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        DIỄN BIẾN GIÁ THÉP NGUYÊN LIỆU THẾ GIỚI

QUẶNG SẮT                   74.06             -0.20%                   4.22%              11.35%         -4.71%  

  THÉP                         3,640.00                           -2.80%                   -5.77%                          -0.82%                        -17.08%

  THAN ĐÁ       97.62                       0.28 %        -2.77%          -4.31 %            -6.16% 

  NICKEL           11,112.50                            0.00%           4.79%              3.57%         -11.62% 

         Loại                         Đơn vị               Đơn giá
Thép cuộn Phi 6           Kg        13,600 VND
Thép cuộn Phi 8           Kg        13,600 VND
Thép phi 10                    Cây        95,000 VND
Thép phi 12                    Cây     134,000 VND
Thép phi 14                    Cây     184.000 VND
Thép phi 16                    Cây     242,000 VND
Thép phi 18                    Cây     305,000 VND
Thép phi 20                    Cây     378,000 VND
Thép phi 22                    Cây     455,000 VND
Thép phi 25                    Cây     595,000 VND
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    GÓC NHẬN ĐỊNH

Việc Bộ Thương mại Mỹ viện dẫn Mục 232 để áp mức thuế đối với thép và 

nhôm nhập khẩu trong năm 2018 đã khiến giá thép tại Mỹ tăng mạnh đặc biệt 

là giá thép cuộn cán nóng lên mức cao nhất trong 10 năm vào tháng 7 vừa qua. 

Nhưng hãy xem thuế quan đã tác động như thế nào đến phần còn lại của chuỗi 

cung ứng toàn cầu trong năm 2018.

 

Trung Quốc
Trung Quốc đã xuất khẩu ít sản phẩm thép cuộn cán nóng (HRC) hơn kể từ khi 

thuế thép có hiệu lực. Tuy nhiên, do nhu cầu trong nước suy yếu khiến giá đi 

xuống đã khiến một bộ phận đẩy mạnh xuất khẩu ra thị trường bên ngoài kể từ 

cuối tháng 10. Giá HRC ở miền Đông Trung Quốc bắt đầu có xu hướng giảm vào 

cuối tháng 9 và ở mức thấp nhất trong năm là 3.570 - 3.590 CNY/tấn (514 - 517 

USD/tấn) vào ngày 27/11. Các nhà xuất khẩu HRC của nước này tỏ ra khá lo lắng 

về nhu cầu yếu đặc biệt là ở khu vực Đông Nam Á. Chính nhờ mức giá thấp nên 

đã thúc đẩy nhu cầu HRC của Trung Quốc tại Hàn Quốc và Nam Mỹ. Việt Nam là 

một trong những nước sử dụng nguồn HRC từ Trung Quốc lớn nhất. Tuy nhiên 

trước các yêu cầu chống né thuế đến từ Mỹ, các sản phẩm loại cuộn cán nguội 

và nóng đều bị kiểm soát chặt chẽ xuất xứ. Điều này đã làm tổn thương đến xuất 

khẩu HRC từ Trung Quốc sang Việt Nam mặc dù giá cạnh tranh hơn nhiều so với 

các đối thủ Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine. 

  Mặc dù vậy Trung Quốc được đánh giá là chịu tác động tiêu cực tối thiểu từ thuế 

quan Mục 232 của Mỹ do nước này đã thắt chặt việc nhập khẩu thép từ Trung 

Quốc trong nhiều thập kỷ. Có chưa đầy 10% thép sản xuất tại Trung Quốc được 

xuất khẩu ra nước ngoài trong vài năm qua. Tuy nhiên triển vọng của ngành thép 

tại Trung Quốc đang chịu ảnh hưởng lớn từ cuộc chiến thương mại làm suy giảm 

nhu cầu của nhiều loại hàng hoá được sản xuất bởi nước này.

