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Giá quặng sắt kỳ hạn ở châu Á vượt mốc 200 USD/tấn
 Nhu cầu mạnh mẽ về nguyên liệu sản xuất tại Trung Quốc và lo ngại về nguồn cung giảm do Sars-Covid-2 đã đẩy giá 

quặng sắt kỳ hạn tại châu Á vượt ngưỡng 200 USD/tấn vào cuối tuần qua và đang tiếp tục tăng mạnh vượt ngưỡng 207 
USD/tấn - mức cao nhất mọi thời đại. Quặng sắt kỳ hạn tháng 9 hiện đang có tính thanh khoản cao nhất trên Sàn giao 
dịch hàng hóa Đại Liên - Trung Quốc, trong khi đó tại Sàn giao dịch Singapore, giá quặng sắt tương lai tháng 6 tăng 10,3% 
lên mức 226,25 USD/tấn trong hôm nay. Việc cắt giảm sản lượng khai thác quặng tại Đường Sơn đang khiến cho nhu cầu 
nhập khẩu quặng sắt của nước này tăng mạnh chưa từng thấy. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng, xu hướng tăng vọt 
của giá quặng sắt và thép hiện chủ yếu được thúc đẩy bởi nhiều giao dịch đầu cơ, chưa tương xứng với mức tăng của nhu 
cầu toàn cầu. Các nguyên liệu sản xuất thép khác trên Sàn Đại Liên cũng tăng tốt như than luyện cốc tăng 7% lên mức 
2.043 CNY/tấn (~318 USD/tấn), giá thép cây và thép cuộn cán nóng cũng đang giao dịch lần lượt ở xung quanh mức 6.012 
CNY/tấn (~935,6 USD/tấn) và 6.335 CNY/tấn (~ 985,8 USD/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.
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THÉP
*  Giá nhập khẩu phế liệu sắt thép của Việt Nam chuẩn bị vượt ngưỡng 500 USD/
tấn vào thứ 6 tuần trước do tâm lý tăng giá trên thị trường giao ngay. Nguồn hàng 
sắt thép phế liệu H2 của Nhật Bản hiện đang chào mức giá 480 - 490 USD/tấn 
cho Việt Nam, tăng khoảng 10 USD/tấn so với tuần trước đó. Trong khi đó, giá phế 
liệu trong nước cũng tăng nhẹ, tuy nhiên vẫn rẻ hơn so với giá nhập khẩu. Ngoài 
ra, nhiều nguồn sắt thép phế liệu đang được chào bán từ Anh với giá khoảng 475 
USD/tấn và Mỹ 440 USD/tấn.
* Giá quặng sắt thế giới tăng mạnh khi nhiều chuyên gia cho rằng hiện đang có 
xu hướng đầu cơ theo nguyên nhân: giá quặng sắt nhập khẩu vào Trung Quốc sẽ 
tăng vọt nếu nước này cắt giảm mạnh hoặc ngưng nhập khẩu quặng sắt từ Úc. 
Tuy nhiên, điều này vẫn rất khó có thể xảy ra khi Trung Quốc vẫn đang phụ thuộc 
rất lớn vào nguồn cung quặng sắt từ Úc, đặc biệt trong giai đoạn từ nay đến năm 
2025, Trung Quốc triển khai nhiều dự án hệ thống cơ sở hạ tầng giúp phục hồi nền 
kinh tế sau đại dịch và chiến dịch giảm thiểu khí carbon từ hoạt động khai thác 
quặng trong nước. Trong năm 2019, quặng sắt chiếm gần 25% tổng kim ngạch 
xuất khẩu hàng hóa của Úc, trong đó 82% là xuất khẩu sang Trung Quốc. Được 
kỳ vọng là nguồn cung quặng sắt cho Trung Quốc thay thế Úc, tuy nhiên nguồn 
cung quặng từ Brazil hiện vẫn chưa ổn định và chiếm thị phần chưa cao. Từ căng 
thẳng thương mại này, hiện Úc đang gia tăng xuất khẩu quặng sắt vào Ấn Độ, Việt 
Nam và Indonesia để giảm thiểu sự phụ thuộc vào người mua từ đất nước tỷ dân.
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