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

3.867 CNY/tấn, trong phiên giao dịch có lúc chạm mức 3.813 CNY (549 USD)/tấn. 

Trước khi các quy định hạn chế sản lượng trong mùa đông có hiệu lực, sản lượng 

thép thô Trung Quốc tăng lên mức cao kỷ lục 82,55 triệu tấn trong tháng 10/2018.

Báo cáo Thị trường Thép 
Ngày: 15/11/2018

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 THÉP                 75.30                0.29%                 -0.37%                5.46%         21.90%  

  THÉP                         4,509.00               3.42%                     0.18%                          -2.53%                           15.47%

  THAN ĐÁ      98.05                      -0.51%         -7.98%        -11.65%              9.25% 

  NICKEL           11,287.00                            0.00%        -0.97%          -8.22%             -2.71% 

         Loại                         Đơn vị               Đơn giá
Thép cuộn Phi 6           Kg        14,740 VND
Thép cuộn Phi 8           Kg        14,740 VND
Thép phi 10                    Cây     103,000 VND
Thép phi 12                    Cây     147,000 VND
Thép phi 14                    Cây     201.000 VND
Thép phi 16                    Cây     264,000 VND
Thép phi 18                    Cây     333,000 VND
Thép phi 20                    Cây     412,000 VND
Thép phi 22                    Cây     496,000 VND
Thép phi 25                    Cây     648,000 VND

   BẢNG GIÁ THÉP TRONG NƯỚC
                  THAM KHẢO

KHOA HỒNG ANH
Email: anhkh@acb.com.vn



    GÓC NHẬN ĐỊNH Xu hướng giá của một số kim loại cơ bản trong thời gian tới 

1. Thị trường Nhôm
Kim loại này đã trải qua một 

năm đầy biến động trước 

sự thay đổi của chính sách 

thương mại toàn cầu và sự 

gia tăng của các biện pháp 

bảo hộ thương mại. Các lệnh 

trừng phạt của Bộ thương 

mại Mỹ đối với Tập đoàn khai 

khoáng Rusal, sự gián đoạn 

khai thác tại nhiều mỏ Nhôm trên thế giới và chính sácn quản lý môi trường chặt 

chẽ tại Trung Quốc đã ảnh hưởng lến đến nguồn cung nhôm toàn cầu.  Chúng 

tôi cho rằng những yếu tố này kết hợp với mặt bằng chi phí năng lượng và khai 

thác gia tăng có thể tiếp tục tác động khiến giá nhôm sẽ còn tiếp tục tăng cao 

trong năm 2019. Tồn kho Nhôm tại Trung Quốc có thể sụt giảm trong khi hoạt 

động sản xuất cũng bị hạn chế do vấn đề môi trường tại các mỏ khai thác tại Hà 

Nam và Sơn Tây. Các số liệu về tình hình cung cầu cũng cho thấy nguồn cung 

Nhôm toàn cầu sẽ thiếu hụt hơn 1 triệu tấn trong năm 2019 ngay cả khi tốc độ 

tăng trưởng nhu cầu tiêu thụ sẽ có năm giảm thứ 3 liên tiếp khi chỉ đạt mức 3,7% 

so với mức tăng 4.7% theo ước tính của cả năm 2018 và mức bình quân khoảng 

6% trong giai đoạn 2012 - 2017. Tốc độ tăng trưởng của ngành sản xuất Nhôm 

toàn cầu được dự báo sẽ giảm xuống 2.1% trong năm 2019 - mức chậm nhất 

trong 10 năm trở lại đây. Trước đó mức tăng trưởng này đạt 12.4% (2010) và ước 

tính 3.3% (2018). Tình trạng này khiến chúng tôi kỳ vọng giá Nhôm năm tới sẽ 

đạt mức bình quân hằng năm cao nhất kể từ năm 2011 vào khoảng 2.230 USD/

tấn so với mức ước tính 2.167 USD/tấn của năm nay.
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2. Thị trường Đồng
Bức tranh khá trái ngược với 