Tác động của thuế quan Mục 232 đối với thị trường thép cuộn 
cán nóng (HRC) toàn cầu trong năm 2018



Trung Quốc đã xuất khẩu 63.78 triệu tấn thép thành phẩm trong 11 tháng đầu 

năm 2018 (giảm 8.6% so với cùng kỳ năm 2017). Chính cuộc chiến thương mại 

đã làm giảm triển vọng và niềm tin của thị trường khiến hoạt động đầu tư và 

nhu cầu sử dụng sụt giảm. Trong khi đó sự tăng trưởng chậm trong ngành công 

nghiệp ô tô tại Trung Quốc được dự báo sẽ còn kéo dài trong vòng 2 năm tới 

đã đưa ra một triển vọng mờ nhạt đối với nhu cầu thép HRC. Các doanh nghiệp 

thép Trung Quốc giờ đây buộc phải giảm giá và hướng đến việc xuất khẩu ra thị 

trường bên ngoài nhiều hơn.

Châu Âu
Thuế quan Mục 232 không có tác động trực tiếp đến thị trường thép châu Âu. 

Tuy nhiên Uỷ ban châu Âu EC vào cuối tháng 3 đã đưa ra các quy định thuế để tự 

vệ đối với 26 loại sản phẩm thép dựa trên khối lượng nhập khẩu trung bình trong 

3 năm qua nhằm ngăn chặn lượng thép không thể nhập vào thị trường Mỹ sẽ 

hướng đến châu Âu. Mặc dù vậy, những nhà nhập khẩu tại EU lo ngại rằng họ sẽ 

không thể đáp ứng đủ nhu cầu của mình. Các mức thuế tự vệ tạm thời này được 

áp dụng chính thức vào ngày 18/7 được duy trì trong vòng 200 ngày, nếu hàng 

nhập khẩu vượt quá hạn ngạch sẽ bị áp thuế 25%. Nhìn chung giá thép tại thị 

trường châu Âu giảm trong giai đoạn này nhờ giá nhập khẩu giảm chủ yếu là từ 

Thổ Nhĩ Kỳ trong khi nhu cầu cũng không gia tăng nhiều. Thổ Nhĩ Kỳ đã đẩy mạnh 

xuất khẩu thêm HRC cho EU, chủ yếu là khu vực Nam Âu khi bản thân nước này 

cũng phải chịu mức thuế cao hơn đối với sản phẩm thép từ chính quyền Mỹ. Giá 

thép HRC tham khảo tại khu vực Bắc Âu ngày 26/12 là 520 - 530 EUR/tấn (593 - 

605 USD/tấn), giảm 7.5% kể từ đầu quý IV. Trong khi giá thép giao dịch nội địa tại 

khu vực Nam Âu cùng thời điểm là 460 - 470 EUR/tấn (525 - 536 USD/tấn) giảm 

10.6% so với đầu quý IV. 



Mặc dù vậy diễn biến tại thị trường châu Âu có thể có nhiều chuyển biến mới khi 

EC lên kế hoạch thiết lập các biện pháp tự vệ chặt chẽ hơn với hạn ngạch hàng 

quý dành cho mỗi quốc gia. Hạn ngạch mới này dự kiến sẽ không bao gồm thép 

cuộn cán nóng tuy nhiên thị trường châu Âu vẫn có thể được bảo vệ đầy đủ khỏi 

HRC đến từ Trung Quốc, Nga, Ukraine, Iran, Brazil bằng các quy chế chống bán 

phá giá khác.

Mỹ La tinh
Thị trường HRC tại Brazil không chịu anh hưởng bởi các biện pháp thuế quan 

của Hoa Kỳ, nhưng các nhà cung cấp thép tấm cán mỏng lại chịu ảnh hưởng 

bởi Mỹ là người mua hàng lớn nhất của họ. Đầu tháng 4, Brazil cùng EU, Úc, Hàn 

Quốc, Argentina được Mỹ tạm thời miễn thuế đối với sản phẩm thép trong giai 

đoạn đàm phán. Sau đó một tháng các nước trên đã chấp nhận một giới hạn 

xuất khẩu thép bán thành phẩm của họ sang thị trường Mỹ ở mức xuất khẩu bình 

quân tính trong giai đoạn 2015 - 2017. Đây là một thông tin tốt cho các nhà xuất 

khẩu Brazil khi vẫn duy trì được khối lượng bán vào thị trường Mỹ với giá cao hơn 

