
Tiêu điểm:
+ Kinh tế Trung Quốc xuất hiện tín hiệu giảm tốc, 

hoạt động xây dựng sụt giảm là tín hiệu xấu cho thị 
trường kim loại toàn cầu

+ Dự báo tình hình cung cầu thép toàn cầu theo 
các khu vực

  Giá thép, than luyện cốc kỳ hạn giảm do lo ngại suy thoái kinh tế tạiTrung Quốc, khủng hoảng tiền 

tệ Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, kế hoạch kích cầu của Chính phủ Trung Quốc đang là nhân tố hỗ trợ giá 

thép, quặng sắt. Giá quặng sắt kỳ hạn tại Trung Quốc ngày 16/8/2018 giảm hơn 4% xuống thấp nhất 

2 tuần. Giá Đồng, Kẽm, Chì và Nickel tại Trung Quốc cũng giảm theo xu hướng giá kim loại cơ bản 

chung trên thị trường thế giới.
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        DIỄN BIẾN GIÁ THÉP NGUYÊN LIỆU THẾ GIỚI

QUẶNG THÉP                  67.72            -0.73%                 -2.86%                    2.26%          -8.11%  

  THÉP                          4,390.00           -0.52%                     1.86%                                8.31%                             8.18%

  THAN ĐÁ     107.50                    -0.74%          0.80%              -6.54%            17.61% 

  NICKEL            13,328.00             0.00%         -3.16%              -1.79%           24.91% 

         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     103,354 VND
Thép phi 12                    Cây     147,732 VND
Thép phi 14                    Cây     200.322 VND
Thép phi 16                    Cây     261,634 VND
Thép phi 18                    Cây     331,110 VND
Thép phi 20                    Cây     408,935 VND
Thép phi 22                    Cây     493,977 VND
Thép phi 25                    Cây     642,533 VND

   BẢNG GIÁ THÉP TRONG NƯỚC
                  THAM KHẢO



        GÓC DỰ BÁO
Kinh tế Trung Quốc xuất hiện tín hiệu giảm tốc, 
hoạt động xây dựng sụt giảm là tín hiệu xấu cho 
thị trường kim loại toàn cầu

Trung Quốc là nước tiêu thụ hàng 
hoá nhiều nhất thế giới, chiếm 
khoảng một nửa nhu cầu Đồng của 
thế giới. Dữ liệu công bố vào ngày 
thứ 14/08 cho thấy chi tiêu đầu tư tài 
sản cố định tại Trung Quốc (khu vực 
phi chính phủ) chỉ tăng 5,5% trong 7 
tháng đầu năm, mức thấp kỷ lục kể 

từ năm 1999. Phản ứng của giá kim loại đối với dữ liệu từ Trung Quốc 
ngay sau đó nhìn chung khá tiêu cực. Các kim loại công nghiệp như nhôm, 
thiếc, chì giảm mạnh trên sàn giao dịch kim loại London. Giá đồng giao 
tháng 9 giảm 1.7% trên sàn Comex, New York. Kể từ khi thiết lập mức cao 
kỷ lục trong 4 năm vào tháng 6 vừa qua, giá đồng đã giảm gần 19% do 
lo ngại căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc có thể đẩy nhanh 
sự suy thoái kinh tế của Trung Quốc, làm suy yếu nhu cầu sử dụng vật 
liệu xây dựng và sản xuất. Trong khi đó cuộc đình công liên quan đến tiền 
lương tại mỏ đồng lớn nhất thế giới ở Chile đã đạt được thoả thuận giúp 

giải quyết nguy cơ hoạt động 
sản xuất bị đình trệ. Điều này 
khiến kỳ vọng nguồn cung có 
thể không bị gián đoạn cũng 
là nhân tố khiến giá đồng sụt 
giảm. Mặc dù vậy có sự phân 
hoá trong diễn biến giá đồng và 
thép những tuần gần đây. Điều 
chịu ảnh hưởng bởi căng thẳng 

thương mại leo theo tuy nhiên giá thép lại được hỗ trợ bởi các kế hoạch 
cắt giảm sản lượng của Chính phủ Trung Quốc trong khi đồng thì không.



   Bộ thương mại Mỹ đã quyết định tăng gấp đôi thuế đánh lên thép xuất 

khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ trong một động thái được đánh giá có liên quan đến 

các căng thẳng chính trị giữa hai nước này. Tuy nhiên dưới góc nhìn thương 

mại điều này có lý do thực sự ở đằng sau đó. 

