
Tiêu điểm:

+ Giá quặng sắt giao dịch ổn định trong thời gian 

thị trường Trung Quốc nghỉ lễ Tết Âm lịch

+ Bộ Thương mại Mỹ đề xuầt các biện pháp nhằm 

bảo hộ ngành công nghiệp thép của nước này.

Giá quặng sắt vẫn duy trì ổn định trong quãng thời gian thị trường Trung Quốc nghỉ lễ Tết Âm lịch. Mặc dù vậy kỳ vọng vào sự 

hồi phục của thị trường thép Trung Quốc từ tháng 3 đã giúp hỗ trợ giá của các hợp đồng giao dịch quặng sắt tương lai tại Trung 

Quốc. Giá quặng sắt đã tăng hơn 1% trong tuần trước bù trừ cho mức giảm điểm ghi nhận vào tháng 01. Nhiều khả năng mức 

giá giao dịch trên thị trường thế giới cũng sẽ chịu ảnh hưởng theo giá các hợp đồng tương lai tại thị trường Trung Quốc. Mặc dù 

vậy giao dịch trên thị trường giao ngay tại nước này không được kỳ vọng sẽ sớm hồi phục sau khi kỳ nghỉ lễ kết thúc.
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        DIỄN BIẾN GIÁ THÉP NGUYÊN LIỆU THẾ GIỚI

QUẶNG THÉP                79.00            -0.63%                   1.28%                  6.76%       -15.05%  

  THÉP                          3,945.00             0.36%                     0.64%                          -16.05%                             5.93%

  THAN ĐÁ    105.65             0.00%          0.91%             -1.22%           26.53% 

  NICKEL           13,723.00           -0.46%        -1.06%               1.36%           24.83% 

         Loại                         Đơn vị               Đơn giá
Thép cuộn Phi 6           Kg        14,100 VND
Thép cuộn Phi 8           Kg        14,100 VND
Thép phi 10                    Cây     104,401 VND
Thép phi 12                    Cây     149,812 VND
Thép phi 14                    Cây     191.827 VND
Thép phi 16                    Cây     250,540 VND
Thép phi 18                    Cây     317,070 VND
Thép phi 20                    Cây     391,595 VND
Thép phi 22                    Cây     473,031 VND
Thép phi 25                    Cây     613,224 VND

   BẢNG GIÁ THÉP TRONG NƯỚC
                  THAM KHẢO



  

    GÓC NHẬN ĐỊNH Giá quặng sắt có thể giảm dần về mức 60$/tấn sau khi 
chạm ngưỡng 80$/tấn.

 Theo nhận định từ CitiBank, giá quặng sắt có thể bước vào chu kỳ điều chỉnh 

trong quý II tới đây nếu nhu cầu của thị trường suy yếu hơn mức kỳ vọng. Mức 

giá giao dịch trên thị trường có thể chạm mức 80 USD/tấn vào cuối tháng hai 

hoặc đầu tháng ba trước khi điều chỉnh giảm trở lại.

Dự báo của Thomson Reuters GFMS về triển vọng giá quặng sắt cũng có sự 

tương đồng khi cho biết giá quặng sắt 62%FE có thể sẽ đạt 78 USD/tấn trong 

quý I.2018 trước khi giảm trở lại mức 65 USD/tấn vào cuối năm 2018. Điều này 

xuất phát từ việc chính phủ Trung Quốc vẫn đang tiếp tục kế hoạch cắt giảm 

sản lượng thép của nước này trong năm nay cùng với việc dự trữ quặng sắt tại 

các cảng của nước này vẫn còn khá cao. 



Giá quặng sắt có thể giảm dần về mức 60$/tấn sau khi 
chạm ngưỡng 80$/tấn.

 Giá quặng sắt và thép lên 

cao nhất trong tuần sau Tết 

khi có thông tin các cơ quan 

quản lý thị trường tại nước 

này sẽ mở rộng các quy định 

cắt giảm sản lượng vào mùa 

đông để giảm ô nhiễm. Các 

nhà máy thép tại Đường Sơn 

- thành phố sản xuất thép 

lớn nhất của Trung Quốc đã 

phải cắt giảm sản lượng lên tới 50% do các quy định này. Hiện tại các quy định 

về hạn chế sản xuất theo lịch sẽ hết hạn vào ngày 14/3 tới đây có thể sẽ gia hạn 

kéo dài đến ngày 14/11 khiến sản lượng bị giảm đi khoảng 9,9 triệu tấn.

