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Giá quặng sắt tại Trung Quốc ngày 16/05/2019 tăng lên mức cao kỷ lục, do nhu
cầu đối với nguyên liệu sản xuất thép tăng mạnh trong bối cảnh nguồn cung thắt
chặt. Sản lượng thép thô của Trung Quốc trong tháng 4/2019 tăng 12,7% so với
tháng 3/2019 lên mức cao kỷ lục
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Nhu cầu thép toàn cầu đứng trước khả năng suy yếu trong
năm 2019

Tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại đang kéo giảm triển vọng nhu cầu các
sản phẩm thép trong khi tiêu dùng tại thị trường Trung Quốc vẫn đang là một ẩn

số trong năm nay. Hoạt động xây dựng đang diễn ra với tốc độ vừa phải tại nhiều
quốc gia phát triển cũng như ở Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Hàn Quốc và Argentina.
Sản lượng ngành công nghiệp ô tô toàn cầu cũng đang chững lại trong khi các
nền kinh tế lớn của liên minh châu Âu đang bị tổn thương bởi những bất ổn
thương mại và quá trình Brexit. Tốc độ tăng trưởng tiêu dùng của Trung Quốc
có thể chậm lại và đạt khoảng 1% trong năm 2019 mặc dù đã có nhiều biện
pháp kích thích đến từ Chính phủ nước này. Khả năng nếu có một thoả thuận
thương mại được ký kết giữa Mỹ và Trung Quốc thì tình hình mới có thể được cải
thiện. Dữ liệu gần đây cho thấy tăng trưởng trong sản xuất công nghiệp và GDP
của Trung Quốc đã tốt hơn mong đợi nhưng khả năng Chính phủ Trung Quốc
có tăng cường thêm các biện pháp kích thích cho nền kinh tế thứ hai thế giới
này hay không vẫn còn là một ẩn số trước áp lực từ căng thẳng thương mại leo
thang với Mỹ.
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Lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran đang gây thêm áp lực
đối với thị trường quặng sắt

Nguồn cung quặng sắt toàn cầu vốn đang bị sụt giảm sau vụ vỡ đập của tập
đoàn Vale tại Brazil thì với những lệnh trừng phạt mới đối với ngành khai thác
kim loại tại Iran thì nguy cơ nguồn cung bị siết chặt thêm lại càng gia tăng. Năm
2018, Iran dã xuất khẩu gần 14 triệu tấn quặng sắt chiếm 1% tổng nguồn cung
toàn cầu và dự kiến có thể đạt 20 triệu tấn trong năm nay. Ngoài năng lượng,
phần lớn nguồn thu của Iran đến từ xuất khẩu kim loại, bao gồm 4.2 tỷ đô la từ
việc bán thép - tăng 53% so với năm 2017 - và thêm 917 triệu USD từ đồng và
các sản phẩm hạ nguồn khác. Iran đang tìm cách trở thành nhà sản xuất thép
lớn thứ sáu thế giới với công suất dự kiến sẽ tăng gần gấp đôi lên 55 triệu tấn
vào năm 2025. Lệnh trừng phạt có thể đưa con số này về 0 khiến giá nguyên
liệu thép đứng trước khả năng có thể chạm mức 100 USD/tấn lần đầu tiên kể từ
tháng 5/2014.
Báo cáo từ tập đoàn Vale cho thấy 92 triệu tấn công suất trong tổng số 400
triệu tấn có thể mất đi trong năm nay trong khi nguồn cung từ Rio và BHP vẫn
khó lòng gia tăng đáp ứng kịp nhu cầu trong năm nay. Chuỗi cung ứng đang bị
thắt chặt, lượng tồn kho quặng sắt tại các cảng của Trung Quốc hiện đã giảm 15
triệu tấn trong tháng 4 và 16 triệu tấn so với cùng kỳ năm trước.
Tuy nhiên các lệnh trừng phạt sẽ còn phụ thuộc nhiều vào Trung Quốc, nhà
sản xuất và tiêu dùng thép nhiều nhất thế giới. Nếu Trung Quốc chống lại lệnh
cấm vận mới này, tác động sẽ gần như không có khi Iran và Trung Quốc đang
hợp tác trong dự án Vành đai và Con đường. Bên cạnh đó quá trình đàm phán
thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang trải qua giai đoạn đầy sóng gió. Liệu
Trung Quốc có dám chấp nhận đánh mất một thị trường nhỏ lẻ này để đảm
bảo cho một thoả thuận thương mại cuối cùng với Mỹ hay không sẽ cần thêm
thời gian để trả lời. Các thị trường xuất khẩu thép hàng đầu của Iran hiện bao
gồm Indonesia, Thái Lan, Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ, Ô-man, Các Tiểu vương quốc Ả Rập
Thống nhất, Đài Loan và Ai Cập.
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Cập nhật mới nhất về những biện pháp phòng vệ thương mại
đối với sản phẩm thép mà các quốc gia đang áp dụng

