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TÓM TẮT THÁNG 8/2022 

 
 

Trong 8 tháng đầu năm, kinh tế toàn cầu khó khăn khi lạm phát tăng cao, các ngành sản 
xuất tăng trưởng chậm lại, trong đó có các ngành công nghiệp sử dụng thép.  

 

 

 

Sản lượng của Trung Quốc, nước sản xuất thép thô lớn nhất thế giới, giảm 6,4% trong 
tháng 7/2022 do ảnh hưởng từ suy thoái kinh tế làm nhu cầu suy giảm. Đồng thời giá 
thép Trung Quốc đang có xu hướng tăng, ngược so với xuất khẩu thép của chính nước 
này và giá thép toàn cầu. 

 

Nhu cầu nội địa yếu, giá thép giảm có thể khiến nhà đầu tư dễ tiếp cận với các công trình 
đầu tư công đã được phê duyệt hơn, nhưng phụ thuộc vào tiến độ giải ngân các  dự án. 

 

Tại Việt Nam, kể từ tháng 5 đến nay, giá thép trong nước đã điều chỉnh giảm 15 lần, với 
tổng mức giảm khoảng 3.600- 3.850 đồng/kg tuỳ thuộc từng doanh nghiệp và từng chủng 
loại sản phẩm. 

 

Vừa hết tháng 8, các nhà máy đã ngưng xuống giá và bãi bỏ chính sách bảo lãnh giá tạo 
ra xu hướng tích cực trên thị trường. Các nhà phân phối đã quay lại thị trường và tái lập 
từng bước mức tồn kho cho hoạt động phân phối. Các nhà máy tăng lượng sản xuất để kịp 
thời phục vụ nhu cầu sử dụng từ tháng 9 đến cuối năm. 

 Theo các chuyên gia, nguồn cung bất động sản được kỳ vọng sẽ tăng trưởng tốt trong 
năm 2023. Bên cạnh đó chính phủ cũng đang khẩn cấp rà soát các vấn đề về pháp lý và 
hoàn thiện khung pháp luật liên quan tới lĩnh vực bất động sản. Theo đó, nguồn cung bất 
động sản hồi phục và chính sách đẩy mạnh đầu tư công sẽ là động lực lớn giúp thúc đẩy 
sản lượng tiêu thụ thép. 

 

Giá nguyên vật liệu sản xuất thép biến động mạnh, cụ thể giá các loại quặng sắt, thép phế, 
than cốc hồi đầu quý II/2022 đến nay liên tục giảm, với mức giảm 40-50% so với hồi cuối 
quý I/2022, các doanh nghiệp sản xuất thép bị ảnh hưởng rất lớn, hoạt động sản xuất kinh 
doanh khó khăn, hiệu quả thấp. 
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THỊ TRƯỜNG THÉP THẾ GIỚI THÁNG 8/2022 

PHẦN I: 

THỊ TRƯỜNG THÉP THẾ GIỚI 

 

1. Sản lượng thép thế giới 

Sản lượng thép thô thế giới tháng 7 tiếp tục giảm do giá nguyên liệu giảm mạnh. Theo số liệu của 
Hiệp hội Thép Thế giới (Worldsteel), sản lượng thép thô thế giới của 64 quốc gia đạt 149,3 triệu 
tấn trong tháng 7, giảm 6,5% so với cùng kỳ năm trước. 

 

Trung Quốc, nước sản xuất thép lớn nhất thế giới, tiếp tục ghi nhận giảm về sản lượng trong tháng 
7 khi đạt 81,4 triệu tấn, giảm 6,4% so với tháng 7/2021. Trừ Ấn độ, Iran thì các nước có sản lượng 
thép thô lớn khác như Mỹ, Nga, Iran cũng giảm từ 3,5% đến 7%.  

Biểu đồ 1: Sản lượng thép thô thế giới đến tháng 7/2022 (Nguồn: World Steel). 

Nguồn: https://www.worldsteel.org/media-centre/press-

releases/2021/march-2021-crude-steel-production.html 
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THỊ TRƯỜNG THÉP THẾ GIỚI THÁNG 8/2022 

 

  

2. Diễn biến xuất nhập khẩu 
 

a. Tình hình xuất khẩu 

Nhật Bản: Theo số liệu từ Liên đoàn Sắt thép Nhật Bản (JISF), xuất khẩu thép nước này 
đạt gần 2.481 tấn trong tháng 7, giảm mạnh 19,8% với tháng liền trước và giảm 18,9% so 

với cùng kỳ năm trước.  

