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Giá quặng sắt và nguyên liệu sản xuất thép khác tại Trung Quốc ngày 17/5 giảm phiên thứ 2 liên tiếp, trong khi nhu cầu trong
những tháng tới được dự báo sẽ tiếp tục giảm. Giá quặng sắt kỳ hạn tại Sở giao dịch hàng hóa Đại Liên giảm 0,6% xuống còn
481,5 NDT (75,72 USD)/tấn, mức giảm mạnh nhất trong gần 2 tuần. Dự trữ quặng sắt tại các cảng của Trung Quốc ít thay đổi
so với tuần trước tính đến ngày 11/5, dao động gần mức cao kỷ lục 160 triệu tấn. Trong khi đó, khoảng 1/2 công suất sản xuất
thép của Trung Quốc được dự kiến sẽ tuân thủ tiêu chuẩn khí thải cực thấp vào năm 2020. Các nhà máy thép sẽ cần phải lắp đặt
thiết bị môi trường đắt tiền và sử dụng nguyên liệu cấp cao hơn để đạt mục tiêu.
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GÓC NHẬN ĐỊNH

Nhu cầu kim loại toàn cầu được hỗ trợ bởi sự hồi phục
của nền kinh tế toàn cầu.

Nền kinh tế toàn cầu chứng kiến đà hồi phục mạnh
mẽ trong năm 2017 và tiếp tục diễn ra trong năm
2018 khi tình trạng suy thoái đã không còn xuất hiện
trong nhóm các quốc gia OECD và mới nổi. Mạch tăng
trưởng kinh tế dự kiến sẽ còn kéo dài qua đến năm
2019 mặc dù tốc độ giảm dần. Làn gió tăng trưởng
này đã đem đến sức sống cho thị trường khai thác
và giao dịch kim loại trên phạm vi toàn cầu đặc biệt
là khi khoa học công nghệ ngày càng được áp dụng
để nâng cao chất lượng thành phẩm khai thác tại các
mỏ quặng và các Chính phủ ngày càng có ý thức hơn
trong việc bảo vệ môi trường.
Tuy nhiên triển vọng giá của các kim loại có thể chịu nhiều tác động từ chính sách bảo
hộ thương mại toàn cầu và các lệnh trừng phạt lẫn nhau giữa các cường quốc trên thế
giới. Hiện tại nỗi lo Mỹ rút khỏi Hiệp định tự do khu vực Bắc Mỹ đã giảm đi khi chính quyền
Tổng thống Trump đã tỏ ra sẵn sàng thoả hiệp để
duy trì NAFTA trước thời điểm cuộc bầu cử giữa
nhiệm kỳ diễn ra tại Mỹ mùa thu tới đây. Tuy nhiên,
các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Iran cùng với
tình trạng nguồn cung dầu mỏ bị sụt giảm mạnh tại
Venezuela đang khiến giá dầu thế giới tăng cao vượt
ngưỡng 70 USD/thùng. Tác động của giá năng lượng
tăng cao sẽ làm tăng chi phí khai thác mỏ và chi phí
vận chuyển quặng trong khi làm giảm nhu cầu kim
loại trên phạm vi toàn cầu do sự suy yếu trong tăng
trưởng kinh tế. Nghiên cứu gần đây cho thấy nếu giá
dầu duy trì trên mức 70 USD/thùng trong năm nay
có thể lấy đi 0.33% trong tăng trưởng của kinh tế Mỹ.