   Như các phân tích trước đó, từ lâu Mỹ đã chỉ ra những con đường mà thép 

Trung Quốc có thể tiếp cận thị trường nước này. Theo Hiệp hội Sắt Thép 

Hoa Kỳ, trong khi xuất khẩu trực tiếp của Trung Quốc giảm mạnh, xuất 

khẩu của nước này ra thị trường thế giới không hề suy giảm và tiếp tục gây 

áp lực lên thị trường thép toàn cầu, dẫn đến sự gia tăng nhập khẩu từ nhiều 

nước thứ ba. Trên thực tế, xuất khẩu thép của Trung Quốc sang các nước 

thứ ba được tiếp tục tinh luyện thêm thành các sản phẩm thứ cấp khác rồi 

hướng đến thị trường Mỹ. Ví dụ, các phôi thép từ Trung Quốc được chế 

biến thêm tại Thổ Nhĩ Kỳ thành sản phẩm thép dài, trong khi được chuyển 

đổi thành thép ống ở Hàn Quốc và tiếp tục xuất sang thị trường Mỹ. Kết 

quả là ngành công nghiệp thép của Mỹ tiếp tục chịu ảnh hưởng nghiêm 

trọng từ sự dư thừa công suất tại Trung Quốc. 

              THẾ GIỚI
Đằng sau quyết định đánh thuế lên thép và nhôm xuất khẩu 
từ Thổ Nhĩ Kỳ của Bộ Thương mại Mỹ.



Vấn đề là Thổ Nhĩ Kỳ không phải là đối thủ cạnh tranh về thép mà chỉ là 

điểm tập kết trung gian để lách các quy định về thuế của Chính phủ Mỹ. 

Bộ Thương mại Mỹ đã đưa ra 2 lựa chọn cho Chính phủ: hoặc là đánh thuế 

quan đều lên tất cả các nước xuất khẩu thép hoặc là đánh một mức thuế 

cao lên nhóm danh sách các đối tác trung gian của thép Trung Quốc. Tất 

nhiên là lựa chọn thứ hai đã được Tổng thống Trump phê duyệt nhằm cung 

cấp thêm cho nước Mỹ công cụ trong đàm phán thương mại sau này. Thổ 

Nhĩ Kỳ cũng nằm trong nhóm này mặc dù quy mô không thể so sánh so 

với Canada hay Brazil.

Không thể trực tiếp gây sức ép lên người khổng lồ thép Trung Quốc, cũng 

không thể cứng rắn nhiều với các đối tác thương mại và đồng minh của mình, 

nước Mỹ cần một nạn nhân để đảm bảo tính răn đe đối với nhóm các quốc gia 

có thặng dư xuất khẩu thép lớn sang thị trường Mỹ mà họ đã nêu tên. Trong 

tình hình hiện tại, Thổ Nhĩ Kỳ là một cái tên không thể phù hợp hơn trong khi 

đối với Argentina, Úc, Brazil, Hàn Quốc chỉ phải chịu các hạn ngạch xuất khẩu 

thay thế.

              THẾ GIỚI
Đằng sau quyết định đánh thuế lên thép và nhôm xuất khẩu 
từ Thổ Nhĩ Kỳ của Bộ Thương mại Mỹ.



              THẾ GIỚI Dự báo tình hình cung cầu thép toàn cầu theo các khu vực



  Chính phủ Ấn Độ vừa công bố gói ngân sách phục vụ cho kế hoạch nâng 

cấp hệ thống cơ sở hạ tầng tại nước này có trị giá 87 tỷ USD. Hệ thống đường 

sắt và nhà ở giá rẻ sẽ là hai đối tượng được đầu tư trọng điểm trong giai đoạn 

2018 - 2019 khi ngân sách được rót vào sẽ tăng 21% so với năm trước. Khoảng 

22 tỷ USD sẽ dành cho ngành đường sắt trong giai đoạn này (tăng 13% so với 

năm trước). Trong khi đó từ nay đến năm 2031 tốc độ tăng trưởng vốn đầu tư 

của ngành đường sắt này sẽ được đảm bảo mức bình quân 6.5%/năm. 

   Kế hoạch này của Chính phủ dự kiến sẽ giúp gia tăng hơn gấp đôi công suất 

thép trong nước đến năm 2031 từ mức 125 triệu tấn trong năm 2017 đạt mức 

300 triệu tấn thép trong năm 2031. Theo Bộ Chính sách ngành Thép của Ấn 

Độ lượng thép phục vụ trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng và nhà ở chiếm 60% nhu 

cầu thép của nước này. Mức tiêu thụ thép thành phần của Ấn Độ tính theo 

đầu người đạt mức 65 kg trong năm 2017, chỉ bằng 12% so với Trung Quốc và 

30% so với mức bình quân của toàn thế giới. 

