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Kế hoạch giảm sản lượng thép ở Trung Quốc gặp khó khăn do nhu cầu trong nước và xuất khẩu rất lớn
 Mặc dù đang kiên quyết thực hiện các biện pháp giảm tối thiểu hoạt động khai khoáng và sản xuất thép nhằm đáp ứng 

yêu cầu của Chính phủ về bảo vệ môi trường, tuy nhiên nhu cầu về thép của Trung Quốc vẫn rất lớn khiến kế hoạch giảm 
sản lượng thép vẫn khá khó khăn và gặp nhiều thách thức trong năm 2021 này. Giá thép cuộn cán nóng (HRC) trong nước 
đã tăng khoảng 12% kể từ đầu tháng 3 đến nay và đạt mức cao nhất kể từ năm 2008. Đợt tăng giá này chủ yếu do việc 
tạm ngưng 30% sản lượng sản xuất tại các lò cao ở tỉnh Đường Sơn. Việc cắt giảm sản lượng ở Đường Sơn dẫn đến ngừng 
cung cấp ra thị trường khoảng 34 triệu tấn gang thép mỗi năm. Tuy nhiên, trong bối cảnh nguồn cung thép toàn cầu hiện 
vẫn đang bị thắt chặt, nếu Trung Quốc có ý định cắt giảm mức hoàn thuế xuất khẩu HRC để giảm sản lượng sắt thép sẽ 
góp phần khiến giá thép toàn cầu thậm chí còn cao hơn. Vào đầu tháng 4, giá xuất khẩu HRC loại Q195 của Trung Quốc 
đã tăng hơn mức giá 913 USD/tấn CFR. Trong khi đó, giá chào bán HRC của Ấn Độ hiện đang ở mức 920 USD/tấn CFR 
cho Việt Nam, tăng 100 USD/tấn so với chỉ hai tuần trước đó. Nhật Bản hiện cũng đang chào bán HRC đơn hàng tháng 6 
cho Việt Nam với mức giá xấp xỉ gần 1.000 USD/tấn, theo thông tin dữ liệu từ S&P Platts.

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
*  Giá thép nội địa Trung Quốc tăng lên mức kỷ lục vào tuần này khi nhu cầu 
trong nước ở mức cao nhưng nguồn cung lại hạn chế. Thép cây dùng trong ngành 
xây dựng giao dịch trên Sàn giao dịch Thượng Hải đạt mức kỷ lục kể từ năm 2011, 
hợp đồng kỳ hạn tháng 5 tăng lên mức 5.200 CNY/tấn (~793,4 USD/tấn). Dữ liệu 
từ Refinitiv Eikon cho thấy giá thép HRC (hiện chủ yếu được sử dụng để sản xuất 
ô tô và thiết bị gia dụng) đạt mức giá cao nhất kể từ năm 2014, hợp đồng kỳ hạn 
tháng 5 đang ở mức 5.589 CNY/tấn (~852,1 USD/tấn).  
*  Tại châu Âu, tình trạng thiếu hụt nguồn cung thép cuộn và thép không gỉ cũng 
đang là vấn đề nghiêm trọng. Các thương nhân tại EU đang phải đối mặt với các 
sự kiện liên hoàn không mấy tích cực như giá thép nhập khẩu từ châu Á tăng cao 
do nguồn nguyên liệu đầu vào tăng mạnh, chi phí nguyên liệu thô tăng, giá cước 
vận chuyển cũng tăng cao do khan hiếm container và tắc nghẽn kênh đào Suez 
trong một tuần, cộng với những hạn ngạch nghiêm ngặt của Ủy ban châu Âu về 
tự vệ và chống bán phá giá khiến cho việc nhập khẩu thép để bổ sung cho nguồn 
cung nội địa ở châu Âu trở nên khó khăn hơn. Các mức thuế chống bán phá giá 
đối với nguyên liệu có xuất xứ từ Trung Quốc, Indonesia và Đài Loan đã làm giảm 
đáng kể khối lượng thép tấm và thép cuộn cán nóng không gỉ nhập khẩu vào thị 
trường này và chỉ có khoảng 5% hạn ngạch tự vệ của EC được sử dụng trong ba 
tháng đầu năm nay. Với tình trạng thiếu hụt đáng kể như hiện nay, những doanh 
nghiệp trong khối đã khá lo lắng liệu các nhà sản xuất thép không gỉ trong khối 
có đủ năng lực sản xuất để đáp ứng thị trường nội khối hay không. 
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