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Tại Trung Quốc, giá nguyên liệu sản xuất thép thay đổi nhẹ trong ngày thứ năm (14/6). Giá quặng sắt kỳ hạn tại Sở giao dịch
hàng hóa Đại Liên tăng 0,5% lên 472 NDT/tấn. Giá thanh cốt thép tại Sở giao dịch kỳ hạn Thượng Hải tăng 0,6% lên 3.887 NDT
(607,97 USD)/tấn. Giá thép giao ngay tăng 0,4% lên 4.397,5 NDT/tấn trong ngày thứ tư (13/6). Nhập khẩu quặng sắt vào Trung
Quốc từ Port Hedland Australia, cảng vận tải lớn được sử dụng bởi các nhà khai thác mỏ hàng đầu của nước này bao gồm BHP
Billiton và Fortescue Metals Group tăng 2,4% lên 37 triệu tấn trong tháng 5 so với tháng trước đó. Tính đến 8/6, dự trữ quặng
sắt nhập khẩu đạt 161,03 triệu tấn, chỉ thấp hơn mức cao kỷ lục 161,98 triệu tấn trong tuần trước đó
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GÓC DỰ BÁO

J.P Morgan nhận định 80 USD/tấn sẽ là mức giá
trần đối với các giao dịch quặng sắt hiện nay

Những điều kiện trên thị trường hiện nay được đánh giá đã khác xa nhiều so với thời điểm
một năm trước đây khiến kỳ vọng về mức giá quặng sắt trong dài hạn được các chuyên
gia điều chỉnh lại. Theo nhận định của J.P Morgan, mức giá cân bằng trên thị trường hiện
nay vào khoảng 60 USD/tấn so với mức 50 USD/tấn trước đó. Đặc biệt đường cong chi
phí khai thác quặng sắt sẽ không còn tương đối bằng phẳng nữa mà sẽ có xu hướng cao
hơn trong dài hạn do tốc độ mở rộng các mỏ khai thác mới còn khá chậm chạp. Mức giá
khuyến khích làn sóng tái khởi động các mỏ quặng tại Trung Quốc sẽ vào khoảng 80
USD/tấn và đều này cũng đồng nghĩa với việc đây cũng là mức giá trần giao dịch trên thị
trường hiện nay. Đặc biệt với mức giá từ 60 USD/tấn trở lên, đã bắt đầu xuất hiện tình
trạng nhập khẩu bất hợp pháp quặng sắt vào Trung Quốc. Dưới đây là các dự báo giá
quặng sắt trong dài hạn:

CHÂU ÂU

Toàn cảnh thị trường thép châu Âu

Dữ liệu sau điều chỉnh đã cho thấy năm 2017 chứng kiến sự mở rộng mạnh nhất trong
nhu cầu sử dụng thép kể từ năm 2011 tại khu vực châu Âu. Trong khi các dữ liệu sơ bộ và
các chỉ số tăng trưởng nhu cầu trong quý đầu tiên của năm 2018 là khá tích cực mặc dù
những dự báo cho thấy sẽ khó lòng đạt được những kết quả như năm 2017.

NGÀNH CÔNG NGHIỆP XÂY DỰNG
Hoạt động xây dựng tại EU đã tăng trưởng vượt các dự báo trước đó khi đạt mức tăng
4,8% trong năm 2017 - mức tăng mạnh nhất trong một thập kỷ. Trong khi đó hoạt động
này trong quý I.2018 ước tính tăng 3,6%. Kể từ năm 2016 khu vực này đã chứng kiến một
sự hồi phục đáng kể sau khi đã trải qua một chu kỳ suy thoái sâu và kéo dài trước đó bắt
nguồn từ cuộc khủng hoảng tài chính.
Trong khi tăng trưởng hoạt
động xây dựng vẫn giữ được
đà tại các nước như Đức, Thuỵ
Điển, Hà Lan, Anh thì nay đã lan
truyền sang các quốc gia còn lại
như Pháp, Ba Lan. Động lực cho
tăng trưởng này vẫn là sự gia
tăng trong nhu cầu nhà ở (mới
và cải tạo), hiện đại hoá khu dân
cư được thúc đẩy từ làn sóng di dân tại châu Âu. Hoạt động xây dựng đối với các hạng
mục không phải dành cho mục đích cư trú cũng gia tăng đáng kể từ cả khu vực công lẫn
tư nhờ sự đầu tư đặc biệt vào hạ tầng hậu cần, kho hàng thông minh, trung tâm mua
sắm, trung tâm giải trí, văn phòng thông minh, trung tâm dịch vụ công cộng... Ba Lan
là thị trường xây dựng lớn nhất trong khu vực trong khi Anh, Đức, Hungary đã xuất hiện
những tín hiệu chững lại trong quý I.2018.

