
Nhà sản xuất chip hàng đầu Trung Quốc 

SMIC nhận thấy sự suy thoái của thị trường 

là không có hồi kết 

Nhà sản xuất chip hàng đầu của Trung Quốc Semiconductor Manufacturing 

International Corp hôm thứ Sáu cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu 

của Hoa Kỳ đang khiến một số khách hàng Mỹ “do dự” khi làm việc với công 

ty và cảnh báo rằng sự suy thoái trong toàn ngành chip vẫn chưa chấm dứt. 

Đồng thời, SMIC đã tăng chi tiêu vốn theo kế hoạch cho năm 2022 lên 6,6 

tỷ đô la Mỹ, từ mức 5 tỷ đô la Mỹ, với lý do cần phải đặt hàng trước thiết bị 

sản xuất chip để duy trì kế hoạch mở rộng của mình. 

Zhao Haijun, đồng giám đốc điều hành của SMIC, cho biết các khách hàng 

có trụ sở tại Hoa Kỳ đang suy nghĩ kỹ về việc đặt hàng với nhà sản xuất 

chip theo hợp đồng. Các khách hàng từ Bắc Mỹ, bao gồm Qualcomm, 

chiếm khoảng 20% doanh thu của SMIC trong quý từ tháng 7 đến tháng 9. 

“Chúng tôi đang hợp tác rất chặt chẽ với khách hàng của mình để làm rõ 

tác động của các quy định mới của Hoa Kỳ. … Một số khách hàng Hoa Kỳ 

của chúng tôi đang do dự về việc đặt hàng vào lúc này,” Zhao nói. Do đó, 

công ty đã phải làm chậm một số hoạt động, bao gồm cả việc giảm sản 

xuất tấm wafer, ông nói thêm. 

Giám đốc điều hành cho biết: “Hệ sinh thái chip toàn cầu đã bị can thiệp và 

phá vỡ bởi các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ. 

Washington đã công bố các quy định mới nhằm hạn chế quyền tiếp cận 

của Trung Quốc đối với một số thiết bị sản xuất chip tiên tiến nhất định vào 

tháng 10 và đã yêu cầu các công ty Mỹ không hỗ trợ các mục tiêu phát 

triển chip của Bắc Kinh. 

Các luật sư kiểm soát xuất khẩu cho biết các quy định mới nhìn chung 

không ảnh hưởng đến việc các công ty Mỹ mua hàng từ các nhà cung cấp 

Trung Quốc, miễn là không có thiết kế bị hạn chế hoặc các mặt hàng khác 

được chuyển giao giữa họ. Harry Clark, một luật sư thương mại quốc tế có 

trụ sở tại Washington của Orrick, cho biết: “Nhưng các công ty Mỹ này nên 



xem xét liệu các mặt hàng họ chuyển giao cho các công ty Trung Quốc, 

chẳng hạn như thiết kế, có tuân theo các quy định của Hoa Kỳ hay không”. 

Mô hình kinh doanh của SMIC là sản xuất chip cho các khách hàng bên 

ngoài và để làm được điều này, nó cần nhận bản thiết kế chi tiết từ các nhà 

phát triển chip. 

Zhao cũng cho biết không có dấu hiệu phục hồi cho ngành công nghiệp 

chip, vốn đang phải vật lộn với nhu cầu giảm mạnh và giai đoạn “điều 

chỉnh” có thể sẽ kéo dài sau nửa đầu năm 2023. 

Zhao cho biết: “Chúng tôi hiện cho rằng chu kỳ giảm này chưa có điểm 

dừng, đặc biệt là khi nhu cầu điện thoại di động và điện tử tiêu dùng vẫn 

còn rất yếu. “Mặc dù nhu cầu từ chip cho các ứng dụng công nghiệp và ô 

tô vẫn ổn định và linh hoạt, nhưng chúng không thể bù đắp cho sự mất mát 

khối lượng lớn chip được sử dụng trong điện thoại thông minh và các thiết 

bị thông minh khác.” 

Nhưng tình trạng suy thoái hiện nay sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch dài 

hạn của SMIC trong việc xây dựng một số nhà máy ở Bắc Kinh, Thâm 

Quyến, Thượng Hải và Thiên Tân trong vòng 5 đến 7 năm tới, Zhao nói. 

Để đáp ứng thời gian biểu này, nhà sản xuất chip đã phải tăng khoản trả 

trước cho một số thiết bị. 

“Chúng tôi phải trả trước một số thiết bị, chẳng hạn như công cụ sản xuất 

chip in thạch bản, mà thời gian giao hàng có thể kéo dài đến hai năm,” Zhao 

nói. “Chúng tôi cũng phải trả trước cho các nhà sản xuất công cụ sản xuất 

chip nhỏ hơn để đảm bảo thời gian phân bổ và giao hàng của chúng tôi.” 

Nguồn cung máy sản xuất chip in thạch bản toàn cầu do ASML của Hà 

Lan, cũng như Canon và Nikon của Nhật Bản, thống trị. 

Zhao cho biết các khoản trả trước giống như “mua một số bảo hiểm” để 

đảm bảo thiết bị được giao đúng hạn. 

Trong giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 12, SMIC cho biết tỷ suất lợi nhuận 

gộp sẽ giảm xuống 30% -32%, từ mức 38,9% của quý trước, với lý do điều 

kiện thị trường xấu đi và tác động của các quy định mới của Hoa Kỳ. 



Doanh thu trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 12 sẽ giảm tới 

15% so với quý trước. 

Zhao cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới của Hoa Kỳ hy vọng 

sẽ có tác động tối thiểu đến các kế hoạch mở rộng của SMIC, vì các nhà 

máy mới liên quan đến công nghệ trưởng thành hơn nằm ngoài phạm vi 

của các quy tắc mới. 

SMIC đã nằm trong Danh sách thực thể, một danh sách đen thương mại 

của Hoa Kỳ nhằm hạn chế quyền tiếp cận của các công ty đối với thiết bị 

tiên tiến của Mỹ, kể từ cuối năm 2020. Washington cáo buộc SMIC có liên 

kết với quân đội Trung Quốc, điều mà nhà sản xuất chip này phủ nhận. 

Doanh thu của SMIC trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 9 là 1,9 

tỷ USD, tăng 34,7% so với một năm trước, trong khi lợi nhuận ròng là 

470,8 triệu USD, tăng 46,5% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Tỷ suất lợi nhuận gộp của công ty giảm xuống 38,9%, từ 39,4% trong quý 

trước, trong khi tỷ lệ sử dụng nhà máy giảm xuống 92,1%, từ 97,1%. 