GÓC NHẬN ĐỊNH

Thép: giá giảm do nhu cầu xây dựng tại Trung Quốc có
dấu hiệu chậm lại

Ngành công nghiệp thép thế giới đang ghi nhận
những tín hiệu điều chỉnh khi khối lượng xây dựng
tại Trung Quốc đang giảm tải do tín dụng được hệ
thống ngân hàng bơm vào lĩnh vực bất động sản bị
hạn chế và giá nhà tại Trung Quốc sụt giảm. Mặc dù
vậy những tín hiệu này có thể chưa rõ ràng do bị bóp
méo bởi chính sách bảo vệ môi trường và cải cách về
phía cung của chính quyền làm gia tăng chi phí sản
xuất và biên lợi nhuận của các nhà sản xuất thép. Giá
quặng sắt đã giảm về vùng 65 - 67 USD/tấn sau khi
đã ghi nhận 3 đợt tăng chỉ trong vòng 18 tháng qua
và đây rõ ràng là vùng hỗ trợ mạnh cho giá quặng
sắt. Từ mức bình quân 71 USD/tấn trong năm 2017
nhiều khả năng khi mùa hè bắt đầu nhu cầu thép xây
dựng sụt giảm sẽ khiến giá quặng nguyên liệu ổn
định trở lại mức 60 USD/tấn đến cuối năm 2018.
Trong khi đó giá than luyện kim hiện cũng đã giảm
xuống mức 175 USD/tấn và xu hướng này có thể tiếp
tục sau khi đạt trên mức kỷ lục 260 USD/tấn trong
quý I/2011. Tình trạng thắt chặt nguồn cung than
nguyên liệu dự kiến sẽ còn kéo dài khi các mỏ khai
thác tại Trung Quốc chưa thể hồi phục công suất
và khả năng giá than sẽ duy trì ở mức cao 170 USD/
tấn cho đến hết năm 2018. Sau đó khi có thêm các
nguồn cung đến từ Úc, Mozambique, Mỹ sẽ giúp giá
giảm về mức 150 USD/tấn trong năm 2019 và 130 140 USD/tấn trong dài hạn.

GÓC NHẬN ĐỊNH

Nickel: Thị trường vẫn đang cố gắng thoát khỏi tình
trạng thặng dư kéo dài trong một thập kỷ vừa qua

Tình trạng kể trên đã góp phần đưa giá Nickel
từ mức đỉnh 25 USD/lb trong năm 2007 xuống
chỉ còn 3.5 USD/lb vào đầu năm 2016 và mức giá
giao dịch hiện tại vào khoảng 6.25 USD/lb. Nhu
cầu Nickel đã vượt qua nguồn cung trong năm
ngoái nhưng thị trường vẫn cần tình trạng này
kéo dài thêm một thời gian nữa để giảm bớt sự
dư thừa trong các kho lưu trữ của các sàn giao
dịch hàng hoá trên toàn cầu. Trong khi nguồn
cung thiếu hụt đã giúp giảm 30% lượng tồn kho
trong năm 2016, lượng Nickel tồn kho hiện vẫn
có thể đáp ứng 70 ngày sản xuất trên phạm vi toàn cầu so với các kim loại cơ bản khác
như Nhôm (13 ngày), Đồng (11 ngày), Kẽm (7 ngày). Giá Nickel dự kiến sẽ tăng nhẹ dần
trong 5 năm tới khi tình hình cung cầu cân bằng hơn vào khoảng 6 USD/lb vào năm
2018 và 6.5 USD/lb năm 2019.
Ngành khai thác Nickel được hưởng lợi khá nhiều từ sự phát triển của ngành công
nghiệp pin trên các phương tiện giao thông sử dụng điện cùng với các kim loại khác
như Đồng, Coban, Lithium. Tuy nhiên mặc dù pin xe điện (pin EV) sẽ tiếp tục giúp gia
tăng nhu cầu Nickel trong tương lai nhưng trong 5 năm tới nhu cầu kim loại này vẫn chủ
yếu xuất phát từ ngành công nghiệp thép không gỉ. Thép không gỉ chiếm 69% nhu cầu
Nickel vào năm 2018 so với 3% của pin EV. Mặc dù vậy nhu cầu nickel sản xuất thép
không gỉ đang có dấu hiệu sụt giảm tại thị trường Trung Quốc - nhà tiêu dùng Nickel
lớn nhất thế giới.
Về phía nguồn cung, triển vọng cải thiện trong ngắn hạn chủ yêu xuất phát từ việc bình
thường hoá trở lại trong hoạt động xuất khẩu tại Philippine và Indonesia. Tại Philippine,
hơn một nửa công suất của mỏ Nickel lớn nhất nước này đã bị giảm đi trong 2 năm qua
do chịu sự áp đặt về các quy định về môi trường và chưa có dấu hiệu sẽ sớm được nới
lỏng.

