
Tiêu điểm:
+ Những quốc gia bị thiệt hại từ thuế quan về thép 

đang dần lộ diện
+ Giá hợp đồng tương lai của quặng sắt và thép 

sụt giảm mạnh 

  Giá thép kỳ hạn tại Trung Quốc ngày 11/12/2018 giảm phiên thứ 3 liên tiếp, do lo 

ngại nhu cầu suy yếu kéo dài sang năm tới, với giá nguyên liệu sản xuất thép như 

quặng sắt, than luyện cốc và than cốc đều giảm.  Giá thép cuộn cán nóng sử dụng 

trong sản xuất giảm 1,4% xuống 3.266 CNY/tấn.
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NGUYỄN KHÁNH HOÀNG
DĐ: 0934 20 40 60
Email: hoangnk@acb.com.vn

        LOẠI	 	 GIÁ	 					 					DAILY	 				 WEEKLY	 									MONTHLY	 											YEARLY

        DIỄN BIẾN GIÁ THÉP NGUYÊN LIỆU THẾ GIỚI

QUẶNG SẮT                   67.26                0.66%                 -0.43%           -10.30%          -2.51%  

  THÉP                         3,740.00                              0.51%                     2.47%                       -10.33%                         -11.06%

  THAN ĐÁ   102.48                       0.57 %          0.57%           1.02 %              2.45% 

  NICKEL           10,727.00                            0.00%        -3.85%           -4.75%            -6.90% 

         Loại                         Đơn vị               Đơn giá
Thép cuộn Phi 6           Kg        11,200 VND
Thép cuộn Phi 8           Kg        11,200 VND
Thép phi 10                    Cây        74,000 VND
Thép phi 12                    Cây     110,000 VND
Thép phi 14                    Cây     134.000 VND
Thép phi 16                    Cây     197,000 VND
Thép phi 18                    Cây     222,000 VND
Thép phi 20                    Cây     275,000 VND
Thép phi 22                    Cây     365,000 VND
Thép phi 25                    Cây     424,000 VND

   BẢNG GIÁ THÉP TRONG NƯỚC
                  THAM KHẢO

KHOA HỒNG ANH
Email: anhkh@acb.com.vn



    GÓC NHẬN ĐỊNH

Chính sách thuế quan của Tổng thống Trump vốn hướng đến đối thủ kinh tế 

trực tiếp là Trung Quốc nhưng tác dụng phụ của nó đã khiến dòng thương mại 

toàn cầu về thép có sự điều chỉnh sâu rộng gây ra nhiều tác động tiêu cực đối với 

một số chủ thể trên thị trường. Châu Âu đã được xác định là nạn nhân đầu tiên 

của việc điều chỉnh dòng chảy này khi cửa ngõ của thép giá rẻ từ Trung Quốc bị 

khoá tại thị trường Mỹ đã thâm nhập vào lục địa già này với một tốc độ kỷ lục. 

Theo đánh giá của các chuyên gia, những quốc gia được hưởng lợi đầu tiên phải 

kể đến Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam.

Tốc độ nhập khẩu thép của châu Âu hiện tại đã vượt qua thời điểm năm 2015 

khi cơn sóng thần thép từ Trung Quốc tràn ngập liên minh này trước khi các cơ 

quan quản lý tại EU can thiệp bằng hạn mức nhập khẩu và sự cải tổ của Chính 

phủ Trung Quốc khiến quy mô sản lượng được hạn chế. Một làn sóng mới đang 

hiện diện khi cuộc đua xuất khẩu thép vào thị trường EU diễn ra quyết liệt trước 

khi EU bắt đầu đưa ra những chính sách bảo vệ thị trường (có thể bắt đầu sớm 

nhất vào đầu năm 2019). Ngành thép của EU cũng chịu thiệt kép khi việc nhập 

khẩu lượng thép khổng lồ này có thể rất khó khăn trước viễn cảnh Chính phủ Mỹ 

đang đe doạ áp thuế quan lên các sản phẩm ô tô do EU sản xuất. 

