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Nhật Bản yêu cầu Trung Quốc bãi bỏ biện pháp thuế quan đối với thép không gỉ
  Vào đầu tuần trước, Nhật Bản đã gửi đơn đến WTO về việc yêu cầu Trung Quốc bãi bỏ biện pháp thuế quan chống bán 

phá giá đối với các sản phẩm thép nhập khẩu từ nước này kể từ tháng 7/2019. Nhật Bản cho rằng các biện pháp áp đặt 
đối với phôi thép, thép cuộn cán nóng và thép tấm cán nóng mà Trung Quốc đang thi hành với thép Nhật Bản dường như 
không phù hợp với các quy định về thương mại hiện hành. Ngay sau đó, phía Trung Quốc cũng đã đưa ra thông báo về 
việc đã tiếp nhận thông tin khiếu nại từ phía Nhật Bản và sẽ sẵn sàng cùng WTO giải quyết khiếu nại trên tinh thần tuân 
thủ các quy định về thương mại quốc tế và các hiệp ước thương mại có liên quan. Ngoài khiếu nại của Nhật Bản, hiện 
tại Trung Quốc cũng đang phải giải quyết tranh chấp liên quan đến các biện pháp áp thuế chống bán phá giá đối với các 
sản phẩm lúa mạch nhập khẩu từ Úc đã kéo dài gần 2 năm qua. 

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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   TIÊU ĐIỂM TRONG NGÀY

THÉP
*  Giá quặng sắt đã giảm nhẹ vào cuối tuần trước khi có thông tin về việc Chính 
phủ Trung Quốc sẽ thắt chặt hơn nữa việc kiểm soát giá cả các ngành hàng công 
nghiệp chủ chốt đang leo thang như hiện nay. Theo đó, vào giữa tuần trước, Trung 
Quốc đã công bố kế hoạch sẽ bán ra lượng kim loại như đồng, nhôm và kẽm dự 
trữ để kìm hãm đà tăng giá. Ngoài ra, sẽ tiến hành điều tra về việc giá than nội 
địa tăng mạnh có phải do tình trạng đầu cơ hay không. Từ những thông tin này, 
giá quặng sắt ở Trung Quốc cũng chịu ảnh hưởng một phần từ tâm lý chung của 
các loại kim loại nói riêng và hàng hóa chủ chốt nói chung. Trong khi trước đó chỉ 
vài ngày, giá quặng sắt cũng vượt trên mốc 220 USD/tấn sau chuỗi ngày giảm giá 
mạnh vào cuối tháng 5 vừa qua.      
*  Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) mới đây đã đưa ra dự báo về nhu cầu nhập 
khẩu thép trong năm nay sẽ vào khoảng 13 triệu tấn, giảm khoảng 3,55% tức 500 
nghìn tấn thép so với cùng kỳ năm 2020. Nguyên nhân là do sản lượng thép nội 
địa năm 2021 sẽ tăng, đáp ứng tốt nhu cầu trong nước lẫn xuất khẩu. Theo đó, sản 
lượng thép trong nước sẽ vào khoảng 17,4 triệu tấn trong năm nay, tăng 6% so với 
năm 2020 vừa qua. Mặc dù vẫn lạc quan về nhu cầu trong nước lẫn xuất khẩu, 
tuy nhiên ngành thép vẫn đang khá cẩn trọng do tình hình dịch bệnh có thể làm 
giảm đáng kể triển vọng tăng trưởng này. Nhiều nguồn tin cho rằng trong tuần qua, 
nhu cầu thép cuộn cán nóng nội địa giảm mạnh so với các tuần trước, đặc biệt là 
tại khu vực TP.Hồ Chí Minh.
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