Dự báo: Nhu cầu xây dựng tại châu Âu vẫn giữ đà tăng trong giai đoạn 2018 - 2019 do
chi phí tài chính thấp, thu nhập hộ gia đình tăng, lạm phát thấp sẽ tiếp tục kích thích nhu
cầu nhà ở. Tuy nhiên dòng chảy nhập cư vào khu vực này sẽ được siết chặt hơn tại một
số quốc gia thành viên khiến Chính phủ tăng cường kiểm soát các dự án xây dựng khu
dân cư mới. Tình trạng nợ công gia tăng tại nhiều quốc gia cũng đặt ra bài toán thiếu
nguồn vốn đầu tư cho Chính phủ đối với hoạt động đầu tư các dự án xây dựng cơ sở hạ
tầng. Tăng trưởng kinh tế của toàn khu vực trong năm 2018 dự kiến đạt mức 2,8% và
2,2 trong năm tiếp theo. Tại Anh, tăng trưởng dự kiến sẽ diễn ra chậm hơn do những
lo ngại tương lai không chắc chắc của nền kinh tế nước này trước các cuộc đàm phán
Brexit.

NGÀNH CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT Ô TÔ
Sản lượng sản xuất ô tô của EU đã tăng trưởng 3,7% trong năm 2018. Trong khi đó, xe
ô tô chở khách và xe ô tô dành cho mục đích thương mại tăng 0,7% trong quý I.2018.
Doanh số xe đăng ký mới
trong tháng 3 giảm 5,3% so
với cùng kỳ và đặc biệt yếu ở
Anh với mức giảm 15,7% so
với cùng kỳ năm ngoái. Tại
Đức, Đông Âu tình trạng sụt
giảm cũng đang xảy ra và điều
này không gây ra nhiều ngạc
nhiên do những dấu hiệu bảo
hoà sau giai đoạn tăng trưởng mạnh trước đó của loại hình xe chở khách đã được dự
báo từ trước đó. Nhu cầu xe mới trong tháng 3 giảm ở tất cả các phân khúc và trên tất
cả thị trường ngoại trừ Pháp. Mặc dù nhu cầu nội địa suy yếu nhưng xuất khẩu xe hơi
của EU trong quý I đã tăng 2,3% so với cùng kỳ năm trước với 5,6 triệu xe được bán với
hai thị trường lớn nhất là Mỹ và Trung Quốc.

Dự báo: Sau quá trình tăng trưởng nhanh trong năm 2014 - 2017 thị trường xe khách
và xe thương mại nội địa dự kiến sẽ tăng trưởng chậm hơn trong năm nay do tình trạng
bảo hoà trong nhu cầu. Xuất khẩu xe hơi và linh kiện, phụ tùng của EU cũng sẽ đối mặt
với rủi ro cao do các biện pháp bảo hộ của Mỹ đối với sản phẩm nhôm, thép và gần đây
nhất là ô tô. Tổng sản lượng xuất khẩu bao gồm bộ phận cấu thành và linh kiện dự kiến
tăng 1,8% trong năm 2018 và 0.8% trong năm 2019. Sức mạnh của đồng EUR có thể là
một yếu tố gây nhiều khó khăn cho các nhà xuất khẩu đến từ EU khi cạnh tranh với các
đối tác đến từ Nhật, Trung Quốc.
NGÀNH CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT THÉP ỐNG
Sản lượng sản xuất thép ống tăng 7,2% trong năm 2017 đạt hiệu suất tốt nhất kể từ
năm 2011 với mức tăng trưởng hai con số tại Đức và Tây Ban Nha. Kết quả này được
hỗ trợ từ nhu cầu lắp đặt các đường ống phục vụ cho các giàn khoan dầu đặc biệt là dự
án Dòng chảy phương Bắc kết nối trung chuyển các sản phẩm xăng dầu và khí đốt giữa
Đức và Nga. Mặc dù vậy sản lượng này lại giảm 1,5% trong quý đầu tiên của năm 2018
do chịu ảnh hưởng của yếu tố thời tiết lạnh trong khu vực.
Dự báo: Trong năm 2018, ngành công nghiệp sản xuất ống thép của châu Âu dự kiến
duy trì mức tăng trưởng tương đương năm ngoái và mức khiêm tốn hơn khoảng 0.7%
trong năm 2019.