Số liệu thị trường cho thấy, xuất khẩu thép của Nga sang EU đã tăng khoảng 

40% trong năm tính đến tháng 9, so với cùng kỳ năm 2017. Xuất khẩu của Việt 

Nam sang EU đã tăng 144% trong giai đoạn này. Thổ Nhĩ Kỳ đã xuất khẩu thêm 

61% thép vào EU trong cùng giai đoạn, trở thành nhà cung cấp nước ngoài lớn 

nhất khu vực. Đồng tiền Thổ Nhĩ Kỳ giảm 28% so với đồng USD trong năm nay, 

khiến hàng hoá xuất khẩu từ nước này rẻ hơn nên có sự cạnh tranh hơn các đối 

thủ còn lại. Lãnh đạo của một công ty xuất khẩu thép tại Anh cho biết, năm 

ngoái họ đã bán được 4000 tấn thép vào thị trường châu Âu trong khi đến thời 

điểm hiện tại của năm 2018 chỉ bán được chưa đầy 400 tấn do phải cạnh tranh 

với thép nhập khẩu đến từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Tác động của thuế quan đã dần ảnh hưởng trong thương mại 
thép toàn cầu, nạn nhân đầu tiên dần lộ diện



Các doanh nghiệp sản xuất thép tại châu 

Âu cũng có mối lo lớn hơn là nếu tăng 

trưởng kinh tế Trung Quốc tiếp tục suy 

yếu, sẽ càng có lý do để Trung Quốc đẩy 

lượng thép khổng lồ của nước này ra thị 

trường bên ngoài đại lục nhiều hơn nữa. 

Tính đến tháng 10 năm nay, Hoa Kỳ đã 

nhập khẩu thép ít hơn 13% so với cùng kỳ 

năm ngoái, trong khi nhập khẩu châu Âu 

đã tăng hơn 10%, mức cao kỷ lục, theo 

Hiệp hội Thép châu Âu - Eurofer. Ủy ban 

châu Âu đã đặt ra hạn ngạch tạm thời vào 

tháng 7 về việc một số loại sản phẩm thép 

có thể nhập khẩu vào châu Âu trước khi có mức thuế 25%. EU sẽ quyết định vào 

đầu năm 2019 có nên tiếp tục duy trì hạn ngạch này hoặc đề xuất các giải pháp 

để ứng phó tình hình. Điều bất cập là mức hạn ngạch hiện tại không tạo ra hàng 

rào bảo vệ đầy đủ cho thị trường thép trong liên minh này. Sự cạnh tranh khốc liệt 

đã khiến sản xuất trong nước giảm 0,4% trong 10 tháng đầu năm 2018 mặc dù 

nhu cầu tiêu thụ gia tăng. Trong cùng thời gian đó, sản lượng của Hoa Kỳ đã tăng 

hơn 5% và sản lượng toàn cầu, ngoại trừ Trung Quốc, tăng 4,7%. Hạn ngạch này 

không tính đến lượng thép đang trong quá trình vận chuyển đến EU mà theo 

ước tính chiếm khoảng 15% lượng nhập khẩu của liên minh này. Đồng thời một 

số quốc gia lại được miễn trừ khỏi hạn ngạch này tiêu biểu như Indonesia. Hạn 

ngạch cũng được áp dụng dựa trên tiêu chí sản phẩm hơn là theo tiêu chí liên 

quan đến quốc gia và điều này đã kích hoạt một cuộc chạy đua đưa thép vào 

châu Âu trước khi đạt đủ hạn mức. Một số nhà sản xuất đã lợi dụng điều này để 

thông qua những doanh nghiệp tại các nước không nằm trong danh sách bị áp 

mức hạn ngạch để xuất khẩu thép vào thị trường EU.