Trên thị trường giao dịch tương lai tại Singapore, giá quặng sắt giao tháng 

3/2018 chạm mức cao nhất tính từ tháng 4/2017. Trong phiên, giá quặng sắt 

tăng 1,5% lên 79,15 USD/tấn. 

Trên sàn Thượng Hải, giá thép thanh cường lực giao tháng 5/2018 tăng 3,8% 

lên 641 USD/tấn, mức cao nhất tính từ đầu tháng 12/2018.

Theo giới chuyên gia phân tích ngành thép, hoạt động dự trữ thép trở lại sau 

khoảng thời gian nghỉ Tết Nguyên đán cũng là nguyên nhân khiến giá thép tăng 

mạnh trong ngày thứ Hai.

    TRUNG QUỐC
Các quy định cắt giảm sản lượng có thể kéo dài đến gần 
cuối năm 2018



 Tốc độ tăng trưởng sản lượng thép sản xuất tại Trung Quốc sẽ chậm lại trong 

năm 2018 khi nhiều nhà máy thép không đạt tiêu chuẩn phải đóng cửa hoặc 

giảm năng suất chịu tác động từ chính sách bảo vệ môi trường. Nhà sản xuất 

kim loại lớn nhất thế giới này được dự báo chỉ tăng sản lượng khoảng 0,6% 

trong năm nay theo khảo sát của các chuyên gia.

Thép được xem như là một thước đo cơ bản đối với các hoạt động kinh tế của 

một quốc gia vì nó được sử dụng rộng rãi trong việc sản xuất, xây dựng và chế 

tạo. Một sự biến động mạnh về giá sẽ gây ra nhiều hậu quả to lớn cho nền kinh 

tế. Tuy nhiên đối với các nhà sản xuất thép, sự suy giảm sản lượng của Trung 

Quốc lại mang đến nhiều tín hiệu tích cực. Sự gia tăng đột biến của nguồn 

cung thép giá rẻ từ Trung Quốc chiếm khoảng 1,7 tỷ tấn trong tổng sản lượng 

toàn cầu là tác nhân gây ra sự sụp đổ của thị trường cách đây 2 năm do dư thừa 

nguồn cung. Và giờ đây các nhà sản xuất hy vọng cung cầu trên thị trường sẽ 

cân bằng hơn khi sản lượng tại Trung Quốc tăng trưởng chậm lại.

     TRUNG QUỐC Dự báo sản lượng sản xuất thép của Trung Quốc giảm mạnh 
trong năm 2018



   Mặc dù vậy, theo ước tính bình quân của các nhà phân tích, sản lượng toàn 

cầu sẽ tăng khoảng 2,1% so với mức tăng 5, 4% trong giai đoạn từ tháng 1 đến 

11 năm ngoái. 

Tại Mỹ: Việc Tổng thống Trump cam kết gia tăng hoạt động đầu tư xây dựng 

cơ sở hạ tầng của nước Mỹ cùng với tác động của lệnh hạn chế nhập khẩu đối 

với sản phẩm thép đối với các quốc gia thuộc nhóm các nước xuất khẩu thép 

chính vào thị trường Mỹ là yếu tố hỗ trợ cho đà tăng trưởng dự báo vào khoảng 

3,3% trong năm nay của nước này. Các nhà sản xuất thép tại Mỹ còn được 

hưởng lợi trong cuộc cạnh tranh với các nhà cung cấp bên ngoài một phần còn 

nhờ vào một đồng USD yếu và thị trường bất động sản tăng trưởng mạnh mẽ.

Tại châu Âu: Các nhà sản xuất thép dự kiến sẽ gia tăng sản lượng thêm 2,4% 

do sự hồi phục kinh tế toàn cầu và hàng rào thuế quan để hỗ trợ doanh nghiệp 

trong liên minh. 

    TRUNG QUỐC
Dự báo sản lượng sản xuất thép của Trung Quốc giảm mạnh 
trong năm 2018



    TRUNG QUỐC Tình hình cung cầu thép của Trung Quốc trong năm 2017



Nhu cầu thép trong nước sẽ tăng mạnh khi Chính phủ và Quốc hội Mỹ thông 

qua gói đầu tư cơ sở hạ tầng có chi phí khoảng 1,7 nghìn tỷ USD. Ngân sách liên 

bang sẽ được bơm cho các dự án mở rộng đường xá, đường sắt, đường ống... 