Khu vực châu Âu

Ủy ban châu Âu vào ngày 4/1/2019 đã thông báo cho Tổ chức Thương mại Thế
giới (WTO) về những phát hiện của mình trong cuộc điều tra tự vệ đối với một số
sản phẩm thép. Dựa trên những kết quả của các cuộc điều tra này, Ủy ban châu
Âu dự định sẽ áp dụng các biện pháp có tính chất mạnh mẽ hơn nữa để thay thế
các biện pháp tự vệ tạm thời đã áp dụng kể từ tháng 7 năm 2018. Cuộc điều tra
về các sản phẩm thép nhập khẩu vào thị trường khu vực châu Âu bắt đầu vào
tháng 3 năm ngoái thể hiện là một trong những phản ứng của liên minh châu
Âu đối với quyết định của Hoa Kỳ về việc áp thuế đối với các sản phẩm thép.
Kim ngạch nhập khẩu các sản phẩm thép vào EU đã tăng đáng kể trong những
năm qua và được tính toán rằng khả năng kim ngạch nhập khẩu thép vào EU sẽ
còn tăng cao hơn nữa. Tuy nhiên tình trạng này đã trở nên trầm trọng hơn do
quá trình chuyển hướng thương mại bắt nguồn từ các biện pháp bảo hộ thương
mại của Hoa Kỳ đối với thép được thực hiện theo quy định tại Mục 232. Đến nay,
ngành thép của EU vẫn chưa phục hồi hoàn toàn sau cuộc khủng hoảng thép
toàn cầu, khi tình trạng thép nhập khẩu vào khu vực này tiếp tục tăng cao trong
khi áp lực về giá luôn thường trực.
Các biện pháp tự vệ mới được đề xuất áp dụng theo quy phạm có tính chất
“erga omnes” (đây là quy phạm trong luật pháp quốc tế, được hiểu là có giá trị
đối với thép nhập khẩu mọi nguồn gốc, đến từ bất kỳ quốc gia nào) đối với 26 loại
sản phẩm thép và sẽ đảm bảo tránh các chính sách về chuyển hướng thương
mại trong khi tiếp tục duy trì các chính sách thương mại truyền thống đối với
sản phẩm thép trên thị trường EU. Biện pháp này bao gồm hạn ngạch thuế quan
theo đó mức thuế 25% áp dụng vào thép nhập khẩu sẽ được áp dụng khi bắt
đầu vượt ngưỡng nhập khẩu thép cho phép đã được áp dụng trước đây.
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Quy định này tương tự như các biện pháp tạm thời từ tháng 3 năm 2018, với
một số điều chỉnh nhằm bảo vệ hạn mức nhập khẩu mà EU đã quy định trước
đây. Trong đó, có một số quốc gia là nước xuất khẩu thép chính vào EU sẽ được
hưởng các mức hạn ngạch riêng biệt phụ thuộc vào lịch sử và quá trình nhập
khẩu vào EU. Sau khi được thông qua, các biện pháp tự vệ này sẽ được duy trì
trong vòng ba năm, tính cả thời gian áp dụng biện pháp thuế quan tạm thời từ
tháng 3/2018. Tuy nhiên, thời hạn áp dụng và mức độ áp dụng có thể sẽ thay đổi
phụ thuộc vào hoàn cảnh và tình hình thương mại toàn cầu.
Cơ cấu hạn ngạch trở nên phức tạp hơn
Tất cả các sản phẩm thép đã chịu các biện pháp tự vệ tạm thời trước đó sẽ tiếp
tục tuân theo các biện pháp cuối cùng mới này được đưa ra. Chính sách này bao
gồm một biểu hạn ngạch thuế quan tương tự như biện pháp tạm thời, dựa trên
khối lượng nhập khẩu trung bình trong khoảng thời gian từ 2015 – 2017, nhưng
sau đó sẽ cộng thêm 5% nữa. Khi các nước xuất khẩu vào thị trường EU vượt quá
hạn ngạch, mức thuế suất 25% sẽ chính thức được áp dụng. Trong trường hợp
một số sản phẩm đã bị áp dụng mức thuế quan cao hơn biểu hạn ngạch thuế