    GÓC NHẬN ĐỊNH

Giá của nhiều các kim loại cơ bản có xu hướng giảm trên phạm vi toàn cầu từ 

đầu năm đến nay nhưng có nhiều lý do cho thấy xu hướng giảm này không hoàn 

toàn xuất phát từ việc suy yếu nhu cầu từ thị trường Trung Quốc. Do là nhà tiêu 

thụ chủ chốt trên thị trường kim loại nên mỗi một diễn biến trên thị trường đều 

được các chuyên gia xem xét đến yếu tố Trung Quốc đầu tiên. Giá quặng sắt đã 

giảm 10% trong năm nay trong khi giá thép 

cũng chứng kiến một đợt giảm giá mạnh 

trong tháng 11. Đợt điều chỉnh cũng diễn ra 

tương tự với kim loại Nhôm và Đồng sau một 

mùa hè và mùa thu khó khăn với mức giảm 

lần lượt là 8% và 12% kể từ tháng 6. Nếu tính 

theo cùng kỳ năm trước, nhu cầu kim loại tại 

Trung Quốc vẫn còn khá mạnh mẽ. Giá nhà 

tại các thành phố có quy mô trung bình - yếu tố chi phối chính đối với nhu cầu 

quặng sắt và đồng - vẫn đang mở rộng với tốc độ 10% chỉ tính riêng trong tháng 

10. Hàng tồn kho thép nhìn chung vẫn giữ được mức tương tự so với năm 2017: 

ít hơn một chút đối với thép cây và nhiều hơn đối với thép cuộn cán nóng và cán 

nguội. Vẫn chưa có nhiều dấu hiệu đối với hoạt động xây dựng tại Trung Quốc 

khi lĩnh vực này vẫn đang nhận được nhiều sự ưu đãi đến từ Chính phủ Trung 

Quốc từ các chính sách trợ cấp nhà ở. Chỉ số PMI của lĩnh vực sản xuất tại Trung 

Quốc đã giảm 1.1 điểm kể từ đầu năm trong khi so với cùng kỳ, Đức giảm 8 điểm, 

Anh giảm 4 điểm, Nhật Bản giảm 1.9 điểm, Mỹ giảm 1.4 điểm. Sự suy yếu của 

kinh tế toàn cầu bên ngoài nước Mỹ đang gây sức ép lớn lên giá cả các loại hàng 

hoá, đặc biệt là kim loại, trong bối cảnh chính sách thuế quan ngày càng được ưu 

tiên sử dụng để bảo hộ thương mại giữa các quốc gia. Trong khi đó, thị trường 

đã bước sang giai đoạn mùa đông và thật khó có thêm bất cứ sự lạc quan nào để 

hy vọng vào sự hồi phục của giá các kim loại trong thời điểm cuối năm 2018 này. 

Thị trường kim loại toàn cầu suy yếu, nguyên nhân không 
hoàn toàn xuát phát từ Trung Quốc.



Thị trường kim loại toàn cầu suy yếu, nguyên nhân không 
hoàn toàn xuát phát từ Trung Quốc.

       TRUNG QUỐC
Giá thanh cốt thép tại Thượng Hải chạm mức thấp nhất 4 
tháng do lo ngại dư cung

  Giá thép kỳ hạn tại Trung Quốc ngày 11/12/2018 giảm phiên thứ 3 liên tiếp, do 

lo ngại nhu cầu suy yếu kéo dài sang năm tới, với giá nguyên liệu sản xuất thép 

như quặng sát, than luyện cốc và than cốc đều giảm.

  Giá thanh cốt thép kỳ hạn trên Sàn 

giao dịch Thượng Hải giảm 1,3% xuống 

3.300 CNY (480 USD)/tấn. Giá thép 

cuộn cán nóng sử dụng trong sản xuất 

giảm 1,4% xuống 3.266 CNY/tấn.

 Các chuyên gia lo ngại doanh số bán 

ô tô giảm và tăng trưởng trong đầu tư 

cơ sở hạ tầng chậm lại, sẽ khiến nhu 

cầu thép Trung Quốc trong năm 2019 giảm. Và nếu xuất khẩu thép của Trung 

Quốc vẫn giảm, sẽ làm gia tăng nguy cơ dư cung thị trường nội địa. Xuất khẩu 

thép của Trung Quốc trong 11 tháng đầu năm 2018 giảm gần 9% xuống 63,78 

triệu tấn. Sự sụt giảm liên tục trong hoạt động xuất khẩu thép xảy ra khi đồng 

CNY trong năm nay suy giảm. Điều này cho thấy sự mất giá đồng CNY có thể 

không hỗ trợ xuất khẩu thép của Trung Quốc. Sự suy giảm giá thép xảy ra kể cả 

khi chính quyền thành phố sản xuất thép hàng đầu – Đường Sơn – yêu cầu các 

nhà máy thép và các nhà máy công nghiệp khác cắt giảm sản lượng trong tháng 

này, như là một phần của các biện pháp khẩn cấp chống ô nhiễm khói bụi, trong 

bối cảnh nguồn cung nội địa vẫn còn dư khá nhiều.