mức tăng giá 32% vào năm 

ngoái là sự sụt giảm gần 20% 

tính đến thời điểm này của năm 

2018. Tuy nhiên sự suy yếu này 

không đến từ bản thân các yếu 

tố cơ bản của thị trường mà chủ 

yếu là nỗi sợ hãi về các vấn đề vĩ mô đối với nền kinh tế Trung Quốc. Sự giảm 

tốc trong tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc khiến thị trường không mấy lạc 

quan về triển vọng của nhu cầu kim loại này trong năm nay. Nửa đầu năm 2018 là 

giai đoạn tồi tệ của Đồng với các chính sách thắt chặt tín dụng và đầu tư đến từ 

Trung Quốc nhằm hạn chế nguy cơ bong bóng tài sản đối với nền kinh tế nước 

này trong khi leo thang thương mại với Mỹ ngày càng trở nên trầm trọng hơn. 

Trong khi đó, nguồn cung kim loại này vẫn được duy trì khá ổn định. Tình hình 

trong nửa cuối năm 2018 có vẻ trở nên sáng sủa hơn. Chúng tôi cho rằng nhu 

cầu Đồng sẽ tiếp tục thiếu hụt 67 ngàn tấn trong năm nay và 115 ngàn tấn vào 

năm 2019. Tăng trưởng trong tiêu thụ Đồng tại Trung Quốc có thể chỉ tăng nhẹ 

3.2% trong năm tới so với mức ước tính 3.4% vào năm nay trong khi mức bình 

quân tại các khu vực còn lại sẽ chỉ vào khoảng 2,1%. Về phía cung, tăng trưởng 

sản xuất Đồng toàn cầu dự báo sẽ giảm chỉ còn 2.4% trong năm 2019 (so với 

mức 2.5% của năm 2018) do công suất khai thác mỏ không được mở rộng cũng 

như các mỏ mới chưa có kế hoạch triển khai trong năm tới. Tồn kho Đồng của 

toàn thế giới có thể chịu thêm áp lực từ những yếu tố trên và chúng tôi dự báo sẽ 

giảm xuống chỉ còn đảm bảo 4.9 tuần tiêu thụ của toàn thế giới từ mức 5.3 tuần 

tiêu thụ vào cuối năm nay. Mức giá bình quân của kim loại này dự báo có thể đạt 

6.753 USD/tấn (2018) và 7.163 USD/tấn (2019)

Xu hướng giá của một số kim loại cơ bản trong thời gian tới 
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3. Thị trường Chì
Giá chì thế giới ghi nhận mức 

cao nhất kể từ năm 2011 vào 

tháng 2 vừa qua khi đạt mức 

2.650 USD/tấn trước khi sụt 

giảm nhanh chóng xuống 

chỉ còn 2.000 USD/tấn vào 

tháng 8 vừa qua. Mặc dù các 

yếu tố cơ bản vẫn đang hỗ trợ 

cho đà tăng của giá Chì nhiều 

hơn là chiều ngược lại . Trong ngắn hạn nguồn cung Chì vẫn đang chịu nhiều sức 

ép đặc biệt là sau khi ghi nhận mức thiếu hụt khoảng 100 ngàn tấn trong năm 

2017 và dự trữ của kim loại này trên phạm vi toàn cầu đang ở mức cực kỳ thấp. 

Tuy nhiên thị trường đang đổ dồn sự chú ý vào một đồng USD mạnh và chính 

sách thương mại quyết liệt của Mỹ khiến triển vọng giá Chì tiếp tục suy yếu. Các 

báo cáo trước đó đã điều chỉnh triển vọng giá kim loại này trong quý cuối năm 

2018 chỉ còn 2.275 USD/tấn so với mức 2.450 USD/tấn trước đó và dự báo cho 

năm 2019 sẽ vào khoảng  2.500 USD tấn từ mức 2.644 USD/tấn trước đó. Trong 

dài hạn, tiềm năng của kim loại này vẫn còn bỏ ngỏ do đang có sự dịch chuyển 

trong nhu cầu của các nhà máy sản xuất ô tô từ động cơ đốt (yêu cầu pin axít chì) 

sang động cơ điện (sử dụng pin lithium ion). Tuy nhiên nếu nhìn nhận riêng trong 

năm 2019, sẽ không có nhiều biến động lớn đối với giá kim loại này khi thị trường 

tiếp tục thắt chặt và các nguồn cung cấp vẫn còn bị hạn chế giúp mặt bằng giá 

hồi phục nhẹ so với năm nay.

