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Trung Quốc đưa mức hoàn thuế xuất khẩu thép về 0% để cải thiện ngành công nghiệp trong nước
 Vào ngày hôm qua, Trung Quốc đưa ra thông báo chính thức về việc cắt giảm mức hoàn thuế đối với 146 loại thép xuất 

khẩu từ 13% xuống 0%, có hiệu lực kể từ ngày 1/5 tới đây. Các loại thép nằm trong danh sách này bao gồm các loại thép 
carbon, thép hợp kim, thép không gỉ. Song song với đó, Bộ Tài Chính nước này cũng thông báo về việc dừng một số loại 
thuế quan (mức thuế từ 15% - 25%) đối với thép nhập khẩu như thép thô, gang thép, thép tái chế và một số sản phẩm 
thép khác kể từ ngày 1/5. Đây là động thái cứng rắn của Trung Quốc trong việc buộc các nhà sản xuất thép tại nước này 
thu hẹp quy mô sản xuất, giảm lượng khí thải carbon ra môi trường, cũng như thúc đẩy sản xuất bền vững khi trong nhiều 
năm gần đây, Mỹ và châu Âu liên tục có những cáo buộc liên quan đến thép giá rẻ của Trung Quốc. Việc giảm thuế nhập 
khẩu, giảm mức hoàn thuế (gián tiếp làm tăng thuế xuất khẩu) khiến cho các doanh nghiệp sản xuất từ nay sẽ tập trung 
cho nhu cầu của thị trường trong nước. Theo Hiệp hội Sắt thép Trung Quốc (CISA), tiêu thụ thép quý I của nước này tăng 
15,3% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 260 triệu tấn.

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
*  Việc dỡ bỏ thuế quan đối với một số sản phẩm thép nhập khẩu vào hôm qua 
của Trung Quốc cho thấy động thái của Chính phủ nước này nhằm kiềm chế giá 
quặng sắt tăng cao, ảnh hưởng đến thị trường nội địa. Trong quý đầu tiên, nhập 
khẩu quặng sắt của Trung Quốc đạt 283 triệu tấn, tăng 8% so với cùng kỳ năm 
ngoái, trong khi giá nhập khẩu trung bình là 150,79 USD/tấn, tăng 64,5% so với 
cùng kỳ, theo thông tin đến từ CISA. Điều này đã nâng giá thép ở Trung Quốc tăng 
lên đáng kể. Trước tác động to lớn của giá quặng sắt tăng đối với ngành thép Trung 
Quốc, việc mở rộng nguồn cung bằng nhập khẩu các loại gang thép, phôi thép 
là việc làm rất quan trọng. Chính sách thuế quan sắp tới sẽ là một cách để điều 
chỉnh nhu cầu quặng sắt nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung này và cũng sẽ 
ảnh hưởng đến thương mại về thép toàn cầu trong thời gian tới.
* Trước khi Trung Quốc đưa ra thông báo về thay đổi các mức thuế xuất nhập 
khẩu sắt thép, giá quặng sắt thế giới đã đạt mức cao nhất mọi thời đại vào ngày 
27/4 vừa qua khi nhu cầu sắt thép toàn cầu vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Giá 
quặng sắt đã vượt qua mốc 193,85 USD/tấn, tăng hơn gấp đôi chỉ trong vòng 1 
năm vừa qua, thời điểm kinh tế Trung Quốc bắt đầu phục hồi nhanh chóng. Với 
gói kích thích kinh tế tập trung vào phát triển cơ sở hạ tầng đã làm nhu cầu thép 
trong nước tăng mạnh trong vòng 1 năm qua. Nhiều chuyên gia dự báo giá quặng 
sắt sẽ còn tiếp tục tăng cao hơn nữa và hoàn toàn có thể vượt ngưỡng 200 USD/
tấn vào tháng 5. 
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