Tại Indonesia, các chuyến tàu xuất khẩu đang
được cấp phép nhiều hơn sau khi lệnh cấm bán
quặng Nickel chưa qua chế biến đã được gỡ bỏ
vào năm ngoái giúp nước này vượt qua Philippine
trong sản lượng xuất khẩu vào thị trường Trung
Quốc từ đầu năm đến nay.
Một rủi ro đối với thị trường Nickel hiện nay là
việc các căng thẳng về chính trị liên quan đến các
biện pháp trừng phạt gần đây của chính quyền Mỹ
đối với tập đoàn sản xuất nhôm Rusal đồng thời
cũng là người sở hữu lượng lớn cổ phần của Norilsk Nickel - nhà sản xuất hàng đầu thế
giới về Nickel, Đồng, Coban và Paladi. Mặc dù vẫn chưa có biện pháp trừng phạt nào liên
quan đến Norilsk Nickel nhưng sự lo ngại gián đoạn về chuỗi cung ứng có thể bao trùm
lên toàn bộ thị trường và hỗ trợ cho giá Nickel trong thời gian tới.

TRUNG QUỐC

Giá thép nguyên liệu tăng lên mức cao nhất kể từ tháng
03/2018

Dự trữ thanh cốt thép của các thương nhân Trung Quốc giảm 35% so với tháng 3/2018.
Giá nguyên liệu sản xuất thép như quặng sắt và than luyện cốc tại Trung Quốc tăng lên
mức cao nhất kể từ tháng 3/2018, được thúc đẩy bởi tiêu thụ thép gia tăng tại nước sử
dụng hàng đầu thế giới này.
Dự trữ sản phẩm thép xây dựng bởi các thương nhân Trung Quốc giảm hơn 1/3 từ mức
cao nhất 5 năm hồi giữa tháng 3/2018. Trong khi nhu cầu tăng mạnh, sản lượng thép thô
trung bình ngày tại các nhà máy thép Trung Quốc trong tháng 4/2018 đạt 2,56 triệu tấn,
mức cao nhất kể từ vùng đáy thiết lập vào tháng 5/2014, số liệu chính phủ Trung Quốc
cho biết. Số liệu khác cho biết, tăng trưởng sản lượng công nghiệp Trung Quốc tăng 7%
vượt xa so với kỳ vọng thị trường.
Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 9 tại Sở giao dịch hàng hóa Đại Liên tăng 0,1% lên 484,5
NDT/tấn, do giá thép thoái lui, trong phiên có lúc đạt 494 NDT (78 USD)/tấn. Giá quặng
sắt giao sang cảng Tần Hoàng Đảo tăng 2,2% lên 68,93 USD/tấn trong ngày thứ hai
(14/5), mức cao nhất kể từ ngày 16/3, Metal Bulletin cho biết.
Giá thanh cốt thép kỳ hạn tháng 10 tại Sở giao dịch kỳ hạn Thượng Hải giảm 0,4%
xuống còn 3.659 NDT/tấn, trong phiên có lúc đạt 3.715 NDT/tấn, mức cao nhất gần 2
tuần. Dự trữ thanh cốt thép của các thương nhân Trung Quốc đạt 6,39 triệu tấn tính
đến 11/5, giảm 35% so với mức cao nhất 5 năm hồi giữa tháng 3/2018, công ty tư vấn
SteelHome cho biết.
Sự gia tăng sản lượng thép sau khi dỡ bỏ các hạn chế sản xuất tại khu vực phía bắc
Trung Quốc diễn ra từ 15/11 đến 15/3, là một phần trong chiến dịch chống ô nhiễm của
Bắc Kinh. Trong khi một số thành phố khác gia hạn quy định hạn chế, nhiều nhà máy đẩy
mạnh sản xuất để đáp ứng nhu cầu xây dựng gia tăng sau mùa đông.