nhiều do nguồn cung bị kiểm soát. Trong khi tại Mexico, chênh lệch giá thép tại 

thị trường nước này so với Mỹ đã nới rộng ra kể từ khi thuế thép được công bố và 

điều này dường như trái ngược với lịch sử khi giá thép hai thị trường này thường 

khá liên thông với nhau. Các nhà sản xuất thép tại Mexico đã từng hy vọng sẽ đạt 

được một thoả thuận với Mỹ tương tự như Hàn Quốc và Brazil tuy nhiên ngay cả 

khi Hiệp định USMC được thông qua vẫn chưa có tiến triển nào được thực hiện.





     TRUNG QUỐC

  Giá thép và các nguyên liệu tại Trung Quốc ngày 9/1/2019 duy trì đà tăng khi 

được hậu thuẫn bởi cam kết của Bắc Kinh sẽ đưa ra các chính sách thúc đẩy tiêu 

thụ và kỳ vọng rằng đàm phán thương mại Mỹ - Trung Quốc sẽ chấm dứt chiến 

tranh thương mại kéo dài nhiều tháng.

  Giá thép cuộn cán nóng kỳ hạn trên sàn Thượng Hải tăng 0,5% lên 3.417 CNY/

tấn. Giá thanh cốt thép kỳ hạn trên sàn Thượng Hải cũng tăng 0,5% lên 3.520 

CNY/tấn. Đồng thời, giá quặng sắt kỳ hạn trên sàn Đại Liên tăng phiên thứ 5 liên 

tiếp và đạt mức cao nhất 10 tuần (517 CNY/tấn) trong đầu phiên giao dịch. Giá 

than luyện cốc trên sàn Đại Liên kỳ hạn tháng 5/2019 tăng 0,3% lên 1.190 CNY/

tấn, trong khi giá than cốc kỳ hạn tăng 0,6% lên 1.964 CNY/tấn.

  Một quan chức cấp cao Trung Quốc cho biết, nước này có kế hoạch sẽ đưa ra 

các chính sách nhằm thúc đẩy chi tiêu nội địa đối với một số mặt hàng như ôtô 

và thiết bị gia dụng trong năm nay như là 1 phần trong nỗ lực thúc đẩy tiêu thụ 

Trung Quốc. Một loạt các sản phẩm thép, đặc biệt thép cuộn cán nóng và thép 

cuộn cán nguội được sử dụng rộng rãi trong sản xuất ô tô và đồ gia dụng. Trọng 

tâm chính của các yếu tố cơ bản trong thị trường thép  hiện nay là nhu cầu. Một 

số nhà máy thép đã sẵn sàng tăng giá giao hàng tháng 2 và tháng 3/2019, do họ 

dự kiến nhu cầu sẽ tăng mạnh sau nghỉ Tết Nguyên đán vào tháng 2/2019.

Thành phố sản xuất thép hàng đầu – Đường Sơn – đã đưa ra cảnh báo khói bụi 

có hiệu lực từ ngày 8-14/1/2019, yêu cầu các nhà máy thép cắt giảm sản xuất 

thêm 30% lên 60%, hoặc đóng cửa hoàn toàn phụ thuộc vào mức độ khí thải.

  Mỹ và Trung Quốc sẽ tiếp tục đàm phán thương mại tại Bắc Kinh kéo dài lâu 

hơn kế hoạch dự tính 01 ngày, trong bối cảnh các dấu hiệu tiến triển về các vấn 

đề bao gồm mua hàng nông sản và năng lượng và tăng khả năng tiếp cận thị 

trường Trung Quốc.

