
Tiêu điểm:
+ Giá thanh cốt thép, than cốc tại Trung Quốc 

chạm mức thấp nhất trong 2 tháng
+ Những quốc gia được miễn thuế thép từ Mỹ
+ Nhập khẩu sắt thép phế liệu vào Việt Nam liên 

tục tăng mạnh

  Trước kỳ nghỉ kéo dài 1 tuần của Trung Quốc, dự trữ thép tại các kho hàng của nước 

này đã tăng lên 10 triệu tấn tính đến ngày 28/9/2018 so với 9,85 triệu tấn tuần trước đó. 

Thị trường Trung Quốc sẽ đóng cửa từ ngày 1-5/10/2018 cho kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh. 

Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên giảm 1,4% xuống 493,5 CNY/tấn.
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        LOẠI	 	 GIÁ	 					 					DAILY	 				 WEEKLY	 									MONTHLY	 											YEARLY

        DIỄN BIẾN GIÁ THÉP NGUYÊN LIỆU THẾ GIỚI

QUẶNG THÉP                 68.40             -0.48%                 -0.42%                1.66%            9.56%  

  THÉP                           4,567.00               0.07%                    -0.11%                           1.92%                           14.69%

  THAN ĐÁ     114.93                        0.46%           2.14%            2.91%            21.07% 

  NICKEL           12,406.00             -0.81%         -5.78%           -7.52%             17.79% 

         Loại                         Đơn vị               Đơn giá
Thép cuộn Phi 6           Kg        14,600 VND
Thép cuộn Phi 8           Kg        14,600 VND
Thép phi 10                    Cây        91,500 VND
Thép phi 12                    Cây     144,500 VND
Thép phi 14                    Cây     196.500 VND
Thép phi 16                    Cây     256,800 VND
Thép phi 18                    Cây     323,000 VND
Thép phi 20                    Cây     398,000 VND
Thép phi 22                    Cây     482,000 VND
Thép phi 25                    Cây     630,000 VND

   BẢNG GIÁ THÉP TRONG NƯỚC
                  THAM KHẢO

KHOA HỒNG ANH
Email: anhkh@acb.com.vn



    GÓC NHẬN ĐỊNH Kịch bản nào có thể đưa giá quặng sắt về mức 50 USD/tấn

Giá quặng sắt có thể giảm 

xuống mức 50 USD/tấn đến 

cuối năm nay do sự sụt giảm từ 

thị trường bất động sản khổng 

lồ của Trung Quốc. 

  Tuy nhiên sẽ có những biện 

pháp ngăn chặn đà trượt giá do 

nguồn cung cấp tại các mỏ trong nước còn thấp dẫn đến việc Trung Quốc vẫn 

phải duy trì tình trạng nhập khẩu quặng sắt để phục vụ ngành sản xuất nội địa.

    Các chuyên gia cho rằng thị trường bất động sản ở Trung Quốc đã thực sự 

đạt đỉnh điểm phát triển. Điều này khiến giá quặng sắt một khi giảm xuống, sẽ 

không thể bật lên trở lại như trước đây và có thể thiết lập nên một mặt bằng giá 

mới thấp hơn.

   Sau đợt điều chỉnh giảm vào quý đầu tiên, giá quặng sắt vẫn đang giữ ở mức 

60 USD/tấn kể từ giữa tháng Ba, khi nhu cầu thép được hỗ trợ bởi yêu cầu lớn về 

sản lượng để đáp ứng nhu cầu mở rộng cơ sở hạ tầng và những chính sách quản 

lý liên quan đến ô nhiễm môi trường. Điều này giúp hỗ trợ gia tăng sản lượng cho 

những doanh nghiệp trong ngành khai khoáng bao gồm Rio Tinto Group, BHP 

Billiton Ltd. và Brazil’s Vale SA. Mức giá khoảng 50 USD/tấn là một con số tốt 

cho hầu hết các đơn vị khai khoáng lớn. Hiện có rất nhiều động cơ để các doanh 

nghiệp này thúc đẩy mở rộng hoạt động sản xuất nhằm hỗ trợ cho sự thiếu hụt 

trong ngành này tại Trung Quốc. Với mức giá 50 USD/tấn, các nhà cung ứng này 

vẫn có lời. Giá quặng từng bị giảm xuống 30 USD/tấn trong giai đoạn suy thoái 

kinh tế và mức giá quặng hiện tại đã tốt hơn nhiều so với trước đây. ”



