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  Giá thép tại Trung Quốc ngày 19/10/2018 đã giảm 1%, sau số liệu cho thấy rằng, sản 
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        DIỄN BIẾN GIÁ THÉP NGUYÊN LIỆU THẾ GIỚI

QUẶNG THÉP                 70.58                0.03%                   0.70%                2.93%         15.52%  

  THÉP                           4,511.00            -4.02%                    -3.11%                           0.42%                           19.40%

  THAN ĐÁ     108.42                        0.32%        -2.26%          -4.32%            10.82% 

  NICKEL            12,516.50             -0.14%           0.17%            2.95%               8.03% 

         Loại                         Đơn vị               Đơn giá
Thép cuộn Phi 6           Kg        14,600 VND
Thép cuộn Phi 8           Kg        14,600 VND
Thép phi 10                    Cây        91,500 VND
Thép phi 12                    Cây     144,500 VND
Thép phi 14                    Cây     196.500 VND
Thép phi 16                    Cây     256,800 VND
Thép phi 18                    Cây     323,000 VND
Thép phi 20                    Cây     398,000 VND
Thép phi 22                    Cây     482,000 VND
Thép phi 25                    Cây     630,000 VND
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    GÓC NHẬN ĐỊNH
Nhiều ý kiến trái ngược về thời điểm công suất thép của 
Trung Quốc đạt mức kỷ lục

Bộ Công nghiệp Úc vừa công bố báo cáo cho thấy sản lượng thép tại Trung 

Quốc sẽ đạt đỉnh trong năm 2018 trước khi giảm trở lại do sự sụt giảm đến từ 

nhu cầu trong nước. Với sản lượng dự kiến đạt 886 triệu tấn trong năm nay và 

giảm xuống mức 861 triệu tấn (2019) và 842 triệu tấn (2020). Báo cáo ghi nhận 

sự bùng nổ trở lại của các nhà máy thép tại địa phương tại nước nhập khẩu thép 

lớn nhất thế giới tạo ra khối lượng đạt mức kỷ lục. Sự sụt giảm trong những năm 

tiếp theo xuất phát từ nhận định Chính phủ Trung Quốc sẽ mạnh tay hơn với 

chiến dịch cắt giảm sản lượng, tái cấu trúc lại công nghệ luyện thép tại các nhà 

máy, đẩy mạnh giảm nợ và sự suy yếu của tăng trưởng kinh tế làm giảm nhu cầu 

thép nội địa. Tuy nhiên các nhà khai thác mỏ tại Úc lại có quan điểm ngược lại khi 

cho rằng phải đến năm 2020 công suất sản xuất của Trung Quốc mới ghi nhận 

mức đỉnh là 1 tỷ tấn thép và sự điều chỉnh giảm mới bắt đầu sau đó. 

   Theo báo cáo này, giá quặng sắt FOB dự kiến đạt mức trung bình 51.9 USD/

tấn vào năm 2019 và 50.7 USD/tấn vào năm 2020. Hiện giá giá quặng 62% tại 

thị trường Trung Quốc có thể đạt mức trung bình 68 USD/tấn trong năm nay.  
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  Hiệp hội Thép Thế giới đã công bố các số liệu về thị trường thép toàn cầu tính 

đến tháng 10 năm 2018. Nhu cầu về thép toàn cầu dự kiến đạt được 1657.9 triệu 

tấn đến hết năm nay, đạt mức tăng 3.9% so với năm 2017. Với đà tăng trưởng 

này, dự báo đến năm 2019, nhu cầu thép toàn cầu có thể tăng trưởng thêm 

1.4%, đạt sản lượng 1681.2 triệu tấn. Theo nhận định của Chủ tịch Ủy ban Kinh 

tế Toàn cầu về Thép, trong năm 2018, nhu cầu thép toàn cầu tiếp tục thể hiện 

khả năng phục hồi do được hỗ trợ trong bối cảnh hoạt động đầu tư trở nên mạnh 

mẽ hơn ở các nền kinh tế phát triển và năng suất được cải thiện tại các nền kinh 

tế mới nổi. Nhu cầu thép dự kiến sẽ vẫn tiếp tục duy trì mức khả quan vào năm 

2019 và triển vọng tăng 1.4% trên toàn cầu là điều hoàn toàn có thể xảy ra. 
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Tình hình thị trường thép toàn cầu:
Nhu cầu về thép hiện nay đối mặt với tình trạng không ổn định do căng thẳng 

từ môi trường kinh tế và thương mại toàn cầu. Trong khi nhu cầu về thép đã dần 

phục hồi trong năm 2017 và xu hướng này có thể được kéo dài cho đến năm 

2018, những rủi ro đã tăng lên đáng kể và ngày càng dấy lên nhiều mối lo ngại. 

