
Tiêu điểm:
+ Nhu cầu thép tại Trung Quốc được kỳ vọng sẽ 

hồi phục trong quý II.2018
+ Giá thép tại thị trường Mỹ rục rịch tăng sau 

tuyên bố đánh thuế nhập khẩu của Tổng thống 
Trump

Giá quặng sắt giao dịch ở vùng giá thấp nhất trong vòng 10 tháng trở lại đây do những lo ngại tình trạng dư thừa nguyên liệu 

tồn kho tại các nhà máy tại Trung Quốc và những tranh chấp thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ làm tổn thương thị trường 

thép và quặng sắt toàn cầu. Dự trữ quặng sắt tại các cảng ở Trung Quốc đang ở mức cao nhất kể từ năm 2011 khi ước đạt mức 

162 triệu tấn. Khối lượng giao dịch tại thị trường này vẫn chưa hồi phục trở lại do ảnh hưởng từ các đợt nghỉ lễ vừa qua (kéo dài 

từ Tết Âm lịch đến lễ Thanh Minh vào ngày 5/4). Trong khi đó quy định về hạn ngạch sản xuất đối với các nhà máy thép tại Trung 

Quốc vẫn đang còn hiệu lực, khiến nhu cầu quặng sắt tiếp tục duy trì ở mức thấp.
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        LOẠI	 	 GIÁ	 					 					DAILY	 				 WEEKLY	 									MONTHLY	 										YEARLY

        DIỄN BIẾN GIÁ THÉP NGUYÊN LIỆU THẾ GIỚI

QUẶNG THÉP                 65.00              0.00%                   0.00%                  -8.45%         -3.70%  

  THÉP                          3,715.00             1.20%                     1.81%                              -6.89%                          15.48%

  THAN ĐÁ      92.32                      -0.43%        -0.73%               -0.23%              9.71% 

  NICKEL           13,897.00             1.65%           5.12%                 0.85%           43.34% 

         Loại                         Đơn vị               Đơn giá
Thép cuộn Phi 6           Kg        15,500 VND
Thép cuộn Phi 8           Kg        15,500 VND
Thép phi 10                    Cây        96,000 VND
Thép phi 12                    Cây     145,000 VND
Thép phi 14                    Cây     201.000 VND
Thép phi 16                    Cây     265,000 VND
Thép phi 18                    Cây     334,000 VND
Thép phi 20                    Cây     412,000 VND
Thép phi 22                    Cây     514,000 VND
Thép phi 25                    Cây     668,000 VND

   BẢNG GIÁ THÉP TRONG NƯỚC
                  THAM KHẢO



       WORLD STEEL Bức tranh ngành thép thế giới đầu năm 2018



    TRUNG QUỐC Nhu cầu thép được kỳ vọng sẽ hồi phục trong quý II.2018

   Dự kiến nhu cầu thép tại Trung Quốc – nước sử dụng hàng đầu thế giới – sẽ tăng mạnh 

trong quý II/2018, nhu cầu tăng trở lại sẽ hỗ trợ cho giá trong bối cảnh dự trữ thép suy 

giảm. Giá thanh cốt thép giao kỳ hạn tháng 10 tại Sở giao dịch kỳ hạn Thượng Hải tăng 

nhẹ 0,6% lên 3.418 NDT (543 USD)/tấn.

  Nhập khẩu quặng sắt của Trung Quốc trong 3 tháng đầu năm 2018 đạt 271 triệu tấn, 

gần như không thay đổi so với năm trước đó (theo số liệu Hải quan Trung Quốc). Trong 

đó, nhập khẩu trong tháng 3/2018 đạt 86,3 triệu tấn. Con số này tăng so với 84,3 triệu 

tấn nhập khẩu trong tháng 2/2018 nhưng giảm so với 95,6 triệu tấn cùng tháng năm 

trước đó và cũng thấp hơn so với mức trung bình 92 triệu tấn trong 2 tháng đầu năm 

2018.

   Hoạt động xây dựng tại Trung Quốc thường tăng mạnh trong tháng 4 và tháng 5, thúc 

đẩy nhu cầu thép. Dự trữ thanh cốt thép - một sản phẩm thép dùng trong xây dựng đã 

giảm tuần thứ 3 liên tiếp xuống còn 8,73 triệu tấn so với mức gần 10 triệu tấn đạt được 

giữa tháng 3/2018 (mức cao nhất 5 năm). 