Giá thép tại Trung Quốc tăng trở lại trước kế hoạch thúc đẩy 
tiêu dùng nội địa và đàm phán thương mại Mỹ - Trung 



Giá thép tại Trung Quốc tăng trở lại trước kế hoạch thúc đẩy 
tiêu dùng nội địa và đàm phán thương mại Mỹ - Trung 

       TRUNG QUỐC Baosteel - nền móng của một đế chế thép khổng lồ 

  Không phải đợi đến giai đoạn giữa năm nay khi Mỹ áp đặt mức thuế 25% lên 

thép từ Trung Quốc, nỗi lo sợ về sức mạnh của ngành thép Trung Quốc đã xuất 

hiện từ những năm 1990 của thế kỷ trước. 

  Để lại sau lưng nhiều thập kỷ nghèo đói triền miên, Phó Thủ tưởng Trung Quốc 

Đặng Tiểu Bình đã có chuyến thăm lịch sử Nhật Bản vào năm 1978. Bên cạnh 

việc ký kết hiệp ước hoà bình giữa hai nước, chuyến thăm có mục đích quan 

trọng hơn nhằm giúp các lãnh đạo Trung Quốc tiếp cận mô hình nhà mày thép 

hàng đầu của Nhật Bản hiện giờ thuộc sở hữu của Tập đoàn Nippon Steel Corp. 

Mô hình này sau đó đã được Trung Quốc áp dụng cho nhà máy thép hiện đại 

đầu tiên của họ tại Thượng Hải với tên gọi là Baosteel. Đây có thể xem là viên 

gạch đầu tiên để chuyển đổi nền kinh tế nông nghiệp của Trung Quốc thành 

một cường quốc công nghiệp. Mức vốn đầu tư ban đầu dành cho nhà máy này 

là 6 tỷ USD (bằng 36 lần dự trữ ngoại hối của Trung Quốc vào thời điểm đó). 

Tuy nhiên lãnh đạo Trung Quốc đã quyết tâm thực hiện với phương châm: ‘‘Nếu 

chúng ta quyết tâm xây dựng cái gì, hãy làm cho nó thật lớn’’. Vào thời điểm 

diễn ra chuyến thăm Nhật Bản, sản lượng thép của Trung Quốc chỉ chiếm 4% 

của toàn thế giới và đến nay tỷ lệ này đã đạt mức hơn 50% với mức sản lượng kỷ 

lục được dự báo trong năm nay là 923 triệu tấn thép. Sản lượng thép của Trung 

Quốc đã vượt qua Hoa Kỳ vào năm 1993, vượt  Nhật bản vào năm 1996 trong khi 

năm ngoái công suất đã gấp ba lần so với Hoa Kỳ, Nhật Bản và Nga cộng lại. Từ 

ngành thép, công nghiệp đóng tàu và công nghiệp tự động hoá của Trung Quốc 

đã được hưởng lợi rất nhiều với vị trí dẫn đầu thế giới hiện tại. Nước Mỹ từng rất 

tự hào về ngành thép của mình nhưng giờ đây từ cầu đường, ống dẫn đến đồ gia 

dụng, dao kéo đều sử dụng thép từ Trung Quốc.



       TRUNG QUỐC

Baosteel - nay là China Baowu Steel Group Corp là trung tâm của sự bùng nổ 

trong ngành thép tại Trung Quốc khi đây là nhà sản xuất thép lớn thứ hai thế 

giới sau ArcelorMittal SA. Nằm trong một khu phức hợp rộng lớn bên cạnh sông 

Dương Tử với nhiều tuyến đường cao tốc bao quanh với bức tường rào bao 

quanh cao hơn 3m và diện tích gấp bảy lần Manhattan. Đây được xem là mục 

tiêu quen thuộc trong các cuộc đụng độ thương mại kéo dài giữa nước này và 

các đối thủ đến từ EU, Hoa Kỳ và WTO. Baosteel, hiện xuất khẩu các sản phẩm 

sang 40 quốc gia, cung cấp thép cho nhiều công ty Trung Quốc đang thống trị 

cơ sở hạ tầng của thương mại toàn cầu. Nhà máy này là nhà cung cấp lớn nhất 

cho China International Marine Containerers Group Co., một doanh nghiệp nhà 

nước sản xuất một nửa số container vận chuyển hàng hóa thế giới cũng như 

thống trị trong lĩnh vực sản xuất khung gầm container mà xe tải kéo trên các 

tuyến đường cao tốc khắp Hoa Kỳ. Baosteel cũng cung cấp cho Công ty Công 

nghiệp nặng Thượng Hải Zhenhua, một doanh nghiệp nhà nước khác, sản xuất 

70% số lượng cần cẩu cảng thế giới. 