TRUNG QUỐC

Quá trình thu hẹp quy mô ngành công nghiệp Thép chậm
hơn so với kỳ vọng của phương Tây

Các nhà máy thép của Trung Quốc là một mục tiêu trong chính sách thương mại của
Tổng thống Trump nhằm ngăn chặn sức mạnh của người khổng lồ chiếm hơn một nửa
sản lượng sản xuất của thế giới.
Tăng trưởng mạnh trong vòng một thập kỷ trở lại đây để hỗ trợ cho sự bùng nổ của
ngành xây dựng tại Trung Quốc giờ đây quá trình này đang chững lại. Bắc Kinh đã đóng
cửa nhiều nhà máy và giảm gần 1 triệu việc làm trong lĩnh vực này từ năm ngoái đến nay
nhưng tốc độ này được phương Tây đánh giá còn quá chậm và không giúp xoa dịu đi sự
giận dữ của các nhà xuất khẩu thép tại Mỹ và châu Âu trước cơn lũ thép giá rẻ gần gấp
đôi khối lượng của Nhật Bản. Trước đó, Trung Quốc đã tuyên bố đã cắt giảm đi 30 triệu
tấn trong công suất sản xuất vào năm ngoái tương đương với sản lượng hàng năm của
nhà sản xuất đứng thứ 9 thế giới - Brazil nhưng chỉ là một phần bé nhỏ trong bức tranh
công suất tổng thể 800 triệu tấn hằng năm của nước này.
Mục tiêu của Trung Quốc giờ đây đã rõ ràng hơn khi làm cho ngành công nghiệp sản
xuất thép của mình hiệu quả hơn, sinh lợi hơn chứ không chỉ nhỏ hơn. Vì vậy trong khi
một số nhà mày buộc phải đóng cửa do không đảm bảo tiêu chuẩn, những nhà máy lớn
còn lại có thể đẩy mạnh sản xuất, tăng cường sát nhập, hợp nhất và trở thành những đối
thủ cạnh tranh toàn cầu hùng mạnh. Trung Quốc đã tạo ra nhà máy sản xuất thép lớn
thứ hai thế giới Baowu Steel sau ArcelorMittal của châu Âu với sự sáp nhập hai nhà sản
xuất quốc doanh Baosteel Group và Wuhan Iron & Steel vào năm 2016. Công ty mới có
thể gia tăng năng lực sản xuất thêm 2/3 lên 100 triệu tấn/năm bằng cách mua lại các
nhà máy nhỏ hơn.
Ngành công nghiệp thép của Trung Quốc từ lâu đã trở thành nền tảng kinh tế chính
trị quan trọng của Trung Quốc nhưng những bài học đau đớn về thảm hoạ kinh tế năm
1950 vẫn còn đó.

