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Dự trữ sản phẩm thép tại Trung Quốc tăng 110.000 tấn lên 10,1 triệu tấn sau 14 tuần giảm liên tiếp. Giá thanh cốt thép kỳ
hạn tại Sở giao dịch kỳ hạn Thượng Hải tăng 1,6% lên 3.746 NDT (566,58 USD)/tấn. Giá thanh cốt thép dao động quanh mức
3.663 NDT/tấn trong 2 phiên trước đó, mức thấp nhất kể từ ngày 31/5. Giá thép giao ngay giảm 0,2% xuống còn 4.311,91 NDT/
tấn trong ngày thứ tư (27/6). Nhu cầu thép có thể suy giảm trong tháng 7, khi các công trình xây dựng thường ngừng lại do thời
tiết nắng nóng tại nước này. Trong khi đó, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 9 tăng 0,7% lên 466,5 NDT/tấn. Giá than cốc tăng 0,5%
lên 1.190,5 NDT/tấn, trong khi giá than cốc kỳ hạn tăng 0,8% lên 2.052 NDT/tấn.
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GÓC DỰ BÁO

Thị trường thép thế giới nửa cuối năm 2018

Giá quặng sắt và chênh lệch giá giữa các sản phẩm thép sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao
trong thời gian còn lại của năm 2018 khi thị trường đang chuyển dần sang tình trạng
thiếu hụt nguồn cung. Giá quặng sắt vẫn đang được hỗ trợ mạnh quanh vùng giá 58 - 62
USD/tấn trong năm nay cùng với việc Trung Quốc đang mạnh tay cắt giảm sản lượng dư
thừa của mình.

Căn cứ vào dữ liệu giao dịch quặng sắt thông qua đường biển, thị trường nhiều khả năng
có thể bị thiếu hụt 2 triệu tấn trong năm nay. Trong khi nhóm 10 nhà khai thác quặng lớn
trên thế giới dự kiến gia tăng sản lượng thêm 22 triệu tấn thì nhóm còn lại sẽ giảm công
suất đi 13 triệu tấn. Điều này dẫn đến nguồn cung quặng sắt thông qua đường biển sẽ
tăng dưới 10 triệu tấn trong năm nay. Tăng trưởng nguồn cung dự kiến có thể tiếp tục
bùng nổ trong năm 2019 trước khi chấm dứt sau năm 2020 do việc mở rộng các mỏ đạt
đến mức tối đa trong khi không có thêm các khu mỏ mới được đưa vào khai thác. Dự kiến
nguồn cung quặng sắt toàn cầu sẽ gia tăng khoảng 35 triệu tấn/năm trong giai đoạn
2018 - 2019.
Mặc dù vậy những dự báo trên đặt trong bối cảnh ẩn số từ thị trường Trung Quốc ngày
càng khó lường. Với 30 triệu tấn thép được cắt giảm sản lượng trong năm nay đã giúp
tạm thời cân bằng nhu cầu trong nước và chỉ còn cách hạn mức cắt giảm 150 triệu tấn
thép đến năm 2020 khoảng 5 triệu tấn. Việc chính phủ Trung Quốc có tiếp tục mở rộng
hạn mức trên hay từng bước nới lỏng dần quy định sẽ tác động rất lớn đến thị trường
thép thế giới trong giai đoạn 2019 - 2020. Chúng tôi nhận định khả năng này sẽ còn tiếp
tục diễn ra do tình hình ô nhiễm không khí tại Trung Quốc đang ngày càng trầm trọng
hơn.

