
KHỐI THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
Lầu 2, Tòa nhà 2/20 Cao Thắng, Q 3

Nhu cầu về quặng sắt tại Trung Quốc rất lớn trong nửa đầu năm 2021
 Theo số liệu từ Hải quan Trung Quốc, trong tháng 3 vừa qua, nước này đã nhập khẩu hơn 102 triệu tấn quặng 

sắt, gần 20% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, tính đến hết quý I, Trung Quốc đã nhập khẩu gần 283,5 triệu 
tấn nguyên liệu quặng sắt để sản xuất thép, tăng 8% so với quý I/2020. Trong khi đó, nước này cũng đã xuất 
khẩu khoảng 7,5 triệu tấn sắt thép các loại trong tháng cuối quý, tăng 16,4%. Giá quặng sắt kỳ hạn của nước 
này tăng nhanh lên mức cao nhất trong vòng nửa năm trở lại đây khi nhu cầu về sắt thép trong nước ở mức lớn, 
song nguồn cung có thể bị thắt chặt trong giai đoạn nửa đầu năm 2021 khi nước này đẩy mạnh việc giảm sản 
xuất nhằm hạn chế lượng khí thải carbon ra môi trường. Trung Quốc cũng đang tăng cường kiểm soát thị trường 
nguyên liệu thô nhằm hạn chế chi phí cho các doanh nghiệp trong nước khi tình hình giá hàng hóa thế giới liên 
tục tăng cao. Giá quặng sắt kỳ hạn trên Sàn giao dịch Đại Liên vào hôm qua đã vượt ngưỡng 1.022,5 CNY/tấn 
(~156,6 USD/tấn). Trong khi đó, giá quặng sắt giao ngay thế giới đã vượt qua mốc 175,5 USD/tấn trong tuần này. 

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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NĂNG LƯỢNG
*  Trong giai đoạn 10 năm từ 2020 - 2030, sản lượng điện tái tạo ở Việt Nam 
được kỳ vọng sẽ tăng tỷ trọng từ 5,1% (trên tổng sản lượng điện của cả nước) 
lên con số 17,4% đến năm 2030. Tuy nhiên, sản lượng điện từ than sẽ vẫn 
là nguồn năng lượng đứng đầu, với sản lượng khoảng 177,7 TWh vào năm 
2030, chiếm gần 40% tổng sản lượng điện của cả nước, theo một báo cáo 
đến từ Global Data. Theo đó, đến cuối thập kỷ này, mức tiêu thụ điện của 
Việt Nam sẽ tăng từ 217,1TWh vào năm 2020 lên 361,5TWh vào năm 2030.
Trong năm vừa qua, tổng sản lượng điện của nước ta đạt mức 241,1TWh, 
trong đó 104,9TWh (hay 43,5%) được lấy từ các nhà máy nhiệt điện than. 
Trong vòng 5 năm qua, Việt Nam đã dần chuyển qua nhập khẩu ròng than. 
Trong nửa đầu năm 2020, Việt Nam đã tăng đến 50% lượng than nhập khẩu 
so với cùng kỳ năm trước.
  Mặc dù có rất nhiều đề xuất và dự án để hạn chế quy mô sản xuất than 

nhiệt điện do các vấn đề về ô nhiễm môi trường, đặc biệt, đã có nhiều nhà 
đầu tư FDI đề xuất hạn chế nhiệt điện than, tuy nhiên để có thể thay đổi 
quy mô của hoạt động sản xuất điện này bằng các phương thức khác giảm 
ô nhiễm hơn vẫn cần có thời gian lâu dài. Vào tháng 3 vừa qua, Tập đoàn 
Mitsubishi của Nhật Bản tuyên bố rút khỏi một kế hoạch phát triển nhà 
máy nhiệt điện than 2GW do lo ngại về tác động khí hậu trong thời điểm 
hiện nay.
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