  Thời gian đầu thành lập, sản phẩm của nhà máy Baosteel  chỉ chú trọng đảm 

bảo nguồn cung đối với thị trường trong nước và giới hạn mức xuất khẩu vào 

khoảng 10% sản lượng. Trung Quốc không kỳ vọng xây dựng các kế hoạch cạnh 

tranh trên thị trường thép quốc tế. 

Baosteel - nền móng của một đế chế thép khổng lồ 



       TRUNG QUỐC

Đến những năm của thập niên 80, Trung Quốc đã dần tìm ra những phương 

thức xuất khẩu giúp gia tăng nguồn thu ngoại tệ quý giá cho mình và những giới 

hạn xuất khẩu cuối cùng đã được dỡ bỏ vào năm 1990. Trung Quốc đã mở rộng 

mạng lưới ngành thép từ sự thành công của nhà máy Baosteel này sang 23 tỉnh 

thành trên khắp cả nước đồng thời phát triển chuỗi cung ứng để tiếp cận nguồn 

than đá từ Úc và quặng sắt từ Brazil cũng như gia tăng gấp 3 lần mạng lưới đường 

sắt quốc gia trong giai đoạn 1975 – 2017. Các nhà máy thép của Trung Quốc 

được hưởng lợi bởi các chính sách ưu đãi từ Chính phủ như vốn, đất đai, năng 

lượng giá rẻ, đặc biệt là khi Trung Quốc chính thức gia nhập vào WTO vào năm 

2001 và được hưởng các mức thuế thấp cho nhiều mặt hàng xuất khẩu của mình 

trong đó có thép. Sự gia tăng công suất ngành thép của Trung Quốc đã khiến 

giá thép giảm 57% từ năm 2011 đến 2015, gây ra hàng chục ngàn vụ sa thải trên 

phạm vi toàn cầu. Các công nhân ngành thép tại châu Âu đã bao vây trụ sở của 

liên minh này tại Brussels nhằm yêu cầu các biện pháp chấm dứt sự thống trị 

của ngành thép Trung Quốc. Dữ liệu cho thấy doanh thu của các nhà máy thép 

Trung Quốc đã đạt mức 5.6 nghìn tỷ USD trong giai đoạn 2001 – 2017. Các cuộc 

điều tra sau đó từ Mỹ và EU cho thấy Trung Quốc đã tài trợ rất lớn từ 30-45% 

giá trị sản phẩm thép của nước này thông qua nhiều hình thức mặc dù Bắc Kinh 

một mực phủ nhận các cáo buộc này. Theo những cam kết lúc gia nhập WTO, 

Trung Quốc sẽ phải minh bạch các khoảng trợ cấp từ chính quyền Trung ương 

và địa phương đối với các doanh nghiệp thép tại nước này mỗi 2 năm một lần tuy 

nhiên đến này theo phía Mỹ, họ vẫn chưa nhận đầy đủ các báo cáo này. Dữ liệu 

do Trung Quốc cung cấp trong các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ gần đây 

cho thấy họ không cung cấp trợ cấp cho ngành thép trong năm 2016. Còn đối 

với năm 2017 con số này là 4.4 tỷ USD đến từ ngân sách trung ương và 933 ngàn 

USD từ địa phương song phía Mỹ cho rằng con số này là quá nhỏ so với thực tế.

