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Bộ Công Thương ban hành Quyết định tiến hành rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp chống bán
phá giá đối với mặt hàng thép không gỉ cán nguội nhập khẩu vào Việt Nam
(mã số vụ việc ER01.AD01)
Ngày 05 tháng 9 năm 2014, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số
7896/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số
mặt hàng thép không gỉ cán nguội có mã HS: 7219.32.00; 7219.33.00;
7219.34.00; 7219.35.00; 7219.90.00; 7220.20.10; 7220.20.90; 7220.90.10;
7220.90.90 nhập khẩu vào Việt Nam có xuất xứ từ các nước/vùng lãnh thổ:
Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa In-đô-nê-si-a, Ma-lay-si-a và
Vùng lãnh thổ Đài Loan. Thời hạn áp dụng biện pháp là 05 năm kể từ ngày
Quyết định 7896/QĐ-BCT có hiệu lực.
Căn cứ khoản 2 Điều 62 Nghị định 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01
năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý
ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại, ngày 28 tháng 8 năm
2018, Bộ Công Thương đã thông báo công khai trên trang thông tin điện tử
của Bộ và Cục Phòng vệ thương mại (Cơ quan điều tra) về việc chính thức
tiếp nhận hồ sơ yêu cầu rà soát cuối kỳ của vụ việc từ nhà sản xuất trong
nước đại diện cho ngành sản xuất trong nước.
Ngày 12 tháng 9 năm 2018, Cơ quan điều tra nhận được hồ sơ yêu cầu
rà soát đối với vụ việc nêu trên. Bên yêu cầu là đại diện của ngành sản xuất
trong nước, bao gồm công ty TNHH POSCO VST và công ty cổ phần Inox
Hòa Bình.
Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 82 Luật Quản lý ngoại thương và
Điều 11 của Hiệp định chống bán phá giá của WTO, ngày 02 tháng 10 năm
2018 (01 năm trước khi kết thúc thời hạn áp dụng biện pháp chống bán phá
giá), Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành quyết định số 3551/QĐ-BCT về
việc tiến hành rà soát cuối kỳ đối với vụ việc.
Chi tiết về nội dung, trình tự, thủ tục và thời hạn điều tra rà soát vui lòng
xem Quyết định và Thông báo gửi kèm.
TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ CẢNH BÁO - CỤC PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI

Thông tin liên hệ:
Phòng Điều tra vụ kiện phòng vệ thương mại của doanh nghiệp trong
nước
Cục Phòng vệ thương mại – Bộ Công Thương
Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: +84 24) 73037898, máy lẻ: 112 (chị Vũ Quỳnh Giao), máy lẻ:
113 (anh Phùng Gia Đức)
Email: giaovq@moit.gov.vn; ducpg@moit.gov.vn;

Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại
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Bộ Kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ thông báo áo dụng biện pháp tự vệ tạm thời đối với
sản phẩm thép
Ngày 20 tháng 9 năm 2018, Bộ Kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ đã đăng công báo số 2018/7 về việc quyết định áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời đối với sản phẩm thép (mã HS:
7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7213, 7214, 7215, 7216, 7217, 7219, 7220, 7225, 7226, 7227, 7228, 7302, 7303, 7304, 7305 và 7306) nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ (hiện nay
WTO chưa thông báo nội dung này).
Theo đó, biện pháp tự vệ tạm thời sẽ được áp dụng theo hình thức hạn ngạch thuế quan với mức hạn ngạch (xem file đính kèm); mức thuế nhập khẩu bổ sung
ngoài hạn ngạch là 25%.
Thời hạn áp dụng biện pháp là 200 ngày kể từ ngày công bố. Biện pháp thuế tự vệ tạm thời này được miễn áp dụng cho các nước đang phát triển và thỏa mãn các điều
kiện theo quy định của Hiệp định Tự vệ.
Trước đó, ngày 27 tháng 4 năm 2018, Bộ Kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ đã khởi xướng điều tra áp dụng biện pháp tự vệ với sản phẩm nêu trên.
-

Thời kỳ điều tra để xem xét lượng tăng nhập khẩu, thiệt hại: giai đoạn từ 2013 – 2017.