Căng thẳng thương mại gia tăng và biến động tiền tệ ngày càng khó lường khiến 

thị trường thế giới ở trạng thái ngày càng mất ổn định. Bình thường hóa các 

chính sách tiền tệ ở Mỹ và EU là điều có thể ảnh hưởng đến các đồng tiền của 

các nền kinh tế mới nổi, và từ đây sẽ ảnh hưởng lớn đến các ngành công nghiệp 

nói chung cũng như ngành sản xuất và phân phối thép nói riêng.

Tăng trưởng nhu cầu về thép tại Trung Quốc trong thời gian qua dự kiến có thể 

sẽ chậm lại do không có nhiều biện pháp kích cầu. Trong nửa đầu năm 2018, nhu 

cầu thép của Trung Quốc đã tăng phần nào do sự kích thích từ lĩnh vực bất động 

sản và nền kinh tế toàn cầu tăng trưởng mạnh mẽ. Tuy nhiên, các nỗ lực của 

Chính phủ nước này nhằm tái cân bằng nền kinh tế và áp dụng các quy định chặt 

chẽ hơn về bảo vệ môi trường sẽ dẫn đến tình trạng gia giảm nhu cầu thép vào 

cuối năm 2018 và 2019. Rủi ro và cơ hội trong ngành thép tại Trung Quốc đang 

tồn tại song song. Rủi ro của Trung Quốc đến từ sự cạnh tranh thương mại đang 

diễn ra với Mỹ và nền kinh tế toàn cầu đang có dấu hiệu giảm tốc độ phát triển 

đến cuối năm. Tuy nhiên, nếu Chính phủ Trung Quốc quyết định sử dụng các 

biện pháp kích cầu để ngăn chặn sự suy thoái của nền kinh tế nước này trước 

tình hình kinh tế suy thoái toàn cầu nói chung, nhu cầu thép trong năm 2019  sẽ 

được đẩy mạnh và dự báo sẽ hồi phục trở lại. Cũng cần chú ý thêm rằng, Trung 

Quốc vẫn sẽ tiếp tục đóng cửa các lò nung lâu đời từ năm 2017. Trong khi tăng 

trưởng về nhu cầu thép tại Trung Quốc trong năm 2018 dự kiến sẽ đạt đến mức 

6.0%, tuy nhiên số liệu thực tế cho đến thời điểm này chỉ ghi nhận mức tăng 

trưởng này đến con số 2.0%.
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Như vậy, tính trung bình, mức tăng trưởng toàn cầu trên thực tế trong năm 

2018 chỉ đạt khoảng 2.1%. Tính đến thời điểm cùng kỳ năm 2017, sự chênh lệch 

này xuất phát từ việc không đánh giá đến tầm quan trọng của nhu cầu về thép 

do các lò nung bất hợp pháp tại Trung Quốc cung cấp.

 Dự báo về sự phục hồi của ngành thép:
  Nhu cầu thép trên thế giới vẫn tiếp tục phát triển, nhưng mức tăng trưởng sẽ 

ổn định hơn. Theo đó, nhu cầu thép tại các nền kinh tế phát triển dự kiến sẽ tăng 

1.0% vào năm 2018 và 1.2% vào năm 2019. Nhu cầu thép của Mỹ tăng mạnh 

trong năm 2017, được hưởng lợi từ hoạt động chi tiêu vào tiêu dùng gia tăng 

với mức độ cao, hoạt động đầu tư kinh doanh được Chính phủ hỗ trợ về chính 

sách, thuế và kích thích tài chính, mặc dù tăng trưởng trong lĩnh vực xây dựng 

lại có phần bình ổn hơn. Nhu cầu thép tăng trưởng trong năm 2019 dự kiến sẽ 

chậm lại do hoạt động sản xuất ô tô và xây dựng cũng được dự báo sẽ có mức 

tăng trưởng khiêm tốn. Ngành sản xuất vẫn tiếp tục hoạt động tốt nhờ vào sức 

mạnh của ngành máy móc và thiết bị vẫn đang có mức tăng trưởng ổn định và 

tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho các ngành công nghiệp và dịch vụ liên quan. Tại 