THẾ GIỚI

Thị trường thép toàn cầu trước làn sóng đánh thuế bảo hộ lan
rộng

Chính phủ Canada đang chuẩn bị công bố vào đầu tuần tới các biện
pháp đánh thuế bổ sung nhằm ngăn chặn làn sóng thép nhập khẩu tìm
cách tránh né thuế quan của Mỹ. Dự kiến các biện pháp sẽ bao gồm một
hạn ngạch mới về nhập khẩu thép nhất định để hạn chế hoạt động bán
phá giá cùng với các mức thuế nhập khẩu mới.
Nhập khẩu thép của Canada năm 2017 đạt mức 9 tỷ USD và 55% đến từ
Mỹ. Các nhà cung cấp tiếp theo là Trung Quốc, Hàn Quốc, Brazil và Thổ
Nhĩ Kỳ. Thuế nhập khẩu từ Mỹ đang mở cửa cho một dòng chảy tiềm năng
của thép giá rẻ vào Canada.
Trong khi đó, Ấn Độ trở thành quốc gia mới nhất gia nhập vào danh sách
các nước tiến hành trả đũa thuế quan đối với Mỹ. Gói đánh thuế trị giá 240
triệu USD của nước này sẽ nhắm vào các mặt hàng nông sản Mỹ có hiệu
lực kể từ ngày 4/8 tới đây. Ấn Độ chỉ xuất khẩu 1,5 tỷ USD thép và nhôm
sang thị trường Mỹ mỗi năm nhưng các quan chức tại New Delhi lo ngại
rằng cuộc chiến thương mại sẽ không chỉ dừng lại tại đó. Mặc dù có quan
hệ đối tác chiến lược nhưng Ấn Độ vẫn bị chính Mỹ từ chối miễn giảm thuế
trong khi lại điền tên nước này vào danh sách các quốc gia cần theo dõi vì
nghi ngờ thao túng trong chính sách ngoại hối.

THẾ GIỚI

Sản lượng thép thô toàn cầu tháng 5/2018

Dữ liệu từ Hiệp hội thế giới cho thấy sản lượng thép thô từ 64 thành viên của Hiệp hội
đạt mức 154.9 triệu tấn (Mt) trong tháng 5/2018 tăng 6.6% so với cùng kỳ năm 2017.
Trung Quốc là quốc gia có mức tăng sản lượng lớn nhất với 81.1 Mt được sản xuất và
tăng 8.9% so với cùng kỳ năm trước. Nhật Bản, Ấn Độ và Hàn Quốc có sản lượng thép
thô lần lượt là 9.1 Mt (tăng 1.8%), 8.8 Mt (tăng 7.6%), 6.2 Mt (tăng 3%). Tại châu Âu, mức
gia tăng lớn nhất có thể kể đến Italy 2.2 Mt (tăng 3.7%), Tây Ban Nha 1.3 Mt (7%).
Công suất khai thác của các nhà máy tại 64 quốc gia thành viên trong tháng 5 đặt mức
77.7% cao hơn 4.2% so với cùng kỳ năm 2017 và cao hơn 1% so với tháng trước.

Các nhà sản xuất thép tại Trung Quốc trong tháng 5 vừa qua được hưởng lợi bởi nhu
cầu ổn định tại thị trường nội địa, Chính phủ mạnh tay dẹp bỏ các nhà máy sử dụng công
nghệ lạc hậu để cấu trúc lại nguồn cung thép chất lượng cao cho thị trường và thời gian
tồn kho thấp.

THẾ GIỚI

Thép phế liệu ngày càng đóng vai trò quan trọng
đối với ngành công nghiệp Thép

Theo ước tính sản lượng thép phế liệu toàn cầu sẵn có ở mức 750 triệu tấn (Mt) năm
2017 và 630 Mt trong số đó đã được tái chế bởi ngành công nghiệp đúc thép toàn cầu.
Dự báo sản lượng thép phế liệu toàn cầu sẽ đặt mức 1 tỷ tấn vào năm 2030 và 1,3 tỷ tấn
trong năm 2050. Nói cách khác lượng thép phế liệu có thể gia tăng thêm khoảng hơn
500 tấn trong 30 năm tới.

Trung Quốc là quốc gia có sự gia tăng nhanh trong nguồn thép phế liệu sẵn có phản
ánh sự gia tăng nhanh của nhu cầu sử dụng thép của giai đoạn những năm 1990 và
2000 trước đó. Lượng thép phế liệu của nước này dự kiến đạt mức 300 Mt vào năm
2030 và 400 Mt vào năm 2050 so với mức 200 Mt trong năm nay. Trung Quốc hiện có ít
các lò hồ quang điện hơn so với các quốc gia phát triển trên thế giới đồng nghĩa với khả
năng tái sử dụng thép phế liệu cũng thấp hơn tương đương. Tuy nhiên với các quy định
bảo vệ môi trường của Chính phủ Trung Quốc, gần 140 triệu tấn công suất sử dụng các
lò cơ bản được cắt giảm thay thế vào đó là 50 triệu tấn công suất lò hồ quang điện dự
kiến sẽ đưa vào hoạt động trong 5 năm tới.
Ấn Độ và ASEAN được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong sản xuất và sử
dụng thép sẽ góp phần vào tăng trưởng lượng thép phế liệu trong tương lai với kỳ vọng
tăng trưởng gấp đôi trong 15 năm tới. Lượng thép phế liệu trong khu vực NAFTA, EU và
Nhật bản hiện đang ở mức 320 Mt và dự kiến đạt mức 350 Mt trong năm 2030. Điều này
sẽ có nhiều ý nghĩa to lớn trong việc bảo vệ tài nguyên quặng thép toàn cầu, tiết kiệm
năng lượng và giảm lượng khí thải vào bầu khí quyển.