Baosteel - nền móng của một đế chế thép khổng lồ 



 LIÊN MINH CHÂU ÂU 
Châu Âu quyết định áp dụng hạn ngạch đánh thuế đối với 
thép nhập khẩu kể từ ngày 02/02/2019

Uỷ ban châu Âu đã thông báo đến Tổ chức thương mại thế giới về quyết định áp 

thuế 25% đối với thép nhập khẩu vào liên minh này khi vượt một hạn mức nhất 

định kể từ ngày 02/02/19. Hạn mức kể trên được ghi nhận là mức trung bình nhập 

khẩu sản phẩm thép từ mỗi quốc gia trong giai đoạn 2015 - 2017. Nếu nằm dưới 

mức 105% khối lượng nhập khẩu sẽ được miễn thuế (áp dụng đến năm 2021), 

nhưng nếu vượt quá mức này sẽ bị đánh thuế 25%. Tuỳ mỗi quốc gia thì hạn 

mức cũng như thời gian áp dụng cũng sẽ khác nhau. Ví dụ như đối với Hàn Quốc, 

nhà xuất khẩu thép vào thị trường châu Âu lớn thứ 4 với tổng sản lượng xuất 

khẩu đạt 2.9 tỷ USD trong năm 2017, hạn ngạch từ 02/02 đến 30/6/2019 là 105% 

sản lượng bình quân trong giai đoạn 2015 - 2017, sau đó được nâng lên 110% áp 

dụng từ 01/07/2019 - 30/06/2020 và 116% từ 01/07/2020 - 30/06/2021. Trước 

đó vào tháng 3/2018, Uỷ ban châu Âu đã đánh giá những nguy cơ đối với thị 

trường thép nội địa của liên minh này trước làn sóng thép giá rẻ không thể tiếp 

cận thị trường Mỹ sẽ chuyển đến thị trường này. Và trước làn sóng biểu tình của 

công nhân ngành thép, vào tháng 7 cơ quan nào đã áp dụng tạm thời các biện 

pháp phòng vệ tạm thời cho đến hết năm 2018.

   Đã có những phản ứng đầu tiên sau khi quyết định hạn ngạch thuế này được 

thông báo đến từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô châu Âu ACEA. Nhìn chung 

ngành công nghiệp ô tô là đối tượng chịu thiệt hại trước tiên và nhiều nhất của 

quyết định này chính vì vậy đại diện ACEA đã phản đối khá quyết liệt. (ACEA đại 

diện cho 15 nhà sản xuất xe hơi, xe tải, xe buýt lớn có trụ sở tại châu Âu như BMW 

Group, DAF Trucks, Daimler, Fiat Chrysler Automenses, Ford of Europe, Honda 

Motor Europe, Hyundai Motor Europe, Iveco, Jaguar Land Rover, PSA Group , 

Tập đoàn Renault, Toyota Motor Châu Âu, Tập đoàn Volkswagen, ô tô Volvo và 

Tập đoàn Volvo.)



LIÊN MINH CHÂU ÂU 
Châu Âu quyết định áp dụng hạn ngạch đánh thuế đối với 
thép nhập khẩu kể từ ngày 02/02/2019

Về ngành công nghiệp ô tô của liên minh châu Âu:

* 13,3 triệu người - hay 6,1% dân số EU làm việc - trực tiếp và gián tiếp - 

trong lĩnh vực này.

* 3,4 triệu việc làm trong ngành sản xuất ô tô chiếm hơn 11% tổng số việc 

làm của EU.

* Xe cơ giới chiếm khoảng 413 EUR tỷ đồng đóng góp thuế trong EU15.

* Lĩnh vực này cũng là động lực chính của hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, 

với quy mô 54 tỷ EUR đầu tư hàng năm.

* Ngành công nghiệp ô tô tạo ra thặng dư thương mại 90,3 tỷ EUR cho EU.

Những con số kể trên cho thấy vai trò rất lớn đối với kinh tế châu Âu của ngành 

công nghiệp ô tô tại đây. Việc được đảm bảo nguồn cung thép giá rẻ mới có thể 

giúp duy trì sức cạnh tranh của ngành công nghiệp ô tô trong bối cảnh chính 

quyền Mỹ liên tục đe doạ áp dụng thuế nhập khẩu đối với ngành ô tô của châu 

Âu trong các cuộc đàm phán thương mại đang diễn ra.

