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 Fitch Solutions hạ dự báo giá quặng sắt trung bình năm nay và năm 2022 
  Công ty nghiên cứu tài chính Fitch Solutions mới đây đã hạ dự báo giá quặng sắt trung bình trong năm nay xuống chỉ 

còn 155 USD/tấn thay vì mức 170 USD/tấn như các dự báo trước đó. Ngoài ra, giá quặng sắt trung bình năm sau cũng sẽ 
ở mức khoảng 90 USD/tấn thay vì dự báo 130 USD/tấn trước đó. Nguyên nhân của việc hạ mức dự báo này xuất phát từ 
việc giá quặng sắt sẽ tiếp tục chịu áp lực từ nguồn cung tăng mạnh nhưng nhu cầu sẽ chậm lại vào năm sau. Giá quặng 
thế giới đã giảm sâu xuống dưới mức 85 USD/tấn vào đầu tháng 11, mức thấp nhất kể từ tháng 5/2020 khi Trung Quốc 
tiếp tục thắt chặt các chính sách giảm sản lượng thép trước thềm Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh diễn ra đầu năm sau.

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
* Sự phục hồi hình chữ V của Trung Quốc sau đại dịch đã khiến cho nhu cầu về 
thép và quặng sắt ở nước này đạt đỉnh vào nửa đầu năm nay, đặc biệt là mùa cao 
điểm xây dựng ở Trung Quốc vào tháng 5 và tháng 6. Tuy nhiên, nhiều nguyên 
nhân như chính sách giảm phát thải khí carbon, khủng hoảng năng lượng và 
khủng hoảng từ thị trường bất động sản đã khiến cho sản lượng thép sụt giảm 
nghiêm trọng. Trong khi đó, nguồn cung quặng sắt từ Úc và Brazil đang tăng 
nhanh. Mỏ quặng sắt Vale ở Brazil đã đạt mục tiêu khai thác quặng sắt trong năm 
nay từ 315 - 335 triệu tấn và duy trì công suất ổn định từ 330 triệu tấn mỗi năm. 
Fitch Solutions ước tính năng lực khai thác của Vale sẽ còn tăng lên đến 400 triệu 
tấn vào cuối năm 2022 và 450 triệu tấn vào năm 2023, điều này càng làm thị 
trường lo ngại về dư thừa nguồn cung quặng sắt trong vòng 5 năm tới. 
* Theo Fastmarkets, nhu cầu về thép cuộn cán nóng (HRC) nội địa Việt Nam đang 
ở mức thấp khiến cho các nhà xuất khẩu thép ở Indonesia phải tạm ngừng xuất 
khẩu HRC sang nước ta. Nhu cầu tại thị trường Việt Nam không cao mặc dù đã 
ghi nhận dấu hiệu phục hồi so với thời điểm 2 quý trước, cùng với nguồn cung 
HRC từ các doanh nghiệp trong nước vẫn khá ổn định khiến các doanh nghiệp 
Indonesia phải chuyển hướng chào bán sang các quốc gia lân cận khác trong 
những tháng cuối năm nay. 
*  Hiệp hội Thép Việt Nam đưa tin, giá HRC xuất khẩu của Trung Quốc tiếp tục 
giảm vào đầu tháng do áp lực từ thị trường nội địa cùng với sự sụt giảm của giá bán 
kỳ hạn. Các nhà cung cấp HRC của Trung Quốc đã chào bán cho doanh nghiệp 
Việt Nam với mức giá khoảng 905 - 910 USD/tấn CFR (loại thép SS400) và mức 
giá 910 - 920 USD/tấn CFR (với loại théo SAE 1006), tuy nhiên phía doanh nghiệp 
Việt Nam cũng khá thận trọng khi nhập khẩu thép trong giai đoạn cuối năm nay.

Nguồn: TCTK, Bloomberg, Reuters, Vietdata, các Hiệp hội ngành nghề trong và ngoài nước ...