 
* Trung Quốc là nước nhập 

khẩu và sản xuất thép lớn 
nhất thế giới
* Động thái điều chỉnh 

có thể tác động lớn đến 
sàn giao dịch hàng hoá tại 
Singapore

  Các nhà đầu tư nước ngoài có thể bắt đầu được tham gia giao dịch sản phẩm 

hợp đồng tương lai đối với sản phẩm quặng sắt tại Trung Quốc vào đầu tháng 

5 tới trong một nỗ lực nâng hạng đối với thị trường hàng hoá nước này. Với vị 

thế của thị trường nội địa, các nhà hoạch định chính sách tại nước này từ lâu đã 

muốn phát triển thị trường hợp đồng tương lai để tác động đến việc định giá 

nguyên liệu trên thị trường thế giới. Sàn giao dịch Đại Liên sẽ là đơn vị bắt đầu 

áp dụng chính sách này. Thông qua các đầu mối đại diện của Trung Quốc, các 

công ty nước ngoài có thể đặt lệnh với mức ký quỹ tối thiểu là 100 ngàn NDT 

(16.000 USD). Thị trường hàng hoá Trung Quốc đã trở thành kênh đầu tư hấp 

dẫn nhất tại nước này sau khi thị trường chứng khoán nước này đã chứng kiến 

đợt điều chỉnh giảm rất mạnh vào năm 2015. Nếu quy định này được thông 

qua sức hút của Sàn giao dịch Đại Liên sẽ càng được nâng cao và trực tiếp 

cạnh tranh với Sàn giao dịch hàng hoá Singapore.

  Trước đó, các nhà đầu tư nước ngoài đã bắt đầu có thể giao dịch các hợp 

đồng tương lai về dầu tại sàn giao dịch Thượng Hải vào tháng trước. 

    TRUNG QUỐC
Các nhà đầu tư nước ngoài có thể giao dịch hợp đồng 
tương lai của quặng sắt vào ngày 04.05



 Kể từ khi các cơ quan quản lý ra quy định hạn mức sản xuất thép và đóng cửa 

các nhà máy sử dụng công nghệ lạc hậu gây ô nhiễm xung quanh thủ đô Bắc 

Kinh, đang có một làn sóng sáp nhập và chuyển hoạt động sản xuất ra các khu 

vực không chịu ảnh hưởng từ các quy định này, đặc biệt là các khu vực ở vùng 

ven biên giới của Đại lục.

  Mặc dù báo cáo trên các phương tiện truyền thông cho thấy Trung Quốc 

đang ở trong một cuộc chiến với sản lượng thép dư thừa khi hàng chục triệu 

tấn thép được cắt giảm mỗi năm nhưng thực tế sản lượng thép thô của nước 

này vẫn tăng 6% trong 2 tháng đầu năm 2018 so với cùng kỳ năm trước (trong 

khi năm 2017 là năm sản lượng thép thô đạt mức kỷ lục). Chính phủ Trung Quốc 

đang cố làm giảm tính nghiêm trọng về tình trạng dư thừa nguồn cung đang 

làm ngập tràn thị trường thép toàn cầu (là tâm điểm trong căng thẳng thương 

mại với Mỹ) trên các báo cáo. Tuy nhiên tình trạng thực tế lại đang cho chúng 

ta kết quả ngược lại.

     TRUNG QUỐC Quy định cắt giảm sản lượng mùa Đông đã góp phần phân bổ 
công suất sản xuất thép trên lãnh thổ Trung Quốc



   Ngành công nghiệp thép tại Trung Quốc có quy mô rất lớn tính đến hiện 

nay. Nếu tính mức tăng 1% sản lượng xuất khẩu của nước này sẽ tương đương 

với toàn bộ lượng xuất khẩu tại của các nhà máy ở Mỹ cộng lại. Thị trường xuất 

khẩu của Trung Quốc lại khá rộng lớn nên nếu bị hạn chế tại thị trường Mỹ thì 

dòng thép xuất khẩu này có thể được dễ dàng chuyển tiếp sáng các thị trường 

nhỏ khác và gián tiếp có thể quay trở lại thị trường Mỹ. 

