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TIÊU ĐIỂM
 Giá thép, quặng sắt Trung Quốc giảm trong

bối cảnh lo lắng về thương mại Mỹ - Trung
(trang 1)
Ngày 02 tháng 8 năm 2018, giá thép, quặng sắt Trung Quốc giảm
 Ngành thép toàn cầu đang trong tình trạng

hỗn loạn

do Hoa Kỳ dự định áp thuế tăng lên mức 25% đối với 200 tỷ USD hàng
hóa nhập khẩu khẩu từ Trung Quốc, điều này gây lo ngại về việc leo

(trang 2)

thang tranh chấp thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Đại diện thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer cho biết Tổng

 Cơ quan Biên phòng Canada (CBSA) tiến

thống Donald Trump đã chỉ đạo nâng mức thuế dự kiến lên 25% (thay

hành điều tra chống bán phá giá đối với sản

vì 10% như công bố trước đó) do Trung Quốc từ chối đáp ứng nhu cầu

phẩm thép tấm chống ăn mòn được nhập

của Hoa Kỳ và áp mức thuế trả đũa lên hàng hóa của nước này.

khẩu từ Đài Loan—Trung Quốc, Trung
Quốc, Ấn Độ và Hàn Quốc
(trang 3)
 Sản lượng thép thô toàn cầu tháng 6 tăng

5.8% so với cùng kỳ năm ngoái

(trang 4)

Trung Quốc cho biết sẽ có hành động đáp trả nếu Hoa Kỳ có thêm
các bước tiến khiến căng thẳng thương mại leo thang hơn nữa, bao gồm
việc áp dụng thuế suất cao hơn.
Hợp đồng thanh cốt thép giao tháng 10 trên sàn giao dịch kỳ hạn
Thượng Hải giảm 1,2% xuống còn 4.136 NDT (607 USD)/tấn.

Giá quặng sắt nguyên liệu luyện thép cũng giảm mặc dù giá than
cốc đã ổn định sau lượng giảm ban đầu. Giá quặng sắt giao dịch nhiều

 Lo ngại lớn nhất của ngành công nghiệp

thép Nhật bản chính là việc gia tăng hàng

nhất tháng chín trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên giảm 0,9% xuống
còn 476 NDT/tấn và than cốc ổn định ở mức 1.192 NDT/tấn.

hóa xuất khẩu từ Trung Quốc .
(trang 4)
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Quặng sắt giao cho cảng Thanh Đảo của

Trung Quốc giảm 2,4% xuống 66,55 USD/tấn
vào ngày 01 tháng 8 năm 2018, theo Metal
Bulletin.
Sản lượng thép trung bình hàng ngày của
các thành viên thuộc Hiệp hội sắt thép Trung
Quốc đứng ở mức 1,96 triệu tấn từ ngày 11
đến 20 tháng 7, giảm 19.200 tấn so với 10
ngày đầu tháng 7

Nguồn: Reuters

Việc thực hiện mục 232 Đạo luật Thương mại mở rộng của chính quyền Mỹ đã tạo ra sự hỗn loạn đối với thị
trường thép trên toàn thế giới. Kể từ tháng 4/2017, khi cuộc điều tra được đưa ra thì giá thép đã tăng vọt. Theo báo
cáo của MEPS (Independent Steel Industry Analysts - Trang phân tích độc lập về ngành công nghiệp thép) giá của
sản phẩm thép điển hình như cuộn cán nóng, đã tăng 40%, ở Bắc Mỹ.
Hoa Kỳ còn đang cân nhắc thêm về các mức thuế đối với các loại hàng hóa có hàm lượng thép cao, bao gồm cả
ô tô và các phụ tùng thay thế đi kèm. Các hàng hóa thành phẩm khác cũng đang được xem xét.
Các đối tác thương mại của Hoa Kỳ đã ra thông báo sẽ có những hành động trả đũa đối với Hoa Kỳ. Hơn nữa,
nhiều quốc gia cũng đang xem xét việc hạn chế nhập khẩu vì mối lo ngại chuyển hướng của dòng chảy thương mại.
Các biện pháp bảo hộ, bắt đầu từ vấn đề nhập khẩu thép vào Mỹ, có thể lây lan trên toàn thế giới và ảnh hưởng đến
một loạt các hàng hóa sản xuất.
Nguồn: World steel news
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Cơ quan dịch vụ Biên giới Canada (CBSA) tiến hành điều tra chống bán phá giá
đối với sản phẩm thép tấm chống ăn mòn được nhập khẩu từ Đài Loan – Trung
Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ và Hàn Quốc