quan này thì đương nhiên loại sản phẩm hàng hóa đó sẽ tiếp tục phải chịu mức
thuế quan đã áp dụng trước đó. Biểu hạn ngạch thuế quan này được áp dụng
trong ba giai đoạn, giai đoạn đầu từ ngày 2/2/2019 đến 30/6/2019, giai đoạn hai
sẽ kết thúc vào ngày 30/6/2020 và giai đoạn ba kết thúc vào ngày 30/6/2021,
trong đó mức hạn ngạch có thể tăng thêm 5% sau mỗi giai đoạn. Trong biểu
hạn ngạch thuế quan của EU, sản phẩm thép cuộn cán nóng được áp dụng đối
với tất cả các quốc gia xuất khẩu, trong khi các loại sản phẩm thép khác được
xét mức thuế trên cơ sở từng quốc gia và từng sản phẩm, trong đó, những sản
phẩm thép phổ biến được quy định biểu thuế cụ thể là loại thép tấm, thép tấm
carbon, các loại thép dài và thép không gỉ.
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Cơ chế miễn trừ
Trong bối cảnh của WTO, các quốc gia tự phân loại hiện trạng của nền kinh tế
của mình, tức là nếu một quốc gia tự nhận là quốc gia đang phát triển, WTO sẽ
công nhận điều đó và quốc gia này sẽ được hưởng tất cả các quyền miễn trừ
dành cho các quốc gia đang phát triển. Do đó, với Trung Quốc, mặc dù đây là
một trong những nền kinh tế lớn nhất thế giới, nhưng hiện tại quốc gia này vẫn
tự nhận mình là một quốc gia đang phát triển. Hệ thống tự vệ được đề xuất sẽ
không miễn trừ tất cả các sản phẩm từ tất cả các nước đang phát triển và có
một danh sách các kết hợp nguồn gốc sản phẩm phải tuân theo các biện pháp
có trong hồ sơ WTO. Trung Quốc và Ấn Độ có một số loại sản phẩm thép được
nằm trong danh sách miễn trừ này. Tuy nhiên, với cơ chế miễn trừ từ EU chủ yếu
vẫn là các quốc gia có tiềm năng cung cấp còn hạn chế, có thể kể đến những
nhà cung cấp thép đến từ Thái Lan, Mexico, Brazil và Indonesia với công suất
tổng cộng chỉ 14,6 triệu tấn được nhập khẩu vào thị trường EU.
Tác động đến nguồn cung tại thị trường EU
Tại Hoa Kỳ, khi thực hiện các biện pháp bảo hộ đối với ngành thép, điển hình
như các biện pháp bảo hộ theo quy định tại Mục 232 (đã được cập nhật tại các
bản tin trước đây), những biện pháp này được thực hiện trong bối cảnh nền kinh
tế Hoa Kỳ cần thúc đẩy đầu tư và tăng trưởng công nghiệp thép mạnh mẽ hơn
bao giờ hết, và biện pháp bảo hộ này đã có tác dụng khi các số liệu kinh tế Hoa Kỳ
đã có sự cải thiện đáng kể trong thời gian qua. Chính vì vậy, giới chuyên gia cũng
mong muốn điều tương tự đối với EU, tuy nhiên mức độ chắc chắn sẽ không
bằng một phần do các rào cản về thương mại trong khu vực này không phức
tạp bằng Hoa Kỳ khi nước này là nước nhập khẩu ròng sản phẩm thép rất lớn và
nhiều quốc gia có sản lượng xuất khẩu cao như Trung Quốc, Mexico và Canada.
Song những động thái của Chính phủ đã và đang dần dần khôi phục nền sản
xuất nội địa EU nhằm tránh thâm hụt thương mại cũng như hạn chế ảnh hưởng
từ cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc trong giai đoạn này.
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Các biện pháp thuế quan từ Mỹ
Cuộc chiến thuế quan trong ngành thép giữa Hoa Kỳ và các đối tác thương