Đặc biệt, Chính phủ Tổng thống Trump sẽ đề ra nguyên tắc ưu tiên mua hàng 

trong nước ‘‘Buy American’’ đối với sắt và thép sản xuất bởi các doanh nghiệp 

Mỹ và điều này có thể được Quốc hội dễ dàng thông qua dưới tác động của 

các cuộc vận động hành lang từ Hiệp hội Thép Mỹ. Tuy nhiên điều này cũng có 

thể đem đến rủi ro vi phạm các quy tắc của Tổ chức Thương mại Quốc tế khi 

không đảm bảo yếu tố cạnh tranh trên thị trường.

                    USA Ngành thép Mỹ sẽ được hưởng lợi từ chính sách mở rộng 
đầu tư cơ sở hạ tầng của Tổng thống Trump



Bộ Thương mại Mỹ đã công bố một báo cáo điều tra về tác động của thép 

nhập khẩu đối với an ninh quốc gia theo mục 232 của Đạo luật Thương mại mở 

rộng năm 1962 sửa đổi. Báo cáo đã viện dẫn các bằng chứng cho thấy sự gia 

tăng kim ngạch nhập khẩu thép vào Mỹ, nhà nhập khẩu thép lớn nhất thế giới 

đã làm ảnh hưởng đến năng lực của các nhà sản xuất thép trong nước trong 

các lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, xây dựng, sản xuất máy móc thiết bị...

Bộ Thương mại Mỹ đã viện dẫn:

+ Nhập khẩu thép ngày càng tăng từ các quốc gia như Brazil, Hàn Quốc, Nga, 

Trung Quốc, Nam Phi, Malaysia, Ấn Độ, Việt Nam, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Costa 

Rica) đã ảnh hưởng đến lợi nhuận và thị phần của các nhà sản xuất thép trong 

nước dẫn đến gia tăng thất nghiệp trong nước, suy yếu nền kinh tế và đe doạ 

đến anh ninh quốc gia. Những thiệt hại này là không thể khắc phục hay hạn 

chế được dựa trên các biện pháp bảo hộ mà Mỹ đang áp dụng hiện nay (hiện 

đang có 150 quy định đang áp dụng). Trong khi đó báo cáo không đề cập đến 

các quốc gia như Canada, Mexico, Nhật, Đức, Đài Loan, Hà Lan, Ý, Anh, UAE... 

có thể phần nào xuất phát từ yếu tố chính trị hoặc nước Mỹ không có sẵn các 

mặt hàng thay thế từ những nguồn này.

+ 50% nhu cầu tiêu thụ thép của nước Mỹ xuất phát từ các ngành phục vụ xây 

dựng cơ sở hạ tầng trọng yếu của đất nước và lĩnh vực an ninh quốc phòng.  

+ Công suất khai thác của các nhà máy thép tại Mỹ hiện đạt 72,3% và đáp ứng 

70% nhu cầu của nước này. Các nghiên cứu cho thấy để đảm bảo lợi nhuận và 

hoạt động ổn định của các nhà mày này thì công suất tối thiểu phải đạt 80% 

và khi đó lượng thép nhập khẩu hằng năm phải giảm từ mức 36 tấn xuống 22,7 

tấn (giảm 37%).

                    USA Bộ Thương mại Mỹ đề xuất áp thuế cao nhằm bảo hộ 
ngành công nghiệp thép trong nước



+ Để đạt được mục tiêu trên, một hệ thống hạn ngạch hoặc một mức thuế 

cao hơn sẽ được áp dụng cho các quốc gia kể trên để hỗ trợ cho các doanh 

nghiệp trong nước. Theo đó, một mức hạn ngạch nhập khẩu 63% so với mức 

nhập khẩu ghi nhận vào năm 2017 sẽ được áp dụng cho các nước xuất khẩu 

thép chính vào thị trường Mỹ. Cụ thể, năm 2018 hạn mức của Ấn Độ là 0,538 

triệu tấn (so với 0,854 triệu tấn năm 2017), Trung Quốc (0,5 triệu tấn từ 0,784 

triệu tấn), Brazil (2,95 triệu tấn từ 4,7 triệu tấn), Hàn Quốc (2,3 triệu tấn từ 3,7 

triệu tấn), Nga (1,97 triệu tấn từ 3,1 triệu tấn). Một biện pháp khác là áp dụng 

thêm mức thuế 24% lên thép nhập khẩu bên cạnh các hình thức thuế chống 

bán phá giá đang áp dụng.