Nhập khẩu thép vào châu Âu đã tăng đáng kể trong năm qua khi sản lượng ô tô 

đã tăng trưởng đáng kể so với giai đoạn khủng hoảng kinh tế trước đây. Sản xuất 

các loại xe cơ giới đã tăng thêm 5 triệu chiếc kể từ năm 2014 và sự gia tăng nhập 

khẩu thép là cần thiết để đáp ứng ứng nhu cầu cao hơn này. 

   Dữ liệu thương mại từ Chính phủ Mỹ cho thấy xuất khẩu thép toàn cầu vào thị 

trường Mỹ chỉ giảm với một tỷ lệ tương đối nhỏ kể từ khi thuế nhập khẩu thép 

có hiệu lực trong khi giá thép ở thị trường nội địa Mỹ đang khá cao với mức bình 

quân là 25%, một số còn cao hơn mặt bằng giá thế giới 30 - 40% khiến có ít lý 

do để gia tăng thêm hàng rào bảo vệ dành cho các nhà sản xuất thép tại EU 

trước dòng thép chuyển dịch. Trong khi hiện tại thị trường thép trong liên minh 

lại đang được bảo về bởi hàng rào thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp khá 

nghiêm ngặt.



                     MỸ
Giá thép nội địa tăng, chi phí để xây dựng bức tường 
biên giới có thể lên đến 70 tỷ USD

Vào ngày cuối tuần vừa qua, Tổng thống Trump đã cho biết Chính phủ Mỹ có 

thể chấp nhận xây dựng một hàng rào biên giới với Mexico bằng thép thay vì bức 

tường bê tông như ông đề xuất trong khi vận động tranh cử trước đây. Điều này 

giúp Tổng thống có thể dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm một thoả thuận ngân 

sách trong năm 2019 vốn bị đình trệ do bất đồng với Đảng Dân chủ (đang giành 

quyền kiểm soát Hạ viện) về ngân sách dành cho bức tường biên giới. Chính phủ 

Mỹ đang yêu cầu khoản ngân sách 5.7 tỷ USD nhằm để xây dựng 234 dặm của 

bức tường biên giới trước đó với Mexico và nay kinh phí để xây dựng hàng rào 

thép này có thể giảm chỉ vào khoảng chưa tới 2 tỷ USD. Viện sắt thép Hoa Kỳ 

ước tính để xây dựng hàng rào thép này sẽ cần đến 3 triệu ston thép (ston đơn vị 

đo trọng lượng tương đương 14 pound trong hệ thống đo lường của Anh, 1 ston 

tương đương 6,35029 kg).

Tuy nhiên theo các chuyên gia 

kinh tế mọi chuyện sẽ không đơn 

giản như vậy. Trước hết giá thép 

xây dựng tại thị trường Mỹ đã 

tăng khoảng 25% tương đương 

với mức thuế nhập khẩu mà 

Tổng thống Trump đã áp dụng 

từ hồi tháng 3 lên các sản phẩm 

thép nhập khẩu. Để hoàn thành 

toàn bộ bức tường biên giới ngăn 

cách nước Mỹ với các mối nguy 

hiểm bên ngoài sẽ cần một bức tường dài đến 2.000 dặm với kinh phí ước tính 

lên đến 70 tỷ USD xuất phát từ việc giá thép xây dựng đang ở mức khá cao hiện 

nay.
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      VIỆT NAM
Sức ép cạnh tranh trong nước gia tăng mạnh do nguồn thép  
nhập khẩu từ nước ngoài

Giá giảm, nhu cầu thấp cộng thêm hàng nhập khẩu gia tăng khiến các doanh 

nghiệp thép trong nước luôn trong tình trạng cạnh tranh gay gắt.

Theo ước tính, hiện tổng năng lực sản xuất của ngành thép trong nước vào 

khoảng 30 triệu tấn/năm, đứng đầu các nước Đông Nam Á nhưng các doanh 

nghiệp chỉ hoạt động dưới năng lực này. Cụ thể, theo thống kê của Hiệp hội 

Thép Việt Nam (VSA), các doanh nghiệp trong nước mới chỉ sản xuất đạt trung 

bình 63% công suất, thấp hơn so với mức huy động công suất bình quân của 

thế giới là khoảng 76,9% (theo thống kê của Hiệp hội thép Thế giới tính đến 

tháng 4.2018).