mại khác Trung Quốc dường như đang trở nên dễ thở hơn khi Hoa Kỳ đang dần
buông lỏng các thị trường này để dồn toàn lực cho cuộc chiến thuế quan với
Trung Quốc cũng như không khiến thị trường nội địa Hoa Kỳ trở nên hoang
mang trong bối cảnh nhập khẩu thép từ Trung Quốc sẽ thiếu hụt mạnh trong
thời gian tới. Theo thông tin mới nhất, Tổng thống Donald Trump đã dành biểu
thuế “đặc biệt” cho Thổ Nhĩ Kỳ khi giảm thuế xuất khẩu thép vào Mỹ xuống chỉ
còn 25% sau khi đã áp dụng biện pháp thuế quan lên đến 50% vào tháng Tám
năm ngoái. Mức thuế quan mới sẽ được áp dụng từ ngày 21/05 tới đây.
Trong khi đó, sự căng thẳng đến từ cuộc chiến thương mại với Trung Quốc
vẫn tiếp tục leo thang khi Mỹ đang tiếp tục chuẩn bị cho gói đánh thuế mới
lên đến 300 tỷ USD vào hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, trong đó có sản phẩm
thép và nhôm. Điều này đang khiến các nhà sản xuất tại Mỹ phải nhanh chóng
tìm các nguồn nhập khẩu thép mới để hạn chế tối đa việc phải nâng giá thép lên
một mức mới cao hơn. Các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp lớn tại Mỹ đã
ước tính rằng, việc nâng mức thuế nhập khẩu thép đối với sản phẩm thép Trung
Quốc sẽ khiến mỗi doanh nghiệp này phải chuẩn bị các biện pháp mới khi có thể
sẽ phải tiêu tốn thêm từ 200 triệu USD đến 400 triệu USD chi phí gia tăng trong
năm nay. Các doanh nghiệp tại Mỹ vẫn đang tiếp tục nộp đơn xin miễn thuế đối
với các sản phẩm mà họ cho rằng chỉ có thể nhập khẩu từ Trung Quốc và tính
đến ngày 03/05/2019 vừa qua, khoảng 13% trong số hơn 1.200 công ty nộp yêu
cầu này đã được Chính phủ Hoa Kỳ chấp nhận. Các công ty còn lại phải tìm cách
gia tăng hiệu quả chuỗi cung ứng của mình, áp dụng linh hoạt các nguồn nhập
khẩu và sử dụng biện pháp cuối cùng là tăng giá thành sản phẩm nhằm tránh bị
thiệt hại nặng nề trong cuộc chiến này.

GÓC NHẬN ĐỊNH

•

Cập nhật mới nhất về những biện pháp phòng vệ thương mại
đối với sản phẩm thép mà các quốc gia đang áp dụng

Tại Việt Nam

Tính đến hết tháng 04/2019, Việt Nam đang là đối tượng bị điều tra hoặc bị áp
dụng biện pháp tự vệ thương mại trong khoảng 50 vụ kiện có liên quan đến việc
bán phá giá sản phẩm thép tại các thị trường xuất khẩu, chiếm đến hơn 30% các
vụ việc liên quan đến hàng hóa xuất khẩu nói chung. Theo bà Phạm Châu Giang
– Phó Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại, thép là đối tượng bị áp dụng các
biện pháp thuế quan và biện pháp tự vệ lớn nhất do sản phẩm này được sản xuất
bởi nhiều khu vực và có liên quan đến an ninh quốc gia. Cũng theo phát biểu của
bà, sau Mỹ, các nước như Canada, Thổ Nhĩ Kỳ và châu Âu cũng đã mở các cuộc
điều tra và áp dụng các biện pháp thuế quan chặt chẽ hơn nhằm bảo vệ nền sản
xuất công nghiệp nội địa. Theo Tổ chức Phát triển Hợp tác Kinh tế (OECD), tình
trạng dư cung đối với sản phẩm thép trên toàn cầu đạt gần 900 triệu tấn trong
năm 2017, phần lớn đến từ Trung Quốc. Tình trạng dư cung này bắt nguồn do
nền kinh tế thế giới chậm lại, dẫn đến thiệt hại cho nhiều doanh nghiệp thép và
khiến chủ nghĩa bảo hộ thương mại quay trở lại.
Trong bối cảnh thương mại Mỹ - Trung chưa ngừng hạ nhiệt, các sản phẩm
đến từ Việt Nam, trong đó có thép là đối tượng rất được quan tâm. Nhiều cuộc
điều tra chống bán phá giá đã được thực hiện nhằm vào sản phẩm thép đến
từ Việt Nam một phần cũng do lo ngại đến từ việc chuyển hướng nhập khẩu
từ Trung Quốc sang Việt Nam, điển hình là việc các sản phẩm thép giá rẻ tràn
từ Trung Quốc sang thị trường nước ta, sau đó lại được xuất khẩu sang các thị
trường khác. Do đó, trong tình hình thương mại toàn cầu như hiện nay, doanh
nghiệp thép Việt Nam cần phải theo dõi sát sao các thông tin liên quan đến các
vụ việc đang được điều tra nhằm cập nhật kịp thời các diễn biến của thị trường,
từ đó có các phương án nhập khẩu nguyên liệu thép phù hợp nhằm đảm bảo
hoạt động sản xuất và xuất khẩu để hạn chế tối đa những rào cản thương mại
hiện nay.