Các nhà sản xuất thép chuyển hướng tập trung
sang khu vực Đông Nam Á
Nằm trong kế hoạch cắt giảm lượng thép dư thừa trong nước, các nhà sản
TRUNG QUỐC

xuất tại Trung Quốc đang hướng đến các thị trường khu vực Đông Nam Á bằng
việc chuyển một phần dây chuyền sản xuất tới đây.
Trong bốn năm qua, Trung Quốc đã chuyển gần 32 triệu tấn công suất hằng
năm đến các dự án thép mới tại Indonesia và Malaysia tương đương với hơn
40% lượng thép tiêu thụ trong năm 2016 của các quốc gia Đông Nam Á. Điều
này sẽ giúp Trung Quốc đa dạng hoá thị trường tiêu thụ của mình tại các nền
kinh tế đang phát triển nhanh chóng tại khu vực này mà không phải chịu các
đe doạ thuế quan từ Mỹ.
Thu nhập gia tăng nhanh chóng
của người dân tại khu vực ĐNA
đồng nghĩa với một sự bùng nổ
trong hoạt động sản xuất xe hơi và
xây dựng công trình. Cả Indonesia
và Malaysia vẫn đang phải nhập
khẩu hơn một nửa lượng thép mà
họ tiêu thụ mỗi năm. Không chỉ
thép, các công ty Trung Quốc còn mở rộng đầu tư vào các ngành công nghiệp
bổ trợ liên quan đến thép như quặng sắt và Nicken được dùng trong sản xuất
thép không gỉ. Có thể lấy ví dụ minh hoạ như tại Indonesia, tập đoàn Tsingshan
đã tài trợ mở rộng nhà máy luyện Nicken chất lượng thấp với công suất 1,5 triệu
tấn/năm từ khoảng vay trị giá 384 triệu USD tại Ngân hàng Phát triển Trung
Quốc. Tại Malaysia, tập đoàn Xinwuan Steel của Hà Bắc và MCC Overseas công ty con của Tập đoàn Minmetal đang xây dựng một nhà máy than cốc và
xi măng cạnh nhà máy thép mới trị giá 3 tỷ USD.

Tình trạng ô nhiễm vào các tháng mùa đông đang
gia tăng trở lại
Các nhà quản lý tại Trung Quốc đang cố gắng giảm thiểu sự bùng nổ của
TRUNG QUỐC

tình trạng ô nhiễm xuất phát từ hoạt động sản xuất thép và sử dụng than đốt
lò trong những tháng mùa đông. Tình trạng ô nhiễm hiện tại là cấp thiết và
đòi hỏi phải tiến hành kiểm soát hoạt động luyện thép và sử dụng than trong
hoạt động đốt lò một cách lâu dài khi số lượng các lò đốt than và nồi hơi công
nghiệp vẫn chiếm vị trí chủ đạo trong ngành công nghiệp luyện kim tại đây.
Thời kỳ ô nhiễm tồi tệ nhất là mùa đông năm 2012 - 2013 với đỉnh cao là quá
trình đẩy mạnh kích thích kinh tế để vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế toàn
cầu năm 2008. Mức độ ô nhiễm đang có dấu hiệu tăng trở lại cộng hưởng cùng
với đà hồi phục của nền kinh tế thứ hai thế giới này

Sản xuất than đá tại Trung Quốc
tăng nhanh trở lại

TRUNG QUỐC

Các doanh nghiệp thép chịu nhiều rủi ro nhất trong cuộc chiến
thương mại với Mỹ

Các doanh nghiệp có biên lợi nhuận thấp thì khả năng hấp thụ chi phí thuế
càng yếu trong khi cơ cấu nợ càng cao thì mức độ thiệt hại cũng sẽ càng
cao khi đối mặt với trình trạng lợi nhuận suy giảm. Nghiên cứu gần đây dựa
trên 3000 công ty niêm yết của 23 lĩnh vực xuất khẩu có thể chịu ảnh hưởng
bởi các quy định thuế quan mới của Mỹ đã cho thấy: Ngành công nghiệp
sắt thép, năng lượng tái tạo, kim loại và khai thác mỏ tại Trung Quốc sẽ dễ
bị tổn thương nhất khi bị đánh thuế. Trong năm 2017, biên lợi nhuận trung
bình của các doanh nghiệp sắt thép là 4,2% trong khi tỷ lệ nợ/vốn chủ sở
hữu trung bình là 69,7%