CẤU THÀNH NHU CẦU SỬ DỤNG THÉP TẠI CHÂU ÂU

HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU
Nhập khẩu thép khu vực châu
Âu trong năm 2017 giảm nhẹ
bằng 1,8% so với năm 2016 với
xu hướng giảm từ tháng 6 đến
tháng 8 và tăng trở lại từ tháng
9 đến tháng 12. Các quốc gia
cung cấp thép chính là Ấn Độ,
Thổ Nhĩ Kỳ tiếp theo là Trung
Quốc, Hàn Quốc và Nga. Năm
quốc gia này chiếm 63% lượng thép nhập khẩu vào EU. Nhập khẩu từ Ấn Độ đã tăng
96% trong năm 2017 trong khi Thổ Nhĩ Kỳ tăng 64% giúp bù đắp sự giảm sút của các
nguồn cung từ Trung Quốc, Nga, Ukraine và Brazil đang phải chịu mức thuế chống bán
phá giá từ liên minh châu Âu. Tuy nhiên nhiều nhà xuất khẩu vẫn đang gia tăng sự hiện
diện tại châu lục này. Nhập khẩu từ Việt Nam đã tăng 695% trong khi Ai Cập tăng 593%
và Mỹ tăng 88% trong năm 2017.
Ở cấp độ sản phẩm, nhập khẩu thép cuộn cán nóng giảm 16%, thép tấm lạnh tăng 21%
trong năm ngoái.

HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU
Xuất khẩu các sản phẩm thép của EU sang các nước ngoài khối trong năm 2017 tăng
1% so với cùng kỳ. Xuất khẩu bán thành phẩm chiếm 8% trong cơ cấu xuất khẩu thép đã
tăng 100% so với năm 2016. Tổng xuất khẩu thành phẩm giảm 3% so với cùng kỳ. Thổ
Nhĩ Kỳ, Hoa Kỳ, Thuỵ Sĩ, Algeria và Canada là 5 điểm đến của các sản phẩm thép xuất
khẩu của khối này chiếm 53% trong sản lượng xuất khẩu của toàn khối. Algeria đã mở
cửa trở lại thị trường thép để nhập khẩu thép cây qua đó giúp các nhà sản xuất từ EU gia
tăng doanh số trong quý IV năm 2017.

CHI TIẾT THEO QUỐC GIA VỀ NGÀNH CÔNG NGHIỆP THÉP TẠI CHÂU ÂU

TRUNG QUỐC

Nhu cầu quặng sắt với hàm lượng cao gia tăng

Từ yêu cầu của chính sách tái cơ cấu ngành thép tại Trung Quốc khiến nhu
cầu quặng sắt có hàm lượng cao gia tăng nhanh chóng tại nước này. Các nhà
xuất khẩu quặng lớn trên thế giới đang có kế hoạch xây dựng các mỏ khai thác
mới để đáp ứng cho nhu cầu của thị trường nhập khẩu khoảng hai phần ba
lượng quặng của thế giới.
Chênh lệch giá thu mua giữa hai loại quặng sắt 58% và 62% đã gia tăng lên
gấp đôi trong hai năm qua xuất phát từ những quy định của cơ quan quản
lý thị trường tại Trung Quốc nhằm phù
hợp với định hướng mới cho ngành công
nghiệp thép của nước này với nhà máy lớn
hơn, ít ô nhiễm hơn và sản phẩm có chất
lượng cao hơn. Trung Quốc đã buộc đóng
cửa các nhà máy thép cũ hơn thường sử
dụng loại quặng có hàm lượng sắt thấp
58% - vốn gây ra tình trạng ô nhiễm khói
mù trong giai đoạn trước đây do phải tiêu
tốn nhiều than hơn để sản xuất. Ngay đến
các chuyên gia trong ngành cũng đã từng
thừa nhận Trung Quốc sẽ không bao giờ
được xem là một siêu cường nếu họ tiếp
tục sống trong môi trường ô nhiễm không
khí như hiện nay. Tình trạng quặng chất lượng thấp phải chất đống tại các cảng
của Trung Quốc đang diễn ra do vướng phải các quy định của Hải quan nước
này.