TRUNG QUỐC

Giá quặng sắt tại Trung Quốc tăng cao kỷ lục

Theo số liệu từ Hiệp hội Sắt và Thép Trung Quốc (CISA), chỉ số giá quặng
sắt (CIOPI) của nước này đạt 339,98 điểm hôm 15/05/2019, tăng 0,98% tương
đương 3,6 điểm so với chỉ số trước đó ngày 14/5/2019.
Trong số đó, chỉ số giá quặng sắt thị trường nội địa đạt 294,14 điểm, tăng 0,07%
tương đương 0,21 điểm so với chỉ số trước đó, chỉ số giá quặng sắt nhập khẩu
đạt 348,65 điểm, tăng 1,13% tương đương 3,89 điểm so với chỉ số trước đó.
Giá quặng sắt tại Trung Quốc ngày 16/05/2019 tăng lên mức cao kỷ lục, do
nhu cầu đối với nguyên liệu sản xuất thép tăng mạnh trong bối cảnh nguồn cung
thắt chặt. Giá thép cũng tăng cao, được hậu thuẫn bởi kỳ vọng nhu cầu đối với
sản phẩm này tại nước tiêu thụ hàng đầu thế giới sẽ duy trì ở mức cao.
Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 9/2019 trên sàn Đại Liên tăng 4,5% lên 678,5 CNY
(98,62 USD)/tấn. Giá thép cuộn cán nóng tăng 1,4% lên 3.658 CNY/tấn. Giá các
nguyên liệu sản xuất thép khác cũng tăng, với than luyện cốc tăng 1,4% lên 1.369
CNY/tấn và than cốc tăng 2% lên 2.153 CNY/tấn. Các nhà máy thép bổ sung dự
trữ quặng sắt, khi lợi nhuận cao khuyến khích họ thúc đẩy sản xuất.
Sản lượng thép thô của Trung Quốc trong tháng 4/2019 tăng 12,7% so với
tháng 3/2019 lên mức cao kỷ lục, được thúc đẩy bởi nhu cầu tăng và lợi nhuận
đạt mức cao.
Giá thanh cốt thép kỳ hạn trên sàn Thượng Hải tăng 1,6% lên 3.736 CNY/tấn,
sau khi chạm mức thấp nhất 5 tuần hồi đầu tuần này, do lo ngại về chiến tranh
thương mại Mỹ - Trung. Tuy nhiên, mùa mưa sắp đến và các hoạt động xây dựng
có thể chậm lại khiến nhu cầu có thể giảm trong thời gian tới.

TRUNG QUỐC

Ngành thép chịu áp lực lớn trước khả năng kinh tế Trung Quốc
tiếp tục giảm tốc trong năm 2019