EU, sự phục hồi mở rộng nhu cầu thép tại khu vực này cũng đạt được kết quả khả 

quan, mặc dù tốc độ phục hồi bắt đầu giảm chủ yếu do nhu cầu trong nước, có 

thể kể đến thị trường ô tô với những số liệu cho thấy nhu cầu trong ngành này 

có xu hướng chậm lại. Mặc dù nền tảng kinh tế của khu vực châu Âu vẫn tương 

đối lớn mạnh, nhu cầu thép trong năm 2019 tại khu vực này sẽ giảm so với tăng 

trưởng trong giai đoạn 2017 - 2018, một phần do những bất ổn kinh tế từ căng 

thẳng thương mại toàn cầu. 
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  Nhu cầu thép tại Nhật Bản được kỳ vọng sẽ ổn định hơn do các yếu tố khách 

quan hỗ trợ cho đầu tư kinh doanh (ví dụ như thu nhập của doanh nghiệp tại 

nước này tương đối cao, Chính phủ tiếp tục nới lỏng các chính sách về tiền tệ, 

nhu cầu vật liệu liên quan đến Thế vận hội Tokyo 2020 sắp tới và nhu cầu đầu tư 

cho các chính sách tiết kiệm nguồn lực lao động ngày càng tăng). Nhu cầu thép 

tại Hàn Quốc giảm nhiều hơn trong năm 2018 khi tình trạng tất cả các đơn vị có 

nhu cầu sử dụng thép đang gặp khó khăn. Dự báo rằng trong năm 2019, nhu cầu 

thép tại Hàn Quốc sẽ có sự phục hồi, tuy không nhiều nhưng đáng được mong 

đợi vào năm sau. 

   Sự phục hồi nhu cầu thép của thế giới đang trên đà phát triển nhưng cùng lúc 

đó phải đối mặt với những thách thức lớn. Khi Ấn Độ hồi phục sau cú sốc kép về 

việc đổi tiền và áp đặt thuế hàng hóa và dịch vụ (GST), nhu cầu thép của Ấn Độ 

được kỳ vọng sẽ trở lại mức tăng trưởng cao hơn. Nhu cầu thép sẽ được Chính 

phủ nước này hỗ trợ bằng cách cải thiện các chương trình đầu tư và cơ sở hạ 

tầng. 
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Tuy nhiên, cần phải chú ý đến những căng thẳng tài chính của Chính phủ và 

nhiều khoản nợ từ các doanh nghiệp sẽ đè nặng và tạo áp lực lên những kỳ vọng 

về viễn cảnh phục hồi ngành thép với mức tăng trưởng đột phá hơn.

   Hoạt động xây dựng không có nhiều bước tiến nhanh và việc điều chỉnh cổ 

phiếu còn chậm chạp khiến nhu cầu thép trong khu vực ASEAN tăng chậm 

trong trong năm 2017 và 2018, nhưng nhu cầu trong khu vực ASEAN được kỳ 

vọng sẽ tiếp tục trên đà tăng trưởng do các kế hoạch và chương trình liên quan 

đến xây dựng cơ sở hạ tầng được triển khai từ năm 2019 trở đi. Rủi ro của ngành 

công nghiệp thép tại khu vực này phần lớn liên quan đến chiến tranh thương 

mại gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc, biến động tiền tệ và những bất ổn chính trị 

nội tại. Nhu cầu thép tại các nước đang phát triển ở Châu Á, trừ Trung Quốc, dự 

kiến sẽ tăng lần lượt 5.9% và 6.8% vào năm 2018 và 2019. Tại những nền kinh 

tế mới nổi và đang phát triển còn lại, thị trường ngành thép có ghi nhận sự phục 

hồi trong thời gian qua tuy hiện tại đã có dấu hiệu chậm lại để lấy đà do những 

bất ổn chính trị gần đây trên thế giới khiến các nhà sản xuất tại các quốc gia này 

có phần e ngại về một thị trường chưa ổn định cả trong và ngoài nước. Nguyên 

nhân chính được người ta nhắc đến nhiều đó là sự tái cấu trúc nền kinh tế, thị 

trường tài chính dễ bị ảnh hưởng và áp lực tiền tệ xuất phát từ những căng thẳng 

trong nền kinh tế toàn cầu. Nhu cầu thép tại các nền kinh tế mới nổi ngoại trừ 

Trung Quốc dự kiến sẽ tăng lần lượt 3.2% và 3.9% vào năm 2018 và 2019.