TRUNG QUỐC

Nhu cầu quặng sắt với hàm lượng cao gia tăng

Trong khi đó hoạt động kinh doanh của các tập đoàn chuyên cung cấp nguyên
liệu quặng chất lượng cao (trên 60% Fe) ngày càng thuận lợi hơn có thể thấy
tiêu biểu như cổ phiếu của BHP Billiton Ltd và Rio Tinto PLC tăng mạnh.
Tập đoàn Fortescue Metals Group - nhà khai thác quặng đứng thứ 4 thế giới
đang có kế hoạch đầu tư hơn 1 tỷ USD cho mỏ Eliwana ở vùng Pilbara, tây Úc
để khai thác nguồn quặng cao cấp nơi đây. Kế hoạch của Fortescue là sẽ dùng
quặng tại mỏ mới pha trộn với nguồn quặng tại các mỏ chất lượng thấp mà
công ty này đang khai thác để nâng cao hàm lượng quặng của mình đáp ứng
tiêu chuẩn của đối tác nhập khẩu từ Trung Quốc. Đây sẽ là trọng tâm chiến
lược thách thức các đối thủ cạnh tranh của Fortescue và cung cấp hơn một
nửa lượng quặng sắt giao dịch bằng đường biển toàn cầu.
Động thái tương tự cũng đang được các nhà khai thác quặng hàng đầu thế
giới như Vale SA, Cleveland-Cliffs và BHP sử dụng nhằm nâng cấp chất lượng
quặng khai thác đạt chuẩn 62% hàm lượng Fe trở lên. Mặc dù vậy tiến trình này
không phải dễ dàng thực hiện trong thời gian ngắn với chi phí dự kiến có thể
tiêu tốn hàng tỷ USD. Tất nhiên các công ty này có thể lựa chọn giải pháp giảm
sản lượng ở những mỏ có chất lượng thấp nhằm cắt giảm chi phí khai thác của
mình.
Tại Trung Quốc, Tổng cục Hải quan đã bắt giữ 245 người vào tuần đầu tháng
6 vừa qua sau cuộc điều tra về buôn lậu thép phế liệu sang khu vực Đông Nam
Á. Chính quyền nước này hiện đang tiến hành các chiến dịch nhằm siết chặt
quản lý các nguồn cung quặng sắt thép phế liệu.

TRUNG QUỐC

Chiến lược chuyển hướng sản xuất thép ra nước ngoài của
Trung Quốc và nỗi lo sợ của ngành thép toàn cầu