    Trong khi đó các quy định hạn mức sản lượng sản xuất thép áp dụng chủ yếu 

dành cho các vùng xung quanh thủ đô Bắc Kinh bao gồm 28 thành phố và khu 

vực. Tuy nhiên một báo cáo gần đây cho thấy các nhà máy đang có sự tái phân 

bổ công suất sang các khu vực không chịu ảnh hưởng của những quy định này. 

Sản lượng thép thô tại các tỉnh phía Đông Bắc đặc biệt như Hắc Long Giang đã 

tăng 84% trong 2 tháng đầu năm. Vùng phía Tây Nam của đất nước sản lượng 

thép thô tăng 54%. Đó là chưa tính đến các sản phẩm thép khác. Trong khi đó 

dữ liệu về lượng thép được sản xuất bất hợp pháp không được đưa vào các báo 

cáo của Chính phủ vẫn chưa được thống kê đầy đủ.

    

    TRUNG QUỐC
Việc cắt giảm công suất ngành thép không phải dễ dàng thực 
hiện



    TRUNG QUỐC Dự trữ quặng sắt tại các cảng ở mức cao kỷ lục

   Nhập khẩu quặng sắt của Trung Quốc đã 

giảm trong tháng 3 khi trữ lượng tồn kho tại 

các cảng đang ở mức kỷ lục. Theo số liệu của 

Hải quan nước này, lượng mua vào đạt 270.5 

triệu tấn trong quý I và tương ứng với cùng 

kỳ năm ngoái. Theo ước tính, lượng quặng 

sắt này đủ sức để sản xuất khoảng 100 triệu 

chiếc ô tô và đáp ứng tương đương với 10 

tuần sản xuất thép của Trung Quốc. Giá 

quặng sắt đang thiết lập mức giảm gần 13% 

trong năm nay sau khi đã mất giá mạnh gần 

18% trong tháng 3 vừa qua. Tuy nhiên phần 

lớn lượng quặng tại các cảng Trung Quốc hiện tại có chất lượng thấp chỉ chứa 

58% sắt hoặc ít hơn trong khi sự quan tâm của thị trường thường dành cho loại 

62% - quặng chuẩn. 

   Các nhà máy lớn tại Trung Quốc hiện đang tập trung nhiều vào việc nâng 

cao chất lượng thành phẩm do bị giới hạn về hạn mức sản xuất. Do vậy nhu cầu 

đối với quặng sắt loại 62% đang gia tăng. Giá quặng chuẩn hiện đã chênh lệch 

70% so với quặng chất lượng thấp nếu so với mức 20% cách đây 2 năm.

    



  Thực hiện đúng như những gì đã cam kết trong chiến dịch tranh cử về việc 

chống lại ‘‘hoạt động thương mại không công bằng’’, Tổng thống D.Trump đã  

công bố chính sách áp thuế 25% đối với sản phẩm thép nhập khẩu. Giống như 

các Tổng thống trước đây của Hoa Kỳ từ thời Tổng thống Lyndon Johnson, đã 

luôn cố gắng bảo hộ cho các nhà sản xuất thép trong nước. Thất bại của các 

Tổng thống khác trong nỗ lực này đã để lại di chứng cho nước Mỹ trong sáu 

thập kỷ vừa qua với tỷ lệ thất nghiệp tăng cao, hàng loạt nhà máy phải đóng 

cửa và nền sản xuất ngày càng đi xuống.

  Mỗi đời Tổng thống đều chủ trương kết hợp một số biện pháp gồm thuế 

quan – là khoản thuế áp dụng cho thép nhập khẩu mà doanh nghiệp và người 

tiêu dùng Mỹ phải trả - hoặc kiểm soát giá – ấn định giá thép nhập khẩu ở mức 

không rẻ hơn giá của các nhà sản xuất trong nước, cùng với đó là những nỗ 

lực thông qua Tổ chức thương mại thế giới trừng phạt những doanh nghiệp 

thép toàn cầu có hành động trợ giá thép không công bằng. Mỹ cũng đàm phán 

song phương để buộc các quốc gia tự nguyện giảm xuất khẩu thép sang Mỹ.

   Không có biện pháp chính sách nào trong số này thành công. Năm 2002, 

Tổng thống George W. Bush áp đặt mức thuế nhập khẩu thép từ 8-30%. Hai 

năm sau đó, thuế quan thép bị dỡ bỏ hoàn toàn do những hậu quả của chính 

sách này gây ra. Theo ước tính, khoảng 200,000 công nhân đang làm việc 

trong các ngành có sử dụng thép đã bị mất việc tương đương với khoản thất 

thu tiền lương lên đến 4 tỷ USD, giá thép cũng đã tăng thêm 15%.

