
TSMC tăng gấp ba khoản đầu tư chip tại 

Arizona lên 40 tỷ đô la  

Tổng thống Mỹ ca ngợi nhà máy thứ hai của nhà sản xuất chip Đài Loan là 

động lực thúc đẩy sản xuất của nước này 

Công ty Sản xuất Chất bán dẫn Đài Loan sẽ tăng hơn gấp ba lần khoản 

đầu tư vào bang Arizona của Hoa Kỳ lên 40 tỷ đô la, khi nhà sản xuất chip 

theo hợp đồng lớn nhất thế giới đẩy mạnh đa dạng hóa các cơ sở sản xuất 

của mình trước căng thẳng địa chính trị và áp lực từ khách hàng. 

TSMC đang đầu tư 12 tỷ đô la vào việc xây dựng một nhà máy chế tạo, 

hay còn gọi là “fab”, ở Arizona, được thiết kế để sản xuất chip có chiều 

rộng, theo danh nghĩa, mạch 5 nanomet - cái gọi là thế hệ N5, sẽ tụt hậu 

so với loại tiên tiến nhất vào thời điểm đó. Fab mở cửa vào năm 2024. 

Tuy nhiên, tại một sự kiện vào thứ Ba đánh dấu việc lắp đặt các công cụ 

chip đầu tiên tại nhà máy Phoenix, công ty đã công bố kế hoạch cho một 

nhà máy thứ hai sẽ sản xuất chip 3nm hoặc N3 tiên tiến hơn từ năm 2026. 

TSMC cũng cho biết họ dự định sản xuất chip N4, một cấp độ cao cấp hơn 

một chút, trong nhà máy ban đầu dành cho phiên bản N5. 

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và giám đốc điều hành Apple Tim Cook ca 

ngợi việc mở rộng, một trong những khoản đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn 

nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, là một bước ngoặt trong khả năng sản xuất chip 

tiên tiến trong nước của quốc gia này. 

Nhưng các chuyên gia trong ngành cho biết ngay cả khi có nhà máy thứ hai, 

TSMC cũng sẽ không cung cấp chip cho các mẫu iPhone mới tại địa phương 

khi các nhà máy cuối cùng mở cửa. Họ nói thêm rằng các khoản đầu tư chỉ 

có thể mang lại sự an toàn tối thiểu cho chuỗi cung ứng, đưa ra lời nhắc nhở 

rõ ràng về những rủi ro phát sinh nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan – nơi 

TSMC đặt trụ sở chính và tiếp tục phần lớn quá trình mở rộng của mình. 

Cook gọi khoản đầu tư của TSMC là “một khoảnh khắc vô cùng quan 

trọng” sẽ giúp “tạo ra những công việc công nghệ cao của Mỹ - những 

công việc của tương lai”. 



Apple dựa vào TSMC với tư cách là nhà sản xuất chip duy nhất được sử 

dụng trong iPhone và kể từ khi chuyển từ Intel vào năm 2020, tập đoàn tại 

Thung lũng Silicon đã sử dụng chip do TSMC thiết kế riêng cho máy tính 

xách tay và máy tính để bàn của mình. 

Cook nói: “Đây là cơ hội để Hoa Kỳ mở ra một kỷ nguyên mới trong sản 

xuất tiên tiến. 

Biden cho biết khoản đầu tư của TSMC là một "công cụ thay đổi cuộc chơi" 

sẽ giúp Mỹ xây dựng lại năng lực sản xuất chip tiên tiến trong nước. 

“Hoa Kỳ có vị trí tốt hơn bất kỳ quốc gia nào khác để dẫn dắt nền kinh tế 

thế giới trong những năm tới. . . Chúng tôi đang thấy nó ở đây tại nhà và 

các khoản đầu tư như những gì chúng ta đang nói đến ngày hôm nay,” ông 

ấy nói sau khi tham quan địa điểm xây cất nhà máy fab mới. 