Làm thế nào để Trung Quốc né tránh được thuế chống bán phá giá của
Mỹ đối với sản phẩm thép? Từ quan điểm của các nước phương Tây, các
nhà sản xuất của Trung Quốc đã được Chính phủ hậu thuẫn để tránh được
các mức thuế cao của EU và Hoa Kỳ bằng cách giảm sản xuất trong nước
và mở rộng đầu tư vào các nhà máy ở nước ngoài.
Ba năm trước, nhà máy thép ở thành phố nhỏ Smederevo, Serbia chỉ còn
là một đống phế liệu đổ nát. Chính phủ Serbia - người sở hữu nhà máy đã
ngưng trợ cấp sau sáu năm thua lỗ liên tiếp và nhà máy đã phải trải qua giai
đoạn khó khăn khi phải vật lộn để mua phụ tùng và các nguyên liệu đầu
vào như quặng sắt. Giờ đây sản lượng của nhà máy này đã chạm mức cao
nhất mọi thời đại dưới quyền sở hữu của người chủ mới - tập đoàn Hesteel
Group, nhà sản xuất thép thuộc sở hữu của Chính phủ Trung Quốc. Xuất
khẩu từ các nhà máy được hỗ trợ bởi hàng chục triệu USD từ các Ngân
hàng và quỹ đầu tư Trung Quốc đang tăng mạnh và từ đó vận chuyển dòng
thép này tới Mỹ.
Tổng thống Trump vào tháng 3 đã làm rung chuyển hệ thống thương
mại toàn cầu bằng cách áp dụng mức thuế bổ sung 25% đối với tất cả sản
phẩm thép nhập khẩu. Động thái nhằm gây áp lực mạnh lên đối thủ chủ
yếu là Trung Quốc để giảm công suất sản xuất của mình. (Tuần trước, mức
thuế này đã được mở rộng ra đối với Canada, Mexico và EU). EU cũng đang
xem xét mức thuế quan bảo hộ riêng của mình nhằm ngăn chặn dòng lũ
thép giá rẻ bị chặn bởi thuế quan của Hoa Kỳ có thể chảy ngược trở lại vào
liên minh này. Mặc dù vậy, điều này dường như chỉ càng tạo thêm động
lực đẩy nhanh tốc độ mở rộng đầu tư ra nước ngoài của các tập đoán thép
Trung Quốc.
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Mặc dù mức thuế mới của Hoa Kỳ tác động trực tiếp đến các nhà sản
xuất thép của Trung Quốc ở nước ngoài tuy nhiên nó vẫn còn dễ chịu hơn
so với thuế chống bán phá giá của Mỹ đang áp dụng với thép sản xuất nội
địa của Trung Quốc với mức thấp nhất vào khoảng 200%. Sự dư thừa trong
công suất thép của Trung Quốc đã và đang gây ra sự phá giá trong ngành
thép toàn cầu, nhấn chìm các đối thủ cạnh tranh và giờ đây các quốc gia
phương Tây lại có mối lo ngại lớn hơn khi các khoản đầu tư ra nước ngoài
sẽ giúp các nhà máy thép Trung Quốc né tránh được các mức thuế chống
bán phá giá mà chính phủ các nước này áp đặt để bảo vệ các công ty của
họ.
Lật lại lịch sử, sự bùng nổ của ngành sản xuất thép tại Trung Quốc diễn
ra vào giữa thế kỷ trước khi Bắc Kinh đẩy mạnh sự hỗ trợ cho ngành kinh tế
trọng yếu đối với mỗi quốc gia. Sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008,
nước này đã thực hiện một chương trình kích thích kinh tế đầy tham vọng
đi đôi với việc xây dựng hàng trăm nhà máy thép mới. Sản lượng thép của
Trung Quốc đã tăng gấp 7 lần trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến
2013, đạt một nửa sản lượng toàn cầu. Trong giai đoạn từ 2011 - 2016, giá
thép xuất khẩu của Trung Quốc đã giảm 50%.
Chính phủ phương Tây cho rằng các nhà sản xuất thép Trung Quốc đã
nhận hàng trăm tỷ USD hỗ trợ từ Chính phủ trong giai đoạn vừa qua để mua
bán, sáp nhập các nhà máy ở nước ngoài thông qua Ngân hàng Phát triển
Trung Quốc và quỹ China Investment Corp. Các nhà máy ở nước ngoài
bên cạnh mục tiêu lợi nhuận còn nhắm đến việc đáp ứng độc quyền nhu
cầu thép cho sáng kiến ‘‘Một vành đai, Một con đường’’ kéo dài từ châu Á
sang châu Âu, châu Phi.
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Các công ty thép Trung Quốc đã ký kết các thoả thuận xây dựng nhà máy ở
Malaysia, Pakistan, Ấn Độ... Tại miền bắc Brazil, một dự án của Trung Quốc dự kiến
sẽ khởi công vào cuối năm nay với trị giá 8 tỷ USD để xây dựng một trong những
nhà máy thép lớn nhất thế giới, mở rộng sản lượng thép tiềm năng của Brazil mặc
dù ngành công nghiệp thép của nước này đang hoạt động dưới 70% công suất.
Điều này dường như là nghịch lý về mặt kinh tế với năng lực nhàn rỗi đang có. Tâp
đoàn Tsingshan Group Holdings, một nhà sản
xuất thép được Nhà nước bảo trợ có địa chỉ tại
Ôn Châu, bờ đông nam Trung Quốc đã khai
trương một nhà máy thép không gỉ có sản
lượng 2 triệu tấn tại Indonesia, tương đương
với 4% sản lượng thép không gỉ của toàn thế
giới. Với kinh phí đầu tư trị giá 570 triệu USD từ
Ngân hàng phát triển Trung Quốc, nhà máy
này đã khiến giá thép không gỉ tại khu vực châu
Á và Mỹ sụt giảm.
Quay trở lại câu chuyện của nhà máy thép tại
Serbia, EU trong nhiều năm đã áp dụng thuế
quan đối với thép xuất khẩu giá rẻ của Trung
Quốc nhưng giờ đây nhà máy thép tại Serbia
của Hesteel có thể xuất khẩu miễn thuế vào
liên minh 28 quốc gia này. Các chuyên gia về
chính sách thương mại của EU đã cho biết nhà máy tại Serbia này giống như câu
chuyện về con ngựa thành Troy năm nào.
Với khẩu hiệu ‘‘Hesteel of the World’’, tập đoàn Hesteel hiện đã đầu tư vào Serbia,
Macedonia, Thuỵ Sĩ, Nam Phi, Úc, Mỹ và đây được xem là chiến lược cốt lõi trong
giai đoạn đến năm 2020. Tập đoàn này dự kiến sẽ thu được 20% doanh thu từ các
thị trường ngoài Trung Quốc với việc tiếp tục đầu tư thêm vào khu vực Bắc Mỹ
trong giai đoạn này.