    GÓC NHẬN ĐỊNH Kịch bản nào có thể đưa giá quặng sắt về mức 50 USD/tấn

     Giá quặng tiêu chuẩn với hàm lượng sắt chiếm 62% lần gần đây nhất là 69,2 

USD/tấn, theo Mysteel, và được dự báo rằng mức giá này sẽ còn giảm đến 28%. 

Giá quặng cao cấp hơn với hàm lượng sắt chiếm 65% đang được giao dịch ở 

mức 96,3 USD/tấn, và theo chuyên gia dự báo rằng suy thoái trong lĩnh vực bất 

động sản của Trung Quốc cũng sẽ khiến giá của loại quặng này giảm theo.

     Dự báo của RBC Capital Markets cho rằng giá quặng sắt sẽ giảm xuống dưới 

50 USD/tấn vào cuối năm nay do tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc đang chậm 

lại, trước khi hồi phục vào năm 2019. Những nhận định khác bao gồm Societe 

Generale SA cho thấy triển vọng ổn định hơn, với việc ngân hàng này dự báo 

rằng giá quặng sắt sẽ giữ ở mức 60 USD/tấn vào năm 2019, theo một báo cáo 

công bố vào ngày 18 tháng 9.

   Khu vực bất động sản của Trung Quốc đã có dấu hiệu suy thoái do các biện 

pháp kiểm soát tình trạng bong bóng nhà đất của Chính phủ nước này và các 

điều kiện tín dụng chặt chẽ đã làm suy giảm kỳ vọng của người mua bất động 

sản tại nước này. Doanh số bán nhà mới trong tháng 8 tăng trưởng chậm nhất 

trong bốn tháng qua theo tính toán của Bloomberg dựa trên dữ liệu chính thức. 

Một cuộc khảo sát gần đây của Standard Chartered Plc cho thấy niềm tin của 

những người là chủ đầu tư xây dựng công trình ở nước này xuống dưới mức thấp 

nhất trong tám năm qua.

   Các chuyên gia phân tích tài chính của Trung Quốc cũng nhận định rằng các 

lĩnh vực khác sẽ bị ảnh hưởng bởi tâm lý giảm giá khởi phát từ thị trường chứng 

khoán ( vẫn đang chứng kiến đợt điều chỉnh giảm sâu nhất kể từ năm 2014). Một 

sự suy thoái của thị trường bất động sản có thể đang bắt đầu.



    GÓC NHẬN ĐỊNH Kịch bản nào có thể đưa giá quặng sắt về mức 50 USD/tấn

    Chiến tranh thương mại

     Trong năm nay, các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc đã phải vật lộn với 

cuộc chiến tranh thương mại do Hoa Kỳ khởi xướng, với việc Phó Chủ tịch Ủy ban 

Cải cách và Phát triển Quốc gia Lian Weiliang đã đưa ra cam kết thúc đẩy tiêu 

dùng và đầu tư. Trong số các phản ứng từ Chính phủ Trung Quốc, việc bổ sung 

chi tiêu cho cơ sở hạ tầng có thể hỗ trợ ngành công nghiệp liên quan đến quặng 

sắt. Đây không phải là tình trạng khủng hoảng kinh tế như đã từng xảy ra trước 

đây, bởi vì Chính phủ Trung Quốc hiện có rất nhiều công cụ mạnh để ứng phó. 

NHTƯ Trung Quốc đã bơm thanh khoản để hạ lãi suất chứ không dùng công cụ 

tỷ giá hối đoái nữa. Bên cạnh đó, Chính phủ Trung Quốc sẽ hỗ trợ các dự án về 

cơ sở hạ tầng trong chiến lược kích thích kinh tế trong giai đoạn cuối năm 2018.”

