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Giá quặng sắt tiếp tục tăng trở lại trong tuần này nhờ các thông tin về sản lượng thép của Trung Quốc
 Sau khi giảm nhẹ vào cuối tuần trước từ mức giá cao nhất mọi thời đại 229,5 USD/tấn do những lo ngại của thị 

trường về nhu cầu thép xây dựng vào mùa hè này sẽ giảm, giá quặng sắt bắt đầu tăng dần trở lại trong 3 ngày 
đầu tuần vừa qua khi thông tin về sản lượng thép thô tháng 4 của Trung Quốc đạt mức kỷ lục được công bố. 
Theo đó, trong tháng 4/2021, Trung Quốc đã sản xuất 97,9 triệu tấn thép thô, đạt kỷ lục về sản lượng thép hàng 
tháng. Tính đến hết tháng 4, sản lượng của nước này đã đạt trên 375 triệu tấn, tăng 16% so với cùng kỳ năm 
trước. Giá quặng sắt hiện đang tăng và giao dịch quanh mức 216,5 USD/tấn. Các chuyên gia của nước này cho 
rằng, hoạt động sản xuất thép của Trung Quốc đang được mở rộng do nhu cầu nội địa tăng cao, trong khi đó 
nguồn cung quặng sắt vẫn đang còn hạn chế sẽ khiến giá quặng sắt duy trì ở mức cao đến hết quý II và có thể 
biến động mạnh về giá sau đó. 

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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THỦY SẢN
*  Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), ngành thủy 
sản bắt đầu vào mùa xuất khẩu với ước tính giá trị xuất khẩu sẽ đạt hơn 2,1 tỷ USD 
trong quý II, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, dự báo xuất khẩu tôm 
đạt 980 triệu USD, tăng 10%, xuất khẩu cá tra và hải sản khác tăng lần lượt 7% và 
9,6% lên mức 712 triệu USD và 816 triệu USD. Các doanh nghiệp trong ngành đã 
có sự thích ứng đối với những thay đổi do đại dịch gây ra, đồng thời tận dụng tối 
đa các lợi thế về thương mại từ các hiệp định thương mại tư do để thúc đẩy xuất 
khẩu từ tháng 3 đến nay. Tính đến hết tháng 4, Việt Nam đã xuất khẩu gần 2,5 
tỷ USD hàng thủy sản, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, Mỹ vẫn là 
điểm đến số một của hàng thủy sản trong nước với giá trị xuất khẩu khoảng 149 
triệu USD, tăng 64%, theo sau đó là Nhật Bản (122,3 triệu USD) và Trung Quốc 
(92,2 triệu USD). 
*  Bộ Nông Nghiệp Mỹ (USDA) mới đây đã công bố hoạt động trong kế hoạch hỗ 
trợ các công ty thủy sản phục hồi sau Covid-19 bằng việc chào mua các hợp đồng 
thủy sản trị giá 70,9 triệu USD. Theo đó, kế hoạch này sẽ bao gồm việc chào mua 
25,0 triệu USD tôm tự nhiên từ Vịnh Mexico và Bờ biển Nam Đại Tây Dương; 20,0 
triệu USD cá minh thái Alaska; 9,0 triệu USD philê cá tuyết Thái Bình Dương; 8,9 
triệu USD cá hồi mắt đỏ; 4 triệu USD tôm hồng Thái Bình Dương và 4 triệu USD 
phi lê cá vược Thái Bình Dương. Chương trình này được đưa ra nhằm giải quyết 
tình trạng nguồn hàng thủy sản tồn kho lớn tại nhiều khu vực do ảnh hưởng bởi 
Covid-19 và tình trạng tắc nghẽn vận tải biển hồi đầu năm. 
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