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Thị trường hàng hóa và vận tải biển của châu Á năm 2021 sôi động nhất kể từ trước đến nay
 Theo các chuyên gia đến từ Bloomberg, xu hướng tăng phát (reflation) đang nóng hơn bao giờ hết tại khu vực 

châu Á. Hoạt động gia tăng sản xuất và kích thích tiêu dùng được thúc đẩy trong năm nay sau thời gian chống 
chọi với đại dịch Covid-19 đã khiến cho nhu cầu về hàng hóa và vận tải, đặc biệt là nguyên liệu thô tăng trưởng 
mạnh mẽ. Điều này cũng đã thể hiện qua giá trị cổ phiếu của nhiều doanh nghiệp lớn, phải kể đến cổ phiếu của 
Cosco Shipping Holdings, hãng tàu container lớn nhất Trung Quốc, đã tăng 75%, hay Philex Mining, tập đoàn 
dầu khí của Philippines tăng hơn 40%, trong khi nhà sản xuất thép lớn nhất Việt Nam là Tập đoàn Hòa Phát 
cũng tăng 74% trong năm. Được cho là tín hiệu sôi động nhất kể từ trước đến nay, thị trường hàng hóa tại châu 
Á đang được hưởng lợi nhiều nhất khi nhiều loại mặt hàng và năng lượng đều tăng giá so với cùng kỳ năm trước, 
đi cùng với việc xuất khẩu mạnh mẽ hơn bao giờ hết, điển hình như tốc độ tăng trưởng về xuất khẩu của Hàn 
Quốc đạt mức cao nhất kể từ năm 1988 đến nay trong tháng 5 vừa qua.

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
*  Theo Viện gang thép Đông Nam Á (SEAISI), nhu cầu về sắt thép phế liệu 
của các nước Đông Nam Á vào năm nay ở mức rất cao khi hoạt động sản 
xuất đạt tăng trưởng kỷ lục về công suất so với cùng kỳ năm trước. Vào cuối 
tháng 5 vừa qua, giá phế liệu sắt thép trong khu vực giảm mạnh sau đợt 
tăng giá kéo dài đến gần 30 tuần liên tiếp do nhiều lo ngại về sự phụ thuộc 
vào nhu cầu nhập khẩu từ Trung Quốc giảm trong tháng cuối quý II. Theo 
S&P Platts, giá nhập khẩu phế liệu sắt thép loại H3 từ Nhật Bản về Việt 
Nam ở mức khoảng 454 - 458 USD/tấn.
* Tập đoàn Hòa Phát mới đây đã công bố doanh số bán thép trong tháng 
5 lên đến 695 nghìn tấn, trong đó bao gồm khoảng 324 nghìn tấn thép xây 
dựng và 225 nghìn tấn thép cuộc cán nóng (HRC). Cũng trong tháng 5 vừa 
qua, tổng sản lượng thép mạ của Hòa Phát đạt 30 nghìn tấn, tăng 2,8 lần so 
với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu chiếm đến 65%. Đồng thời, công 
ty này cũng đang hạn chế xuất khẩu phôi thép vuông để tăng cường cung 
cấp cho thị trường nội địa với lượng phôi thép xuất khẩu khoảng 52 nghìn 
tấn. Nhu vậy, tính đến hết tháng 5 năm nay, Hòa Phát đã sản xuất gần 3,4 
triệu tấn thép thô, tăng 57% so với cùng kỳ năm trước. Mục tiêu năm 2021 
của Hòa Phát là sản xuất khoảng 2,7 triệu tấn thép HRC, 920 nghìn tấn ống 
thép, 300 nghìn tấn tôn mạ và 5 triệu tấn thép xây dựng và phôi thép.

Nguồn: TCTK, Bloomberg, Reuters, Vietdata, các Hiệp hội ngành nghề trong và ngoài nước ...