Nhà máy thép của Hesteel tại Serbia đang vận hành
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Sau khi mua nhà máy ở Serbia, Hesteel bắt đầu bán các sản phẩm của mình, bao
gồm sản phẩm tấm cuộn cán nóng vào thị trường Mỹ thông qua công ty Duferco,
một công ty thương mại của Thuỵ Sĩ mà tập đoàn này sở hữu 51% cổ phần.

Kể từ năm 2001, các nhà máy sản xuất nội địa tại Trung Quốc đối với sản phẩm
thép tấm cuộc cán nóng đã phải chịu mức thuế chống bán phá giá hơn 64% của
Hải quan Hoa Kỳ khiến sản phẩm này không thể xâm nhập thị trường Mỹ. Tuy nhiên
nhà máy ở Serbia của Hesteel có thể xuất khẩu sang Hoa Kỳ với mức thuế tối thiểu
- cho đến khi chính sách thuế quan của Tổng thống Trump có hiệu lực vào đầu
năm nay.
Sức ép giờ đây lại đang có xu hướng chuyển dịch vào bên trong nước Mỹ. Vào
tháng 3 vừa qua, một trong những khách hàng chuyên nhập khẩu thành phẩm của
nhà máy ở Serbia của Hesteel là Priefert Ranch Equipment tại bang Texas đã yêu
cầu Chính phủ Mỹ miễn thuế nhập khẩu cho lô hàng 24 ngàn tấn thép tấm/mỗi
năm từ nhà máy này. Priefert cho rằng từ lâu họ đã dựa vào các nhà máy thép nước
ngoài để cung cấp các sản phẩm mà nhà máy trong nước không sản xuất được.
Hiện Chính phủ Mỹ vẫn chưa đưa ra bất cứ câu trả lời nào về đề xuất này.
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Siết chặt nhập khẩu sắt thép phế liệu vào Việt Nam