Xu hướng giá của một số kim loại cơ bản trong thời gian tới 
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4. Thị trường Nickel
Đây là kim loại được kỳ vọng 

khá lớn trong dài hạn vì được 

hưởng lợi từ sự tăng trưởng 

của ngành công nghiệp sản 

xuất xe điện (EV) sử dụng pin 

lithium-ion trong thập kỷ tới. 

Tuy nhiên câu hỏi được đặt 

ra là có bao nhiều phần trăm 

trong sự tăng giá này sẽ được 

phản ánh trong giá của kim loại này trong năm tới. Lịch sử cho thấy giá Nickel 

đã từng ghi nhận những biến động rất khó lường khi có thể tăng nhanh và giảm 

mạnh trong thời gian ngắn và hiện tại kim loại này vẫn đang giao dịch ở vùng giá 

thấp hơn so với kỳ vọng. Không loại trừ khả năng kim loại này có thể chạm mức 

18.000 USD/tấn  trong năm 2019 khi thâm hụt trong cung cầu của toàn thế 

giới có thể đạt mức 81 ngàn tấn đặc biệt là lượng dự trữ Nickel loại 1 đang giảm 

xuống mức thấp. Trong điều kiện bình thường mức giá bình quân của Nickel có 

thể đạt 13.589 USD/tấn trong năm nay và 16.825 USD/tấn trong năm tới. Hai 

yếu tố mà chúng tôi thấy cần lưu ý trong ngắn hạn là việc có sự dư thừa trong 

nguồn cung thép không gỉ tại châu Á và thứ hai là sự tăng trưởng trong sản xuất 

gang nickel tại Indonesia. Chính phủ Trung Quốc trong những năm gần đây đã 

có nhiều quy định hạn chế công suất ngành thép trong những tháng mùa đông 

nhưng không hề đề cập đến hạn mức đối với các sản phẩm thép không gỉ nên 

đây có thể cũng là một biến số cần chú ý trong năm nay.

Xu hướng giá của một số kim loại cơ bản trong thời gian tới Xu hướng giá của một số kim loại cơ bản trong thời gian tới 
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...

5. Thị trường Thiếc
Thị trường Thiếc toàn cầu 

bị thắt chặt rõ nét trong nửa 

đầu năm 2018 khi các nguồn 

cung từ Indonesia (chiếm 

20% sản lượng toàn cầu) bị 

đứt nghẽn do giấy phép xuất 

khẩu bị trì hoãn. Xuất khẩu 

thiếc đã qua tinh chế của 

nước này giảm 31% so với cùng kỳ năm ngoái và chỉ hồi phục trở lại kể từ tháng 7. 

Triển vọng của các ngành công nghiệp sử dụng kim loại này vẫn tiếp tục khá khả 

quan đặc biệt là trên thị trường linh kiện điện tử. Dự báo nhu cầu Thiếc có thể 

tăng trưởng 1.5% và 1.2% trong năm 2018 và 2019. Tuy nhiên nhiều chuyên gia 

đã cảnh báo việc giá kim loại này liên tục duy trì ở mức thấp (<20.000 USD/tấn) 

có thể làm suy yếu sự phục hồi của nguồn cung toàn cầu. Tại Trung Quốc, hoạt 

động sản xuất Thiếc tinh chế (chiếm 50% sản lượng toàn cầu) đã tăng trưởng 

khá tốt trong nửa đầu năm với mức tăng trưởng 8% nhờ nguồn cung quặng đến 

từ Myanmar và sản lượng khai thác trong nước. Dự báo, tăng trưởng sản lượng 

Thiếc toàn cầu sẽ đạt 2.4% trong năm 2018 trước khi giảm chỉ còn 0.9% trong 

năm tới tương ứng với mức sản lượng đạt được lần lượt sẽ là 7 ngàn và 8 ngàn 

tấn . Dự báo giá kim loại này có thể đạt mức 20.388 USD/tấn trong năm nay và 

20.753 USD/tấn trong năm 2019.

Xu hướng giá của một số kim loại cơ bản trong thời gian tới 
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6. Thị trường Kẽm
Thị trường đang trong giai 

đoạn tái cân bằng trở lại sau 

một giai đoạn khá dài lâm vào 

tình trạng thiếu hụt nguồn 

cung trên phạm vi toàn cầu. 

