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 Bộ Thương mại Hoa Kỳ ban hành quyết

định cuối cùng về vụ việc chống bán phá
giá đối với phụ kiện áp lực bằng thép
(Forged Steel Fittings) được nhập khẩu từ
Đài loan – Trung Quốc.
(trang 1)

Bộ Thương mại Hoa Kỳ ban hành quyết định cuối cùng
về vụ việc chống bán phá giá đối với phụ kiện thép đã
rèn (Forged Steel Fittings) được nhập khẩu từ Đài loan
– Trung Quốc.
Ngày 24 tháng 7 năm 2018, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã thông báo
về quyết định cuối cùng về vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với
phụ kiện áp lực được nhập khẩu từ Đài Loan – Trung Quốc.

 Thuế thép của tổng thống Trump đã đẩy

chi phí của việc khoan dầu tăng lên một
cách "đáng kể”
(trang 2)

Bộ Thương mại khẳng định các nhà xuất khẩu mặt hàng này từ Đài
Loan – Trung Quốc đã bán sản phẩm này ở Hoa Kỳ với mức giá thấp
hơn giá trị thông thường 116.17%.
Theo như kết luận của quyết định được đưa ra, Bộ Thương mại sẽ
hướng dẫn Cục Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ tiếp tục thu tiền ký quĩ
từ những nhà nhập khẩu phụ kiện thép đã rèn từ Đài Loan – Trung Quốc
dựa trên tỷ lệ cuối cùng này.

 Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu đồng ý

thương lượng để giải quyết về vấn đề thuế
quan của Hoa Kỳ với các sản phẩm thép và
nhôm nhập khẩu.
(trang 4)

Năm 2017, lượng nhập khẩu sản phẩm này từ Đài Loan – Trung

quốc đạt xấp xỉ 18,9 triệu USD.
Nguyên đơn trong vụ việc lần này gồm: Công ty Bonney Forge
(Mount Union, PA) và Liên minh Sắt thép, giấy, lâm sản, cao su, máy
móc, năng lượng, ngành công nghiệp và Liên đoàn quốc tế công nhân
dịch vụ (Pittsburgh, PA).
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Ủy ban thương mại quốc tế Hoa Kỳ (ITC) dự kiến sẽ ban hành quyết định cuối cùng vào ngày 6 tháng 9 năm
2018. Nếu ITC đưa ra quyết định cuối cùng có thiệt hại, Bộ Thương mại sẽ ra quyết định áp thuế chống bán phá
giá đối với phụ kiện thép đã rèn từ Đài Loan – Trung Quốc. Nếu ITC không thấy có thiệt hại, cuộc điều tra sẽ
chấm dứt và không có lệnh nào được đưa ra.
Những công ty nước ngoài bán giá sản phẩm của họ vào thị trường Hoa Kỳ với mức thấp hơn chi phí sản
phẩm hoặc dưới giá bán sản phẩm ở thị trường nội địa sẽ bị áp thuế chống bán phá giá.
Nguồn: DOC

Thuế thép của tổng thống Trump đã đẩy chi phí của việc khoan dầu tăng lên
một cách "đáng kể”
Công ty ConocoPhilips cho biết hôm thứ năm (26/7/2018) cho biết: “Các mức thuế đối với sản phẩm thép do
chính quyền dưới quyền tổng thống Trump áp dụng đang đẩy chi phí của việc khoan dầu tăng lên “đáng kể”.
Công ty ConocoPhillips là một công ty năng lượng quốc tế có trụ sở chính tại Houston, Texas, Hoa Kỳ. Công
ty có văn phòng ở khắp nơi trên thế giới. Được thành lập do sự sáp nhập của 2 công ty Conoco Inc và công ty dầu

khí Phillips ngày 30 tháng 8 năm 2002, công ty ConoPhilips là một trong sáu công ty dầu khí lớn trên thế giới.
ConocoPhillips từng là một trong những nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam trong lĩnh vực dầu khí.
Tuy nhiên vào đầu năm 2012, ConocoPhillips đã bán toàn bộ khối tài sản trị giá 1,29 tỉ dollar Mỹ cho Perenco, một
công ty dầu khí có trụ sở tại Paris, sau 15 năm kinh doanh không mấy hiệu quả.
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Theo trang thông tin chính thức của hãng, năm 2011, ConocoPhillips đạt sản lượng khoảng 20.000 thùng dầu

mỗi ngày tại Việt Nam. Sản lượng hàng ngày trên toàn cầu của hãng là 1,62 triệu thùng.
Toàn bộ số tài sản tại Việt Nam được ConocoPhillips chuyển nhượng cho Perenco bao gồm cổ phần của 2 lô
15-1, 15-2 thuộc mỏ Cửu Long và 16,3% cổ phần của đường ống Nam Côn Sơn dài 393 km dẫn khí từ mỏ này về
Vũng Tàu
Sau khi bị thuế thép của tổng thống Trump có hiệu lực, giá ống thép năng lượng, ống nối các khớp và các
thiết bị khác đã tăng 26% kể từ đầu năm nay. Công ty Conoco đã chi khoảng 300 triệu đô la Mỹ cho việc mua các
thiết bị nêu trên sau khi bị ảnh hưởng bởi thuế quan áp lên thép.
Nguồn: Bloomberg
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Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu đồng ý thương lượng để giải quyết về vấn
đề thuế quan của Hoa Kỳ với các sản phẩm thép và nhôm nhập khẩu
Ngày 25 tháng 7 năm 2018, Tổng thống Donald Trump và các nhà lãnh đạo châu Âu đã lùi lại một bước
trước bờ vực của cuộc chiến tranh thương mại trong việc đánh thuế lên ôtô nhập khẩu và đã đồng ý ngồi lại thương
lượng với nhau để giải quyết các vấn đề liên quan đến thép và để phá bỏ rào các cản thương mại giữa Hoa Kỳ và
Liên minh châu Âu. Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu đồng ý tạm hoãn những biểu thuế mới, đề nghị Hoa Kỳ tạm
hoãn kế hoạch đánh thuế lên ô tô nhập khẩu từ Châu Âu – đây sẽ là một động thái đánh dấu một nấc thang lớn mới
trong tinh hình căng thẳng thương mại giữa các bên như hiện nay.
Ngoài các vấn đề liên quan đến việc EU đồng ý mua nhiều đậu tương và khí tự nhiên hóa lỏng của Hoa Kỳ,
các vấn đề khác cũng được đề cập đến như: Hoa Kỳ sẽ tạm không tăng thuế đánh lên xe con nhập khẩu từ Châu
Âu vào Hoa Kỳ. Và đặc biệt Hoa Kỳ sẽ đàm phán để giải quyết vấn đề tăng mức thuế áp lên thép và nhôm được
nhập khẩu từ Châu Âu.
Nguồn: abc.com
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