Cơ cấu nợ, biên
lợi nhuận theo
lĩnh vực sản xuất

Cơ cấu nợ, biên
lợi nhuận theo
ngành

MỸ

Hoạt động đầu cơ tràn lan khiến giá thép gia tăng nhanh tại
thị trường Mỹ

Bộ trưởng Thương mại Mỹ, ông Wilbur Ross cho biết nền kinh tế số một thế
giới đang tiến hành một cuộc điều tra tăng giá thép gần đây để xác định liệu
một số thành phần tham gia thị trường có ‘‘trục lợi bất hợp pháp’’ từ thuế mới
của Mỹ.
Theo ông Ross, giá thép tại thị trường Mỹ đã tăng cao hơn nhiều so với mức
hợp lý của thuế suất 25%, có thể là do “hoạt động đầu cơ” với một số thành
phần trung gian trên thị trường nắm giữ hàng tồn kho.
Giá thép cuộn cán nóng giao tháng 6 của Mỹ được giao dịch ở mức 902 USD/
tấn trên sàn giao dịch hàng hóa New York (Comex) trong ngày 20/6, tăng 53%
so với mức 589 USD một năm trước đây.
Ông Ross không nêu bất kỳ cái tên nào phải chịu trách nhiệm về việc tăng
giá. Tuy nhiên nói rằng việc khởi động lại một số nhà máy đã ngừng hoạt động
trong nước sẽ giúp giảm bớt bất kỳ sự hạn chế nguồn cung nào vào cuối năm
nay. Điều này sẽ dẫn đến việc khởi động lại lò luyện của công ty Granite Steel
tại Illinois, giúp bổ sung thêm 2,5 triệu tấn thép thô mỗi năm.
Ông Ross cũng cho biết, Bộ Thương mại Mỹ đã đưa ra quyết định đối với 98
yêu cầu đầu tiên về việc miễn trừ áp dụng thuế nhập khẩu đối với sản phẩm
của các công ty từ các quốc gia bị đánh thuế, phê duyệt 41 và từ chối 56.
Bộ Thương mại Mỹ cũng đã nhận được hơn 20.000 kiến nghị yêu cầu không
áp dụng thuế thép như đề xuất của Chính phủ nước này từ các cá nhân và
doanh nghiệp trong thời gian qua.

VIỆT NAM

Áp lực của ngành thép trong nước

Cuộc cạnh tranh trong ngành thép trong nước đang ở thời kỳ gay gắt. Hiện
nay, tổng sản lượng các chủng loại thép sản xuất trong nước đã vượt xa nhu
cầu thị trường. Thêm vào đó, lượng thép nhập khẩu liên tục tăng, các doanh
nghiệp thép nước ngoài có xu hướng đẩy mạnh đầu tư nhà máy tại Việt Nam
đang gây áp lực đối với các doanh nghiệp ngành thép.
Hiện tại tổng năng lực sản xuất ngành thép nước ta đạt khoảng 30 triệu tấn/
năm, đứng đầu các nước Đông - Nam Á, tuy nhiên công suất hoạt động chỉ đạt
khoảng từ 63 đến 65% công suất thiết kế. Đối với thép xây dựng, tổng công
suất các nhà máy đạt khoảng 12 triệu tấn/năm, nhưng sản lượng tiêu thụ vài
năm gần đây chỉ dao động quanh mức từ 7 đến 9 triệu tấn. Nhiều chủng loại
thép năng lực sản xuất vượt gấp hơn hai lần mức tiêu thụ, khiến các nhà máy
chỉ hoạt động cầm chừng từ 50 đến 55% công suất thiết kế. Hiệp hội Thép
Việt Nam (VSA) đánh giá, trong năm tháng vừa qua, các doanh nghiệp thép
thành viên VSA đã sản xuất 9,7 triệu tấn thép các loại, tăng 24% so cùng kỳ.
Tuy sản xuất trong nước tăng mạnh, nhưng cả nước vẫn nhập khẩu gần 5,7
triệu tấn thép (do nguồn cung cấp thép với giá rẻ hơn trong nước và các sản
phẩm thép mà trong nước không sản xuất được), giá trị kim ngạch hơn bốn tỷ
USD; trong đó, nhập từ Trung Quốc chiếm gần 50% (trị giá hơn 1,83 tỷ USD),
có cả những mặt hàng trong nước đã dư thừa, tồn kho lớn,...
Ngành thép có mức tiêu thụ năng lượng lớn, chiếm gần 5,5% tổng năng lượng
tiêu thụ của các ngành công nghiệp; trong đó, điện năng chiếm tỷ trọng lớn
nhất (khoảng 50%). Theo tính toán của một chuyên gia ngành thép, để luyện
được một mẻ thép, doanh nghiệp thép trong nước cần trung bình khoảng 90
đến 180 phút, điện năng tiêu thụ cho mỗi tấn khoảng 550 đến 690 kW giờ,
trong khi mức trung bình của thế giới chỉ khoảng 45 đến 70 phút, tiêu hao điện
năng khoảng 360 đến 430 kW giờ.
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Áp lực của ngành thép trong nước