  Giá quặng sắt kỳ hạn trên sàn Đại Liên giảm 0,2% xuống 471 CNY/tấn và than 

luyện cốc giảm 0,9% xuống 1.430 CNY/tấn. Giá than cốc giảm 3,1% xuống 1.951 

CNY/tấn, sau khi tăng mạnh hơn 5% trong phiên ngày thứ sáu (7/12/2018). Giá 

quặng sắt giao ngay sang Trung Quốc không thay đổi ở mức 66,9 USD/tấn.



       TRUNG QUỐC Trung Quốc mở rộng cuộc chiến chống ô nhiễm

  Các tỉnh Đường Sơn và Đường Châu (Trung Quốc) yêu cầu các nhà máy cắt 

giảm sản lượng trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường các biện pháp giảm thiểu 

tối đa ô nhiễm môi trường, đặc biệt là khói bụi trong không khí, với việc Đường 

Sơn là địa phương có sản lượng thép chiếm 10% tổng sản lượng tại Trung Quốc. 

Các chuyên gia cho rằng sản lượng tại nước này cần phải cắt giảm đến 40% chứ 

không phải như kế hoạch cắt giảm 30% mà chính quyền đã tuyên bố trước đây. 

  Cuộc chiến chống ô nhiễm của Trung Quốc đang mở rộng sang một lĩnh vực 

mới, đó là xỉ thép, một loại chất thải rắn tạo ra do sản lượng trong ngành công 

nghiệp thép tại nước này rất lớn. Loại xỉ thép này là nguyên nhân làm mất cân 

bằng đất và gây ô nhiễm nặng cho nguồn nước và không khí. Trong năm 2017, 

nhà sản xuất thép thô hàng đầu thế giới, Trung Quốc, có sản lượng kỷ lục đạt 

821.7 triệu tấn nguyên liệu, và cũng đã tạo ra đến hơn 100 triệu tấn xỉ thép mỗi 

năm. Tuy nhiên Trung Quốc mới chỉ tái chế được lượng xỉ thép bằng một phần 

ba lượng xỉ thép thải ra, ít hơn rất nhiều so với tỷ lệ 98% ở Nhật Bản hay 87% ở 

Châu Âu. Hiện nay, các loại mảnh vụn công nghiệp như xỉ thép cũng được coi là 

tác nhân gây ô nhiễm môi trường, điều này có khả năng khiến các nhà sản xuất 

thép phải tiếp tục giải quyết các vấn đề liên quan đến xỉ thép trong khi vẫn tiếp 

tục phải giải quyết vấn đề lợi nhuận đang giảm dần. Bắt đầu từ năm 2018, Chính 

phủ Trung Quốc đã bắt đầu áp dụng mức thuế 25 NDT/ tấn chất thải rắn, như 

vậy một công ty sản xuất thải ra môi trường 500 ngàn tấn xỉ mỗi năm sẽ phải 

trả đến 12.5 triệu NDT (1.82 triệu USD). Nhà sản xuất thép lớn Anshan Iron and 

Steel Group (Ansteel) đã đầu tư khoảng 1 tỷ NDT vào tám dây chuyền chế biến 

xỉ thép với tổng công suất 11 triệu tấn. Hầu hết chất thải xỉ thép sẽ trở thành các 

sản phẩm như xi măng và vật liệu xây dựng đường bộ, và chỉ còn lại khoảng 10% 

được lưu trữ. Các sản phẩm tái chế này chủ yếu sẽ được bán ở Trung Quốc và 

xuất khẩu sang Singapore, Qatar, Hàn Quốc và Hoa Kỳ.