Các dự án mới như Dugald 

River của MMG và Gamsberg 

của Vedanta bắt đầu đưa vào 

khai thác trong năm nay trong khi những mỏ như Century, Myra Falls và Lady 

Loretta vẫn đang hoạt động khá tốt. Sản lượng kẽm đã qua tinh luyện giao dịch 

trên thị trường thế giới trước đó đã giảm 3.7% trong năm 2017 trước khi hồi phục 

trở lại với mức tăng 2.1% sau 6 tháng đầu năm. Mặc dù vậy dự trữ quặng kẽm vẫn 

đang có xu hướng giảm đặc biệt là tại Trung Quốc dưới áp lực từ các biện pháp 

kiểm soát môi trường chặt chẽ. Sản lượng khai thác đã giảm mạnh 8.6% trong 

nửa đầu năm 2018 khi nhiều mỏ quy mô nhỏ đã bị đóng cửa. Giá kim loại này sau 

khi đạt đỉnh 3.600 USD/tấn vào tháng 2 vừa qua đang điều chỉnh giảm trở lại tuy 

nhiên tình hình hiện tại đang được kiểm soát và không có nhiều tín hiệu cho thấy 

giá kẽm sẽ còn giảm sâu nữa. Dự báo giá kẽm sẽ duy trì ở mức 2.600 USD/tấn 

trong năm 2019, cao hơn so với mức thấp nhất từng ghi nhận trong mùa hè này.

Xu hướng giá của một số kim loại cơ bản trong thời gian tới Xu hướng giá của một số kim loại cơ bản trong thời gian tới 
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7. Thị trường Thép
Dựa trên dữ liệu cung cầu kết hợp với phân tích đường cong chi phí, giá quặng 

sắt đang được hỗ trợ mạnh tại vùng giá 55 - 60 USD/tấn mặc dù chênh lệch giữa  

giá các loại quặng phân theo hàm lượng Fe ngày càng được mở rộng. Chi phí vận 

chuyển quặng bằng đường biển sang Trung Quốc (bao gồm cả chi phí khai thác) 

của các công ty như BHP Billiton, Rio Tinto, Fortescue, Vale và Roy Hill đang chịu 

nhiều rủi ro nếu như giá quặng rớt về dưới mức 60 USD/tấn. 

Thêm vào đó các hãng này cũng chịu thêm sự cạnh tranh từ các mỏ khai thác 

nằm ngay tại Trung Quốc với lợi thế địa lý và chi phí vận chuyển thấp hơn. Quặng 

sắt từ các mỏ nội địa này có thể đảm bảo đáp ứng ổn định khoảng 150 triệu tấn 

quặng mỗi năm trên tổng nhu cầu khoảng 230 triệu tấn (dự kiến trong năm nay). 

Tuy nhiên giá quặng sắt nhiều khả năng sẽ còn điều chỉnh giảm trong thời gian 

tới so với mức 76 USD/tấn hiện tại. Dự báo mức giá quặng sắt bình quân của 

năm 2019 có thể chỉ đạt mức 65 USD/tấn so với mức 70 USD/tấn ước tính trong 

năm nay. Nguyên nhân là do tăng trưởng về nguồn cung khai thác quặng sắt có 

thể vượt mức 36 triệu tấn so với phía cầu trong năm tới. 

Xu hướng giá của một số kim loại cơ bản trong thời gian tới 
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Trong khi đó nhu cầu nội địa tại thị trường Trung Quốc dự kiến sẽ giảm khoảng 

6 triệu tấn nhờ các chính sách cải tiến công suất nhà máy bằng việc ưu tiên sử 

dụng các lò hồ quang điện trong khi không có thêm sự gia tăng trong nhu cầu 

nhập khẩu đến từ thị trường này. 

 Bước vào giai đoạn mùa đông, nhiều thông tin đến từ thị trường Trung Quốc 

cho thấy các quy định cắt giảm sản lượng thép có thể không quá nghiêm khắc 

như năm ngoái. Thị trường đang đồn đoán rằng Chính phủ Trung Quốc có thể 

có nhiều chính sách mềm mỏng hơn và giao quyền quyết định hạn mức sản 

lượng cho các địa phương chứ không áp đặt trực tiếp từ Bắc Kinh như trước đây. 