    Ngoài ra, việc kiểm soát môi trường nhằm hỗ trợ lợi nhuận của các nhà máy 

thép bằng cách hạn chế một số nguồn cung cấp cũng đã chèn ép và làm giảm 

phần nào sản lượng quặng sắt tại địa phương. Việc đóng cửa các mỏ nội địa xuất 

phát từ các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt hơn từ Chính phủ cũng sẽ hỗ trợ 

giá quặng sắt.

    Sự sụt giảm trong hoạt động sản xuất tại đại lục đã được BHP đánh dấu trong 

báo cáo hàng năm mới nhất của mình, cùng với việc những doanh nghiệp khai 

khoáng nhận thấy nguồn cung tập trung của Trung Quốc giảm do các chiến 

dịch về môi trường. Trong đó, một nghiên cứu gần đây của Wood Mackenzie 

Ltd. cho thấy các mỏ khai khoáng ở Hà Bắc đã bị buộc phải đóng cửa vì những 

chiến dịch phòng chống ô nhiễm môi trường này.



       TRUNG QUỐC
Giá thanh cốt thép, than cốc tại Trung Quốc chạm mức 
thấp nhất trong 2 tháng

   Theo kế hoạch chống ô nhiễm trong mùa đông, Bộ Môi trường Trung Quốc 

cho biết, họ sẽ cho phép chính quyền địa phương áp dụng các biện pháp hạn chế 

sản xuất dựa trên mức độ khí thải. Trung Quốc đang xem xét 1 động thái như vậy 

đối với các tỉnh phía Bắc. Mùa đông năm ngoái – lần đầu tiên – Trung Quốc áp đặt 

biện pháp hạn chế đối với các thành phố phía Bắc được yêu cầu giảm sản xuất 

công nghiệp bao gồm thép lên tới 50%.

   Giá thanh cốt thép trên sàn Thượng Hải trong ngày giao dịch cuối cùng của  

tháng 9 giảm 2,9% xuống 3.937 CNY (572 USD/tấn), trong phiên có lúc chạm 

3.907 CNY/tấn, thấp nhất kể từ ngày 27/7/2018. Trong tháng 9/2018, giá thanh 

cốt thép giảm gần 4% và là tháng giảm đầu tiên trong 6 tháng vừa qua. Giá thép 

cuộn cán nóng giảm 2,1% xuống 3.850 CNY/tấn, trong phiên có lúc chạm 3.803 

CNY/tấn, thấp nhất kể từ ngày 9/7/2018.

   Giá nguyên liệu sản xuất thép – than cốc – cũng giảm xuống 2.199 CNY/tấn, 

thấp nhất kể từ ngày 30/7/2018. Giá than luyện cốc giảm 0,6% xuống 1.265 CNY/

tấn.

   Các chuyên gia ước tính 16 triệu tấn thép trong tổng sản lượng sản xuất thép 

của Trung Quốc sẽ bị cắt giảm trong mùa đông năm nay so với 17,5 triệu tấn năm 

ngoái. Trước kỳ nghỉ kéo dài 1 tuần của Trung Quốc, dự trữ thép tại các kho hàng 

của nước này đã tăng lên 10 triệu tấn tính đến ngày 28/9/2018 so với 9,85 triệu 

tấn tuần trước đó. Thị trường Trung Quốc sẽ đóng cửa từ ngày 1-5/10/2018 cho 

ngày Quốc Khánh. Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên giảm 1,4% xuống còn 493,5 

CNY/tấn.