Theo cân đối của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, hệ thống điện chỉ bảo đảm
cung cấp đủ điện cho nền kinh tế và đời sống trong tình huống bình thường.
Trường hợp phát sinh một số yếu tố bất lợi như tiến độ đầu tư các nhà máy
điện bị “vỡ kế hoạch”, ảnh hưởng việc cung ứng điện; khả năng sản xuất điện
của các nhà máy điện ngoài EVN không đạt yêu cầu; tốc độ tăng phụ tải quá
nhanh,… chắc chắn nguy cơ thiếu hụt sẽ xảy ra. Tình hình cung cấp điện cho 21
tỉnh, thành phố phía Nam trong năm nay và những năm tiếp theo được nhận
định vẫn tiếp tục gặp khó khăn, hệ thống điện miền Nam vẫn chưa tự cân đối
nguồn cung, phụ thuộc nhiều vào nguồn cung từ miền Bắc và miền Trung qua
đường dây 500 kV, nhất là trong các tháng mùa khô khi phụ tải tăng cao. Ở các
tỉnh, thành phố như Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Cần Thơ,… công nghiệp
phát triển nhanh, phụ tải tăng cao hơn 11%, đang đe dọa khả năng cung cấp
điện ổn định, tại một số thời điểm đã xảy ra tình trạng quá tải. Trong khi đó, hầu
hết các nhà máy sản xuất thép đều tập trung tại các tỉnh miền trung trở vào.
Nhiều doanh nghiệp thép vẫn tiếp tục xu hướng mở rộng hoặc đầu tư mới nhà
máy sản xuất thép ở khu vực này, càng gây áp lực lớn lên khả năng cung cấp
điện và hệ thống truyền tải điện.
Trong khi ngành thép đang đối mặt khó khăn do dư thừa nguồn cung, bị cạnh
tranh gay gắt của thép nhập khẩu,… nhiều doanh nghiệp thép nước ngoài đang
có xu hướng dịch chuyển, đầu tư nhà máy thép tại Việt Nam càng khiến khó
khăn thêm chồng chất, nguy cơ chịu ảnh hưởng bất lợi của ngành thép ngày
càng rõ nét. Thời gian gần đây, nhiều mặt hàng thép xuất khẩu của Việt Nam
đã bị “chặn” bởi việc áp thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp tại nhiều nước.
Như vậy những khó khăn cho ngành thép Việt Nam trong thời gian tới được
dự báo sẽ ngày càng gia tăng và đây dường như cũng là tình hình chung của
ngành thép toàn cầu trong năm nay.
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Thị trường thép đối diện với tình trạng dư thừa nguồn cung

