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TIÊU ĐIỂM TRONG NGÀY
Thép xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ bị điều tra chống bán phá giá
Vào tuần trước, Bộ thương mại Mỹ thông báo đã nhận được đơn yêu cầu điều tra chống bán phá giá đối với thép nhập
khẩu từ Việt Nam. Doanh nghiệp gửi đơn điều tra là Steel Dynamics, Inc. Theo đơn yêu cầu của doanh nghiệp này, sau khi
Mỹ điều tra và áp thuế chống bán phá giá với thép cán nguội và thép cán nóng từ Nhật Bản năm 2015, lượng nhập khẩu
các loại thép này từ Nhật Bản vào Mỹ giảm đáng kể, trong khi đó nhập khẩu từ Việt Nam lại gia tăng nhanh chóng. Do
đó doanh nghiệp này cáo buộc Việt Nam đã nhập khẩu thép từ Nhật Bản nhằm mục đích sản xuất và chuyển đổi thành
thép chống ăn mòn có xuất xứ từ Việt Nam để không bị áp một số loại thuế quan như thuế chống bán phá giá. Hiện tại,
Mỹ đang duy trì mức thuế chống bán phá giá với thép cán nguội nhập khẩu từ Nhật Bản là 71,35% và thép cuộn cán
nóng là 26,81%.
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THÉP
* Một vụ kiện tương tự về thép Việt Nam bị điều tra lẩn tránh thuế chống bán
phá giá khi xuất khẩu vào thị trường Mỹ là vào năm 2018, Mỹ cũng đã từng điều
tra chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá với thép chống ăn mòn nhập khẩu
từ Việt Nam do nghi ngờ lẩn tránh thuế từ Trung Quốc, Đài Loan và Hàn Quốc
và đều ra kết luận cuối cùng là ghi nhận có sự lẩn tránh thuế và mức thuế bị áp
dụng là mức thuế hiện đang áp dụng với nước xuất khẩu tương đương (Đài Loan,
Trung Quốc, Hàn Quốc).
* Nhập khẩu thép của Mỹ giảm 17% trong tháng 10 vừa qua so với tháng 9 và
nhiều tháng trước đó, tuy nhiên tính đến hết tháng 10, tổng khối lượng nhập khẩu
thép của Mỹ vẫn ghi nhận tăng trưởng 45% so với cùng kỳ năm 2020. Trong tháng
10, lượng thép nhập khẩu của Mỹ lớn nhất từ Hàn Quốc (203 nghìn tấn, giảm
32%), Thổ Nhĩ Kỳ (149 nghìn tấn, tăng 26%) và Việt Nam (110 nghìn tấn, tăng 41%).
Đại dịch đã khiến cho nhu cầu thép ở các thị trường chính như xây dựng, sản xuất
ô tô giảm mạnh trong nửa đầu năm 2020, song lại tăng mạnh trở lại từ quý cuối
năm 2020 đến nay. Mặc dù nhu cầu thép trong lĩnh vực ô tô của nước này vẫn
sẽ còn giảm thêm trong bối cảnh cuộc khủng hoảng chip bán dẫn toàn cầu chưa
được khắc phục, nhưng nhu cầu cho thấy tín hiệu khả quan ở các ngành khác bao
gồm xây dựng. Gián đoạn nguồn cung do nhiều nhà máy tạm ngừng hoạt động để
bảo trì là yếu tố hỗ trợ cho giá và nhu cầu nhập khẩu thép cuộn cán nóng của Mỹ
cho đến hết năm 2021. Giá thép cuộn cán nóng nội địa của Mỹ hiện đang dao
động xoay quanh mức giá 1.800 USD/tấn, giảm nhẹ so với mức đỉnh 1.900 USD/
tấn đã đạt được vào tháng 9 trước đó.
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