Năm 1958, nhằm phục vụ cho chiến lược ‘‘Đại nhảy vọt’’ với quyết tâm công
nghiệp hoá đất nước trong thời gian ngắn, các lãnh đạo của Trung Quốc đã
khuyến khích người dân đẩy mạnh sản xuất thép. Việc nôn nóng tập trung tất
cả nguồn lực của nền kinh tế vào mục tiêu này khi xuất phát điểm còn thấp đã
dẫn đến nạn đói tràn lan trên khắp cả nước.
Trong hai thập kỷ gần đây, nền kinh tế bùng nổ đi kèm với hàng ngàn toà tháp
và nhà máy, đô thị, cầu đường... được xây dựng đã giúp gia tăng sản lượng hằng
năm từ mức 130 triệu tấn năm 2000 lên mức 600 triệu tấn năm 2010. Nhu
cầu khổng lồ này cũng đã giúp hỗ trợ cho sự bùng nổ kinh tế ở Úc, Brazil và các
nhà cung cấp kỹ thật khác từ phương Tây và Nhật Bản. Cùng với thép, nhôm
thì các hàng hoá như than, thuỷ tinh, pin mặt trời cũng đã diễn ra với quá trình
tương tự dẫn đến tình trạng cung vượt quá cầu như hiện nay. Tuy nhiên Chính
phủ Trung Quốc chỉ mới công bố chính sách cắt giảm sản lượng đối với thép
và than mà chưa có bất kỳ động thái nào đối với các mặt hàng còn lại. Đơn cử
như tại ngành sản xuất nhôm, với mức sản lượng khá khiêm tốn so với thép khoảng 36 triệu tấn vào năm ngoái - nhưng việc đẩy sản lượng dư thừa ra bên
ngoài nước có sức tàn phá thị trường toàn cầu còn ghê gớm hơn so với mặt
hàng thép.
Bắc Kinh hiện tại vẫn đang cố gắng để xoa dịu các mối đe doạ trừng phạt
thương mại tại nhóm G20 bằng các cam kết thu hẹp quy mô ngành sản xuất
thép tại nước này nhưng tránh không phải chịu bất cứ ràng buộc nào nếu không
thực hiện.
Mỹ đã mua 1,1% thép từ Trung Quốc trong năm ngoái so với 12% của Hàn
Quốc, 5% của Nhật Bản do mức thuế lên tới 522% mà Mỹ áp lên sản phẩm
thép của Trung Quốc. Tuy nhiên trên bình diện thế giới thép giá rẻ của Trung
Quốc đã gây nhiều sức ép buộc phải giảm giá dẫn đến đóng cửa các nhà máy

TRUNG QUỐC

Triển vọng giá thép tại thị trường Trung Quốc trong quý
II.2018

Giá thép tại thị trường Trung Quốc có thể chịu áp lực bởi nguồn cung tăng
và nhu cầu suy yếu khi thị trường bước vào mùa thấp điểm giữa năm. Tỷ lệ vận
hành lò cao lần lượt đạt mức 84.9%, 86.4% và 88.2% trong các tháng 2,3 và
4. đã bổ sung nhanh nguồn cung thép thô cho thị trường. Tuy nhiên, nhu cầu
dường như sẽ suy yếu trở lại trong tháng 6 khi các công trường xây dựng bị
đóng cửa do thời tiết nóng mùa hè làm giảm nhu cầu các sản phẩm thép.
Chỉ số quản lý mua hàng (PMI) của ngành thép Trung Quốc đã thiết lập mức
cao nhất trong năm nay vào tháng 3 vừa qua ở mức 64.9 điểm trước khi giảm
lại trong tháng 4. Việc chỉ số này trên mức 50 điểm thể hiện hoạt động sản
xuất đang được mở rộng và sự lạc quan của nhà sản xuất về triển vọng của thị
trường trong ngắn hạn.

TRUNG QUỐC

Chu kỳ theo mùa của hoạt động sản xuất thép tại Trung Quốc

TRUNG QUỐC

Đánh cược vào thị trường giao dịch hợp đồng tương lai đối
với quặng sắt tại Sàn Giao dịch Đại Liên

Từ trước đến nay Sở giao dịch hàng hoá tại Đại liên của Trung Quốc
(DCE) có thanh khoản khá tốt với 32,9 tỷ tấn quặng sắt được giao dịch
phái sinh trong năm 2017 (cao hơn 25,7 lần so với sàn giao dịch hàng
hoá Singapore - SGX). Nếu tính bên ngoài Trung Quốc, thì SGX chiếm
90% doanh số giao dịch toàn cầu. Tuy nhiên việc DCE mở cửa đối với
các đối tác nước ngoài có thể khiến doanh số giao dịch tại SGX sụt
giảm và ước tính cứ 10% doanh số quặng sắt của hợp đồng tương lai
mất đi có thể làm giảm 1% doanh thu của sàn này. Trong 4 ngày đầu
tiên kể từ khi DCE thực thi chính sách mới, khối lượng giao dịch hàng
hoá tương lại trung bình tại SGX đã sụt giảm 29% so với cùng kỳ năm
trưxuống chỉ còn duy trì 34.138 hợp đồng trong khi sàn DCE lại tăng
5%. Mặc dù vẫn còn quá sớm để kết luận sức hấp dẫn đến từ sự mở cửa
chính sách tại sàn DCE nhưng nhìn chung sự cạnh tranh sẽ giúp thúc
đẩy nhu cầu của toàn thị trường.