                  ẤN ĐỘ Ngân sách đầu tư hạ tầng sẽ tăng 21% trong giai 
đoạn 2018 - 2019



 Dự kiến các nhà sản xuất thép lớn của Ấn Độ, bao gồm Tata Steel, JSW Steel 

và SAIL sẽ được hưởng lợi từ kế hoạch đầu tư hạ tầng này của Chính phủ và 

đang đẩy nhanh tiến độ mở rộng công suất nhằm đáp ứng yêu cầu này. Các 

sản phẩm thép được đặc biệt chú trọng đầu tư sản xuất trong giai đoạn này là  

các loại thép dài như thép cây và thép cuộn. 

  Ấn Độ đang đẩy nhanh tốc độ đô thị hoá đất nước tuy nhiên tăng trưởng trong 

công suất sản xuất thép của nước này vẫn ở mức khá thấp. Trong năm 2016, 

Ấn Độ đã tăng thuế nhập khẩu đối với các sản phẩm thép và nhôm nhằm bảo 

hộ thị trường trong nước trước các đối thủ cạnh tranh bên ngoài. Tập đoàn 

thép lớn nhất nước này là Tata Steel hiện đang mở rộng hoạt động sản xuất 

sang châu Âu nhằm tận dụng công nghệ hiện đại để nâng cao công suất cho 

các các lò luyện thép của mình.

             ẤN ĐỘ
Ngân sách đầu tư hạ tầng sẽ tăng 21% trong giai 
đoạn 2018 - 2019



     TRUNG QUỐC Giá quặng sắt tại Đại Liên chạm mức thấp nhất 2 
tuần 

   Giá thép, than luyện cốc kỳ hạn giảm do lo ngại suy thoái kinh tế tại Trung 

Quốc và khủng hoảng tiền tệ tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, kế hoạch kích cầu của 

Chính phủ Trung Quốc đang là nhân tố hỗ trợ giá thép, quặng sắt. Giá quặng 

sắt kỳ hạn tại Trung Quốc ngày 16/8/2018 giảm hơn 4% xuống thấp nhất 2 

tuần.Quặng sắt giảm mạnh nhất trong số các kim loại, thép và than luyện cốc 

cũng giảm. Giá Đồng, Kẽm, Chì và Nickel tại Trung Quốc cũng giảm theo xu 

hướng giá kim loại cơ bản chung trên thị trường thế giới.

  Quặng sắt kỳ hạn giao tháng 1/2019 trên sàn Đại Liên giảm 2% xuống 494 

CNY/tấn, trong phiên có lúc giảm mạnh 4,3% xuống 482,5 CNY (70 USD)/tấn, 

thấp nhất kể từ ngày 2/8/2018.

   Giá quặng sắt giao ngay sang cảng Tần Hoàng Đảo giảm 1,2% xuống 67,12 

USD/tấn, mức thấp nhất kể từ ngày 02/08/2018.

   Số liệu đưa ra cho thấy, đầu tư tài sản cố định của Trung Quốc trong tháng 

7/2018 tăng với tốc độ chậm nhất và doanh số bán lẻ cũng giảm trong bối 

cảnh cuộc chiến thương mại với Mỹ leo thang. Trong khi đó, đồng Lira Thổ Nhĩ 

Kỳ giảm xuống mức thấp kỷ lục, đồng tiền của các thị trường mới nổi khác duy 

trì yếu, bao gồm đồng CNY giảm xuống mức thấp nhất 15 tháng sau số liệu 

kinh tế của Trung Quốc. Trung Quốc đã thông qua khoản vốn đầu tư 14 tỉ USD 

cho mạng lưới đường sắt đô thị khu vực phía đông thành phố Tô Châu.

  Giá thanh cốt thép kỳ hạn tháng 1/2019 trên sàn Thượng Hải giảm 0,8% 

xuống 4.122 CNY/tấn. Than luyện cốc giảm 1,4% xuống 1.250 CNY/tấn và 

than cốc tăng 1,9% lên 2.524,5 CNY/tấn.



   TRUNG QUỐC
Tiêu dùng & xuất khẩu thép của Trung Quốc 7 tháng 
đầu năm



                      MỸ

  Trong vòng chưa đầy 5 tháng đánh thuế thép và nhôm nhập khẩu, chính 

quyền Tổng thống Donald Trump đã thu hơn 1,4 tỷ USD từ hàng rào thuế quan 

này. Theo báo cáo từ Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ (CRS), từ ngày 23/3-

16/7, Mỹ thu 1,1 tỷ USD từ thuế thép và 344,2 triệu USD từ thuế nhôm.

   Số tiền mà Chính phủ Mỹ thu được từ việc áp thuế thép và nhôm được dự 

báo sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới, bởi cuộc đàm phán miễn thuế giữa 

Mỹ với các nước đồng minh vẫn đang bị đình trệ và mới đây nhất Tổng thống 

Trump thậm chí còn tăng thuế áp lên thép và nhôm đối với Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo CRS, hàng rào thuế quan này 

có thể mang về cho Mỹ 7,5 tỷ USD 

trong năm nay - trong đó 5,8 tỷ USD 

từ thuế thép và 1,7 tỷ USD từ thuế 

nhôm - dựa trên mức nhập khẩu thép 

và nhôm của Mỹ trong năm ngoái. 

