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Giá quặng sắt giảm xuống dưới mức 100 USD/tấn do áp lực từ ngành công nghiệp thép Trung Quốc
 Giá quặng sắt thế giới giảm liên tiếp trong 2 tuần gần đây và đã xuống dưới mức 100 USD/tấn, mức thấp nhất 

trong gần 1 năm trở lại đây. Nguyên nhân giá quặng sắt giảm mạnh chủ yếu do áp lực đến từ ngành công nghiệp 
thép ở Trung Quốc khi Chính phủ nước này ngày càng thắt chặt các biện pháp kiểm soát lượng khí thải carbon, 
cũng như nhu cầu về thép không ổn định trong giai đoạn này. Tăng trưởng trong việc phục hồi kinh tế ở Trung 
Quốc được nhận định là đang chậm lại, trong khi chi phí sản xuất thép đang ở mức rất cao do thiếu điện, khiến 
sản lượng thép thô giảm trong những tháng gần đây. Dữ liệu chính thức cho thấy sản lượng thép thô của Trung 
Quốc vào tháng 9 giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2017 và dự báo có thể còn giảm mạnh hơn vào tháng 10. 

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
* Ngành thép thế giới và khu vực châu Á đều đang theo dõi sát sao những 
dữ liệu đến từ Trung Quốc trong giai đoạn cuối năm nay. Giá thép và quặng 
sắt tại nước này đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng gần 1 năm trở lại 
đây, kéo theo sự sụt giảm trên nhiều sàn giao dịch hàng hóa nước ngoài do 
nguyên nhân thị trường lo ngại nhu cầu về thép của Trung Quốc sẽ giảm 
vào những tháng cuối năm, trong khi nguồn cung quặng sắt đang rất dồi 
dào. Trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên, giá quặng sắt tương lai tháng 
1/2022 có thời điểm đã giảm xuống chỉ còn giao dịch khoảng 565,5 CNY/
tấn (~88,3 USD/tấn) vào ngày 2/11 vừa qua, mức thấp nhất kể từ tháng 
4/2020. Trong khi đó, dữ liệu chính thức về quặng sắt tồn kho của Trung 
Quốc đã tăng lên đáng kể kể từ tháng 7 đến nay trong bối cảnh Chính phủ 
Trung Quốc yêu cầu cắt giảm sản lượng thép để đáp ứng hạn ngạch sản 
xuất thép năm nay. Từ những số liệu tính đến hết tháng 10, thị trường quặng 
sắt ở Trung Quốc được cho là khá u ám và sẽ chỉ giao dịch xoay quanh mức 
giá 100 USD/tấn trong 2 tháng tới.
*  Nhiều nhà sản xuất thép tại Tỉnh Hà Bắc - Trung Quốc cho rằng thị 
trường thép thế giới lẫn trong nước sẽ không còn nhiều triển vọng lạc quan 
vào thời điểm cuối năm. Thêm vào đó là mùa đông sắp đến, hoạt động xây 
dựng cũng sẽ đình trệ, càng gây thêm áp lực về sụt giảm nhu cầu thép. Các 
doanh nghiệp cũng đã ghi nhận tất cả những yếu tố hiện hữu đều gây áp 
lực làm giảm giá thép và giá quặng sắt trong quý cuối năm, bao gồm tình 
trạng thiếu điện sản xuất, thời tiết chuyển lạnh, yêu cầu cắt giảm phát thải 
khí carbon và cả những chính sách thắt chặt hoạt động tín dụng ở Trung 
Quốc hiện nay. 
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