   Trong khối các nước thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC), những chính 

sách về cải cách và thị trường dầu mỏ lớn mạnh khiến gia tăng nhu cầu về thép, 

tuy nhiên tốc độ tăng trưởng còn chậm. Triển vọng của ngành thép tại Iran trở 

nên không mấy thuận lợi do các lệnh cấm vận của Mỹ được phục hồi.
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Trái với những dấu hiệu tích cực về sự phục hồi mạnh mẽ của ngành thép vào giai 

đoạn cuối năm 2018 đến năm 2019, tại một số khu vực, sự phục hồi này gần như 

vẫn còn là một dấu hỏi lớn và còn phải chờ đợi nhiều vào tình hình kinh tế và thị 

trường. Nhu cầu thép của Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến sẽ thu hẹp vào năm 2018 với khủng 

hoảng tiền tệ mà nó phải đối mặt, tuy nhiên những biện pháp ổn định thị trường 

của Chính phủ và tác động từ khả năng cạnh tranh của các ngành sản xuất được 

kỳ vọng sẽ giúp 

thị trường thép tại 

nước này ổn định 

trở lại vào năm 

2019. Và ngay cả khi 

giá dầu tăng cao, 

nhu cầu về thép ở 

Nga dự kiến cũng 

sẽ cho thấy sự tăng 

trưởng yếu hơn các 

khu vực khác. Trong khi đó, nhu cầu về thép tại các nước khu vực Mỹ Latinh đang 

tiếp tục năm phục hồi thứ hai do được hỗ trợ bởi nền kinh tế trong nước và toàn 

cầu có các dấu hiệu tích cực. Nhu cầu thép tại Brazil tiếp tục phục hồi ổn định 

vào năm 2018. Tín hiệu tích cực này được kỳ vọng là tiếp tục giữ vững đến năm 

2019 khi cơn sốt bầu cử tại quốc gia này giảm xuống. Tại Mexico, ngành công 

nghiệp này đã phải chịu những bất ổn liên quan đến cuộc đàm phán NAFTA, 

nhưng việc đàm phán USMCA (Hiệp định Thương mại tự do giữa 3 nước Mỹ - 

Mexico - Canada) thành công gần đây dự kiến sẽ giúp nền kinh tế Mexico phục 

hồi với mức chậm vào năm 2019.



       TRUNG QUỐC
Giá thép tại Trung Quốc giảm sau khi số liệu tăng trưởng 
GDP quý III được công bố

  Giá thép tại Trung Quốc ngày 19/10/2018 đã giảm 1%, sau số liệu cho thấy 

rằng, sản lượng thép thô tại nước sản xuất thép hàng đầu thế giới trong tháng 

9/2018 tăng lên mức cao kỷ lục và nền kinh tế Trung Quốc chậm nhất kể từ năm 

2009. Sản lượng thép gia tăng, khi các nhà máy thép thúc đẩy sản xuất do giá 

tăng mạnh và trước việc Trung Quốc hạn chế sản xuất trong mùa đông nhằm 

chống khói bụi.

  Giá thanh cốt thép kỳ hạn tháng 1/2019 trên sàn Thượng Hải giảm 1% xuống 

4.110 CNY (593 USD)/tấn. Giá thép cuộn cán nóng giảm 1% xuống 3.875 CNY/

tấn. 

   Sản lượng thép thô của Trung Quốc trong tháng 9/2018 đạt 80,85 triệu tấn, 

tăng so với 80,33 triệu tấn tháng trước đó và 71,83 triệu tấn tháng 9/2017. Sản 

lượng trung bình ngày trong tháng 9/2018 đạt 2,7 triệu tấn, cao kỷ lục. Biên lợi 

nhuận ngành thép vẫn rất cao và đây là lý do tại sao các nhà máy thép đẩy mạnh 

gia tăng sản xuất. Lợi nhuận trung bình tại các nhà máy thép hiện tại ở mức trên 

1.000 CNY/tấn.

   Tác động của quy định hạn chế sản xuất trong mùa đông của chính phủ sẽ thúc 

đẩy sản xuất trong quý 4/2018, Mặc dù họ sẽ linh hoạt hơn so với năm ngoái. 

