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Nhập khẩu quặng sắt của Trung Quốc trong tháng 11 đạt mức cao nhất trong vòng 16 tháng
 Số liệu mới nhất của Hải Quan Trung Quốc được công bố trong ngày hôm qua cho thấy, nhập khẩu quặng sắt của nước 

này trong tháng 11 vừa qua đạt mức cao nhất kể từ tháng 7/2020 ngay cả khi thị trường thép trong nước tiếp tục giảm nhu 
cầu, tiêu thụ thép khá chậm chạp trong nhiều tháng trở lại đây. Dữ liệu Hải quan cho thấy, Trung Quốc đã nhập gần 105 
triệu tấn quặng sắt trong tháng 11, tăng 92 triệu tấn so với tháng 10 trước đó (tăng 14,6%) cũng như tăng 6,9% so với cùng 
kỳ tháng 11/2020. Mức nhập khẩu tăng vọt này chủ yếu là nhập khẩu quặng sắt từ Úc và Brazil khi giá quặng sắt thế giới 
giảm nhiệt trong nửa cuối năm nay.

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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   TIÊU ĐIỂM TRONG NGÀY

THÉP
*  Giá quặng sắt thế giới ngày hôm qua tăng vọt sau khi thị trường đón nhận thông 
tin nhập khẩu quặng sắt của Trung Quốc ghi nhận khối lượng cao nhất trong vòng 
gần một năm rưỡi trở lại đây. Theo đó, giá quặng sắt thế giới có thời điểm tăng 
mạnh vượt mốc 110 USD/tấn và hiện đang giao dịch quanh mức 105 - 107 USD/
tấn. Mặc dù nhu cầu thép trong nước được cho là khá thấp trong nhiều tháng, 
song Trung Quốc có thể đang gia tăng tích trữ quặng sắt khi mặt bằng giá đang 
ở mức thấp. Như vậy, tích lũy 11 tháng năm nay, Trung Quốc đã nhập khẩu 1,04 
tỷ tấn quặng sắt, giảm nhẹ 3,2% so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên giá trị nhập 
khẩu đạt 254 tỷ USD, tăng 32% so với cùng kỳ do giá bắt đầu tăng vọt trong nửa 
đầu năm nay và đạt mức đỉnh mọi thời đại vào giữa tháng 5 (trên 230 USD/tấn).
*  Thị trường thép Việt Nam đang ghi nhận khoảng thời gian khá trầm lắng do 
những lo ngại về dịch bệnh, ảnh hưởng đến nhiều hoạt động sản xuất và xây dựng 
trong nước. Trong khi đó, xuất khẩu thép trong năm nay vẫn rất ấn tượng khi ghi 
nhận mức tăng trưởng gần 130% trong 11 tháng năm nay, vượt mức 10,8 tỷ USD. 
Theo hiệp hội Thép Việt Nam, lần đầu tiên trong năm nay, giá trị xuất khẩu thép 
vượt con số 10 tỷ USD, là mặt hàng thứ 7 có giá trị xuất khẩu cao nhất của nước ta 
tính đến thời điểm hiện tại. Ngược lại, nhập khẩu thép cũng tăng mạnh, chủ yếu 
là giai đoạn đầu năm, với giá trị khoảng 10,5 tỷ USD, nhập khẩu thép phế liệu đạt 
khoảng 2,45 tỷ USD. 
  Doanh nghiệp xuất khẩu thép lớn nhất của nước ta là Tập đoàn Hòa Phát ghi 

nhận sản lượng thép trong tháng 11 khoảng 765 nghìn tấn, trong đó có 271 nghìn 
tấn thép xây dựng và 206 nghìn tấn thép cuộn cán nóng. Tích lũy 11 tháng năm 
nay, doanh nghiệp này đã sản xuất 8 triệu tấn thép, tăng 33% so với cùng kỳ năm 
trước. Hiệp hội Thép cho biết xuất khẩu thép dự kiến sẽ tăng trở lại trong tháng 12 
và tháng 1 tới do nhu cầu toàn cầu tăng và tình trạng thiếu hụt thép tạm thời tại 
Trung Quốc trong thời điểm này. 
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