Trung Quốc bắt đầu một năm kỷ niệm nhiều sự kiện chính trị quan trọng bằng
việc đẩy mạnh hơn nữa các chính sách kích thích kinh tế và tạm gác lại các kế
hoạch tái cơ cấu cần thiết được triển khai vào năm ngoái nhằm làm lành mạnh
hoá nền kinh tế. Tốc độ tăng trưởng 6,4% trong quý đầu năm 2019 đã làm giảm
đi phần nào những lo lắng của toàn thị trường về sự sụt giảm từ nhu cầu đến từ
nền kinh tế thứ hai thế giới mặc dù tốc độ này duy đang ở mức thấp nhất trong
vòng 3 thập kỷ vừa qua. Những tín hiệu chậm lại trong hoạt động sản xuất trong
tháng 1 và 2 cũng như rủi ro từ cuộc đối đầu thương mại với Mỹ buộc Chính phủ
Trung Quốc phải cởi trói cho dòng tiền trở lại nền kinh tế.
Chính quyền Trung Quốc bắt đầu năm 2019 bằng cách cắt giảm thuế, cam
kết cho các công ty nhỏ vay tiền và ra lệnh cho chính quyền địa phương đẩy
mạnh tài trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, những hành động được thực hiện để đối
phó với sự suy giảm kinh tế nhanh chóng vào cuối năm ngoái. Giờ đây, thay vì
thu hẹp các lĩnh vực như sản xuất thép và bất động sản vốn chịu phần lớn trách
nhiệm khi đẩy tổng dư nợ của nền kinh tế chạm mức 300% thì giờ đây Trung
Quốc lại tiếp tục phải dựa vào lĩnh vực này để thúc đẩy trở lại nền kinh tế theo dữ
liệu mới nhất. Trong quý vừa qua, các nhà máy tại Trung Quốc đã sản xuất lượng
thép thô và nhôm sơ cấp với tốc độ cao hiếm thấy so với các giai đoạn đầu năm
trước đây. Các nhà chức trách đã điều chỉnh lại các biện pháp kiểm soát chống
ô nhiễm, cho phép sản xuất thép thô tăng 10% trong quý. Trong số các biện
pháp khác, Chính phủ đang xem xét các bước để kích thích doanh số bán ô tô,
điện thoại thông minh và thiết bị gia dụng... Theo dự thảo của Ủy ban Cải cách
và Phát triển Quốc gia, chính quyền địa phương sẽ được yêu cầu xóa bỏ các hạn
chế mua ô tô và chính phủ sẽ ưu đãi thuế cho người mua xe và trợ cấp cho người
mua điện thoại thông minh và đồ gia dụng.

TRUNG QUỐC

Cơ cấu ngành thép Trung Quốc nhìn từ phía Cầu

Nhu cầu thép dành cho hoạt động chế tạo máy móc tại Trung Quốc (chiếm 18%
nhu cầu) có thể tăng 2% trong năm 2019 trong khi thép sản xuất ô tô (chiếm
8-10%) có thể giảm 3% xuất phát từ lượng hàng tồn kho được tích tụ khá lớn từ
năm 2018 trong khi chưa có tín hiệu cải thiện trong doanh số bán xe từ đầu năm
đến nay. Nhiều doanh nghiệp xây dựng của Trung Quốc đang có kế hoạch thay
thế các máy móc trong ngành được mua sắm trong giai đoạn 2017 - 2018 mặc
dù nhu cầu vẫn chưa thật sự rõ ràng. Các sản phẩm máy xúc đất có thể chỉ giữ
được đà tăng trưởng trong quý đầu năm nhờ được tiếp sức bởi hoạt động đầu
tư cơ sở hạ tầng từ Chính phủ Trung Quốc. Trong khi đó những khó khăn của
ngành công nghiệp ô tô trong năm 2018 có thể kéo dài sang cả năm 2019 với
sản lượng dự báo giảm trong nửa đầu năm và chỉ có thể hồi phục nhẹ trong nửa
cuối năm nay. Năm ngoái, tổng sản lượng ô tô đã giảm 7% với ô tô khách giảm
8%, xe tải tăng 5.6%, xe buýt giảm 1.8%.

Các biện pháp kích thích có thể thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng xe đặc biệt là khu
vực nông thôn nhờ việc cắt giảm thuế đối với những xe có động cơ nhỏ. Các đơn
hàng xe đã tăng 16% trong năm 2016 khi Trung Quốc cắt giảm một nửa thuế
xuống chỉ còn 5% vào tháng 10/2015 trong khi chỉ còn tăng 1.9% trong năm
2017 khi mức thuế tăng trở lại 7.5% rồi 10% vào năm ngoái.

TRUNG QUỐC

Cơ cấu ngành thép Trung Quốc nhìn từ phía Cầu

Nhu cầu thép phục vụ cho hoạt động xây dựng tại Trung Quốc cũng dự kiến
giảm 2% trong năm 2019. Doanh số bán nhà vốn đã tăng 1.3% trong năm 2018
thì trong hai tháng đầu năm nay đã giảm 4%. Nguyên nhân cho tình trạng này là
việc Chính phủ Trung Quốc phải miễn cưỡng gia tăng các quy định hạn chế số
lượng nhà sở hữu tại các thành phố quy mô thấp (cấp 2 và 3) nhằm để kiềm chế
đà tăng của giá nhà. Bên cạnh đó Trung Quốc đã lên kế hoạch giải phóng mặt
bằng các khu ổ chuột hoàn thành vào năm 2020 với mục tiêu phá dỡ 15 triệu
căn (giảm so với mức 18 triệu căn trước đó).