Trung Quốc cho phép chính quyền địa phương tự thiết lập các hạn chế sản xuất 

trong năm nay, bỏ qua hạn chế trong năm ngoái. Đường Sơn – thành phố sản 

xuất thép hàng đầu Trung Quốc – các nhà máy thép tiếp tục thúc đẩy sản xuất 

trong tháng này.

   Giá nguyên liệu sản xuất thép cũng giảm. Giá quặng sắt kỳ hạn giao sau trên 

sàn Đại Liên giảm 1,4% xuống 516 CNY/tấn. Giá than luyện cốc giảm 0,7% xuống 

1.382 CNY/tấn và than cốc giảm 2,7% xuống 2.383 CNY/tấn.

Thị trường thép toàn cầu năm 2018 và những dự báo



       TRUNG QUỐC
Sản lượng sản xuất thép đạt mức kỷ lục trước khi mùa 
đông bắt đầu

  Theo các số liệu chính thức, các nhà sản xuất thép tại Trung Quốc đã đạt mức 

kỷ lục về tỷ lệ sản xuất vào tháng trước, tạo nên một điểm sáng ngắn hạn cho thị 

trường lớn nhất thế giới này ngay cả khi những rủi ro về việc giảm nhu cầu thép 

tại quốc gia này đang có dấu hiệu tăng lên.

Sản lượng thép thô tăng 7.5% so 

với năm ngoái, đạt sản lượng 80.85 

triệu tấn. Điều đó có nghĩa rằng sản 

lượng thép hằng ngày đạt 2.695 

triệu tấn, đánh bật sản lượng hằng 

ngày cao nhất mọi thời đại đã được 

thiết lập trước đó là 2.673 triệu tấn 

trong tháng 6 vừa qua. Sản lượng 

trong 9 tháng đầu năm cũng tăng 6.1% và tăng lên mức kỷ lục 699.42 triệu tấn.

  Các nhà máy tại Trung Quốc đã tích cực thúc đẩy sản xuất nhằm mong muốn 

hưởng lợi trong một thời điểm dài bất thường khi giá và lợi nhuận từ thép tăng 

cao. Giá thép thanh vằn, loại được sử dụng trong xây dựng, phục hồi trở lại trong 

tuần này và đạt mức cao nhất trong năm nay, trong khi giá quặng sắt đã tăng 

trở lại lên mức giá cao như trong tháng 3. Như vậy, thị trường thép của Trung 

Quốc vẫn đang tiếp tục được hỗ trợ trước khi những hạn chế về sản xuất trong 

ngành thép được áp dụng trong mùa đông sắp tới nhằm tránh ô nhiễm và thực 

thi chính sách bảo vệ môi trường của quốc gia này. 

  Tuy nhiên cũng cần lưu ý rằng, mặc dù điều kiện thị trường hiện tại đang tiến 

triển tốt, song nhìn về phía nhu cầu cầu thép đang có nguy cơ giảm, điều này sẽ 

làm giảm lợi nhuận và giảm sản lượng trong năm tới nếu như Chính phủ không 

có thêm động thái nào về việc kích thích thị trường một cách nghiêm túc và 

thận trọng.



       TRUNG QUỐC
Sản lượng sản xuất thép đạt mức kỷ lục trước khi mùa 
đông bắt đầu

  Ngành công nghiệp thép của Trung Quốc, chiếm khoảng một nửa sản lượng 

thế giới, đã hồi phục trở lại sau cuộc khủng hoảng vào cuối năm 2015 khi Chính 

phủ quyết định đóng cửa những nhà máy, khu sản xuất đã xuống cấp hoặc nhà 

máy bất hợp pháp, cùng với việc ban hành các chính sách để thực thi các tiêu 

chuẩn về bảo vệ môi trường nghiêm ngặt hơn. Các biện pháp phòng chống ô 

nhiễm này sẽ giúp tăng giá thép và quặng sắt trong trung hạn.