Báo cáo của Tổng cục Hải quan cho biết, tính hết tháng 5/2018, cả nước
nhập khẩu hơn 2 triệu tấn sắt thép phế liệu.
Việt Nam là một trong những quốc gia cho phép nhập khẩu phế liệu để làm
nguyên liệu cho ngành sản xuất. Đến nay, cả nước có 928 doanh nghiệp nhập
khẩu phế liệu. Báo cáo mới đây của Tổng cục Hải quan cho biết, tính hết tháng
5/2018, cả nước nhập khẩu hơn 2 triệu tấn sắt thép phế liệu. Ngoài ra, một số
phế liệu khác cũng được nhập khẩu về Việt Nam như: tàu thuyền cũ, lốp xe ô
tô, giấy…
Bên cạnh những danh mục hàng hóa được phép nhập khẩu, thì không ít
doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa không đạt chất lượng theo quy định, thậm
chí làm giả hồ sơ để nhập khẩu phế liệu vào Việt Nam. Cơ quan chức năng
đang tiến hành rà soát và xử lý theo quy định của pháp luật.
“Hiện nay, chúng tôi đang triển khai kế hoạch kiểm soát hàng phế liệu. Có
khoảng 3.000 container trên tất cả các cảng biển. Chúng tôi cũng sẽ phối hợp
với Tổng Cục cảnh sát tiến hành khởi tố, điều tra sâu vì việc làm giả giấy phép là
cấu thành đủ tội danh là kinh doanh hàng cấm rồi, theo Bộ Luật hình sự có hiệu
lực thi hành 1/1/2018. Cố gắng trong quý II sẽ phong tỏa mấy nghìn container
này và kiến nghị về chính sách đối với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ” – ông
Nguyễn Văn Cẩn, Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan cho biết.
Trước đề xuất của cơ quan chức năng, Chính phủ vừa đưa ra thông báo yêu
cầu 4 bộ ngành là Bộ Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương và
Giao thông – Vận tải khẩn trương rà soát, siết chặt hoạt động nhập khẩu phế
liệu vào Việt Nam khiến nguy cơ phế liệu sẽ nhập ồ ạt vào nước ta, qua đó giảm
nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường
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Thị trường Thép trong nước tháng 05/2018 và 5 tháng 2018

Tình hình sản xuất và bán hàng các sản phẩm thép tháng 5/2018 tăng khá
so với cùng kỳ năm 2017. So với tháng 4/2018, sản xuất thép các loại tăng 4%
và bán hàng tăng cao 14%. Tính chung 5 tháng/2018, sản lượng sản xuất - bán
hàng của các thành viên Hiệp hội vẫn tiếp tục đà tăng trưởng 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 7/6/2018 ở mức 65,25 USD/Tấn
CFR cảng Thiên Tân, Trung Quốc, không đổi so với hồi đầu tháng 5/2018. Giá
quặng sắt được ghi nhận cao nhất trong 2 năm trở lại đây là ~85 USD/T vào
thời điểm tháng 1/2017.
Than mỡ luyện coke: Giá than mỡ luyện cốc, xuất khẩu tại cảng Úc (giá FOB)
ngày 7/6/2018: Hard coking coal: khoảng 177 US$/tấn, giảm khoảng 10USD/
Tấn so với đầu tháng 4/2018.
Thép phế liệu: Giá thép phế HMS ½ 80:20 nhập khẩu cảng Đông Á ở mức
355-365 USD/tấn CFR Đông Á ngày 7/6/2018. Mức giá này duy trì ổn định so
với đầu tháng 5/2018 sau mức giá cao nhất được ghi nhận là 410 USD/tấn vào
hồi giữa tháng 3 vừa qua.
Phôi thép: Giá phôi thép ngày 7/5/2018 ở mức 557-558 USD/T, tăng 15-18
USD/T so với đầu tháng 4/2018.
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Tình hình sản xuất – bán hàng các sản phẩm thép

Tháng 5/2018:
Sản xuất các sản phẩm thép đạt 2.083.816 tấn, tăng 4% so với tháng trước,
và tăng 27% so với cùng kỳ 2017; Sản xuất Ống thép đạt mức tăng trưởng cao
nhất trong tháng 5.
Bán hàng các sản phẩm thép đạt 2.108.626 tấn, tăng lần lượt 14% so với
tháng trước, và tăng 45% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, xuất khẩu thép
đạt 387.477 tấn, giảm 5% so với tháng 4, nhưng tăng ~ 31% so với cùng kỳ năm
trước.
5 tháng đầu năm 2018:
Thép thô: Các thành viên Hiệp hội đã sản xuất 4.988.088 tấn và tiêu thụ
5.181.642 tấn
Thép thành phẩm các loại:
-Sản xuất đạt 9.678.653 tấn, tăng 24% so với cùng kỳ 2017 và tăng 41,7% so
với cùng kỳ 2016.
-Bán hàng đạt 6.698.893 tấn, tăng 35,2% so với cùng kỳ năm 2017 và tăng
38,8% so với 4 tháng năm 2016. Trong đó, xuất khẩu đạt 1.568.826 tấn, tăng
47,7% so với cùng kỳ 2017.
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