Cơ quan Biên phòng Canada (CBSA) tiến hành điều tra chống bán phá giá đối
với sản phẩm thép tấm chống ăn mòn được nhập khẩu từ Đài Loan – Trung
Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ và Hàn Quốc
Cơ quan Biên phòng Canada (CBSA) thông báo ngày 26 tháng 7 năm 2018 rằng Cơ quan này đang tiến hành
điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm thép tấm chống ăn mòn được nhập khẩu từ Đài Loan – Trung Quốc,
Trung Quốc, Ấn Độ và Hàn Quốc
Nguyên đơn trong vụ việc lần này là công ty ArcelorMittal Dofasco G.P, cùng với sự ủng hộ của tập đoàn sản
xuất thép lớn Stelco của Canada. Trong đơn kiện của công ty ArcelorMittal gửi lên đã khẳng định ngành công
nghiệp của Canada đang đối mặt với những vấn đề như: một lượng lớn hàng hóa bị bán phá giá, doanh số giảm,
giảm việc làm và đe dọa đến vấn đề tiếp tục rót vốn đầu tư.
Tính đến hiện nay, có 101 biện pháp nhập khẩu đặc biệt đang vẫn có hiệu lực, bao gồm rất nhiều loại hàng
hóa, từ thép đến đường tinh luyện. Các biện pháp này giúp bảo vệ nền kinh tế Canada và các việc làm ở Canada.
Sản phẩm được đề cập trong đơn kiện là sản phẩm thép cán cuộn chống ăn mòn của thép carbon (bao gồm các
sản phẩm hợp kim).
Cơ quan Biên phòng Canada và Tòa thương mại quốc tế Canada đều nắm giữ những vai trò rất quan trọng
trong cuộc điều tra. CITT sẽ khởi xướng một cuộc điều tra sơ bộ để xác định hàng nhập khẩu có gây hại cho các
nhà sản xuất Canada hay không và sẽ ra quyết định trước ngày 24 tháng 9 năm 2018 hay không.

Đồng thời, CBSA sẽ điều tra xem các sản phẩm trong cuộc điều tra có được bán ở những mức giá không công
bằng hay không và sẽ ra quyết định sơ bộ vào ngầy 24 tháng 10 năm 2018.
Trong năm 2017, ngành công nghiệp thép Canada đã đóng góp 4,2 tỷ USD vào tổng sản phẩm quốc nội
(GDP) . Ngành công nghiệp nhôm của Canada đóng góp 4,7 tỷ đô la vào GDP. Những ngành công nghiệp này là
những nhà cung cấp quan trọng cho ngành công nghiệp sản xuất, năng lượng, ô tô và xây dựng của Canada.
Nguồn: Canada.ca
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Do sự căng thẳng thương mại giữa hai
nước Trung Quốc và Hoa Kỳ nên tất yếu sẽ
làm giảm nhu cầu hàng hóa nội địa của Trung
Quốc, dẫn đến việc chuyển hướng xuất khẩu
ra nước ngoài nhiều hơn điều này gây nên nỗi

lo lớn của Nhật Bản là sự thâm nhập thép của
Trung Quốc vào nước mình tăng lên đột biến.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ
sáu cho biết ông sẵn sàng áp thuế quan đối với
tất cả hàng hóa nhập khẩu có giá trị 500 tỷ
USD từ Trung Quốc, đe dọa leo thang xung
đột chính sách thương mại, sẽ làm ảnh hưởng
xấu đến thị trường tài chính.
Nguồn: Reuters

Theo báo cáo của Hiệp hội thép toàn cầu, sản lượng thép thô toàn cầu trong tháng 6 tăng 5.8% so với sản
lượng tháng 6 năm 2017.
Sản lượng của 64 quốc gia báo cáo cho Hiệp hội lên đến 151,4 triệu tấn (MT) trong tháng Sáu. Tính trong 6
tháng đầu năm, sản lượng toàn cầu (881,5 triệu tấn) tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2017.
Sản lượng thép thô của Trung Quốc trong tháng 6/2018 tăng 7.5% lên đến 80,2 triệu tấn. Trong khi đó, Nhật

Bản sản xuất 8,8 triệu tấn thép thô trong tháng 6, đánh dấu mức tăng đột biến 4.2%. Ấn Độ tăng 7.4% lên mức 8,7
triệu tấn thép thô được sản xuất trong tháng 6/2018. Sản lượng thép thô của Hàn Quốc tăng 3.2% lên mức 6,1 triệu
tấn.
Liên minh châu âu, Italy sản xuất thép thô ở mức 2,1 triệu tấn, tăng 1.5%. Tuy nhiên, Pháp đã giảm sản
lượng sản xuất thép thô 4.4% ở mức 1,3 triệu tấn so với sản lượng trong tháng 5.
Hoa Kỳ đã sản xuất 6,8 triệu tấn, tăng 0.8% so với sản lượng tháng 6 năm 2017.
Trong khi đó, sáu tháng đầu năm, sản lượng của Châu Á đã tăng 5.2% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng
của Châu Âu đã tăng 1.6%, trong khi sản lượng ở khu Bắc Mỹ đã tăng 2.4%. Thêm vào đó, Khối các quốc gia độc
lập (CIS) đã tăng 2.8%.
Nhu cầu thép toàn cầu vẫn tăng một cách đều đặn từ mức 69.4% ( tính từ tháng 12/2017) đến 78.5% (tính
đến tháng 6/2018) .
Nguồn: Metal miner
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