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Việc mở lại đường bay Việt Nam - Nhật Bản với kế hoạch “bong bóng du lịch” không đạt kết quả như kỳ vọng
  Việc mở lại đường bay Việt Nam và Nhật Bản phục vụ cho chuyên gia, người đi công tác trong thời hạn ngắn giữa hai 

nước trong vòng 5 tháng vừa qua không tạo được sức hút như kỳ vọng khi những du khách đến từ Nhật Bản phải tuân thủ 
các quy định về phòng chống dịch vô cùng nghiêm ngặt khi đặt chân đến nước ta. Bắt đầu từ tháng 11 năm ngoái, nhằm 
mục đích cho phép các kỹ sư, giám đốc điều hành, chuyên gia Nhật Bản được đến Việt Nam công tác, kế hoạch “bong 
bóng du lịch” này được kỳ vọng tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài được đến Việt Nam làm việc trở lại, trong 
bối cảnh Nhật Bản là quốc gia có nguồn vốn FDI vào Việt Nam đứng thứ hai chỉ sau Hàn Quốc. Tuy nhiên, các quy định 
về hồ sơ và thời gian xử lý khá dài khiến cho kế hoạch này không đạt như kỳ vọng, lượng khách Nhật Bản đến Việt Nam 
vẫn giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước. 

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 thép châu Á đang được dự báo sẽ đón một cơn sóng mới, đẩy giá thép lên cao 
trong quý II và quý III tới đây. Thông tin về việc cắt giảm mức hoàn thuế từ 13% xuống 
còn 9% đối với tất cả các sản phẩm thép xuất khẩu, trong đó có sản phẩm thép cuộn 
cán nóng (HRC) từ Trung Quốc đã nổi lên từ cuối năm ngoái được thị trường dự báo 
sẽ làm giá thép xuất khẩu từ nước này tăng thêm khoảng 20 - 30 USD/tấn kể từ ngày 
01/4 tới đây. Theo Metalbulletin.com đưa tin, giá thép HRC xuất khẩu sang Bắc Âu 
đang ở mức 908 - 943 USD/tấn (770 - 800 EUR/tấn), trong khi Việt Nam đang nhập 
khẩu thép Trung Quốc với giá khoảng 805 USD/tấn.
* Một nguồn tin đến từ Fastmarkets cho thấy sản lượng thép cuộn cán nóng tại thủ 
phủ thép Đường Sơn - Trung Quốc đã giảm khoảng 30% trong vài tuần vừa qua sau 
yêu cầu giảm sản lượng từ Chính phủ nước này đến hết năm nay. Giá HRC nội địa đã 
tăng khoảng 140 - 150 CNY/tấn (21 - 23 USD/tấn) sau khi thị trường nhận định nguồn 
cung sẽ hạn chế trong thời gian tới. Giá phôi thép tại Đường Sơn hiện vào khoảng 
4.780 CNY/tấn (728 USD/tấn), tăng 510 CNY/tấn (78 USD/tấn) so với thời điểm đầu 
tháng 3 vừa qua. Mức giá này còn được dự báo sẽ tăng mạnh hơn trong 1 - 2 tháng 
tới khi những trận mưa trái mùa ở Brazil đang làm ảnh hưởng đến sản lượng khai thác 
quặng sắt, trong bối cảnh nhu cầu về quặng sắt cũng tăng cao ở châu Âu, Nhật Bản 
và Hàn Quốc khiến nguồn cung quặng sắt cho thị trường Trung Quốc càng bị thắt 
chặt hơn nữa.
* Giá thép xuất khẩu toàn cầu sẽ còn tiếp tục phải chịu thêm áp lực đến từ việc giá 
cước vận tải tăng cao. Một báo cáo cho biết hiện giá vận chuyển 1 tấn thép HRC từ 
Hàn Quốc sang khu vực Đông Nam Á đang ở mức khoảng 60 - 80 USD/tấn, khiến giá 
xuất khẩu sang khu vực này có thể vào khoảng 860 - 880 USD/tấn. Ảnh hưởng từ việc 
tắc nghẽn tại Kênh đào Suez trong tuần vừa qua có thể sẽ vẫn còn dai dẳng khiến giá 
cước vận tải hàng hóa nói chung sẽ tăng cao hơn trong hai quý tới đây.
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