    Năm 2016, Tổng thống Barack Obama đã áp đặt mức thuế 522% lên thép 

tấm cán nguội nhập khẩu dùng trong sản xuất ô tô, thùng chứa hàng và xây 

dựng. Động thái này đã khiến lượng thép nhập khẩu từ Trung Quốc giảm xuống 

hai phần ba và thị phần của Trung Quốc tại Mỹ giảm xuống chỉ còn 2%. Tuy 

nhiên thép Trung Quốc vẫn nhập vào Mỹ thông qua các đối tác trung gian.

                    USA Ngành thép Mỹ và những lần Chính phủ áp dụng chính 
sách bảo hộ



   Trong báo cáo kinh tế tháng 03 của FED vừa được công bố, sự chú ý của thị 

trường dành cho những quan ngại của cơ quan này khi giá thép tại thị trường 

Mỹ đang có dấu hiệu tăng nhanh mặc dù giá cả của các mặt hàng khác vẫn 

tăng với tốc độ vừa phải. Các công ty trên khắp lãnh thổ Hoa Kỳ đều đã ghi 

nhận sự gia tăng trong giá thép xuất phát từ quyết định đánh thuế của Tổng 

thống Trump, đặc biệt một số bang mức tăng trưởng còn ghi nhận đến hai 

con số. Giá thép tương lai hiện đã tăng 29% trong khi giá nhôm tương lai cũng 

đã tăng 12% tính đến thời điểm hiện nay. Sự lo ngại dành cho những sản phẩm 

thép mà các nhà máy tại Mỹ không có thế mạnh như thép cán mỏng là đáng 

chú ý. Tại quận Boston báo cáo cho thấy sức ép từ thuế quan đã đẩy giá thép 

cán mỏng tăng gấp 3 lần và điều này đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt 

động sản xuất công nghiệp và thiết bị máy móc ở đây. Trong khi đó các nhà 

sản xuất tại Chicago cho biết việc chi phí thép và nhôm gia tăng sẽ buộc họ 

chuyển bớt một nửa chi phí gia tăng này cho người mua.

                    USA Giá thép nội địa tại Mỹ tăng nhanh dù chính sách thuế 
nhập khẩu chưa chính thức có hiệu lực



      VIỆT NAM Thị trường Thép trong nước tháng 03/2018 và quý I.2018

   Tình hình sản xuất và bán hàng các sản phẩm thép tháng 3/2018 tăng so 

với cùng kỳ năm 2017 và tăng so với tháng 2/2018. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên 

đán nằm trọn trong tháng 2, các hoạt động sản xuất kinh doanh đã bắt đầu 

hồi phục trở lại. Tính chung quý I/2018, sản lượng sản xuất - bán hàng của các 

thành viên Hiệp hội Thép vẫn tiếp tục đà tăng trưởng khá cao so với cùng kỳ 

2017, đáp ứng nhu cầu thép trong nước và xuất khẩu.

Tình hình thị trường nguyên liệu sản xuất thép:

    Quặng sắt loại 62%Fe: Giá quặng sắt ngày 6/4/2018 ở mức 62.5 - 63.5 

USD/tấn (CFR) cảng Thiên Tân, Trung Quốc, giảm 10 USD/tấn so với hồi đầu 

năm 2018. Giá quặng sắt đạt mức cao nhất trong 2 năm trở lại đây là 85 USD/

tấn vào thời điểm tháng 1/2017.

    Than mỡ luyện coke: Giá than mỡ luyện cốc, xuất khẩu tại cảng Úc (giá 

FOB)  ngày 6/4/2018: Hard coking coal: khoảng 180-190 US$/tấn, tăng khoảng 

10USD/tấn so với đầu quý I/2018 và so với cùng kỳ năm 2017, giá than mỡ đã 

tăng khoảng 50 – 60 USD/Tấn.

    Thép phế liệu: Giá liệu HMS ½ 80:20 nhập khẩu cảng Đông Á ở mức 370-

380 USD/tấn (CFR) Đông Á ngày 6/4/2018. Mức giá này tăng khoảng 20-25 

USD/tấn so với đầu tháng 1/2018, giảm khoảng 20-30 USD/tấn (410 USD/tấn) 

vào hồi giữa tháng 3.