  Một số lưu ý quan trọng xung quanh dữ liệu thép của Trung Quốc, khi những 

nhà quan sát ngành công nghiệp này đang quan ngại rằng những số liệu và dữ 

liệu về thép đã được công bố có phản ánh đúng với thực tế sản xuất hay không?  

Theo chuyên gia tư vấn cấp cao đến từ CRU Group, sản lượng thép thô có thể 

đã giảm 1% hoặc 2% trong 8 tháng đầu năm, trong khi ước tính của Chính phủ 

lại cho thấy số liệu tăng trưởng 5.8% so với cùng kỳ.

   Tăng trưởng kinh tế ở Trung Quốc cho thấy kết quả chậm hơn so với dự kiến 

trong quý II, khi nền kinh tế này chịu ảnh hưởng tương đối nghiêm trọng và phức 

tạp bởi cuộc chiến thương mại với Hoa Kỳ. Theo Hiệp hội Thép Thế giới cho biết, 

nhu cầu thép tại Trung Quốc sẽ không tăng trong năm tới, và dự báo sẽ làm 

giảm tăng trưởng nhu cầu thép toàn cầu. 

   Sản lượng nhôm nguyên liệu tăng 7.1% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt sản 

lượng 2.79 triệu tấn. Sản lượng trong 9 tháng đầu năm cũng đã tăng 4.2% lên 25 

triệu tấn.



                USMC

   Canada sẽ áp dụng các biện pháp tự vệ tạm thời vào các sản phẩm thép 

nhập khẩu và chính sách này sẽ có hiệu lực vào ngày 25 tháng 10 tới đây. Thuế 

suất phụ thu 25% sẽ được áp dụng cho các sản phẩm nhập khẩu vào lãnh thổ 

nước này vượt quá mức nhập khẩu trung bình hiện nay. Hành động này được 

cho là nhằm đáp trả với các quy định tại Mục 232 Đạo luật về Thương mại Mở 

rộng năm 1962 về thuế và hạn ngạch thuế quan do Hoa Kỳ áp dụng nhằm điều 

chỉnh hạn mức nhập khẩu hàng hóa và nguyên liệu có mức độ ảnh hưởng đến 

sự đe dọa an ninh quốc gia, với động thái áp thuế phụ thu 25% lên sản phẩm 

thép nhập khẩu vào thị trường Mỹ của Tổng thống Trump vào tháng 6 năm 

nay. Với chính sách này, Canada sẽ tránh việc mình phải trở thành một “điểm 

tập kết nhập khẩu thép” vốn bị chặn từ thị trường Mỹ khi Chính phủ Mỹ áp dụng 

quy định về hạn mức nhập khẩu nói trên. Biện pháp tự vệ này đã được Hiệp hội 

các nhà sản xuất thép Canada trình lên Chính phủ nước này và trải qua một 

thời gian bàn bạc khá lâu, sau đó đã được chấp thuận vì đây là một biện pháp rất 

khẩn thiết do các biện pháp bảo hộ nhập khẩu của Hoa Kỳ được thực thi ngày 

càng quyết liệt hơn dưới thời Tổng thống Donald Trump.  

    Các biện pháp tự vệ sẽ được áp dụng cho bảy loại thép: thép tấm nặng, thép 

thanh gia cố bê tông, sản phẩm thép ống năng lượng, thép tấm cán nóng, thép 

sơn trước, dây thép không gỉ và dây thép. Các biện pháp tự vệ của Canada sẽ 

được áp dụng cho các sản phẩm thép đến từ tất cả các quốc gia, bao gồm cả 

Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi đó sẽ miễn trừ trách nhiệm này đối với 

hàng hóa có xuất xứ và nhập khẩu từ Hoa Kỳ, Chile, Israel hoặc các đối tượng 

khác nằm thuộc Hiệp định Thương mại Tự do giữa Canada và Israel (CIFTA). 

Mexico được miễn trừ đối với các sản phẩm ống dẫn năng lượng và dây thép. 

Những nước đang phát triển đang được hưởng lợi từ Biểu Thuế Ưu Đãi Chung 

năm 1974 của Canada cũng được miễn trừ trách nhiệm khỏi biện pháp tự vệ 

này, ngoại trừ sản phẩm thép thanh gia cố bê tông nhập khẩu từ Việt Nam.