TRUNG QUỐC

Thị trường phái sinh đối với quặng sắt còn rất nhiều tiềm
năng trong tương lai.

Trung Quốc giờ đây đang muốn phát triển thị trường phái sinh hàng
hoá ra quy mô toàn cầu nhằm gia tăng sức ảnh hưởng đối với giá của
mặt hàng này. Đồng thời động thái này cũng giúp gia tăng tính minh
bạch của thị trường trong nước, thiết lập nên các tiêu chuẩn toàn cầu
theo luật chơi do họ đề ra và qua đó phản ảnh tình hình cung cầu trên
thị trường thế giới một cách khách quan hơn.
Hiện tại quy mô của thị trường phái sinh đối với sản phẩm quặng sắt
chỉ ở mức khiêm tốn chỉ gấp khoảng 27 lần so với các giao dịch quặng
vật chất và thấp hơn nhiều so với mức 80 - 100 lần đối với các loại hàng
hoá truyền thống khác như vàng, đồng... Đây sẽ là một thị trường tiềm
năng khi quy mô các giao dịch phái sinh sẽ ngày một được mở rộng do
nhu cầu bảo hiểm rủi ro cũng như những người tham gia đầu cơ tăng
lên.

MỸ

Ngành thép đứng trước sức ép ngược từ chính sách thuế
quan đối với thép nhập khẩu

Ngành công nghiệp thép Mỹ nếu không có biện pháp đổi mới do những thay
đổi trong chính sách có thể đứng trước rủi ro phá sản do chi phí nguyên liệu
đầu vào gia tăng. Lãnh đạo các công ty thép hàng đầu của Mỹ có lý do không
thể vui mừng khi quy định thuế nhập khẩu mới được thông qua. Cổ phiếu của
Nucor Corp giảm 2,7%, Tập đoàn thép của Mỹ giảm 2,9%, Steel Dynamic Inc
giảm 2,8%, AK Steel Holding Corp giảm 4,1% tại thời điểm Tổng thống Trump
ký sắc lệnh thuế quan. Câu trả lời cho vấn đề này được thị trường lý giải là do
thép không phải là một mặt hàng đơn giản muốn tăng hay giảm giá tuỳ thích
mà nó là một rổ các mặt hàng có đặc tính và quy trình sản xuất khác nhau. Tuy
vào biên lợi nhuận và đặc tính môi trường mà các quốc gia phát triển lựa chọn
sản xuất các sản phẩm thép có chất lượng cao và từ bỏ các phân khúc thép có
chất lượng và biên lợi nhuận thấp.

Việc áp đặt mức thuế đã làm hạn chế sự tiếp cận của thị trường Mỹ đối với
các sản phẩm thép giá rẻ buộc họ phải đầu tư nhiều hơn để đảm bảo nguồn
cung cho hoạt động sản xuất của mình và đây là điểm yếu cố hữu mà gần 100
năm qua ngành thép Mỹ chưa thể khoả lấp do chi phí nhân công không thể
cạnh tranh với các quốc gia có lợi thế như Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil...