Động thái này của TSMC diễn ra sau khi Đạo luật Khoa học và CHIPS năm 

2022 của Biden được thông qua vào mùa hè này, cung cấp khoản trợ cấp 

52 tỷ đô la cho các nhà sản xuất chip có trụ sở tại Hoa Kỳ, chống lại các 

khoản đầu tư lớn của Trung Quốc vào lĩnh vực chip của chính họ. 

TSMC đã và đang di chuyển để mở rộng dấu ấn quốc tế của mình, với một 

nhà máy mới của Nhật Bản được lên kế hoạch cho năm 2024. 

Tuy nhiên, Patrick Chen, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu của CLSA 

tại Đài Loan, cho biết: “Nếu họ đẩy mạnh [tăng cường sản xuất ở] Arizona, 

tỷ lệ chip do Mỹ sản xuất mà họ có thể cung cấp cho khách hàng có thể là 

15% trong tổng số”. 

Ngay cả khi TSMC xây dựng công suất hàng tháng ở Arizona là 120.000 

tấm silicon mà từ đó các con chip được cắt ra, thì số lượng đó cũng sẽ 

bằng bốn “siêu nhà máy” như vậy mà công ty có ở Đài Loan. 

“Điều này sẽ không bảo vệ khách hàng [khỏi rủi ro chuỗi cung ứng] trong 

trường hợp Đài Loan bị gián đoạn hoàn toàn,” một chuyên gia ngành công 

nghiệp chip khác yêu cầu giấu tên cho biết. Người này cho biết một nhà 

máy TSMC lớn hơn ở Mỹ sẽ cho phép khách hàng của mình chuẩn bị cho 

việc sản xuất chip theo thiết kế của họ ở đó, do đó cắt giảm “thời gian phục 



hồi” trong trường hợp công suất ở Đài Loan bị mất. Việc chuyển sản xuất 

chip sang một nhà máy khác có thể mất nhiều tháng. 

Hai giám đốc điều hành ngành cho biết một phần công suất của TSMC tại 

Mỹ sẽ được sử dụng cho các sản phẩm nhạy cảm như linh kiện cho chuỗi 

cung ứng công nghiệp quốc phòng của nước này. 

Một người thân cận với công ty cho biết bất kỳ nhà máy nào của TSMC tại 

Mỹ sẽ là một thế hệ công nghệ đi sau sản xuất tiên tiến nhất ở Đài Loan. 

Các giám đốc điều hành và nhà phân tích trong ngành cho rằng việc cố 

gắng xây dựng năng lực tiên tiến nhất bên ngoài Đài Loan sẽ khiến mô 

hình hoạt động của TSMC rơi vào tình trạng hỗn loạn. 

“Nó sẽ không có ý nghĩa kinh tế,” Chen nói. “Công nghệ mới nhất xuất phát 

từ trung tâm nghiên cứu và phát triển của họ ở Hsinchu và được đưa vào 

sản xuất rủi ro và cuối cùng là sản xuất hàng loạt. Sao chép [ở Hoa Kỳ] sẽ 

làm tăng [các] chi phí đáng kể. Họ sẽ không có bất kỳ động cơ để làm như 

vậy. Vậy ai sẽ nhận thanh toán chi phí phụ trợ này?” 

Phelix Lee, một nhà phân tích tại Morningstar, cho biết các nhà máy ở Hoa 

Kỳ sản xuất một thế hệ công nghệ đi sau thế hệ tiên tiến nhất, theo kế 

hoạch hiện nay, “cho phép họ sản xuất các mẫu iPad cũ hoặc có thể là 

Apple Watch ở đó, nhưng chắc chắn không phải iPhone từ chu kỳ sản 

phẩm mới nhất”. 

Thế hệ iPhone tiếp theo của Apple sẽ bắt đầu được sản xuất vào nửa cuối 

năm sau và tiếp tục vào năm 2024. Nhưng chip N3 của TSMC, thứ mà 

những sản phẩm đó cần, sẽ chỉ có sẵn ở Mỹ vào năm 2026, vào thời điểm 

đó nhà sản xuất chip này dự kiến sẽ chuyển sang Mỹ. N2 tại Đài Loan. 