-

Cáo buộc của Cơ quan điều tra:

Cơ quan điều tra cho rằng trong giai đoạn 2013 – 2017, lượng thép nhập khẩu đã gia tăng đáng kể, đặc biệt tăng mạnh vào giữa thời kỳ điều tra (năm 2015), cụ thể,
tổng lượng thép nhập khẩu đã tăng từ -4,7% năm 2013-2014 lên 24,7% năm 2015. Hơn nữa, giá trị nhập khẩu và giá nhập khẩu sụt giảm trong thời kỳ 2013-2016. Do vậy,
Bộ Kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ khởi xướng điều tra vụ việc nhằm xác định liệu thép nhập khẩu có gây ra hoặc đe doạ gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất nội địa Thổ
Nhĩ Kỳ hay không.
Đây là cuộc điều tra do Bộ Kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ tự khởi xướng (ex-officio), xuất phát từ những lo ngại do Hoa Kỳ áp thuế nhập khẩu với thép và nhôm theo Mục
232, Liên minh Châu Âu (EU) khởi xướng điều tra tự vệ và xu hướng gia tăng áp dụng biện pháp bảo hộ đối với sản phẩm thép trên toàn cầu.

Tải thông báo (bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ) và hạn ngạch tại đây.
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
Phòng Xử lý phòng vệ thương mại nước ngoài – Cục Phòng vệ thương mại
Địa chỉ: 25 Ngô Quyền - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Điện thoại: (024)73037898
Fax: (024)222.05003
Email: thuyngth@moit.gov.vn
Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại
TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ CẢNH BÁO - CỤC PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI
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Bộ Thương mại Hoa Kỳ thông báo kết luận sơ bộ cuộc điều tra chống bán phá giá đối với sản
phẩm bao và túi đóng hàng được dệt từ Polyetylen hoặc dải Polypropylen, nhựa, gai hoặc các vật
liệu tương tự nhập khẩu từ Việt Nam
Ngày 04 tháng 10 năm 2018, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã ban hành
kết luận sơ bộ trong vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm
bao và túi đóng hàng được dệt từ Polyetylen hoặc dải Polypropylen, nhựa,
gai hoặc các vật liệu tương tự nhập khẩu từ Việt Nam.

-

Nguyên đơn: Tập đoàn Polytex Fibers và Công ty TNHH ProAmpac.

Lịch trình tiếp theo của vụ việc:

- Bộ Thương mại Hoa Kỳ dự kiến sẽ ban hành quyết định cuối cùng về
chống bán phá giá vào ngày 17 tháng 12 năm 2018.

Theo đó, DOC sơ bộ xác định biên độ bán phá giá đối với sản phẩm bị
- Ủy ban thương mại quốc tế Hoa Kỳ (ICT) sẽ han bành kết luận về thiệt
điều tra nhập khẩu từ Việt Nam là từ 161,16% - 292,61%. Căn cứ theo mức
biên độ phá giá sơ bộ này, DOC sẽ hướng dẫn cơ quan Hải quan và Bảo vệ hại đối với ngành sản xuất trong nước vào ngày 31 tháng 01 năm 2019.
biên giới Hoa Kỳ thu tiền đặt cọc với mức tương ứng với mức biên độ nêu
Nếu cả Bộ Thương mại Hoa Kỳ và Ủy ban Thương mại quốc tế Hoa Kỳ ra
trên đối với các lô hàng nhập khẩu từ Việt Nam.
quyết định cuối cùng khẳng định tồn tại bán phá giá gây thiệt hại đáng kể
Sau khi ban hành kết luận sơ bộ, DOC có thể sẽ tiến hành thẩm tra các cho ngành sản xuất nội địa của Hoa Kỳ, DOC sẽ ban hành lệnh áp thuế
doanh nghiệp có liên quan của Việt Nam xác minh các thông tin trong các chống bán phá giá. Nếu DOC hoặc ITC ra quyết định cuối cùng phủ định,
bản trả lời đã cung cấp. Ngoài ra, DOC cũng thông báo tạo điều kiện cho các cuộc điều tra sẽ chấm dứt mà không có lệnh áp thuế.
bên liên quan có ý kiến đối với bản kết luận sơ bộ này (bao gồm cả cách tính
toán, xác định biên độ bán phá giá).