Năm 2017, Mỹ nhập 29 tỷ USD các 

sản phẩm thép thuộc diện bị áp thuế 

quan và 17,4 tỷ USD các sản phẩm 

nhôm.

Mỹ đã thu được hơn 1,4 tỷ USD từ thuế thép, nhôm

Giá thép tăng tại thị trường Mỹ trong 
khi khối lượng nhập khẩu sụt giảm

Thời gian biểu của cuộc đối đầu thuế quan



   Trong những tháng còn lại của năm 2018 thách thức đối với các doanh 

nghiệp thép sẽ đến từ việc mức giá bán ra có thể không cao như những tháng 

đầu năm do nguồn cung được cải thiện trong khi nhu cầu được dự báo sụt 

giảm do thị trường bất động sản hạ nhiệt xuất phát từ các biện pháp quản lý 

dòng vốn tín dụng chặt chẽ hơn từ NHNN. Sự bùng nổ nguồn cung thép xuất 

xứ từ Trung Quốc do không tiếp cận được thị trường Mỹ có thể quay ngược trở 

lại khu vực Đông Nam Á, tràn vào Việt Nam với mức giá thấp hơn nhiều so với 

mặt bằng giá hiện tại. 

    Rủi ro lớn nhất vẫn đến từ các vụ kiện chống bán phá giá trước xu thế bảo 

hộ sản xuất nội địa ngày càng tăng tại các nền kinh tế lớn. Theo Hiệp hội Thép 

Việt Nam (VSA), tính đến cuối năm 2017, trong tổng số 124 vụ kiện điều tra 

phòng vệ thương mại với các sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam, có tới 30 vụ 

kiện liên quan đến chống bán phá giá thép. Mới đây, Indonesia đã chính thức áp 

dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm tôn màu nhập khẩu của 

Việt Nam, mức thuế từ 12,01% đến 28,49% trong năm năm. Hai doanh nghiệp 

tôn mạ niêm yết của Việt Nam là Hoa Sen (HSG) và Nam Kim (NKG) chịu mức 

thuế lần lượt là 12,01% và 19,16%. Trước đó, Indonesia áp thuế chống bán phá 

giá ở mức 13,5% - 36,6% lên thép cuộn cán nguội của Việt Nam, Hàn Quốc, 

Trung Quốc, Nhật Bản và Đài Loan kể từ tháng 3-2013 và tiếp tục duy trì biện 

pháp tự vệ thương mại này sau kỳ rà soát năm 2015. Ngoài Indonesia, Mỹ cũng 

quyết định áp thuế 25% đối với thép và 10% đối với nhôm nhập khẩu từ hầu 

hết các quốc gia, bắt đầu có hiệu lực từ tháng 3 năm nay. 

     Mặc dù vậy, việc chỉ có 10% tổng sản lượng được dành cho xuất khẩu trong 

đó 2% hướng tới thị trường Mỹ khiến sức ép từ việc bảo hộ thuế quan không 

quá tiêu cực đối với ngành thép Việt Nam trong giai đoạn cuối năm.

          VIỆT NAM
Những rủi ro đối với ngành Thép nước ta trong những tháng 
còn lại của năm 2018



      VIỆT NAM Tổng quan thị trường thép 7 tháng đầu năm 2018

 Tháng 7/2018:

    Sản xuất các sản phẩm thép (không bao gồm thép cuộn cán nóng – HRC) 

đạt 1.708.133 tấn, giảm lần lượt 3% so với tháng trước và 1,7% so với cùng kỳ 

2017. Duy nhất sản xuất thép xây dựng tăng 6%, còn lại các sản phẩm thép 

khác đều giảm so với tháng 7/2017.

    Doanh số bán hàng các sản phẩm thép đạt 1.521.096 tấn, tăng 1% so với 

tháng trước, nhưng giảm 7,7% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, xuất khẩu 

thép đạt 342.918 tấn, tăng nhẹ so với tháng 6, nhưng tăng 3,4% so với tháng 

7/2017.

7 tháng đầu năm 2018:

- Sản xuất đạt 11.984.568 tấn, tăng 7,5% so với cùng kỳ 2017;

- Bán hàng đạt 10.668.680 tấn, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, 

xuất khẩu đạt 2.412.849 tấn, tăng 22,8% so với cùng kỳ 2017.



Ngân hàng Á Châu không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả/tổn thất kinh doanh nào phát sinh từ việc tham khảo hay sử dụng thông tin từ Bản tin này.
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