Điều này giúp dự báo sản lượng sản xuất thép thô tại Trung Quốc sẽ không giảm 

nhiều như dự báo trước đó. Ngay cả với mục tiêu cắt giảm 50% sản lượng tại các 

khu vực ô nhiễm quanh thủ đô Bắc Kinh như năm ngoái, sản lượng Gang sản 

xuất tại nước này cũng chỉ giảm nhẹ trong mua đông trong khi sản lượng thép 

thô tiếp tục tăng dù với tốc độ chậm hơn. 

   Tương phản với giá quặng sắt, thị trường thép phế liệu nhìn chung khá yếu 

trong năm nay. Đầu tháng 9, giá thép phế liệu tại Mỹ đã giảm 20-30 USD/tấn so 

với tháng trước mặc dù vẫn có sự gia tăng trong năng lực sản xuất thép của các 

nhà máy. Cả sản lượng và giá các sản phẩm thép thô tại Mỹ đều gia tăng trong 

năm này nhờ hỗ trợ bởi các chính sách đánh thuế đối với thép nhập khẩu từ bên 

ngoài. Tuy nhiên thị trường thép phế liệu không được hưởng lợi nhiều từ sự tăng 

trưởng của ngành thép thô. Vào giữa tháng 9 vừa qua cơn bão Florence đã gây 

nhiều thiệt hại cho khu vực Bờ Đông Hoa Kỳ và ngành thép phế liệu của Mỹ phải 

đối mặt với nhiều thách thức hơn khi các nhà máy của Nucor và Liberty phải hạn 

chế sản xuất trong giai đoạn có bão nhằm sơ tán công nhân và máy móc. Trong 

khi đó nguồn cung thép phế liệu lại gia tăng từ các tài sản bị thiệt hại do bão.

Xu hướng giá của một số kim loại cơ bản trong thời gian tới Xu hướng giá của một số kim loại cơ bản trong thời gian tới 
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Nhiều quốc gia đang đề xuất đánh thuế nhiều hơn đối với các công ty khai thác 

mỏ khi giá khoáng sản đang dần hồi phục và tình hình kinh tế tại những nước sở 

tại đang gặp nhiều khó khăn. Từ Congo cho đến Indonesia... đang diễn ra cuộc 

chiến giữa Chính phủ các nước đang sở hữu những nguồn tài nguyên quặng kim 

loại với trữ lượng hàng đầu thế giới với các tập đoàn khai thác đa quốc gia để sản 

xuất mọi thứ từ thép đến xe điện hay điện thoại thông minh.

Tại Indonesia, Rio Tinto và Freeport-McMoRan Inc đang bị ép phải bán lại cổ 

phần kiểm soát mỏ đồng lớn thứ hai thế giới Grasberg choChính phủ nước này 

nhằm hình thành một công ty quản lý tài nguyên Nhà nước khổng lồ. Tanzania 

cũng đã phát yêu cầu truy đòi 190 tỷ USD thuế tài nguyên môi trường đối với công 

ty khai thác vàng Barrick Gold Corp. của Canada, gấp 4 lần GDP của nước này. 

Zambia cũng đưa ra mức phạt 8 tỷ USD cho tập đoàn First Quantum Minerals 

Ltd của Canada do các hoạt động khai thác khoáng sản không đảm bảo an toàn 

tại nước này.  

Giá kim loại cơ bản chịu áp lực trong năm 2019 khi chi phí 
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    GÓC NHẬN ĐỊNH

Động thái tương tự cũng đã xảy ra tại Congo, Papua New Guinea, Mali, Sierra 

Leone... đang dần khiến các tập đoàn khai thác lớn trên thế giới đứng trước nhiều 

sự lựa chọn khó khăn. Trong khi một số vẫn đang phải chịu đựng chấp nhận đóng 

thêm thuế để duy trì hoạt động của các mỏ do chưa thể hoàn vốn đầu tư ban 

đầu, số còn lại đang bán dần các nhà máy khai thác cho các doanh nghiệp tại địa 

phương hoặc công ty Trung Quốc và quay trở lại đầu tư tại các quốc gia có hệ 

thống chính sách ổn định hơn như Úc và Mỹ ví dụ như BHP Group Ltd đã rút các 

khoản đầu tư của mình khỏi Nam Phi, Mozambique, Indonesia...