VIỆT NAM

Giá vật liệu xây dựng tại các tỉnh phía Nam biến động mạnh cùng
cơn sốt đất

Tại các tỉnh phía Nam thị trường vật liệu xây dựng sôi động cùng với cơn sốt
đất, mặc dù mùa mưa sắp bắt đầu nhưng nhu cầu các nhóm mặt hàng này vẫn
không ngừng gia tăng.
Bên cạnh đó, theo các chuyên gia bất động sản ngoài nhóm các nhà đầu tư
kiếm lời, còn có một lượng lớn khách hàng là người có nhu cầu thật sự về nhà
ở, đặc biệt là phân khúc đất nền giá rẻ ở các địa phương lân cận Tp.Hồ Chí Minh
cũng khiến nhu cầu xây dựng nhà gia tăng mạnh mẽ khiến thị trường vật liệu
xây dựng phát triển với tốc độ cao trong thời gian qua.
Trong số các sản phẩm phục vụ xây dựng, tôn thép là mặt hàng biến động
cao nhất. Nếu như trước Tết, giá thép hộp ở mức trên 16 triệu đồng/tấn thì
hiện nay đã lên đến 18,6 triệu đồng/tấn, tăng 16% thậm chí có thời điểm giá
thép lên sát 19 triệu đồng/tấn. Giá tôn Hoa Sen, Đông Á…. cũng tăng trên
10% do giá nguyên liệu thế giới tăng, ảnh hưởng của các biện pháp phòng vệ
thương mại đối với mặt hàng thép mà còn nhờ sức mua tăng mạnh trong thời
gian qua.
Nếu tính riêng mảng thép xây dựng, 4 tháng đầu năm 2018 tiêu thụ nằm
trong top 5 doanh nghiệp mạnh nhất phải kể tới Thép Hòa Phát, chiếm tới
23,29%; Tổng công ty Thép Việt Nam (VNSTEEL) chiếm 18,57%; thép Posco
SS vina chiếm 9,85%; thép Việt (Pomina) đạt 9,62%; thép Vinakyoei chiếm
7,32%.

VIỆT NAM

Thị trường Thép trong nước tháng 04/2018 và 4 tháng 2018

Tình hình sản xuất và bán hàng các sản phẩm thép tháng 4/2018 tăng khá
cao so với cùng kỳ năm 2017. So với tháng 3/2018, sản xuất thép các loại giảm
5% và bán hàng chỉ tăng nhẹ 2%. Tính chung 4 tháng năm 2018, sản lượng sản
xuất - bán hàng của các thành viên Hiệp hội vẫn tiếp tục đà tăng trưởng khá
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 7/5/2018 ở mức 65-66 USD/Tấn
CFR cảng Thiên Tân, Trung Quốc, giảm ~3 USD/tấn so với hồi đầu tháng 4.
Giá quặng sắt đạt mức 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 7/5/2018: Hard coking coal: khoảng 186 US$/tấn, giảm khoảng 10USD/
Tấn so với đầu năm 2018.
Thép phế liệu: Giá thép phế HMS ½ 80:20 nhập khẩu cảng Đông Á ở mức
355-360 USD/tấn CFR Đông Á ngày 7/5/2018. Mức giá này giảm khoảng 1520 USD/T so với đầu tháng 4/2018. Mức giá cao nhất được ghi nhận là 410
USD/tấn vào hồi giữa tháng 3.
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.

VIỆT NAM

Tình hình sản xuất – bán hàng các sản phẩm thép

Tháng 4/2018:
Sản xuất sản phẩm thép đạt 2.006.182 tấn, giảm 5% so với tháng trước,
nhưng tăng 28% so với cùng kỳ 2017;
Bán hàng các sản phẩm thép đạt 1.849.268 tấn, tăng lần lượt 2% so với
tháng 3/2018, và tăng gấp 1,5 lần so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, xuất
khẩu thép đạt 409.049 tấn, tăng ~ 56% so với cùng kỳ năm 2017 nhưng giảm
5% so với tháng trước.
4 tháng 2018:
Thép thô: Các thành viên Hiệp hội đã sản xuất 3.691.672 tấn và tiêu thụ
3.858.953 tấn.
Thép thành phẩm các loại:
- Sản xuất đạt 7.594.534 tấn, tăng 23,1% 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.

