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TIÊU ĐIỂM TRONG NGÀY
Nhu cầu thép ở Đông Nam Á tăng trưởng ổn định trong năm nay
Viện sắt thép Đông Nam Á (Seaisi) mới đây công bố nghiên cứu cho thấy, nhu cầu thép tại Đông Nam Á năm 2021 sẽ
tăng trưởng ổn định vào năm nay. Trong đó, đối với riêng 6 nước ASEAN là Thái Lan, Việt Nam, Philippines, Indonesia,
Malaysia và Singapore sẽ tăng trung bình 6,1% so với cùng kỳ năm trước, đạt khoảng 74,9 triệu tấn trong năm nay. Đặc
biệt, riêng Việt Nam và Indonesia sẽ phục hồi hoặc có thể tăng mạnh so với sản lượng thép trước đại dịch. Nhu cầu về
thép của 6 nước thuộc khối ASEAN này đạt khoảng 70,6 triệu tấn vào năm ngoái, giảm 6,7 triệu tấn so với mức tiêu thụ
80,3 triệu tấn vào năm 2019.
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THÉP
* Theo Seasi, kể từ năm 2021, nhu cầu về thép sẽ tăng trưởng tốt trở lại khi các
nước tại khu vực Đông Nam Á hầu hết đều thúc đẩy đầu tư công trong lĩnh vực
cơ sở hạ tầng, trong bối cảnh hầu hết các nước này đặt mục tiêu tiêm chủng cho
phần lớn dân số để đạt miễn dịch cộng đồng sớm nhất đến quý đầu năm sau. Mặc
dù triển vọng khá tốt, tuy nhiên nghiên cứu của Seaisi mới chỉ bám sát vào nhu
cầu trong nửa đầu năm, trong khi đó, tình hình dịch bệnh bùng phát trở lại cùng
các vấn đề liên quan đến nguyên liệu thô và logistics có thể ảnh hưởng đến con
số tăng trưởng này trong nửa cuối năm nay.
* Giá quặng sắt những ngày cuối tháng 6 vẫn tăng khá tốt, vượt qua ngưỡng 220
USD/tấn khi nguồn cung quặng sắt cho hoạt động sản xuất thép ở Trung Quốc
giảm mạnh vào cuối quý II. Sản lượng thép thô toàn cầu tăng vọt kể từ tháng 5 ở
các nước sản xuất lớn như Ấn Độ, Nhật Bản, Mỹ,… trong đó sản lượng từ Trung
Quốc tăng đột biến và đạt mức cao nhất mọi thời đại vào tháng 5 vừa qua. Theo
báo cáo mới nhất từ Hiệp hội thép thế giới (WSA), sản lượng thép thô tại 64 quốc
gia sản xuất thép lớn nhất đạt hơn 174 triệu tấn vào tháng 5, tăng 16,5% so với
cùng kỳ năm trước.
Do nhu cầu trong nước vẫn chưa hạ nhiệt, sản lượng thép của Trung Quốc đạt
gần 100 triệu tấn vào tháng 5 vừa qua, chiếm hơn một nửa sản lượng thép toàn
cầu, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước và là mức sản lượng thép theo tháng cao
nhất kể từ trước đến nay. Mặc dù bị kiểm soát hoạt động sản xuất nghiêm ngặt
nhằm giảm mức phát thải, tuy nhiên nhu cầu trong nước ở mức cao khiến các nhà
máy thép duy trì công suất ổn định trong 5 tháng đầu năm.
Ngoài ra, các quốc gia khác cũng cho thấy bức tranh tăng trưởng về sản lượng
thép thô vô cùng khả quan sau năm 2020. Cụ thể, sản lượng thép tháng 5 của
Ấn Độ là 9,2 triệu tấn (tăng 47%), Nhật Bản là 8,4 triệu tấn (tăng 42%), Mỹ là 7,2
triệu tấn (tăng 48%), Đức là 3,5 triệu tấn (tăng 36%) và Trung Đông là 3,7 triệu
tấn (tăng 17%).
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