Người đứng đầu một số doanh nghiệp khai mỏ đã cảnh báo sự hồi sinh của trào 

lưu dân tộc chủ nghĩa trong việc quản lý tài nguyên xuất phát từ sự cầm quyền 

của các chính phủ theo đường lối dân tuý muốn đàm phán lại các thoả thuận 

khai thác trước đó để không phải bán rẻ tài nguyên của đất nước. 
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    GÓC NHẬN ĐỊNH

Và xu hướng này đang diễn ra ở nhiều quốc gia 

mà việc xuất khẩu khoáng sản chiếm tỷ trọng 

lớn trong thu nhập ngân sách đất nước. Cụ thể, 

Zambia từ lâu đã được xem là một trong những 

quốc gia có môi trường đầu tư thân thiện nhất 

trong khu vực, nhưng điều đó đã thay đổi. Vị trí 

của nó là nhà sản xuất Đồng số 2 của châu Phi 

sau Congo đã giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh 

tế, đưa các trung tâm mua sắm và giải trí đến 

với quốc gia không giáp biển này. Tuy nhiên giá 

Đồng vẫn giảm khoảng 40% so với mức đỉnh 

của năm 2011, khiến ngân sách chính phủ phải 

chịu tình trạng xấu đi. Khai thác mỏ đóng góp 12% trong GDP của quốc gia trong 

năm 2016. Khoản nợ của chính phủ Zambia dự kiến   sẽ tăng lên 66% GDP vào 

năm 2018, từ 27% năm năm trước.

   Các công ty khai mỏ cũng có lý do của mình khi cho rằng họ phải đối mặt với 

nhiều rủi ro tài chính khi khai thác do khi chi phí đầu tư ban đầu để khảo sát, xây 

dựng và vận hành các mỏ là rất lớn. Việc thoái lui của các công ty khai mỏ khỏi 

những quốc gia nêu trên bên cạnh việc sẽ gây ra nhiều tác động tiêu cực đến 

nền kinh tế của các quốc gia sở hữu tài nguyên còn ảnh hưởng xấu đến giá kim 

loại trên thị trường thế giới. Sức ép đối với nguồn cung các kim loại cơ bản vì 

thế có thể gia tăng trong năm tới trong khi nhu cầu tiêu thụ trên thị trường thế 

giới được dự báo vẫn  tiếp tục tăng trưởng mạnh. Trong khi nhiều doanh nghiệp 

buộc phải nhượng bộ đối với chính quyền sở tại để có thể giữ quyền khai thác 

của mình sẽ phải cân đối thêm những chi phí mới phát sinh nào vào giá nguyên 

liệu xuất khẩu của mình.
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       TRUNG QUỐC
Giá thanh cốt thép tại Thượng Hải chạm thấp nhất 4 
tháng do lo ngại dư cung

Giá thép tại Trung Quốc ngày 19/11/2018 giảm xuống mức thấp nhất trong 

gần 4 tháng, chịu áp lực bởi kỳ vọng sản lượng tại nước sản xuất hàng đầu thế 

giới sẽ duy trì ở mức cao mặc dù các thành phố áp đặt các hạn chế sản xuất linh 

hoạt trong mùa đông này.

Lo ngại chiến tranh thương mại cũng kéo giảm xu hướng chung của thị trường, 

khi Mỹ - Trung bất đồng khiến hội nghị thượng đỉnh APEC không ra được tuyên 

bố chung.

Các hạn chế sản lượng trong mùa đông tại Trung Quốc nhằm chống khói bụi 

bắt đầu từ ngày 15/11/2018, dẫn đầu bởi các thành phố phía bắc bao gồm trung 

tâm sản xuất thép Đường Sơn và Hàm Đan, tại tỉnh Hà Bắc và dự kiến sẽ kéo dài 

đến tháng 3/2019.