TRUNG QUỐC

Cơ cấu ngành thép Trung Quốc nhìn từ phía Cầu

Điểm sáng đến lúc này từ phía cầu đến từ việc gia tăng đầu tư vào đường sắt,
tàu điện ngầm, hệ thống nước thải đô thị của Chính phủ Trung Quốc nhằm bù
đắp sự sụt giảm đối với hoạt động bất động sản và xuất khẩu.
Nhu cầu thép của Trung Quốc trong năm 2019 sẽ được hỗ trợ khá nhiều khi
nước này quyết định mở rộng mạng lưới đường ray mới thêm 6.800 km tăng
50% so với mức 4.600 km của năm 2018. Trong khi tốc độ mở rộng hệ thống
đường cao tốc dự kiến sẽ chậm hơn mức 3.200 km của năm 2018 thì đối với
các loại đường dành cho phương tiện có tốc độ di chuyển bình thường quy mô
có thể tăng gấp 6 lần đạt mức 3.600 km. Mạng lưới tàu điện ngầm được Chính
phủ Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng 1500km/năm trong giai đoạn 2019 2020.

Tính đến ngày 17/12/2018, Trung Quốc có 6.246 km tàu điện ngầm đang xây
dựng tại 56 thành phố và 4.877 km đang được lên kế hoạch và chờ phê duyệt với
tổng quy mô ước tính khoảng 818 tỷ USD.

TRUNG QUỐC

Ngành công nghiệp Thép nước này chưa sẳn sàng cho việc
thiếu hụt dự trữ quãng sắt

Ngành công nghiệp thép lớn nhất thế giới đang đứng trước nguy cơ dự trữ
quặng sắt của mình trên đà sụt giảm và việc mức này giảm thấp hơn 100 triệu
tấn sẽ khiến mọi việc trở nên tồi tệ khi giá thép sẽ bật tăng một cách khó kiểm
soát. Tình trạng thiếu hụt nguyên liệu không chỉ xảy ra với Trung Quốc mà đang
tồi tệ hơn tại các nhà máy ở châu Âu và Trung Đông. Thị trường toàn cầu đang
chịu ảnh hưởng khá lớn từ thảm hoạ vỡ đập tại khu mỏ khai thác của Tập đoàn
Vale ở Brazil tạo nên làn sóng kiểm soát chất lượng an toàn tại các khu mỏ khai
thác khiến giá quặng sắt đạt mức cao nhất kể từ năm 2014. Nguồn cung quặng
từ quốc gia Nam Mỹ này gần như đóng băng trong khi đang có sự gián đoạn
trong hoạt động giao hàng tại Úc trong bối cảnh nhu cầu tại Trung Quốc lại đang
tăng mạnh.

Theo dự báo sẽ có 60 triệu tấn quặng nguồn cung sẽ bị cắt giảm trong năm
nay. Lượng quặng tồn kho tại các cảng và nhà máy tại Trung Quốc vì thế cũng đã
giảm 3.4% xuống còn 143.9 triệu tấn vào ngày 12/4 cách không xa so với mức an
toàn tối thiểu 120 triệu tấn. Hiện giá quặng sắt giao dịch trên thị trường thế giới
vẫn đang duy trì quanh vùng 93 USD/tấn kể từ đầu tháng 4 đến nay và nếu một
cuộc khủng hoảng nguồn cung trong ngắn hạn xảy ra, khả năng giá quặng thép
có thể chạm ngưỡng 100 USD/tấn.

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH NGÀNH THÉP VIỆT NAM THÁNG 04/2019

Nguồn: Vietdata

VIỆT NAM

Chi phí đầu vào gia tăng ảnh hướng khá nhiều đến lợi
nhuận của các doanh nghiệp Thép trong nước