Các biện pháp tự vệ áp dụng vào hoạt động nhập khẩu 
thép tại Canada



    Các biện pháp tự vệ tạm thời này sẽ có hiệu lực trong vòng 200 ngày trong 

khi chờ kết quả đánh giá của Tòa án Thương mại Quốc tế Canada về tính minh 

bạch và tính hiệu lực của biện pháp này.

     Ngoài ra, Bộ Tài Chính Canada sẽ có những biện pháp hỗ trợ cho các doanh 

nghiệp nội địa từ các loại thuế phụ thu vào sản phẩm từ thép và nhôm. Trong 

một thông cáo báo chí gần đây, Bộ Tài Chính nhận định rằng, do chuỗi cung 

ứng ngành thép giữa Canada – Mỹ đã hình thành từ lâu và tạo nên giá trị lớn, 

nên việc các biện pháp tự vệ mà Chính phủ Canada sắp thực hiện nhằm đối phó 

với các chính sách nhập khẩu của Hoa Kỳ có thể tạo ra thách thức cho các nhà 

sản xuất nội địa nước này, những doanh nghiệp đang phải dựa vào nguồn cung 

thép và nhôm nhập khẩu từ Hoa Kỳ. Tuy nhiên, trong bối cảnh này, Chính phủ 

cũng đã thiết lập các biện pháp hỗ trợ đồng thời nhằm tạo ra một chu trình cho 

các doanh nghiệp nội địa vượt qua giai đoạn khó khăn này, ví dụ như thiếu hụt 

nguồn cung trong thị trường nội địa. Các công ty đã nộp đơn xin trợ cấp thuế 

phụ thu đánh vào các sản phẩm thép và nhôm từ Mỹ sẽ có thể được nhập khẩu 

những hàng hóa nhôm và thép mà không phải chịu trách nhiệm cho nghĩa vụ 

thuế này đến khi các nhà sản xuất tại Canada đáp ứng đủ nhu cầu trong nước. 

Các biện pháp tự vệ này về cơ bản sẽ đảm bảo yếu tố cân bằng để hỗ trợ những 

doanh nghiệp sản xuất và cung ứng trong nước, trong thời gian này, Chính phủ 

Canada cũng vẫn đang tìm cách, tùy tình hình thực tế, để hoàn toàn loại bỏ tất 

cả các loại thuế quan của Mỹ đối với sản phẩm thép và nhôm từ Canada. Động 

thái này của Canada dường như cũng là một thông điệp gửi tới Mỹ, rằng vấn đề 

của Canada đã được giải quyết và không có lý do gì để Hoa Kỳ tiếp tục có cơ hội 

trừng phạt ngành thép đang hoạt động ở cả hai phía biên giới giữa hai quốc gia 

này.

* USMC: Viết tắt của tên 03 quốc gia tham gia vào khu vực thương mại tự do chung là Mỹ 

- Mexico - Canada mà tiền thân trước đó là Hiệp định NAFTA.

                    USMC
Các biện pháp tự vệ áp dụng vào hoạt động nhập khẩu 
thép tại Canada



  Hoa Kỳ đang tìm kiếm một thoả thuận hạn ngạch nhập khẩu thép từ Mexico 

như  là một phần trong quá trình đàm phán loại bỏ hàng rào thuế quan trong 

vòng hai tuần sắp tới. Chính quyền Tổng thống Trump đã áp đặt thuế quan đối 

với Thép và Nhôm từ Canada và Mexico vào tháng Sáu vừa qua vì lý do an ninh 

quốc gia. Mặc dù cả 3 nước đã đồng ý về một thoả thuận thương mại vào đầu 

tháng này nhưng các quy định thuế vẫn đang được duy trì. Chính phủ hiện tại 

của Mexico đang khá tích cực trong quá trình đàm phán với Mỹ khi mọi việc cần 

phải được giải quyết trước khi một chính phủ mới được thành lập vào ngày 1/12 

sắp tới. Mexico là nước nhập khẩu ròng các sản phẩm thép từ Mỹ mặc dù nước 

này đã xuất khẩu khoảng 2.5 tỷ USD quặng và thép thô sang người láng giềng 

phía Bắc trong năm 2017. 

