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Nhập khẩu thép tháng 7 của Việt Nam giảm trở lại sau khi đã tăng trưởng khá tốt trong nửa đầu năm
 Theo số liệu từ Tổng cục Hải Quan, nhập khẩu thép của Việt Nam trong tháng 7 vừa qua đạt khoảng 932,73 

triệu tấn, giảm 17% so với tháng 6 trước đó, trong đó sắt thép phế liệu giảm nhẹ 0,4%, đạt khoảng 704,49 triệu 
tấn. Như vậy, đây là tháng đầu tiên kể từ đầu năm đến nay, nhập khẩu sắt thép của Việt Nam ghi nhận mức 
giảm so với cùng kỳ năm trước, giảm 1,2% so với tháng 7/2020. Đối với sản phẩm thép nhập khẩu, Trung Quốc 
hiện vẫn là nguồn nhập khẩu chính với khối lượng hơn 4 triệu tấn trong 7 tháng đầu năm nay, tăng trưởng 61,6% 
và cũng là thị trưởng nhập khẩu duy nhất tăng trưởng dương. Ngược lại, các thị trường nhập khẩu lớn khác đều 
giảm khối lượng nhập khẩu như Ấn Độ (-51,6%), Nhật Bản (-23,9%), Đài Loan (-29,1%) và Hàn Quốc (-9,1%).

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
*  Trong bối cảnh Chính phủ Trung Quốc nỗ lực giảm lượng khí carbon phát thải 
ra môi trường từ năm ngoái, ngành thép Trung Quốc vẫn ghi nhận sản lượng thép 
tăng mạnh trong nửa đầu năm nay, vượt xa mục tiêu giới hạn lượng carbon phát 
thải đã yêu cầu trước đó. Theo đó, Trung Quốc đã đưa ra cam kết giảm sản lượng 
thép thô phải thấp hơn 1,065 tỷ tấn mỗi năm. Như vậy, trong năm nay, sản lượng 
thép thô phải giảm ít nhất 10% mới đạt yêu cầu của Chính phủ, tuy nhiên thực tế 
lại cho thấy sản lượng thép vẫn tăng trưởng cao. Giá thép đạt gần mức cao nhất 
mọi thời đại khi nước này phục hồi nền kinh tế, sản xuất và xây dựng cơ sở hạ 
tầng và như vậy, nước này khó có thể vừa cân bằng mục tiêu phát thải, vừa phải 
đảm bảo không thiếu hụt nguồn cung. Trong số các tỉnh sản xuất thép lớn, chỉ có 
Tỉnh Hà Bắc và Thiên Tân ghi nhận sản lượng thép giảm nhẹ trong 6 tháng đầu 
năm. Đặc biệt, khu tự trị Nam Quảng Tây nước này ghi nhận sản lượng tăng cao 
kỷ lục 88% so với cùng kỳ năm 2020 lên gần 20 triệu tấn, ngang bằng với sản 
lượng của Việt Nam trong năm 2020 vừa qua.
*  Trong nửa đầu năm, các doanh nghiệp thép được hưởng lợi lớn cả ở nhu cầu 
trong nước lẫn xuất khẩu. Giá bán ở mức cao theo diễn biến giá quặng sắt và giá 
thép thế giới. Tuy nhiên kể từ tháng 6 đến nay, tình hình sản xuất, tiêu thụ thép 
trong nước đang chậm lại vì hầu hết công trình xây dựng đã tạm ngừng hoạt động 
tại TP. Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam theo yêu cầu thực hiện các biện 
pháp giãn cách xã hội để kiểm soát dịch. Mặc dù vậy, xuất khẩu thép vẫn tăng 
nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Giá thép trong nước cũng bắt đầu bình ổn trở lại, 
trung bình vào khoảng 16.090 - 16.290 đồng/kg, giảm nhẹ từ 7% - 11% so với 
giai đoạn cuối quý II. Dự báo, mức tiêu thụ thép trong nước sẽ tiếp tục giảm trong 
tháng cuối quý III. 
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