Không giống như mùa đông năm ngoái, Trung Quốc cho phép các thành phố 

và các tỉnh tự thiết lập các định mức hạn ngạch sản xuất thép trong năm nay dựa 

vào mức độ khí thải, không giống như các quy tắc hạn chế đã được ban hành 

trong năm 2017.

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

xuống 3.867 CNY/tấn, trong phiên giao dịch có lúc chạm mức 3.813 CNY (549 

USD)/tấn. Trước khi các quy định hạn chế sản lượng trong mùa đông có hiệu lực, 

sản lượng thép thô Trung Quốc tăng lên mức cao kỷ lục 82,55 triệu tấn trong 

tháng 10/2018. Nhìn chung, nhu cầu thép chậm lại với hoạt động xây dựng suy 

giảm trong mùa đông.

Giá nguyên liệu sản xuất thép diễn biến trái chiều, giá quặng sắt trên sàn Đại 

Liên tăng 1,4% lên 526 CNY/tấn. Giá than luyện cốc giảm 0,3% xuống 1.382,5 

CNY/tấn, trong khi giá than cốc giảm 0,9% xuống 2.385,5 CNY/tấn.
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       TRUNG QUỐC
Nhu cầu Vanadium tăng mạnh tại thị trường Trung Quốc 
để phục vụ sản xuất sản phẩm Thép chất lượng cao

Thúc đẩy từ nhu cầu tại Trung Quốc nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm 

Thép xây dựng theo chiến lược tái cấu trúc của Chính phủ nước này đã tạo ra 

làn sóng toàn cầu nhằm đáp ứng nhu cầu kim loại Vanadium - vốn cũng đang 

được hưởng lợi bởi ngành công nghiệp sản xuất các loại pin có kích thước lớn. 

Ban hành vào đầu tháng 11 vừa qua, tiêu chuẩn mới tại Trung Quốc yêu cầu các 

nhà máy sản xuất phải nâng cao hàm lượng Vanadium để tăng cường chất lượng 

của sản phẩm. 

  Được biết chỉ cần pha thêm một lượng vanadium rất ít (vài phần trăm) sẽ 

giúp thép liền có cấu trúc mịn hạt, có độ bền cao và độ đàn hồi lớn. Loại thép 

như vậy có khả năng chịu đựng va đập và lực uốn, bền bỉ chống lại được sự 

mài mòn và chống được sự đứt gãy rất tốt. Nếu pha thêm vanadium và nitơ 

vào thép – dù chỉ vài phần vạn thôi – sẽ làm tăng rõ rệt tính chịu lạnh của loại 

thép dùng để làm các đường ống dẫn, các loại máy khoan, tháp khoan... Các 

chuyên gia đã ví vanadium là Vitamin của ngành sản xuất Thép. 



       TRUNG QUỐC
Nhu cầu Vanadium tăng mạnh tại thị trường Trung Quốc 
để phục vụ sản xuất sản phẩm Thép chất lượng cao

 Điều này đã khơi dậy nhu cầu khẩu lồ của quốc gia sản xuất hơn một nửa lượng 

thép của thế giới trong khi nguồn cung kim loại này khá hạn chế.Hiện tại lượng 

tiêu thụ toàn cầu hàng năm vào khoảng 100 ngàn tấn và vẫn chưa thể đáp ứng 

tất cả nhu cầu. Sớm nhất là vào năm 2021 một mỏ Vanadium mới sẽ được đưa 

vào khai thác giúp bổ sung thêm 30 - 40 ngàn tấn/năm cho thị trường.

Tiêu chuẩn mới khắt khe hơn của Trung Quốc đối với các sản phẩm thép xây 

dựng xuất phát từ yêu cầu thực tế từ các trận động đất xảy ra thường xuyên tại 

nước này đòi hỏi hệ thống vật liệu xây dựng phải có sức chịu đựng tốt hơn để hạn 

chế thương vong cho người dân. 

   Hiện ngành thép chiếm hơn 90% nhu cầu sử dụng vanadium và trong dài hạn 

nhu cầu kim loại này sẽ được bổ trợ bởi các dự án sản xuất pin dự trữ năng lượng 

siêu lớn vì vậy chu kỳ tăng giá của kim loại này có thể chưa sớm chấm dứt.