Thông báo của DOC về kết luận sơ bộ chi tiết tại đây.
Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại tổng hợp

Sau khi có đầy đủ các thông tin, DOC dự kiến sẽ ban hành kết luận cuối
cùng vào tháng 12 năm 2018.
Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị các doanh nghiệp xuất khẩu liên
quan của Việt Nam tiếp tục hợp tác đầy đủ với DOC trong các giai đoạn tiếp
theo sau của vụ việc để tránh các kết luận bất lợi sau này.
Một số thông tin về vụ việc:
Sản phẩm bị điều tra: bao và túi đóng hàng được dệt từ polyetylen
hoặc dải polypropylen, nhựa, gai hoặc các vật liệu tương tự (laminated woven sacks – gọi tắt là LWS) nhập khẩu từ Việt Nam, có mã HS
6305.33.0040,
3923.21.0080,
3923.21.0095,
and
3923.29.0000,
3917.39.0050, 3921.90.1100, 3921.90.1500, and 5903.90.2500.
TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ CẢNH BÁO - CỤC PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI
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Trung Quốc giảm thuế nhập khẩu một
số mặt hàng từ ngày 01 tháng 11 năm
2018 từ 11,5% xuống còn 8,4%

Tin Thế Giới
Bộ Tài chính Trung Quốc cho biết từ ngày 01 tháng 11 năm 2018, Trung
Quốc sẽ giảm thuế đối với một số mặt hàng nhập khẩu, trong đó có cả thép
từ mức 11,5% xuống còn 8,4%.
Sự cắt giảm thuế lần này là một phần trong sự nỗ lực nhằm tăng nhập
khẩu năm 2018 của Trung Quốc và đặc biệt đối với một số mặt hàng như:
máy móc, thiết bị điện và các sản phẩm dệt may nhập khẩu.

Thông báo của Bộ Tài chính được công khai rộng rãi trước khi Trung
Quốc bước vào đợt nghỉ quốc khánh kéo dài một tuần từ thứ 2 đến thứ 7
tuần này (1-07/10/2018)
Việc cắt giảm lần này được chia thành 4 nhóm:
Nhóm 1: gồm 677 sản phẩm bao gồm: dệt may, vật liệu xây dựng (bao
gồm cả cửa sổ, cửa chính nhôm và khung cửa đi kèm), các sản phẩm kim
loại và thép, sẽ chịu mức thuế thấp hơn từ 11,5% xuống còn 8,4%.
Nhóm 2: bao gồm 386 sản phẩm, là thiết bị điện và cơ khí, sẽ chịu mức
thuế thấp hơn từ 12,2% xuống còn 8,8%.
Nhóm 3: gồm 390 sản phẩm, là các sản phẩm giấy và gỗ, khoáng sản và
đá quý, sẽ chịu mức thuế thấp hơn từ 6,6% xuống còn 5,4%.
Nhóm 4: bao gồm 122 sản phẩm có liên quan đến việc thuận lợi hóa
thương mại, sẽ chịu mức thuế 8,5% thay vì 12,3%.
Tóm lại, mức thuế mới lần này sẽ có hiệu lực từ 01/11 và áp dụng đối với
1.585 sản phẩm, mức thuế trung bình giảm từ 10,5% xuống còn 7,8%.
Bên cạnh việc giảm thuế vào đầu năm nay, mức thuế nói chung của
Trung Quốc giảm từ mức 9,8% năm 2017 xuống mức 7,5% năm 2018.
Việc giảm thuế có lợi cho việc thúc đẩy cho việc phát triển cân đối của
thương mại nước ngoài và xúc tiến việc mở cửa với thị trường các nước.
Nguồn: spglobal

TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ CẢNH BÁO - CỤC PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI
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Ngày 02 tháng 10 năm 2018, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã thông báo kết luận cuối cùng trong vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm phụ
kiện thép đã rèn được nhập khẩu từ Trung Quốc và Ý và cuộc điều tra chống trợ cấp đối với sản phẩm này nhập khẩu từ Trung Quốc.
Theo kết luận cuối cùng này, các nhà xuất khẩu của Trung Quốc và Ý phải chịu mức thuế chống bán phá giá từ 8,00%-142,72% đối với các nhà xuất
khẩu của Trung Quốc, và 49,43%-80,20% đối với các nhà xuất khẩu của Ý. Các nhà xuất khẩu của Trung Quốc phải chịu thuế chống trợ cấp là 13,41% đối
với vụ việc điều tra chống trợ cấp đối với sản phẩm phụ kiện thép đã rèn được nhập khẩu từ Trung Quốc.
Lịch trình dự kiến tiếp theo:
Ủy ban thương mại Hoa Kỳ dự kiến sẽ ra quyết định về thiệt hại cuối cùng vào ngày 15 tháng 11 năm 2018 trong cả hai vụ việc điều tra chống bán phá
giá sản phẩm nêu trên từ Trung Quốc và Ý, và vụ việc điều tra chống trợ cấp sản phẩm nêu trên từ Trung Quốc.

Thông tin về kết luận cuối cùng xem chi tiết tại đây.
Nguồn: DOC
TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ CẢNH BÁO - CỤC PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI
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Tình hình nhập khẩu thép của Canada, Hoa Kỳ và Thái Lan
Canada


Là nhà nhập khẩu lớn thứ 6 trên toàn thế giới: 4,6 triệu tấn (6 tháng đầu năm 2018)



Tăng trưởng 97% lượng nhập khẩu thép kể từ năm 2009



Ba nước xuất khẩu thép lớn nhất sang Canada là Hoa Kỳ, Trung Quốc và Thổ Nhĩ kỳ.



Các nhà sản xuất thép lớn nhất là: ArcelorMittal, Essar Steel Algoma.



54 biện pháp phòng vệ thương mại áp dụng đối với hàng nhập khẩu thép vào Canada.



6 tháng đầu năm, khối lượng nhập khẩu thép tăng 13% so với cùng kỳ năm 2017, trong khi giá trị nhập khẩu tăng 18% so với cùng kỳ năm 2017

Khối lượng, giá trị nhập khẩu và sản phẩm
Trong năm 2017, khối lượng thép nhập khẩu
của Canada tăng 13% so với năm 2016. 6 tháng
đầu năm 2018, tổng lượng nhập khẩu là 4,6 triệu
tấn (cùng kỳ năm 2017 con số này là 4,4 triệu
tấn).
Các sản phẩm thép cán phẳng chiếm 36%
lượng thép xuât khẩu tính trong 6 tháng đầu
năm 2018, các sản phẩm thép dài chiếm 30%
(tương đương 1,4 triệu tấn), tiếp sau là các sản
phẩm ống thép chiếm 20% (tương đương 932
nghìn tấn), thép bán thành phẩm chiếm 8%
(tương đương 376 nghìn tấn), các sản phẩm

thép không gỉ chiếm 5% (tương đương 227
nghìn tấn).
TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ CẢNH BÁO - CỤC PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI

8

BẢN TIN PVTM Số 17

Tin Thế Giới

Các nguồn nhập khẩu thép của
Canada
10 nước nhập khẩu nhiều thép vào
Canada: chiếm 86% tổng lượng nhập
khẩu thép nhập khẩu vào Canada (tương
đương 4 triệu tấn), trong đó Hoa Kỳ
chiếm thị phần lớn nhất: 54% (tương
đương 2,5 triệu tấn), sau đó là đến Trung
Quốc chiếm 7%, Thổ Nhĩ Kỳ chiếm 5%,
Hàn Quốc chiếm 4%, Brazil chiếm 4%,
Mexico chiếm 3%.
Hoa Kỳ là nguồn cung hàng đầu mặt
hàng thép xuất khẩu đối với Canada
trong hơn 20 năm qua.

Xu hướng trong nhập khẩu thép từ những nguồn cung ngoài nước
hàng đầu của Canada
(tính 6 tháng đầu năm 2018 so với cùng kỳ năm 2017)
So giữa thời kỳ 6 tháng đầu năm 2018 với cùng kỳ năm 2017, thấy rằng
lượng nhập khẩu thép từ Brazil vào Canada có mức tăng nhiều nhất, tăng gần

340%, theo sau là Thổ Nhĩ kỳ (tăng 189%), Ấn Độ (tăng 177%), Mexico (tăng
51%), Đức (tăng 50%), Hàn Quốc (tăng 18%), và Hoa Kỳ (tăng 1%). Trong khi
đó, ba nước Trung Quốc, Đài Loan – Trung Quốc và Nhật Bản là ba nước có
lượng nhập khẩu thép vào Canada trong thời kỳ so sánh bị giảm lần lượt là:
7%, 3% và 2%.
Về mặt giá trị, giá trị nhập khẩu từ tất cả các nước nhập khẩu thép vào Canada hàng đầu đều tăng. Trong đó, Brazil tăng nhiều nhất, lên đến 333%, tiếp
sau là Ấn Độ (tăng 167%), Thổ Nhĩ Kỳ (tăng 106%), Đức (tăng 65%), Mexico
(tăng 36%), Hàn Quốc (tăng 32%) và Đài Loan – Trung Quốc (tăng 13%).
TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ CẢNH BÁO - CỤC PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI
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BẢN TIN PVTM Số 17

Tin Thế Giới

Theo sản phẩm các mặt hàng thép
Canada là nước nhập đa dạng các loại sản phẩm thép,
trong đó Hoa Kỳ là nước luôn đứng ở vị trí hàng đầu trong
việc xuất khẩu 4/5 loại sản phẩm thép vào Canada. Hoa Kỳ
là nguồn cung lớn nhất các loại mặt hàng thép xuất khẩu
sang Canada gồm: thép cán phẳng, thép dài, ống thép và
các sản phẩm thép không gỉ. Đối với mặt hàng thép cán
phẳng, Hoa Kỳ xuất khẩu khoảng 1,2 triệu tấn trong 6 tháng
đầu năm 2018. Bên cạnh đó, mặt hàng thép dài: Hoa Kỳ
xuất khoảng 778 nghìn tấn; lượng mặt hàng ống thép Hoa
Kỳ xuất sang Canada khoảng 360 nghìn tấn, mặt hàng thép
không gỉ Hoa Kỳ xuất sang Canada khoảng 145 nghìn tấn.
Brazil cung cấp các sản phẩm thép nhiều nhất sang
Canada là thép bán thành phẩm, khoảng 159 nghìn tấn,
trong khi mặt hàng này Hoa Kỳ xuất sang Canada khoảng
52 nghìn tấn.

TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ CẢNH BÁO - CỤC PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI
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BẢN TIN PVTM Số 17

Các biện pháp phòng vệ thương mại đối với thép nhập khẩu
vào Canada
(dữ liệu tính đến hết năm 2017)
Tính đến hết năm 2017, Canada đã áp dụng biện pháp chống bán
phá giá với các nước như: Việt nam, Arab, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ, Thái
Lan, Đài Loan—Trung Quốc, Tây Ba Nha, Hàn Quốc,...còn riêng với
biện pháp chống trợ cấp Canada đã áp dụng với hàng nhập khẩu đến
từ Trung Quốc với 6 vụ việc chống trợ cấp.

Tin Thế Giới

Hoa Kỳ


Là nhà nhập khẩu thép lớn nhất thế giới: lượng nhập khẩu khoảng 16,2 triệu tấn
(tính 6 tháng đầu năm 2018)



Lượng nhập khẩu thép tăng 192% từ năm 2009.



Lượng nhập khẩu thép giảm 9% trong khi giá trị nhập khẩu tăng 8% (tính 6 tháng
đầu năm 2018 so với cùng kỳ năm 2017)



3 nước xuất khẩu thép lớn nhất vào Hoa Kỳ là: Canada, Brazil và Mexico.



Các nhà sản xuất thép lớn nhất của Hoa Kỳ là: Nucor, ArcelorMittal USA và US
Steel.



Có 167 các biện pháp phòng vệ thương mại được áp dụng đối với các sản phẩm
thép nhập khẩu vào Hoa Kỳ.

Lượng, giá trị, sản phẩm thép nhập khẩu
Năm 2014, lượng nhập khẩu thép vào Hoa Kỳ đạt gần kỷ lục năm 2006, năm
2014 lượng nhập khẩu 40,3 triệu tấn, trong khi năm 2006 lượng nhập khẩu này
đạt kỷ lục là 41,3 triệu tấn. Lượng nhập khẩu giảm từ năm 2014 (năm 2015 giảm
12% so với năm 2014, năm 2016 giảm 15% so với năm 2014), sang năm 2017
lượng nhập khẩu tăng 15% (đạt khoảng 34,6 triệu tấn). 6 tháng đầu năm 2018
lượng nhập khẩu giảm 9% so với cùng kỳ năm 2017. Bên cạnh đó, giá trị nhập
khẩu trong 6 tháng đầu năm 2018 tăng 8% so với cùng kỳ năm 2017.
Trong 6 tháng đầu năm 2018, các sản phẩm thép cán phẳng chiếm 36% tổng
lượng nhập khẩu các sản phẩm thép. Các sản phẩm ống thép chiếm 23%, theo
sau đó là các sản phẩm thép bán thành phẩm chiếm 21%, các sản phẩm thép
dài chiếm 17% và thép không gỉ chiếm 3%.
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BẢN TIN PVTM Số 17

10 nước có lượng nhập khẩu thép lớn nhất vào Hoa
Kỳ
10 nước có lượng xuất khẩu thép lớn nhất sang Hoa Kỳ
gồm: Canada (chiếm 20%), Brazil (12%), Mexico (11%),
Hàn Quốc (10%) và Nga (8%), sau đó là các nước Nhật
Bản, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, Đài Loan – Trung Quốc và Việt
Nam.

Tin Thế Giới

Hoa Kỳ nhập các ống thép từ Hàn Quốc khoảng 902 nghìn tấn, trong khi đó một nửa lượng
thép bán thành phẩm nhập khẩu vào Hoa Kỳ là từ Brazil tính trong nửa đầu năm nay là
khoảng 1,5 nghìn tấn.
Trung Quốc là nước xuất khẩu nhiều nhất sản phẩm thép không gỉ sang Hoa Kỳ khoảng
64 nghìn tấn.