       TRUNG QUỐC
Nhập khẩu quặng sắt trong tháng 11 sụt giảm do biên 
lợi nhuận của thép đang ở mức thấp

Nhập khẩu quặng sắt của Trung Quốc trong tháng 11 chỉ ở mức 86.25 triệu 

tấn giảm 2.4% so với mức 88.4 triệu tấn của tháng trước đó và giảm 8.8% so 

với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là tháng giảm nhập khẩu thứ hai của nước này 

và nếu tính chung 11 tháng, nhập khẩu nguyên liệu ngành thép đạt mức 977.89 

triệu tấn, giảm nhẹ so với mức 991.26 triệu tấn của năm 2017. Với việc giá thép 

giảm khi sản lượng thép trong nước tăng cao, trong khi nhu cầu nội địa chịu ảnh 

hưởng bởi mùa đông khiến biên lợi nhuận của các nhà máy xuống mức thấp nhất 

trong nhiều năm. Nhiều nhà máy đang có xu hướng thận trọng hơn trong thời 

điểm này và giảm mức tồn kho quặng sắt, cùng lúc đó phải tiêu thụ dần lượng 

quặng sắt đã nhập vào với giá cao trước đó. Các kho dự trữ quặng sắt tại các cảng 

của Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp nhất trong một năm qua là 138,6 triệu 

tấn kể từ ngày 7/12, trong 

khi tồn kho tại các nhà máy 

thép cũng giảm xuống mức 

thấp nhất kể từ đầu tháng 

10. Hiện các chuyên gia 

vẫn chưa thấy được những 

tín hiệu lạc quan đối với sự 

hồi phục nhu cầu quặng sắt 

của Trung Quốc cho đến 

hết năm 2018 và đầu năm 

2019 khi dự kiến nhập khẩu 

quặng sắt sẽ tiếp tục giảm 

xuống mức khá thấp khoảng 66.42 triệu tấn trong tháng 12. Các nhà sản xuất 

thép tại Trung Quốc đang đứng trước quãng thời gian khó khăn sắp tới trong bối 

cảnh công suất hoạt động của nhiều lò luyện thép hiện chỉ đạt 67.54%.



       TRUNG QUỐC
Giá hợp đồng tương lại của quặng sắt và thép sụt giảm 
mạnh

Mặc dù Hội nghị G20 đã kết thúc với nhiều kết quả tích cực tuy nhiên diễn biến 

giá của các hợp đồng tương lai của quặng sắt và thép đang cho thấy những tín 

hiệu tiêu cực tại thị trường này trong bối cảnh nhu cầu chậm lại. Hợp đồng tương 

lai đối với thanh thép tại Sàn giao dịch Thượng Hải đã giảm 4 tuần liên tiếp trong 

khi giá hợp đồng tương lai quặng sắt cũng đang ở mức thấp nhất kể từ tháng 7 

năm nay.

Sự suy yếu của giá thép và quặng sắt trong tương lai phản ánh những lo ngại 

về tăng trưởng kinh tế Trung Quốc. Đồng, một kim loại quan trọng trong ngành 

xây dựng thường được các chuyên gia xem là một chỉ báo đối với sức khoẻ nền 

kinh tế cũng đã giảm 14% tại thị trường Trung Quốc từ đầu năm đến nay. Nhu 

cầu thép từ lĩnh vực bất động sản dự kiến sẽ giảm 0.3% trong năm 2019 so với 

mức tăng 5% trong năm nay. 



                   MỸ
Chính sách của Mỹ đối với thép và nhôm nhập khẩu hiện 
có đang gây trở ngại cho doanh nghiệp?

Chính quyền của Tổng thống Trump có thể sớm chuyển đổi chiến thuật trong 

các cuộc chiến thương mại như hiện nay. Đối với các nước trong khối NAFTA 

(sắp tới là USMCA), các quan chức nước này đang xem xét dỡ bỏ mức thuế 25% 

đã có hiệu lực từ tháng 6 đối với thép nhập khẩu từ Mexico và Canada. Tuy nhiên 

việc cắt giảm thuế không có nghĩa rằng Mỹ đã nhượng bộ, mà thay vào đó là 

áp đặt các hạn ngạch thuế quan (thông tin đã được nêu tại bản tin ngành Thép 

ngày 22 tháng 10). Hạn ngạch dường như được coi là một biện pháp tinh tế hơn 

của chính phủ Mỹ, nhưng trong thực tế, điều này thậm chí còn có hại hơn so với 

mức thuế quan 25% như trước đây.

Hàng hóa và dịch vụ miễn thuế, đặc biệt là các sản phẩm năng lượng trên khắp 

Bắc Mỹ đã mang lại lợi ích rất lớn cho người tiêu dùng và người lao động ở Hoa Kỳ. 