  Trung Quốc được cho là đang có kế hoạch triển khai các hợp đồng quyền chọn 

đối với quặng sắt trong năm tới nhằm cung cấp thêm một công cụ bảo hiểu rủi 

ro cho các nhà khai thác quặng và sản xuất thép. Như vậy, sau khi mở cửa thị 

trường thép trong nước với việc cấp phép cho các nhà đầu tư nước ngoài tham 

gia các sản phẩm kỳ hạn tại Sàn giao dịch Đại Liên vào tháng 5 vừa qua, đây là 

một động thái tiếp theo để gia tăng sức cạnh tranh đối với sàn giao dịch quặng 

sắt tại Singapore và New York. Trong năm ngoái, sàn giao dịch hàng hoá Đại Liên 

đã triển khai các hợp đồng quyền chọn đối với đường và đậu nành cũng như với 

đồng vào tuần trước. Hiện các nhà quản lý thị trường tại Trung Quốc vẫn chưa 

lên tiếng xác nhận kế hoạch này. Các sản phẩm quyền chọn giúp đa dạng hoá 

khả năng bảo hiểm rủi ro của các thành viên tham gia trên thị trường, khi nó 

cung cấp quyền lựa chọn thực hiện hay không thực hiện một giao dịch được 

thoả thuận trong hợp đồng trước đó. Điều này được kỳ vọng sẽ thu hút thêm 

các nhà đầu tư trên thị trường bên cạnh những nhà sản xuất hay thu mua chính. 

Các hợp đồng quyền chọn đối với quặng sắt từ trước đến nay thường được thực 

hiện tại sàn giao dịch Singapore và CME New York.  Trong 8 tháng đầu năm, tại 

sàn Singapore có 1,77 triệu hợp đồng quyền chọn được ký kết, tương ứng với 

khối lượng giao dịch là 176.8 triệu tấn quặng. 

   Mặc dù kỳ vọng sẽ gia tăng thị phần tại sàn giao dịch hàng hoá Đại Liên tuy 

nhiên kết quả vẫn không như mong đợi. Các hợp đồng tương lai giao dịch tại sàn 

này đã giảm xuống mức thấp nhất trong 3,5 năm qua với khối lượng giao dịch 

giảm một nửa trong tháng 8 so với tháng 5. Đây có thể là một lý do thúc đẩy các 

nhà quản lý thị trường đẩy nhanh tốc độ triển khai sản phẩm hợp đồng quyền 

chọn nhằm thu hút thêm thị phần trên thị trường.

       TRUNG QUỐC
Hợp đồng quyền chọn đối với sản phẩm quặng sắt có thể 
được triển khai vào năm 2019



   Cổ phiếu của ngành thép Trung Quốc đang được ưa chuộng trở lại, khi các 

yêu cầu về quản lý môi trường và các biện pháp gia tăng đầu tư cho cơ sở hạ 

tầng của quốc gia vào thời điểm cuối năm giúp gia tăng triển vọng của ngành 

này.

    Được ủng hộ do có giá trị cao trong gần bảy năm, cổ phiếu của các công 

ty thép Baoshan Iron & Steel Co và Angang Steel Co. nằm trong số các cổ 

phiếu ngành vật liệu được ưa thích của Tập đoàn Goldman Sachs Group Inc, 

theo một thông báo hồi đầu tháng này. Trong tuần qua, sản lượng của cả hai 

công ty đều tăng trưởng vững chắc, và có khả năng cho thấy sự tăng trưởng 

liên tiếp một cách mạnh mẽ về nhu cầu thép trong suốt thời gian còn lại trong 

năm nay.

   Với việc Trung Quốc có động thái cứng rắn hơn khi lên kế hoạch cắt giảm 

sản lượng trong mùa đông để giảm ô nhiễm không khí, các giao dịch liên quan 

đến thép trong tháng này đã tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2011. Chính 

phủ cũng cam kết gia tăng các khoản chi tiêu cho cơ sở hạ tầng để kích thích 

kinh tế khi đối mặt với một cuộc xung đột thương mại đang leo thang với Mỹ, 

và điều này sẽ giúp thúc đẩy nhu cầu về thép trong nước.

   Cơ sở hạ tầng sẽ nhận được sự hỗ trợ đáng kể trong nửa cuối năm để bù đắp 

cho sự suy yếu trong lĩnh vực bất động sản. Giá trị ngành thép sẽ được phục 

hồi hơn nữa do hành động cắt giảm nguồn cung từ những mỏ khai thác nội địa. 