Các nguồn cung thép hàng đầu từ nước ngoài vào
Hoa Kỳ theo phân loại sản phẩm
Tính 6 tháng đầu năm 2018, Hoa Kỳ nhập khẩu các sản
phẩm thép cán phẳng nhiều nhất từ Canada (chiếm 34%)
khoảng 2 triệu tấn. Canada cũng là nguồn cung lớn nhất
đối với sản phẩm thép dài (chiếm 23%) khoảng 635 nghìn
tấn.
TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ CẢNH BÁO - CỤC PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI
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BẢN TIN PVTM Số 17

Tin Thế Giới

(55%), sau đó đến thép bán thành phẩm chiếm 20%, các sản phẩm thép dài chiếm
16%, các ống thép và thép không gỉ chiến lần lượt là 5%, 4% .

Thái Lan


Là nước nhập khẩu thép lớn thứ 7 trên thế giới (6 tháng đầu
năm lượng nhập khẩu thép của Thái Lan là 7,5 triệu tấn)


6 tháng đầu năm 2018 lượng nhập khẩu tăng 2% trong khi giá
trị nhập khẩu tăng 18% so với cùng kỳ năm 2017.

10 nước có lượng nhập khẩu thép lớn vào Thái Lan
Nhật bản là nước có lượng thép xuất khẩu lớn nhất sang Thái Lan (chiếm 39%), tiếp
sau đó là Trung Quốc (22%), Hàn Quốc (12%), Iran (10%), Đài Loan – Trung Quốc
(4%), Việt Nam (3%), Ấn Độ (2%), Nga (1%), Úc và Indonesia (1%) .



Ba nước xuất khẩu thép lớn sang Thái Lan là Nhật Bản, Trung
Quốc và Hàn Quốc.


Các nhà sản xuất thép lớn của Thái Lan: G Steel, Tata Steel
Thái Lan


Đã có 44 biện pháp phòng vệ thương mại trong đó có 3 biện
pháp tự vệ được áp dụng đối với thép nhập khẩu vào Thái Lan.

Lượng, giá trị, sản phẩm thép nhập khẩu
Trong 6 tháng đầu năm 2018, các sản phẩm thép cán phẳng
chiếm tỷ trọng lớn nhất các sản phẩm thép nhập khẩu vào Thái Lan
TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ CẢNH BÁO - CỤC PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI
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BẢN TIN PVTM Số 17

Tin Thế Giới

Xu hướng nhập khẩu thép vào Thái Lan
Trong 6 tháng đầu năm, lượng nhập khẩu thép lớn nhất vào Thái Lan
đến từ Iran tăng 63% so với cùng kỳ năm 2017. Sau đó đến Việt Nam (tăng
52%), Hàn Quốc (tăng 11%) và Nhật Bản (tăng 10%). Trong khi đó lượng
nhập khẩu thép từ Nga, Indonesia và Úc trong 6 tháng đầu năm 2018 giảm
tương ứng: 48%, 42%, 25%. Nhập khẩu từ Đài Loan – Trung Quốc giảm
6%.

Các nguồn cung thép hàng đầu từ nước ngoài vào Thái Lan theo loại
sản phẩm
Các sản phẩm nhập khẩu thép dài của Thái Lan lớn nhất từ Trung
Quốc (chiếm 49%). Trong khi đó, sản phẩm ống thép nhập khẩu nhiều nhất
từ Việt Nam (chiếm 39%), sản phẩm bán thành phẩm nhập khẩu nhiều
nhất từ Iran (chiếm 49%), các sản phẩm thép không gỉ nhập khẩu nhiều
nhất từ Hàn Quốc (chiếm 35%).
Hoa kỳ không phải là nguồn cung từ nước ngoài nhiều nhất bất cứ loại
sản phẩm thép nhập khẩu nào vào Thái Lan trong 6 tháng đầu năm 2018.
TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ CẢNH BÁO - CỤC PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI
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Tin Thế Giới

Các biện pháp phòng vệ thương mại đối với thép nhập khẩu
vào Thái Lan
(số liệu được cập nhật hết năm 2017 )
Tính đến hết năm 2017, Thái Lan đã áp dụng các biện pháp
phòng vệ thương mại đối với hàng nhập khẩu để bảo vệ ngành
hàng trong nước. Trong đó, 11 vụ việc áp dụng biện pháp chống

bán phá giá đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, Việt Nam: 4
vụ việc. Đài Loan—Trung Quốc, Hàn Quốc: 6 vụ việc ..

TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ CẢNH BÁO - CỤC PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI
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Tin Thế Giới

Tối chủ nhật ngày 01 tháng 10 năm 2018, Hoa Kỳ và Canada thông báo rằng họ đã đạt được thỏa thuận sau các cuộc đàm phán để tiến tới sự đổi mới
của Hiệp định NAFTA. Hoa Kỳ và Mexico trước đây đã tiến tới một thỏa thuận để đổi mới Hiệp định thương mại, cả ba bên đều mong muốn ký thỏa thuận

mới trong những tháng tới đây, và sẽ được phê chuẩn vào năm tới. Để có hiệu lực, USMCA phải được Quốc hội của mỗi quốc gia phê chuẩn. Dưới đây là
một số điểm về Hiệp định USMCA.
■ Hệ thống giải quyết tranh chấp quốc tế không thay đổi. Một hệ thống cho phép ba nước dựa vào một cơ quan độc lập để giải quyết các
tranh chấp sẽ vẫn còn nguyên vẹn. Bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ Hoa Kỳ, Canada đã thành công trong việc giữ điều khoản này, được gọi là Chương
19.
■ Liên quan đến vấn đề sữa. Hoa Kỳ sẽ được phép tăng xuất khẩu sữa vào Canada, một chiến thắng cho Tổng thống Trump, người đã

khăng khăng tiếp cận nhiều hơn cho nông dân sản xuất sữa của Hoa Kỳ.
■ Lĩnh vực xe hơi thuế hải quan sẽ không được áp dụng với các loại xe được lắp ráp từ ít nhất 75% phụ tùng được sản xuất tại Bắc Mỹ
(thay vì 62,5% theo Hiệp định NAFTA). Thêm vào đó, từ 40%-45% số phụ tùng nói trên phải do công nhân có mức lương “ít nhất là 16 USD/giờ” sản xuất.
Điều khoản này có lợi cho Hoa Kỳ và Canada, buộc Mexico phải tăng cường đàm phán vì nhân công Mexico luôn rẻ hơn và quyền lợi của người lao động
của họ ít được bảo vệ. Như vậy, Canada và Mexico sẽ thoát được nguy cơ bị Hoa Kỳ đánh thêm 25% thuế trong lĩnh vực xe hơi.
■ Các mức thuế quan: các mức thuế đánh thêm vào nhôm và thép - được chính quyền tổng thống Trump có hiệu lực từ tháng 3-2018 – sẽ vẫn

tiếp tục được duy trì “cho tới khi có một cơ chế mới”, có thể là áp dụng hạn ngạch, theo như phát biểu ngày 1-10 của Tổng thống Hoa Kỳ.
Nguồn: Metal miner
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Tin WTO

WTO ban hành các báo cáo của ban hội thẩm đồng thuận về các
biện pháp của Colombia đối với hàng dệt may, may mặc, giày dép

Qatar yêu cầu tham vấn với Saudi Arabia liên quan đến việc bảo
vệ quyền sở hữu trí tuệ

Ngày 5 tháng 10, WTO đưa ra các báo cáo đồng thuận trong vụ việc

Qatar đã yêu cầu tham vấn với Saudi Arabia để thảo luận về một số

“Colombia - Các biện pháp liên quan đến việc nhập khẩu hàng dệt may,

biện pháp của Saudi liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ thuộc sở hữu của

giày dép – Panama và Colombia khiếu nại theo Điều 21.5 của (DSU –

công dân Qatar. Yêu cầu tham vấn được chuyển đến các thành viên WTO

Thỏa thuận giải quyết tranh chấp).

vào ngày 4 tháng 10.
Nguồn: WTO
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