Dự kiến Tổng thống Trump sẽ đưa ra lựa chọn cuối cùng vào giữa tháng 4 

tới. Tuy nhiên lựa chọn nào cũng đều đi kèm rủi ro khơi mào cuộc chiến tranh 

thương mại và các biện pháp đáp trả từ các nước có tên trong danh sách kể 

trên.



      VIỆT NAM Bộ Công thương sẽ đề nghị Chính phủ Mỹ cân nhắc kỹ lượng việc 
áp dụng các biện pháp hạn chế nhập khẩu thép từ Việt Nam

  Cục Phòng Vệ thương mại (Bộ Công Thương), ngày 16/2/2018, Bộ trưởng 

Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã ban hành công khai báo cáo đệ trình tổng thống 

xem xét, quyết định biện pháp áp dụng nhằm hạn chế nhập khẩu thép và nhôm 

theo Mục 232 Đạo luật Thương mại mở rộng năm 1962.

  Sau khi nhận được báo cáo của DOC, Tổng thống Hoa Kỳ sẽ xem xét và ban 

hành quyết định cuối cùng về áp dụng hoặc không áp dụng, mức độ áp dụng 

biện pháp hạn chế nhập khẩu đối với thép (trước ngày 11/4/2018)

  Theo thống kê của Bộ Thương mại Hoa Kỳ, Việt Nam đứng thứ 12 trong số 

20 nguồn thép nhập khẩu lớn nhất của Hoa Kỳ. Các quan chức Mỹ lo ngại rằng 

Trung Quốc đang xuất khẩu thép của họ vào Mỹ thông qua Việt Nam.



   Nhu cầu về các mặt hàng thép thành phẩm trong nước ước tính   đạt tăng 

trưởng đáng khích lệ là 10-15%/năm  trong năm 2018, nhờ làn sóng thị trường 

bất động sản năm 2017 đạt kết quả tích cực cũng như tiềm năng mảng xây 

dựng cơ sở hạ tầng hồi phục.

  Ngoài ra, các nhà sản xuất trong nước sẽ tiếp tục được hưởng lợi từ các biện 

pháp tự vệ đối với thép nhập khẩu do Chính phủ ban hành. Ngoài biện pháp tự 

vệ đối với thép dài nhập khẩu từ năm 2016 đến 2020, Chính phủ đã ban hành 

các biện pháp tự vệ và chống bán phá giá bổ sung đối với tôn mạ kẽm và mạ 

màu nhập khẩu. Mức thuế áp dụng chủ yếu nằm trong khoảng 19-38% từ quý 2 

năm 2017 đến 2020-2022, sẽ tiếp tục hỗ trợ các nhà sản xuất thép trong nước 

để đạt được mức tăng trưởng sản lượng tiêu thu bền vững vào năm 2018.

  Giá thép ở Việt Nam thường có xu hướng biến động cùng với giá thế giới. 

Ngoài ra, do các công ty trong nước nhập khẩu hầu hết nguyên liệu đầu vào 

như quặng sắt, than cốc, phế liệu, hay thép cán nóng từ nước ngoài, biến động 

mạnh giá thép thế giới và nguyên liệu thô có thể ảnh hưởng đến tỷ suất lợi 

nhuận của các nhà sản xuất thép Việt Nam trong ngắn hạn, đặc biệt là trong 

những giai đoạn giá đầu ra chưa theo kịp đà tăng giá đầu vào. Kỳ vọng giá thép 

trung bình năm 2018 sẽ tăng 5-10% so với năm ngoái cùng với giá thép và giá 

nguyên vật liệu thế giới

  Trong khi thép xây dựng và thép ống xuất khẩu chỉ chiếm khoảng 11% tổng 

sản lượng tiêu thụ, xuất khẩu thép tấm mạ kẽm chiếm 47% tổng sản lượng 

tiêu thụ trong 11 tháng đầu năm 2017. Do đó, sự thay đổi chính sách nhập khẩu 

thép của các thị trường nhập khẩu có thể tác động tiêu cực đến các công ty 

thép, đặc biệt là các nhà sản xuất thép mạ kẽm.

Ngân hàng Á Châu không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hoạt động kinh doanh nào phát sinh từ việc tham khảo hay sử dụng thông tin từ Bản tin này.

      VIỆT NAM
Nhu cầu thép thành phẩm có thể tăng 10 - 15% trong năm 2018 
theo dự báo của SSI