       TRUNG QUỐC Cổ phiếu ngành thép đang trên đà hồi sinh



     TRUNG QUỐC Cổ phiếu ngành thép đang trên đà hồi sinh

   Giá cổ phiếu của Baosteel, nhà máy lớn nhất của Trung Quốc, và Angang là 

nhà sản xuất đứng thứ 3, đã hồi phục trở lại từ mức giá trị thấp vào đầu tháng 7, 

tăng vượt trội so với các loại cổ phiếu phổ biến tại Trung Quốc. Cổ phiếu của 

Baosteel giảm 2.5% xuống 7.86 NDT lúc 10:22 tại Thượng Hải hôm thứ Năm, 

trong khi đó cổ phiếu của Angang lại tăng 0.3% lên mức 7.71 HKD tại Hong Kong.

   Tin tức về cắt giảm nguồn cung của Trung Quốc xuất hiện dồn dập và dày đặc. 

Việc kiểm soát sản lượng các lò luyện thép trong mùa đông này có thể được mở 

rộng đến nhiều thành phố ở phía Bắc. Chính phủ Trung Quốc dự kiến sẽ tiếp tục 

duy trì các biện pháp kiểm soát môi trường cho đến năm 2020, và sẽ ảnh hưởng 

đến khoảng 7% sản lượng thép quốc gia, theo Morgan Stanley.

   Trong tuần qua, tỉnh sản xuất thép chủ yếu là Hà Bắc cho biết kế hoạch trong 

ba năm tới sẽ nâng công suất lên 200 triệu tấn, giảm 40 triệu tấn thép so với 

dự kiến trước đó do yêu cầu cắt giảm sản lượng của các cơ quan quản lý. Theo 

Chính phủ Trung Quốc, năng suất của nước này vào khoảng 1 tỷ tấn, chiếm 

khoảng một nửa sản lượng thế giới.

    Lợi nhuận của các nhà máy thép tại Trung Quốc đạt giá trị cao nhất trong một 

thập kỷ qua, khi các ghi chép về số đơn đặt hàng trong tháng Chín vẫn cho thấy 

tín hiệu tích cực. Chỉ số PE của cổ phiếu Baosteel đạt giá trị khoảng 8, gần với 

mức thấp nhất trong năm nay, trong khi đó chỉ số PE của Angang là 7,2. Cả hai 

chỉ số này đều dưới mức trung bình 11.5 của các loại cổ phiếu tại Trung Quốc.    

Báo cáo lợi nhuận của Baosteel cũng đã đưa ra một bức tranh lạc quan về giá khi 

họ cho rằng họ sẽ được hưởng lợi từ nhu cầu thép ổn định từ các nhà sản xuất, 

từ việc cắt giảm nguồn cung và hoạt động tăng cường kiểm tra môi trường làm 

gián đoạn nguồn cung. 



Cổ phiếu ngành thép đang trên đà hồi sinh                 MỸ Những quốc gia nào được miễn thuế thép từ Mỹ

   Từ những ngoại lệ về thuế quan ngành Thép của Bộ thương mại Hoa Kỳ có 
thể thấy được những ưu tiên trong chính sách nhập khẩu của Chính phủ nước 
này.
   Từ dữ liệu công bố của Bộ Thương mại Mỹ, các đơn hàng nhập khẩu thép 

từ Nhật Bản và Thái Lan nhận được nhiều sự miễn giảm thuế quan của chính 

quyền Tổng thống Trump trong khi các sản phẩm từ Canada, Brazil bị từ chối 

khá nhiều. 

    Điều này xuất phát từ những định hướng hỗ trợ đối với ngành thép nội địa khi 

các sản phẩm như thanh ray đường sắt hay các thành phẩm phục vụ tiêu dùng 

như sản xuất đồ hộp được ưu tiên loại trừ thuế quan, trong khi các sản phẩm 

thép phục vụ sản xuất phụ tùng ô tô, lưỡi dao công nghiệp... lại bị từ chối. 