Hiệp hội thép Việt Nam cũng khẳng định, cho đến nay, chỉ duy nhất mặt hàng 

thép cuộn cán nóng được nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất các sản phẩm 

dẹt là trong nước chưa có. Còn hầu hết các sản phẩm thép khác cơ bản đã đáp 

ứng đủ nhu cầu trong nước. Thậm chí các doanh nghiệp phải đẩy mạnh xuất 

khẩu để mở rộng tiêu thụ nhằm giảm bớt áp lực cạnh tranh cho thị trường nội 

địa. Vì vậy, VSA kiến nghị Chính phủ chỉ nên khuyến khích doanh nghiệp đầu tư 

vào các sản phẩm thép hợp kim chất lượng cao để phục vụ sản xuất cơ khí chế 

tạo, đóng tàu, ô tô… mà trong nước chưa sản xuất được.

Bên cạnh sự cạnh tranh trên thị trường nội địa, các doanh nghiệp bắt buộc 

phải tìm đường xuất khẩu để gia tăng lượng tiêu thụ. Tuy nhiên, hàng rào tự vệ 

ở nhiều quốc gia áp dụng cho sản phẩm thép ngày càng tăng. Điều này khiến 

cho sản phẩm thép của Việt Nam cũng không dễ dàng tìm đường xuất ngoại.

Ngược lại, lượng thép nhập khẩu vào thị trường Việt Nam thời gian qua liên tục 

gia tăng dù chúng ta đã áp dụng hàng rào thương mại với thép không gỉ cán 

nguội, thép mạ, thép hình chữ H, phôi thép và thép dài... Ví dụ với thép không 

gỉ cán nguội, việc áp dụng thuế chống bán phá giá đã được đưa ra từ tháng 

10/2014 đối với các sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc, Malaysia và Indonesia.



      VIỆT NAM
Sức ép cạnh tranh trong nước gia tăng mạnh do nguồn thép  
nhập khẩu từ nước ngoài

Sau hai lần rà soát, mức thuế này đã được gia tăng và kéo dài đến tháng 10/2019, 

theo đó, mức thuế được áp dụng cho từng nước từ 9,55 - 37,29%. Hoặc thép 

hình chữ H có xuất xứ từ Trung Quốc bị áp thuế chống bán phá giá khi nhập 

khẩu vào Việt Nam từ đầu năm 2017. Sản phẩm này sẽ chịu thuế nhập khẩu bổ 

sung với mức thuế từ 21,18 - 36,33%... Dù vậy lượng thép không gỉ cán nguội 

hay thép hình chữ H nhập khẩu vẫn liên tục gia tăng.

Số liệu từ Tổng cục Hải quan cho thấy từ tháng 1 - 11/2018, cả nước đã nhập 

khẩu sắt thép các loại với tổng giá trị hơn 12,4 tỷ USD. Trong đó riêng sản phẩm 

từ sắt thép tăng mạnh 16,4% so với cùng kỳ năm trước. Riêng lượng sản phẩm 

nhập khẩu từ Trung Quốc có trị giá hơn 5,57 tỷ USD, chiếm 45% kim ngạch 

nhập khẩu sắt thép các loại.

Nếu cộng cả trị giá nhập khẩu phế liệu sắt thép thời gian qua là 1,77 tỷ USD thì 

cả nước đã chi tổng cộng hơn 14,17 tỷ USD nhập khẩu các loại sản phẩm từ sắt 

thép.

Những năm gần đây, ngành thép Trung Quốc đối diện với vấn đề thừa cung 

cũng như chi phí sản xuất tăng và lợi nhuận giảm do giá lao động, các quy định 

về môi trường và thuế chống bán phá giá. Chính phủ Trung Quốc đã quyết định 

giảm sản lượng thép xuống 100 triệu tấn/năm vào năm 2020 và tích cực hỗ trợ 

di dời các nhà máy sản xuất thép ra nước ngoài. 
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