    Phôi thép: Giá phôi thép ngày 6/4/2018 ở mức 540-545 USD/tấn, giảm 25-

30 USD/tấn so với mức giá cao nhất hồi giữa tháng 3 (570 USD/tấn). So với hồi 

đầu năm 2018, giá phôi thép đã tăng 30 USD/Tấn.



      VIỆT NAM Tình hình sản xuất – bán hàng các sản phẩm thép

  Tháng 3/2018: 

    Sản xuất sản phẩm thép đạt 2.120.047 tấn, tăng 39% so với tháng trước và 

tăng 21,6% so với cùng kỳ 2017.

    Bán hàng các sản phẩm thép đạt 1.820.892 tấn, tăng lần lượt 35% so với 

tháng 2/2018 và 26,6% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, xuất khẩu thép đạt 

432.287 tấn, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2017.

  Quý I/2018:

    Sản xuất đạt 5.771.452 tấn, tăng 25% so với quý I/2017 và tăng 48% so với 

quý I/2016.

    Bán hàng đạt 4.841.992 tấn, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước và tăng 

24% so với quý I/2016. Trong đó, xuất khẩu đạt 1.159.777 tấn, tăng 38,6% so 

với cùng kỳ 2017.



   Theo thông tin sơ bộ từ Tổng cục Hải quan, trong 3 tháng đầu năm 2018, 

số lượng sắt thép các loại xuất khẩu đạt 1,43 triệu tấn tăng 38,5% trong khi 

lượng nhập khẩu giảm 25,4% so với cùng kì năm trước. 

   Xuất khẩu sắt thép các loại 3 tháng đầu năm chủ yếu xuất khẩu qua các thị 

trường Campuchia với 284 nghìn tấn, trị giá đạt 180 triệu USD, tăng 37,6% về 

trị giá và 59,1% về lượng, sang Hoa Kỳ với 217 nghìn tấn, trị giá 179 triệu USD, 

tăng 131,3% về lượng và 144,9% về trị giá; sang Indonexia đạt 186 nghìn tấn, 

trị giá 147 triệu USD, tăng 25,3% về lượng và tăng 37,6% so với cùng kỳ năm 

trước.

   Về nhập khẩu trong tháng, nhóm hàng này đạt 1,05 triệu tấn, trị giá 745 

nghìn USD, giảm 4,6% về lượng và tăng 17,8% về trị giá. Trong quý 1, lượng 

nhập khẩu sắt thép các loại đạt 3,12 triệu tấn, trị giá 2,18 tỷ USD, giảm 25,4% 

về lượng và giảm 6,9% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

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.

      VIỆT NAM Quý 1/2018: Lượng sắt thép xuất khẩu tăng 38,5%, nhập khẩu 
giảm 25,4% 



   Kết thúc quý I/2018, thép xây dựng Hòa Phát tăng trưởng gần 10% so cùng 

kỳ 2017 với mức sản lượng 542.000 tấn. Trong đó, sản lượng xuất khẩu thép 

cán 3 tháng đầu năm đạt 73.000 tấn với kim ngạch trên 7 triệu USD.

   Riêng trong tháng 3-2018, thép xây dựng Hòa Phát đã cho ra thị trường hơn 

180.000 tấn, tương đương cùng kỳ năm trước và tăng 10% so với tháng 2. 

Trong đó, sản lượng xuất khẩu đạt 11.700 tấn. Thị trường xuất khẩu bao gồm 

nhiều quốc gia như như Úc, các nước Đông Nam Á, Mỹ.

   Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) cho biết doanh số bán hàng thép trong tháng 

03/2018 tăng nhẹ 1,2% so với cùng kỳ năm 2017. Tính đến hết quý I/2018, 

sản lượng sản xuất, bán hàng của các thành viên Hiệp hội vẫn tiếp tục đà tăng 

trưởng so với cùng kỳ 2017, đáp ứng nhu cầu thép trong nước và xuất khẩu. 

Hòa Phát đã gia tăng thị phần lên trên 24%, giữ vững vị thế dẫn đầu ngành thép 

xây dựng trong nước.

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.

      VIỆT NAM Thị phần của các doanh nghiệp thép Việt Nam trong quý I.2018