  Vào tháng 3, Hoa Kỳ đã ký một thoả thuận với Hàn Quốc theo đó để đổi lấy 

việc cắt giảm các khoản thuế, Seoul đã đồng ý cắt giảm 30% mức xuất khẩu 

thép trung bình trong 3 năm vừa qua vào thị trường Mỹ. Trong khi đó, tại các 

cuộc đàm phán Hiệp định thương mại tự do giữa Mỹ, Mexico và Canada, các 

thành viên phái đoàn Mỹ muốn có một thoả thuận tương tự như trường hợp 

Hàn Quốc đối với hai nước này. Phía Canada vẫn chưa đồng ý với đề xuất này 

và đề xuất với bất kỳ hạn mức xuất khẩu nào vào thị trường Mỹ nếu có đều phải 

cao hơn mức hiện tại để các nhà sản xuất có đủ thời gian cơ cấu lại hoạt động 

sản xuất của mình.

                    USMC
Các biện pháp tự vệ áp dụng vào hoạt động nhập khẩu 
thép tại Canada



      VIỆT NAM Thị trường thép Việt Nam 9 tháng năm 2018

 Nhìn chung, sản xuất & bán hàng các sản phẩm thép 9 tháng đầu năm 2018 

đều tăng trưởng tốt so với cùng kỳ của 3 năm trở lại đây, mặc dù sản lượng 

của Quý III/2018 giảm so với Quý III/2017 nhưng đều tăng so với Quý I và 

Quý II/2018.

Tình hình thị trường nguyên liệu sản xuất thép:

Quặng sắt loại 62%Fe: Giá quặng sắt ngày 7/10/2018 giao dịch ở mức 69-70 

USD/Tấn CFR cảng Thiên Tân, Trung Quốc, tăng ~2USD/tấn so với hồi đầu 

tháng 9/2018.

Than mỡ luyện coke: Giá than mỡ luyện cốc, xuất khẩu tại cảng Úc (giá FOB)  

ngày 6/10/2018: Hard coking coal: khoảng 180US$/tấn, tăng khoảng 10-12 

USD/Tấn so với đầu tháng 9/2018.

Thép phế liệu: Giá thép phế HMS ½ 80:20 nhập khẩu cảng Đông Á ở mức 354-

357 USD/tấn CFR Đông Á ngày 6/10/2018. Mức giá này tăng khoảng 10 USD/

tấn so với đầu tháng 9/2018. So với các thị trường khác, giá thép phế khu vực 

Đông Á đang có chiều hướng ổn định so với thị trường Châu Âu và Châu Mỹ.

Phôi thép: Giá phôi thép ngày 6/10/2018 ở mức 518-524 USD/T, giảm khoảng 

20 USD/tấn so với thời điểm đầu tháng 9/2018.

Thép cuộn cán nóng (HRC): Giá HRC đầu tháng 9/2018 ở mức 585USD/T, 

CFR cảng Đông Á, không đổi so với đầu tháng 8/2018. Mức giá HRC đạt cao 

nhất được ghi nhận là vào hồi đầu tháng 3 là  ~620 USD/Tấn.



      VIỆT NAM Xuất khẩu thép ống tăng 32% so với cùng kỳ

Tình hình sản xuất – bán hàng các sản phẩm thép:

Tháng 9/2018:

    Sản xuất các sản phẩm thép đạt 1.991.990 tấn, giảm so với tháng trước là 4,3%, 

nhưng tăng 4% so với cùng kỳ 2017; duy nhất sản xuất ống thép tăng hơn 12% so 

với cùng kỳ 2017 và  các sản phẩm thép khác đều giảm so với tháng 9/2017.

    Bán hàng các sản phẩm thép đạt 1.803.983 tấn, giảm 4,6% so với tháng trước, 

nhưng tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, xuất khẩu thép đạt 382.976 

tấn, tăng 15,5% so với tháng 9/2017.

Tổng hợp 9 tháng đầu năm 2018:

- Sản xuất đạt 17.645.918 tấn, tăng 14,4% so với cùng kỳ 2017;

- Bán hàng đạt 15.948.879 tấn, tăng 23,4% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, 

xuất khẩu đạt 3.447.404 tấn, tăng 31,5% so với cùng kỳ 2017. Tốc độ tăng trưởng 

9 tháng khá cao do một phần tình chung lượng sản xuất và bán hàng thép cuộn 

cán nóng của Formosa.



Ngân hàng Á Châu không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả/tổn thất kinh doanh nào phát sinh từ việc tham khảo hay sử dụng thông tin từ Bản tin này.
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