                      MỸ

   Kể từ khi Tổng thống Trump công bố mức thuế 25% đối với sản phẩm thép 

nhập khẩu, chính quyền nước này đã đưa ra cơ chế để các doanh nghiệp trong 

nước có cơ hội nhận được sự chấp thuận về miễn giảm thuế quan cho các 

nguyên liệu nhập khẩu nếu có thể chứng minh được sản phẩm này là không thể 

sản xuất được tại Mỹ. Tính đến ngày 20/8, có hơn 38 ngàn đơn xin loại trừ thuế 

quan và 17 ngàn đệ trình phản đối quy định này với lý do chủ yếu là tác động 

đáng kể đến chi phí của doanh nghiệp. Hãng Ford Motor cho biết thuế thép 

và nhôm dự kiến sẽ khiến lợi nhuận của họ giảm đi 1 tỷ USD vào năm tới. Điều 

khiến các doanh nghiệp lo ngại hiện nay là quy trình phê duyệt sản phẩm thép 

nhập khẩu nào được miễn giảm thuế khá mập mờ, khiến nhiều người lo ngại 

những yếu tố chính trị đằng sau đó có thể khoả lấp đi các tiêu chí kỹ thuật của 

nhà cung cấp. Tốc độ phê duyệt khá chậm cũng là một vấn đề đáng bàn luận. 

Tính đến cuối tuần trước, Bộ Thương mại Mỹ mới chỉ đưa ra phán quyết đối với 

8.400 yêu cầu miễn giảm thuế, trong đó đồng ý miễn giảm cho 5.300 đơn yêu 

cầu và từ chỗi miễn giảm đối với 3.100 đơn yêu cầu còn lại.   

   Một thống kê cho thấy, các sản phẩm thép nhập khẩu từ Nhật Bản và Thái 

Lan nhận được nhiều chấp nhận miễn giảm thuế quan hơn so với Thổ Nhĩ Kỳ, 

Canada, Brazil. Chỉ có một đơn yêu cầu được phê duyệt dành cho Thổ Nhĩ Kỳ 

trong khi tất cả các đơn xin miễn giảm thuế quan đối với sản phẩm thép nhập 

khẩu từ Canada và Brazil đều bị từ chối.

Những quốc gia nào được miễn thuế thép từ Mỹ



    Hiệp hội Sắt Thép Hoa Kỳ 

cho biết sau quyết định đánh 

thuế thép của Tổng thống 

Trump, tổng sản lượng thép 

nhập khẩu của nước Mỹ trong 

tháng 7 đã giảm 20% so với 

thời điểm tháng 4 (khi quyết 

định có hiệu lực). Sản lượng 

thép của ngành công nghiệp Mỹ ghi nhận mức tăng trưởng 5% trong giai đoạn 

này. Tuy nhiên một số nhà nhập khẩu thép tại Mỹ cho biết, họ đã không thể 

kiếm được nguồn hàng dù đưa ra bất kỳ mức giá nào cho bên cung ứng. Sự 

không chắc chắn về chính sách của Chính phủ Mỹ khiến nhiều nhà cung ứng 

giờ đây cảm thấy không yên tâm trong việc tập trung cho thị trường này. Nhiều 

doanh nghiệp xuất khẩu các sản phẩm thép vào thị trường Mỹ trước đây cũng 

đang tích cực tìm kiếm các thị trường khác ổn định hơn hoặc đầu tư sản xuất 

các sản phẩm khác có mức sinh lời tốt hơn. Trong khi đó, một số doanh nghiệp 

Mỹ lại đang phải chấp nhận rủi ro khi nhập hàng với giá cao và thanh toán trước 

thuế quan trong thời gian chờ đợi phán quyết về đơn yêu cầu miễn giảm thuế 

của mình với hy vọng quyết định của Bộ thương mại sẽ tạo điều kiện hoàn thuế 

sau này cho họ.

                    MỸ Những quốc gia nào được miễn thuế thép từ Mỹ



      VIỆT NAM
Nhập khẩu sắt thép phế liệu vào Việt Nam liên tục tăng 
mạnh

   Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, sắt thép phế liệu nhập khẩu 

vào Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2018 tăng mạnh 20,7% về lượng và tăng 

50,2% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước, đạt 3,48 triệu tấn, tương đương 

1,22 tỷ USD. Giá nhập khẩu trung bình là 349,7 USD/tấn, tăng 24,4%.