Theo số liệu từ Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), trong quý I vừa qua, sản xuất
các sản phẩm thép đạt 6,071 triệu tấn, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2018;
lượng tiêu thụ các sản phẩm thép đạt 5,720 triệu tấn, tăng 18,1% so với cùng
kỳ năm 2018. Trong đó, xuất khẩu thép đạt xấp xỉ 1,3 triệu tấn, tăng 11,7% so
với cùng kỳ năm 2018. Tuy nhiên điều đặc biệt là kết quả kinh doanh quý I của
nhiều doanh nghiệp đã ghi nhận mức tăng trưởng trong doanh thu, tuy nhiên
lợi nhuận lại sụt giảm mạnh thậm chí có doanh nghiệp báo lỗ do chi phí đầu vào
gia tăng. Cụ thể, năm 2018, giá quặng sắt dao động quanh mức 65 USD/tấn,
thì sang năm 2019 đã tăng vọt lên khoảng 85 USD/tấn, thậm chí có thời điểm
lên tới 90 USD/tấn, tương ứng với mức tăng khoảng 30 - 35%. Ngoài diễn biến
phức tạp của giá cả nguyên vật liệu đầu vào, một thử thách khác cho ngành
thép trong thời gian tới chính là giá điện bình quân tăng 8,36% kể từ ngày 20/3.
Đại diện Hiệp hội Thép Việt Nam cho biết, các doanh nghiệp đều đang rất lo
ngại và tính toán nhiều cách để giảm mức tăng giá thành và giá bán sản phẩm,
song việc thực hiện là không dễ dàng.
Công ty CP Thép Pomina bất ngờ báo lỗ tới 83,66 tỷ đồng trong quý I/2019.
Trong khi cùng kỳ năm ngoái doanh nghiệp này báo lãi hơn 209 tỷ đồng. Đây
là quý lỗ đầu tiên của Pomina từ quý I/2015 trở lại đây. Công ty CP Thép Nam
Kim khi báo lỗ quý I/2019 lên tới gần 102 tỷ đồng. Công ty CP Tập đoàn Hòa
Phát cũng báo lợi nhuận ròng sụt giảm tới 19% so với quý I/2018, từ 2.222 tỷ
đồng xuống còn 1.810 tỷ đồng, trong khi doanh thu bán hàng vẫn tăng trưởng
15%, từ 13.000 tỷ đồng lên 14.963 tỷ đồng. Một doanh nghiệp lớn khác trong
ngành là Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen cũng ghi nhận lợi nhuận quý I/2019
giảm 38,5% so với cùng kỳ năm ngoái, từ 86,6 tỷ đồng xuống còn 53,2 tỷ đồng.

VIỆT NAM

Nhu cầu thép xây dựng chững lại trong khi nhập khẩu tôn
mạ và tôn mày gia tăng mạnh trong tháng 4/2019

Thị trường BĐS khu vực phía Nam đang có dấu hiệu chững lại khi nhiều công
trình xây dựng không thể triển khai đúng tiến độ khiến nhu cầu tiêu thụ sản
phẩm thép xây dựng giảm đáng kể. Bên cạnh đó, hiện nay tại phía Nam đang là
mùa mưa, cộng với việc nhiều tỉnh đang bị ảnh hưởng của dịch lợn, mất mùa…
đã tác động trực tiếp đến hiệu quả kinh tế nên việc triển khai xây dựng nhà dân,
công trình kinh tế cũng giảm mạnh. Đối với thép xây dựng, trong tháng 4/2019
các doanh nghiệp sản xuất đạt 948.397 tấn, giảm 4% so với tháng 3, nhưng
tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, tiêu thụ đạt 923.590 tấn, giảm
3,7% so với tháng 3, nhưng tăng 9,9% so với tháng 4 năm 2018.
Tiêu thụ đã gặp khó, nhưng đầu vào cho các sản phẩm thép cũng gặp khá
nhiều khó khăn do giá hầu như tăng. Điển hình như than mỡ luyện cốc xuất
khẩu tại cảng Úc (giá FOB) ngày 08/5/2019 khoảng 181 USD/tấn, tăng khoảng
7USD/tấn so với đầu tháng 4/2019.
Đáng chú ý trong tháng 4, lượng tôn mạ Kim loại và Sơn phủ màu nhập khẩu
tăng 24%, trong đó tôn màu tăng 55%, tôn mạ kẽm tăng khoảng 25%. Nhiều
doanh nghiệp sản xuất tôn trong nước bày tỏ quan ngại và cho rằng: Mỹ áp
thuế cao đối với các sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc nên Trung Quốc quay
đầu đẩy mạnh xuất khẩu sang Việt Nam. Bên cạnh đó, một số nước đã đưa ra
biện pháp áp thuế tự vệ nhằm bảo vệ sản xuất trong nước. Từ những yếu tố căn
bản đó đã tác động không nhỏ tới hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh
nghiệp trong nước, mặc dù các doanh nghiệp đã chú trọng đầu tư, tiết giảm chi
phí, chú trọng đến thị trường trong nước nhưng sức ép từ sản phẩm giá rẻ của
Trung Quốc áp đảo nên không thể chống chọi, dẫn tới doanh số bán hàng sụt
giảm trong thời gian qua.
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