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Tập đoàn Hòa Phát mua lại mỏ quặng sắt tại Úc và cơ hội làm chủ nguồn cung cho ngành thép Việt Nam
 Vào hôm qua, nhà sản xuất thép hàng đầu của Việt Nam là Tập đoàn Hòa Phát đã ra thông báo về việc công ty đã 

mua lại thành công mỏ quặng sắt Roper Valley của Úc, đánh dấu bước đầu về việc làm chủ nguồn cung của mình tại 
nhà sản xuất quặng sắt lớn nhất thế giới. Mỏ quặng này ước tính sẽ khai thác khoảng 4 triệu tấn quặng mỗi năm trên 
trữ lượng tổng cộng 320 triệu tấn của mình. Từ thành công này, Hòa Phát cũng cho biết rằng sẽ tiếp tục đàm phán để 
mua lại thêm các mỏ than luyện cốc và nhiều khu vực khai thác quặng sắt hơn để đáp ứng ít nhất 50% nhu cầu của 
mình mỗi năm, tương đương khoảng 10 triệu tấn thép thành phẩm. Trong năm 2020 vừa qua, ngành thép Việt Nam 
đã nhập khẩu hơn 19 triệu tấn quặng và các loại khoáng sản khác với trị giá khoảng 1,9 tỷ USD, trong đó nhập khẩu 
từ Úc hơn 7,5 triệu tấn với trị giá nhập khẩu khoảng 791 triệu USD. 

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
*  S&P Platts cho biết, trong năm 2021 này, nhu cầu về thép tại Trung Quốc 
sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên đà tăng này 
không xuất phát từ nhu cầu thép trong hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng. Lý 
giải cho nguyên nhân này, nhiều chuyên gia nhận định do nhiều nguyên nhân 
khách quan mà chủ yếu vẫn là việc Chính phủ nước này sẽ thắt chặt chi tiêu 
tài khóa nhằm hạn chế và khắc phục tình trạng suy thoái kinh tế tiềm ẩn trong 
năm nay. Bộ Tài Chính Trung Quốc gần đây công bố mức chi tiêu tài khóa cho 
hoạt động giao thông vận tải của nước này trong 4 tháng đầu năm đã giảm 
11% so với cùng kỳ năm 2020. Cùng với nhu cầu xây dựng được dự báo chậm 
lại trong suốt quý II có khả năng sẽ tiếp tục gây áp lực làm giảm giá thép kể từ 
giữa tháng 5 trước đó. Chiếm 20% tổng lượng thép tiêu thụ của cả nước, lĩnh 
vực cơ sở hạ tầng của Trung Quốc sẽ khó ảnh hưởng đến sự gia tăng về nhu 
cầu thép của nước này trong năm nay, thay vào đó là các ngành trọng yếu khác 
như cơ khí chế tạo, máy móc, ngành công nghiệp ô tô…
*  Giá quặng sắt đang quay trở lại xu hướng tăng sau khi đã điều chỉnh giảm 
từ mức cao nhất mọi thời đại (233 USD/tấn) trong 2 tuần vừa qua. Trung Quốc 
hiện đang đưa ra nhiều biện pháp để hạn chế sự phụ thuộc của mình vào 
nguồn cung quặng sắt từ Úc khi nước này nhập khẩu đến 60% quặng sắt của 
Úc mỗi năm. Hiện nay, các chuyên gia cho rằng, Úc vẫn đang khá kiên nhẫn 
để đàm phán với Trung Quốc nhằm giúp cải thiện thương mại song phương. 
Trong tháng 4, kim ngạch xuất khẩu của Úc sang Trung Quốc ghi nhận tăng 
trưởng dương trở lại, đạt khoảng 14,9 tỷ USD, tăng 49% so với cùng kỳ năm 
trước. 
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