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 Ngành thép của Mỹ gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh
  Theo số liệu mới nhất được công bố, lượng thép nhập khẩu của Mỹ trong 6 tháng đầu năm nay tăng 19% so 

với cùng kỳ năm 2020, tuy nhiên vẫn chưa thể phục hồi so với thời điểm trước đại dịch. Lượng thép nhập khẩu 
nửa đầu năm của Mỹ đạt khoảng 13,37 triệu tấn, tăng 19% so với nửa đầu năm 2020, tuy nhiên vẫn giảm nhẹ 6% 
so với cùng kỳ năm 2019. Mức nhập khẩu thép vào nửa đầu năm nay cho thấy nhu cầu thép vẫn chưa thể phục 
hồi, đặc biệt là biến chủng Delta đang gây ra làn sống lây nhiễm mới. Sản lượng thép thô trong nước tính đến 
ngày 3/7 của Mỹ đạt tổng cộng khoảng 46,9 triệu tấn, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước, nhưng giảm gần 7% 
so với cùng kỳ năm 2019. Tín hiệu khả quan nhất so với năm 2020 đặc biệt đến từ nguồn thép cuộn cán nóng 
và cán nguội nhập khẩu (nhập khẩu thép cuộn cán nóng tăng 64%, thép cuộn cán nguội là 4,3% và thép cuộn 
mạ kẽm tăng 12% so với cùng kỳ năm 2020).

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
*  Vào ngày 1/9 vừa qua, một nhóm các doanh nghiệp đại diện cho hiệp hội các 
nhà sản xuất và phân phối kim loại của Mỹ đã kêu gọi Chính phủ nước này bãi bỏ 
mức thuế quan nhập khẩu theo Mục 232 như hiện hành đối với thép nhập khẩu 
trong bối cảnh giá thép cuọn cán nóng (HRC) đang ở mức cao lịch sử và chưa có 
dấu hiệu hạ nhiệt. Chỉ số giá thép HRC theo S&P Platts công bố hằng ngày vào 
ngày 1/8 ghi nhận mức tăng đến 92% so với thời điểm các tháng đầu năm. Chính 
sách áp dụng mức thuế nhập khẩu 25% đối với các sản phẩm thép kể từ tháng 
3/2018 với lý do an ninh quốc gia theo Mục 232 của Đạo luật Mở rộng Thương 
mại năm 1962, với mục tiêu đã nêu là nâng công suất các nhà máy thép trong 
nước lên trên 80%. Theo số liệu hiện tại S&P công bố, công suất của ngành thép 
Mỹ đã vượt trên 85%, do đó đây là cơ sở để các doanh nghiệp Mỹ kêu gọi dỡ bỏ 
mức thuế nhập khẩu này. 
*  Không chỉ các doanh nghiệp trong nước, liên minh châu Âu cũng đang kêu 
gọi Mỹ bãi bỏ mức thuế quan nhập khẩu thép nêu trên, đồng thời dỡ bỏ các hạn 
ngạch nhập khẩu đối với thép từ EU. Theo dữ liệu của Argus, thị trường thép HRC 
nội địa ở khu vực miền Trung và phía Tây nước Mỹ hiện đang giao dịch ở mức cao 
hơn 832 USD/tấn so với thị trường Tây và Bắc Âu (giá thép HRC nội địa Mỹ được 
ghi nhận giao dịch ngày hôm nay ở mức 1.941 USD/tấn, tăng 3% so với đầu tháng 
8 trước đó). Đại diện của Bộ thương mại châu Âu cũng cho rằng, ông nhận thấy 
tín hiệu lạc quan để giải quyết tranh chấp giữa Mỹ và EU đối với các sản phẩm 
thép và nhôm trong thời gian tới. 
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