Theo Hiệp hội thép Việt Nam (VSA) cho hay những năm gần đây, đặc biệt
là giai đoạn 2012-2017, thị trường thép Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng tốt,
bình quân khoảng 15%/năm.
Cụ thể, năm 2012, sản lượng thép thành phẩm sản xuất trong nước đạt hơn
9,2 triệu tấn; năm 2013 gần 10,3 triệu tấn, tăng 12%; năm 2014 đạt hơn 12,3
triệu tấn, tăng 20%; năm 2015 đạt hơn 15 triệu tấn, tăng 22%; năm 2016 đạt
hơn 17,8 triệu tấn, tăng 19% và năm 2017 đạt hơn 22,1 triệu tấn, tăng 24%.
Về năng lực sản xuất, thống kê của VSA cho thấy năng lực sản xuất các sản
phẩm thép của Việt Nam huy động công suất trung bình chỉ đạt 63%. Cụ thể,
tỷ lệ huy động công suất của gang là 65%, của thép thô là 76%, của thép cuộn
cán nóng là 53%, của thép xây dựng (thanh, cuộn, hình) là 69%, của thép cuộn
cán nguội là 30%, của ống thép hàn là 68%, của thép tôn mạ kim loại và sơn
phủ màu là 71%.
Như vậy, khả năng huy động công suất của các sản phẩm thép Việt Nam
thấp hơn so với mức huy động công suất bình quân của thế giới, tính đến tháng
4/2018 (khoảng 76,9%, theo thống kê của Hiệp hội thép Thế giới).
VSA kiến nghị các cơ quan nhà nước xem xét chỉ khuyến khích các doanh
nghiệp đầu tư vào các sản phẩm thép hợp kim chất lượng cao phục vụ sản
xuất cơ khí chế tạo, đóng tàu, ô tô… mà trong nước chưa sản xuất đư ợc.
Bên cạnh đó, VSA cũng đề nghị chưa cần thiết phải đầu tư thêm trong giai
đoạn hiện nay các sản phẩm thép cuộn cán nóng, thép xây dựng, thép cuộn
cán nguội, thép không gỉ cán nguội, ông thép hàn, thép tôn mạ... Đồng thời,
không phê duyệt các dự án đầu tư đối với các sản phẩm thép trong nước đã dư
thừa đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước.
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Giá sắt thép nhập khẩu trung bình tăng gần 23% so với
cùng kỳ năm trước

Theo tính toán từ số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, 5 tháng đầu năm
2018, cả nước nhập khẩu 5,68 triệu tấn sắt thép, trị giá 4,06 tỷ USD, giảm 16,8%
về lượng nhưng tăng 2,2% về trị giá so với 5 tháng đầu năm 2017. Giá sắt thép
nhập khẩu trung bình đạt 714,8 USD/tấn, tăng 22,8%.
Riêng tháng 5/2018 nhập khẩu 1,41 triệu tấn, trị giá 1,02 tỷ USD, tăng 21%
cả về lượng và trị giá so với tháng 4/2018 và cũng tăng 15,1% về lượng và tăng
32,7% về trị giá so với tháng 5/2017. Giá sắt thép nhập khẩu trung bình trong
tháng 5 đạt 723,7 USD/tấn (giảm 0,2% so với tháng 4/2018 nhưng tăng 15,3%
so với tháng 5/2017).
Sắt thép xuất xứ từ Trung Quốc nhập khẩu về Việt Nam nhiều nhất, chiếm
46% trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu sắt thép của cả nước, đạt
2,61 triệu tấn, trị giá 1,87 tỷ USD, so với cùng kỳ năm ngoái vẫn sụt giảm 21,8%
về lượng và giảm 0,8% về trị giá so với cùng kỳ. Mặc dù lượng và kim ngạch đều
giảm nhưng giá nhập vẫn tăng 26,9%, đạt 718,7 USD/tấn.
Nhật Bản là thị trường lớn thứ 2 cung cấp sắt thép cho Việt Nam, chiếm 16%
trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu sát thép của cả nước, đạt
902.122 tấn, tương đương 630,35 triệu USD, giảm 6% về lượng nhưng tăng
9,8% về trị giá so với cùng kỳ. Giá nhập khẩu cũng tăng 16,8%, đạt trung bình
698,7 USD/tấn.
Trong số các thị trường nhập khẩu sắt thép 5 tháng đầu năm nay, thì có
41% số thị trường tăng lượng thép nhập khẩu, còn lại 59% số thị trường giảm
nhập khẩu. Một số thị trường đáng chú ý như Australia tăng 163,5% về lượng
và 174,9% về trị giá, đạt 21.728 tấn, tương đương 11,4 triệu USD; Saudi Arabia
tăng 97,7% về lượng và 133,8% về trị giá, đạt 6.338 tấn, tương đương 3,01 triệu
USD; Nga tăng 80,5% về lượng và 103,6% về trị giá, đạt 212.847 tấn, tương
đương 118,91 triệu USD.
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