỗi ngày hiện nay chỉ còn vào khoảng 2.62 triệu tấn, giảm 140 nghìn tấn mỗi
ngày, tương đương mức giảm 2% so với tháng 8 và 15% so với cùng kỳ năm trước.
Nguồn cung thép dẹt phục vụ sản xuất thiết bị gia dụng, phụ tùng ô tô và máy
móc khác giảm nhanh trong tháng 9. Theo dữ liệu từ S&P Platts, giá thép cây và
thép cuộn cán nóng cuối tháng 9 của Trung Quốc dao động trong khoảng 891
USD/tấn.
* Theo Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), thị trường nhập khẩu phôi thép của Trung
Quốc đã và đang suy yếu. Nhu cầu phôi thép tại ASEAN cũng khá trầm lắng do
các nước vẫn đang phải áp dụng nhiều biện pháp kiểm soát dịch bệnh nghiêm
ngặt. Giá phôi thép của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc vào khoảng 723
USD/tấn CFR, trong khi giá thép từ Malaysia là 720 USD/tấn, Indonesia là 725
USD/tấn. Trong khi đó, giá phôi thép từ các quốc gia ngoài Đông Nam Á xuất
khẩu sang Trung Quốc có giá thấp hơn, ở mức khoảng 710 USD/tấn từ Manila
và rẻ nhất là từ Ấn Độ với mức giá 685 USD/tấn. Tuy nhiên, hiện nay giá vận tải
đường biển đang tiếp tục tăng cao, Ấn Độ đang đẩy mạnh xuất khẩu phôi thép
sang các nước Đông Nam Á thay vì Trung Quốc (do giá vận tải biển sang Đông
Nam Á thấp hơn sang Trung Quốc).
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