Thị trường năng lượng tại Bắc Mỹ có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Khoảng một 

nửa lượng dầu thô nhập khẩu của Hoa Kỳ năm 2016 đến từ Canada và Mexico. 

Gần như tất cả các loại dầu thô nặng được xử lý tại các nhà máy lọc dầu ở khu 

vực Trung - Tây Châu Mỹ và một lượng lớn dầu thô được xử lý tại các nhà máy 

lọc dầu tại khu vực Bờ Vịnh đến từ Canada. Ngoài ra, Mexico cũng là một trong 

những nhà nhập khẩu khí đốt tự nhiên lớn nhất của Hoa Kỳ. Hầu hết trong số đó 

được vận chuyển qua các đường ống, nhưng Mexico gần đây đã bắt đầu nhập 

khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng của Hoa Kỳ. Ngành thương mại và dịch vụ về năng 

lượng ở Bắc Mỹ phụ thuộc chủ yếu vào các đường ống nhằm vận chuyển nhanh 

chóng và an toàn đối với lượng nhiên liệu khổng lồ trên khắp đất nước và qua 

biên giới. Những đường ống này lại phụ thuộc vào hoạt động nhập khẩu thép, khi 

chính quyền bắt đầu đánh thuế 25% vào mùa xuân năm ngoái với hy vọng rằng 

hàng nhập khẩu với chi phí cao hơn sẽ buộc các công ty Mỹ phải mua thép sản 

xuất trong nước.



                     MỸ
Chính sách của Mỹ đối với thép và nhôm nhập khẩu hiện 
có đang gây trở ngại cho doanh nghiệp?

Tuy nhiên, đối với ngành năng lượng, việc mua thép trong nước thường không 

phải là một lựa chọn hoàn hảo. Các nhà sản xuất thép của Mỹ sản xuất nhiều bộ 

phận cần thiết cho các dự án cơ sở hạ tầng năng lượng, song chỉ có ba nhà máy 

thép tại Mỹ sản xuất ống thép dày 30 inch, loại phục vụ cho phát triển phân phối 

năng lượng thông qua đường ống. Đó là lý do tại sao các công ty năng lượng 

của Hoa Kỳ phải nhập khẩu đến 77% thép mà họ sử dụng cho đường ống, trong 

đó chủ yếu nhập khẩu từ Mexico và Canada. Là nhà sản xuất dầu và khí tự nhiên 

lớn nhất tại Hoa Kỳ, Texas sẽ chịu gánh nặng không đáng có từ việc áp dụng hạn 

ngạch nhập khẩu thép từ Canada và Mexico. Sản lượng dầu thô tại bang này ước 

tính đạt khoảng 1.1 tỷ thùng cho đến tháng 9 năm 2018, tương ứng với mức 

tăng 189 triệu thùng dầu được sản xuất so với cùng khung thời gian năm ngoái 

và ước tính sản lượng sẽ đạt tổng cộng 1.5 tỷ thùng dự báo cho cả năm. Sản 

lượng khí đốt tự nhiên tăng nhẹ với tổng số 6.1 nghìn tỷ feet khối khí được sản 

xuất cho đến tháng Chín. Texas hiện đóng góp hơn 40% sản lượng dầu thô của 

Mỹ và khoảng 30% lượng khí đốt tự nhiên của Hoa Kỳ. Texas và nền kinh tế Hoa 

Kỳ nói chung, sẽ mất nhiều thứ nếu Chính phủ nước này chính thức thực hiện áp 

dụng hạn ngạch nhập khẩu thép. Trong bất kỳ diễn biến nào, hạn ngạch sẽ dẫn 

đến việc giảm rất nhiều công việc cho lực lượng lao động tại nước này, đe dọa 

tình trạng thất nghiệp trên toàn bang Texas và những bang khác.