      Riêng tháng 8/2018, nhập khẩu sắt thép phế liệu chỉ tăng nhẹ 0,8% về lượng 

nhưng giảm 7,3% về kim ngạch so với tháng 7/2018, đạt 484.660 tấn, tương 

đương 161,26 triệu USD. So với tháng 8/2017, hoạt động này đã  tăng 0,4% 

về lượng và tăng 17,4% về kim ngạch. Giá nhập khẩu trung bình trong tháng 

8/2018 giảm 8% so với tháng 7/2018 nhưng tăng 16,9% so với tháng 8/2017, 

đạt 332,7 USD/tấn.

     Nhật Bản luôn là thị trường hàng đầu cung cấp sắt thép phế  liệu cho Việt 

Nam, với 990.639 tấn, trị giá 368,64 triệu USD, chiếm 28,5% trong tổng lượng 

phế liệu sắt thép nhập khẩu của cả nước và chiếm 30,3% trong tổng kim ngạch, 

giảm 1,5% về lượng nhưng tăng 29,5% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái.

    Mỹ là thị trường lớn thứ 2 cung cấp sắt thép phế liệu cho Việt Nam, với 

594.963 tấn, trị giá 213,03 triệu USD, chiếm trên 17% trong tổng lượng và tổng 

kim ngạch nhập khẩu phế liệu sắt thép của cả nước, tăng mạnh 50,4% về lượng 

và tăng 89,1% về kim ngạch so với cùng kỳ. 

    Mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Chỉ thị về một số giải pháp cấp 

bách tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế 

liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất. Thủ tướng yêu cầu bổ sung quy định 

về việc tạm dừng các hoạt động tạm nhập, tái xuất, quá cảnh, trung chuyển 

hàng hóa là phế liệu nhập khẩu vào lãnh thổ Việt Nam theo quy định của pháp 

luật.



      VIỆT NAM Xuất khẩu thép ống tăng 32% so với cùng kỳ

    Theo số liệu từ Cục quản lý giá - Bộ Tài chính, từ đầu năm đến nay, mặt hàng 

thép ống xuất khẩu của Việt Nam tăng 32,3% so với cùng kỳ năm 2017.

      Theo đó, các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất thép ống 

đã xuất khẩu hơn 230.000 tấn sản phẩm ống thép các loại. Chỉ tính riêng trong 

tháng 8/2018, Tập đoàn Hòa Phát là đơn vị có sản lượng xuất khẩu lớn nhất với 

11.800 tấn, tăng 59,4% sản lượng xuất khẩu so với cùng kỳ năm 2017 của đơn vị 

này. Theo ghi nhận, trong 8 tháng đầu năm 2018, Cty Ống thép Hòa Phát đã đạt 

sản lượng bán hàng 425.900 tấn, tăng 11,5% so với cùng kỳ. 

     Đối với sản phẩm ống thép mạ nhúng nóng, ống thép tôn mạ kẽm, ống thép 

đen hàn... được tiêu thụ mạnh nhất ở thị trường Mỹ và Canada. Thực tế trên cho 

thấy, dù các nước liên tục áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại nhưng 

sản phẩm của Việt Nam vẫn đảm bảo sức tăng trưởng, nhờ khả năng cạnh tranh 

và chất lượng sản phẩm ngày càng cao.

      Tính chung, từ đầu năm đến nay, sản lượng thép xuất khẩu của Việt Nam tăng 

cao so với cùng kỳ. Cụ thể, tổng sản lượng xuất khẩu sắt thép tăng gần 41% về 

lượng so với cùng kỳ, đạt 4,05 triệu tấn, tương đương 2,99 tỷ USD. Giá sắt thép 

xuất khẩu trung bình tăng trên 14% so với năm 2017.

     Thị trường tiêu thụ nhiều nhất các loại sắt thép của Việt Nam là các quốc gia 

ở Đông Nam Á, chiếm tới 57,6% trong tổng lượng sắt thép xuất khẩu. Trong đó, 

thị trường Campuchia chiếm 34,9% trong tổng kim ngạch sắt thép xuất khẩu. 

Malaysia, Indonesia, Philippines, Thái Lan cũng là những nước nhập khẩu thép 

lớn của Việt Nam. Ngoài Đông Nam Á, Mỹ và EU cũng là thị trường xuất khẩu chủ 

lực của ngành thép Việt Nam với mức tăng trưởng 65% so với cùng kỳ năm 2017.
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