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Hòa Phát trở thành đối tác thương mại Việt Nam lớn nhất với Úc trong năm 2020
 Trong năm 2020, ngành thép Việt Nam đã ghi nhận tăng trưởng vượt trội về xuất khẩu, chủ yếu là xuất khẩu phôi thép 

sang Trung Quốc. Ở chiều ngược lại, Hòa Phát - đại diện của ngành thép nước ta cũng được ghi nhận là đối tác lớn nhất 
trong hoạt động thương mại song phương Úc - Việt Nam. Số liệu thống kê cho thấy trong năm 2020, Việt Nam đã nhập 
khẩu gần 4,7 tỷ USD hàng hóa từ Úc, trong đó 16% giá trị nhập khẩu này đến từ Tập đoàn Hòa Phát. Doanh nghiệp này 
đã nhập khẩu gần 2 tỷ USD máy móc, thiết bị và nguyên vật liệu sản xuất, trong đó 35% đến từ Úc (trị giá khoảng 700 
triệu USD). Lượng quặng sắt nhập khẩu từ Úc vào khoảng 791 triệu USD, đặc biệt số liệu nhập khẩu 11 tháng đầu năm 
cho thấy, lượng mua quặng sắt của Hòa Phát đã tăng 19 lần so với cùng kỳ năm 2019. Năm 2021, Hòa Phát dự kiến có kế 
hoạch nhập khẩu khoảng 4 triệu tấn quặng sắt và 3,5 triệu tấn than từ nước 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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THÉP
*  Các nhà sản xuất thép ở Trung Quốc vẫn rất lạc quan vào nhu cầu sắt thép 
trong năm nay, dù còn nhiều lo ngại khi giá quặng sắt vẫn đang giữ ở mức cao. 
Giá quặng sắt thế giới vượt qua mức 150 USD/tấn và có thời điểm vượt trên 178 
USD/tấn trong tháng 2 vừa qua. Các nhà sản xuất thép Trung Quốc cho biết nhu 
cầu thép ở nước này sẽ tiếp tục tăng trong năm nay trong bối cảnh nhiều dự án 
đầu tư hạ tầng đang được triển khai, đồng thời các kế hoạch dài hạn nhằm hạn 
chế phát thải carbon có thể triển khai chậm hơn dự kiến. Nước này đã ban hành 
các quy định nhằm giảm lượng khí thải carbon dioxide ít nhất 65% lượng phát 
thải từ quá trình khai thác quặng sắt đến năm 2030. Nhu cầu đối với các sản 
phẩm thép vẫn tăng mạnh so với năm 2020 bùng nổ, nhưng các loại vật liệu xây 
dựng có thể bị giảm bớt. Lĩnh vực công nghiệp nặng khác - đặc biệt là ô tô, thiết 
bị gia dụng và thiết bị sản xuất dự kiến tiếp tục thúc đẩy nhu cầu thép.
*  Giá quặng sắt thế giới trong những ngày đầu tháng 3 có thời điểm đã giảm 
khoảng 22 USD/tấn so với mức giá cao nhất 178 USD/tấn vào cuối tháng 2 trước 
đó khi khu vực Đường Sơn - Hà Bắc bắt đầu hạn chế sản xuất do các yêu cầu của 
Chính phủ Trung Quốc nhằm giảm lượng phát thải. Việc kiểm soát ô nhiễm môi 
trường trực tiếp thông qua sản lượng khai thác quặng sắt đã được triển khai ngay 
từ tháng 2 vừa qua. Mặc dù nhu cầu quặng sắt tại Trung Quốc vẫn còn rất cao, 
song có thể giảm dần từ nửa cuối năm, ảnh hưởng trực tiếp đến lượng quặng sắt 
nhập khẩu từ Úc. Trong hai tháng đầu năm, Trung Quốc đã nhập khẩu hơn 181,5 
triệu tấn quặng sắt, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước với mức giá nhập khẩu 
trung bình khoảng 144,5 USD/tấn.
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