 



                    MỸ

Giá trị của các doanh nghiệp trong lĩnh vực kim loại tại Mỹ đều giảm từ đầu năm 

đến nay đặc biệt là trong tháng 10 mặc dù nhận được sự hỗ trợ từ các chính 

sách thuế quan từ Chính phủ nước này. Đặc biệt là các doanh nghiệp nhôm và 

thép - đối tượng được kỳ vọng sẽ hưởng lợi nhiều nhất từ thuế quan - đều giảm 

giá trị trong năm nay. Chỉ số S&P Supercomposite Steel đã giảm 10% trong 

năm nay và đặc biệt mạnh trong đợt điều chỉnh giảm mạnh của toàn thị trường 

chứng khoán Mỹ trong tháng 10 vừa qua. Cùng với đó, chỉ số S&P Metals and 

Mining theo dõi 29 công ty khai thác mỏ kim loại tại Mỹ cũng đã mất hơn 10% 

giá trị trong tháng trước và đây cũng là đợt điều chỉnh giảm mạnh của toàn 

ngành kể từ năm 2008. 

Chính thuế quan xuất phát từ các cuộc đối đầu thương mại giữa Mỹ và các nền 

kinh tế hàng đầu thế giới đã làm gia tăng nhưng lo ngại về sự suy giảm của kinh 

tế. Việc tăng trưởng kinh tế Mỹ trong quý III có dấu hiệu chững lại và dự báo sẽ 

tiếp tục suy giảm trong quý cuối năm 2018 khiến nhu cầu các sản phẩm kim loại 

như Nhôm và Thép sẽ chịu thêm nhiều sức ép. 

Giá trị của các doanh nghiệp ngành kim loại giảm mạnh 
trong tháng 10 vừa qua



CẬP NHẬT TÌNH HÌNH NGÀNH THÉP VIỆT NAM 

Nguồn: Vietdata



      VIỆT NAM
Thị trường Thép xây dựng: giá giảm ở miền Bắc, miền Nam 
tương đối ổn định

 Nhu cầu yếu, sức tiêu thụ chậm, để đẩy mạnh doanh số, các nhà sản xuất 

thép xây dựng phía Bắc đã áp dụng các chương trình chiết khấu khiến giá thép 

trên thị trường giảm và phổ biến từ 100.000 – 150.000 đồng/tấn so với tháng 

9, tùy theo từng chủng loại sản phẩm. Trong khi đó, tại các tỉnh phía Nam giá 

tương đối ổn định.

  Dự báo, từ nay tới cuối năm, thị trường thép trong nước ổn định. Bộ Công 

Thương cũng khuyến nghị các doanh nghiệp ngành thép cần nâng cao năng 

lực cạnh tranh, tự chủ các nguồn nguyên liệu sản xuất ngay trong nước. Đồng 

thời, nỗ lực khép kín từ khâu đầu vào đến sản xuất để loại trừ dần nguồn gốc 

xuất xứ từ các nước nhằm giảm đến mức thấp nhất khả năng bị điều tra chống 

bán phá giá.

   Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ban hành 2 quyết định về việc giữ nguyên 

việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép mạ 

và thép hình chữ H có xuất xứ từ Trung Quốc và Hàn Quốc. Trong thời hạn 60 

ngày trước khi kết thúc 01 năm kể từ ngày có Quyết định này, các bên liên quan 

theo quy định tại Điều 59 Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các 

biện pháp phòng vệ thương mại, có thể nộp hồ sơ yêu cầu rà soát.

   Trong khi đó, Bộ Công nghiệp và Thương mại Quốc tế Malaysia (MITI) vừa 

công bố một số sản phẩm sắt/thép cuộn hợp kim và không hợp kim cán phẳng 

mạ hoặc tráng kẽm có xuất xứ Việt Nam và Trung Quốc đang bán phá giá vào 

Malaysia và gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước. Theo đó, 

MITI sẽ tiếp tục vụ việc điều tra và sẽ áp thuế chống bán phá giá tạm thời đối với 

sản phẩm bị điều tra từ Việt Nam ở 0 - 15,69% và từ Trung Quốc là 0 - 16,13% 

trong thời gian 120 ngày kể từ ngày 8/11.
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