Không chỉ duy nhất đường ống thép, vào tháng 5 vừa qua, Trung tâm Khí tự 

nhiên hóa lỏng đã viết thư cho Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross để đề cập 

rằng, phần lớn thép được sử dụng để xây dựng các nhà ga và công trình xây dựng 

là thép loại đặc biệt phải chịu được các điều kiện khắc nghiệt. Đối với một số loại 

công trình đặc thù, không có nhà sản xuất nào ở Hoa Kỳ đạt được chứng nhận - 

hoặc có đủ năng lực - để cung cấp loại thép đặc thù này. Ngành công nghiệp sản 

xuất thép của Mỹ trong những năm qua được đánh giá là không ổn định, trong 

khi đó để nâng cấp nhà máy và hệ thống máy móc sản xuất lại vô cùng tốn kém. 



                      MỸ
Chính sách của Mỹ đối với thép và nhôm nhập khẩu hiện 
có đang gây trở ngại cho doanh nghiệp?

Việc sử dụng các đường ống vào hoạt động phân phối năng lượng ngày càng 

có nhu cầu cao, nhưng giá dầu hoặc khí đốt giảm đáng kể khiến cho việc phân 

phối này trở nên khó khăn, khiến các nhà sản xuất thép tại Mỹ không đủ lợi nhuận 

để trang trải chi phí về nhân công và thiết bị. Nói cách khác, thuế quan đang đè 

nặng áp lực lên các công ty năng lượng của Mỹ. Ít nhất khi bị áp dụng mức thuế 

quan 25%, các công ty sản xuất đường ống thép có thể mua những gì họ cần, 

ngay cả khi họ phải trả nhiều tiền hơn khi giá thép bị dội lên do thuế nhập khẩu. 

Nhưng khi bắt đầu áp dụng mức hạn ngạch từ đầu năm sau, những công ty này 

thậm chí có thể không nhập khẩu đủ các loại thép theo yêu cầu, khiến các dự án 

xây dựng chưa hoàn thành sẽ phải đình trệ. Một báo cáo gần đây từ công ty tư 

vấn ICF của Mỹ cho thấy thuế quan sẽ trì hoãn việc xây dựng nhiều dự án đường 

ống dẫn dầu và khí đốt, điều này sẽ gây nguy hiểm cho thị trường việc làm của 

Mỹ cũng như dịch vụ phân phối sản phẩm năng lượng. Càng ít dự án liên quan 

đến xây dựng hệ thống đường ống mới cũng có nghĩa là hoạt động thương mại 

năng lượng xuyên biên giới cũng sẽ giảm đi. Một vấn đề cũng cần quan tâm đó 

là xuất khẩu dầu và khí tự nhiên của Hoa Kỳ làm giảm đáng kể thâm hụt thương 

mại của nước này, đó là một trong những lý do mà chính quyền Trump muốn 

Trung Quốc mua thêm khí đốt tự nhiên hóa lỏng của Hoa Kỳ. Hầu hết sản phẩm 

năng lượng đó được vận chuyển qua Hoa Kỳ thông qua các đường ống. Như vậy, 

việc áp đặt mức hạn ngạch lên sản phẩm thép tại khu vực NAFTA đang dấy lên 

rất nhiều lo ngại, mà dường như Tổng thống Trump vẫn chưa có ý định sẽ dừng 

các biện pháp thương mại này. Các chuyên gia trong lĩnh vực này cho rằng Mỹ 

nên áp dụng biện pháp thương mại này một cách từ từ, tức là áp dụng hạn ngạch 

đối với từng loại thép để các công ty sản xuất tại Mỹ có thời gian phát triển công 

nghệ nhằm tiến tới mục tiêu ưu tiên chỉ sử dụng sản phẩm thép nội địa như điều 

mà Chính phủ đang mong muốn.
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      VIỆT NAM
Nhập khẩu sắt thép phế liệu tiếp tục tăng mạnh sau 11 
tháng 

  Sắt thép phế liệu được nhập về trong 11 tháng của năm tăng về lượng và tăng 

mạnh về giá trị. Theo Bộ Công thương, trong tháng 11, đã có 500.000 tấn sắt 

thép phế liệu, trị giá 180 triệu USD được nhập về Việt Nam, giảm từ 7-9% về 

lượng và giá so cùng kỳ năm ngoái.

