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Fitch dự báo sản lượng thép toàn cầu năm 2022 sẽ tăng 5% so với cùng kỳ năm nay
 Fitch Ratings ngày hôm qua đã công bố báo cáo ngành thép toàn cầu của mình, trong đó đưa ra dự báo sản lượng thép 

thế giới năm sau sẽ chỉ tăng nhẹ 5% so với tổng sản lượng năm nay. Theo đó, sản lượng thép ở Trung Quốc có thể sẽ ghi 
nhận mức giảm dưới 10% vào năm sau, với khối lượng vào khoảng 1 tỷ tấn thép. Ngành bất động sản gặp nhiều vấn đề từ 
cuộc khủng hoảng Evergrande là nguyên nhân chính khiến cho nhu cầu thép trong hoạt động xây dựng giảm trong năm 
2022. Trên thực tế, sản lượng thép mỗi tháng của nước này đã giảm kể từ cuối năm ngoái khi Chính phủ nước này bắt đầu 
thực hiện chính sách cắt giảm phát thải carbon để hạn chế ô nhiễm môi trường cho đến kỳ Thế vận hội Mùa đông 2022 
tới đây. Trong khi đó, nhu cầu về thép sẽ phục hồi ở nhiều khu vực khác trên thế giới, giúp cho tổng sản lượng thép năm 
sau sẽ tăng 5% so với năm 2021.

N g â n 
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THÉP
*  Sản lượng thép xuất khẩu của Trung Quốc giảm tháng thứ 5 liên tiếp, với khối 
lượng chỉ vào khoảng 4,36 triệu tấn vào tháng 11 vừa qua và cũng là mức thấp 
nhất kể từ tháng 10/2020, theo dữ liệu của Hải Quan nước này công bố. Mặc dù 
vậy, nhờ nguồn xuất khẩu khổng lồ vào nửa đầu năm, giúp cho tổng khối lượng 
thép thành phẩm xuất khẩu của Trung Quốc tăng 26,7% so với cùng kỳ năm trước, 
đạt tổng cộng 61,88 triệu tấn. Xuất khẩu thép của Trung Quốc được kỳ vọng sẽ 
có cú bứt phá trở lại vào quý I/2022, sau thời gian diễn ra Thế vận hội Mùa đông 
như dự kiến và Chính phủ nước này sẽ giảm bớt các chính sách hạn chế phát thải 
khí carbon nghiêm ngặt. Nhập khẩu thép thành phẩm của nước này trong tháng 
11 cũng ghi nhận mức giảm 23% so với cùng kỳ năm trước, đạt 1,4 triệu tấn thép.
*  Theo Argus - công ty tư vấn và đánh giá thị trường hàng hóa tại London, thị 
trường thép ở EU dự báo các loại thép cuộn mã kẽm nóng (HDG) nhập khẩu từ 
Việt Nam sẽ khó có thể được miễn hạn ngạch thuế quan phòng vệ thương mại từ 
tháng 7/2022. Theo đó, trong một cuộc thảo luận của Ủy ban châu Âu, các doanh 
nghiệp thép lớn ở châu Âu đang không đồng tình với việc Ủy ban châu Âu dự 
kiến sẽ loại Việt Nam ra khỏi danh sách các nước đang phát triển chịu các mức 
thuế quan phòng vệ thương mại về thép HDG. Điều này có thể ảnh hưởng tiêu 
cực rất lớn đến các nhà xuất khẩu từ Việt Nam và bên nhập khẩu ở châu Âu khi 
khối lượng xuất khẩu HDG từ Việt Nam sang khu vực này đã tăng vọt trong năm 
nay, ghi nhận khối lượng 9 tháng đầu năm là gần 584 nghìn tấn, lớn hơn rất nhiều 
so với mức 71 nghìn tấn đã xuất khẩu trong cả năm 2020. Lo ngại về việc thép từ 
Việt Nam sẽ có giá rẻ hơn thép HDG sản xuất nội khối, nhiều doanh nghiệp thép 
ở châu Âu đang đề nghị Ủy ban châu Âu sẽ tiếp tục thêm Việt Nam vào danh sách 
chịu các hạn ngạch thuế quan phòng vệ kể từ tháng 7/2022.
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