  Tuy nhiên, tính chung 11 tháng năm nay, nhập khẩu sắt thép phế liệu vẫn tiếp 

tục tăng mạnh. Cụ thể, nhóm hàng phế liệu sắt thép nhập về vẫn tăng gần 18% 

về lượng và tăng 42% về giá so với cùng kỳ năm 2017, với số lượng gần 5 triệu 

tấn và trị giá 1,758 tỉ USD. Trong bối cảnh phế liệu nói chung đang bị “siết” gắt 

gao và nhiều giấy phép nhập khẩu phế liệu với mục đích thương mại bị ngưng 

tái cấp phép, giấy phép nhập khẩu tái sản xuất không đáp ứng các điều kiện kho 

bãi cũng bị ngưng cấp, lượng phế liệu sắt thép tiếp tục tăng mạnh là điều khá 

ngạc nhiên. Tuy nhiên, theo lý giải của Bộ Công thương, nguyên nhân chính là 

do nhu cầu sản xuất tăng của doanh nghiệp. 

   Nếu so sánh với nhóm hàng nhập khẩu cần kiểm soát trong 11 tháng qua, sắt 

thép phế liệu đang đứng thứ 3, sau nhóm hàng nhập phụ tùng ô tô dưới 9 chỗ 

đạt 3,33 tỉ USD trong 11 tháng. Thứ 2 là nhóm máy ảnh, máy quay phim, linh 

kiện đạt 2,31 tỉ USD; nhóm phế liệu sắt thép đạt 1,758 tỉ USD; nhóm hàng điện 

gia dụng và linh kiện đứng sát phế liệu với 1,7 tỉ USD; rau quả 1,576 tỉ USD và ô 

tô nguyên chiếc dưới 9 chỗ đạt 850 triệu USD.

   Bộ Công thương cũng vừa ban hành Thông tư 41/2018 quy định danh mục 

phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu có hiệu lực từ 

ngày 20.12.2018 đến hết năm 2019. Theo đó, danh mục liên quan đến ngành 

thép bao gồm: Xỉ hạt từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép; Xỉ, xỉ luyện kim, vụn xỉ 

và các phế thải từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép.



      VIỆT NAM
Thị trường Campuchia được xem là điểm sáng xuất khẩu 
của ngành Thép Việt Nam trong năm 2018

  Thị trường Campuchia đang nổi lên như là một nhà nhập khẩu đầy tiềm năng 

đối với ngành Thép của Việt Nam. Tăng trưởng kinh tế và thu nhập ở Campuchia 

đã thúc đẩy nhu cầu cao hơn về nhà ở, tòa nhà văn phòng và trung tâm mua 

sắm. Trong tương lai, các nguồn cầu thép ở Campuchia được dự đoán sẽ được 

duy trì mạnh mẽ khi sự tăng trưởng của các dự án xây dựng nhà cao tầng ở quốc 

gia này đang thúc đẩy nhu cầu về thép. Dữ liệu từ Tổng cục Hải quan cho thấy, 

trong 11 tháng đầu năm 2018, Việt Nam đã xuất khẩu 5,78 triệu tấn thép, thu 

về 4,21 tỷ USD, tăng 36,4% về khối lượng và 49,6% về doanh thu so với cùng 

kì năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu sắt thép sang Campuchia chiếm tỉ trọng lớn 

nhất, đạt mức 21,4% trên tổng khối lượng xuất khẩu thép của cả nước. Lũy 

kế đến tháng 11, xuất khẩu sắt thép sang Campuchia đạt khoảng 1,24 triệu 

tấn, trị giá 796,71 triệu USD. Ngoài Campuchia, các nước Mỹ (15,2%), Indonesia 

(10,6%), và Malaysia (9,7%) là một trong số các nước mua thép Việt Nam nhiều 

nhất. 

   Theo Hiệp hội xây dựng Campuchia, trong khi nước này hiện tại đã có nhiều 

nhà cung cấp thép, thép nhập khẩu từ Việt Nam có vẻ vẫn có tiềm năng hơn do 

thế mạnh về giá cả cũng như chi phí vận chuyển so với thép nhập khẩu từ các 

nước khác như Thái Lan. Với việc các căng thẳng thương mại gia tăng trong khi 

thị trường trong nước có tín hiệu dư cung thì việc các doanh nghiệp thép trong 

nước hướng đầu ra đến thị trường Campuchia có thể là một giải pháp đáng để 

lựa chọn trong bối cảnh hiện nay.
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