Thái Lan trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Nhật trong tháng 7 với lượng xuất khẩu đạt  
461.006 tấn, giảm 7% so với tháng trước và giảm 26,7% so với cùng kỳ năm trước . Tiếp đó là        
Hàn Quốc với 424.522 tấn; Trung Quốc với 315.106 tấn... 

 

Mỹ: Theo số liệu từ US International tradae commission, giá trị xuất khẩu sắt thép và        
các sản phẩm sắt thép của Mỹ trong tháng 8 đạt 1.729 triệu USD, tăng 1,5% so với      

tháng trước. 

Bảng 1: 10 quốc gia có sản lượng thép thô lớn nhất thế giới (Đơn vị: triệu tấn.                         

Nguồn: Worldsteel). 
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THỊ TRƯỜNG THÉP THẾ GIỚI THÁNG 8/2022 

 

 

b. Tình hình nhập khẩu 

 

Nhật Bản: Theo JIFS, Nhật Bản đã nhập khẩu 621.839 tấn thép trong tháng 7, giảm 7,6% 
so với tháng trước nhưng tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. Hàn Quốc tiếp tục là nước 

xuất khẩu nhiều sắt thép nhất sang Nhật với 261.259 tấn trong tháng 7. 

 

Mỹ: Giá trị nhập khẩu sắt thép của Mỹ trong tháng 7 đạt gần 2.618,18 triệu USD, giảm 
10,81 % so tháng trước, theo Trading Economic. 

 

 

 

 

 

 

Biểu đồ 2: Giá trị xuất khẩu sắt thép hàng tháng của Mỹ (Đơn vị: triệu USD.           

Nguồn: Trading Economics). 
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THỊ TRƯỜNG THÉP THẾ GIỚI THÁNG 8/2022 

 

 

3. Diễn biến giá 

Theo Hiệp hội thép Việt Nam (VSA), trong 8 tháng đầu năm, kinh tế toàn cầu khó khăn khi lạm     

phát tăng cao, các ngành sản xuất tăng trưởng chậm lại, trong đó có các ngành công nghiệp sử 
dụng thép.  

Giá nguyên vật liệu sản xuất thép biến động mạnh, cụ thể giá các loại quặng sắt, thép phế, than 

cốc hồi đầu quý II/2022 đến nay liên tục giảm, với mức giảm 40-50% so với hồi cuối quý I/2022, 
các doanh nghiệp sản xuất thép bị ảnh hưởng rất lớn, hoạt động sản xuất kinh doanh khó khăn,           
hiệu quả thấp. 

Cụ thể, giá than mỡ luyện cốc (Hard coking coal) xuất khẩu tại cảng Úc ngày 6/9/2022 giao dịch 
ở mức khoảng 254,5 USD/tấn FOB, giảm hơn nửa so với mức ~ 520USD hồi tháng 4/2022        
trước đó. 

Giá quặng sắt loại (62% Fe) ngày 6/9/2022 giao dịch ở mức 97,75-98,25 USD/Tấn CFR cảng      
Thiên Tân, Trung Quốc, giảm khoảng 10,8 USD/tấn so với thời điểm đầu tháng 8/2022. 
Mức giá này giảm khoảng 112-114 USD/tấn so với mức giá cao nhất được ghi nhận hồi đầu  
tháng 5/2021 (~ 210 – 212 USD/tấn). 

Giá thép phế liệu loại HMS ½ 80:20 nhập khẩu cảng Đông Á ở mức 440 USD/tấn CFR Đông Á 
ngày 6/9/2022 tăng 70 USD/tấn so với hồi đầu tháng 8/2022. 

Biểu đồ 3: Giá trị nhập khẩu sắt thép hàng tháng của Mỹ (Đơn vị: triệu USD.          

Nguồn: Trading Economics). 
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Giá HRC ngày 6/9/2022 ở mức 566 USD/Tấn, CFR cảng Đông Á, giảm khoảng 40 USD/Tấn so với 
mức giá giao dịch đầu tháng 8/2022. Nhìn chung, thị trường thép cán nóng (HRC) thế giới biến 
động, khiến thị trường HRC trong nước khó khăn do các doanh nghiệp sản xuất thép dẹt (CRC,  
tôn mạ, ống thép, …) sử dụng HRC làm nguyên liệu sản xuất. 

 

4. Dự báo 

Theo dự báo của Hiệp hội Thép Thế giới (Worldsteel) mới đây, sản lượng thép năm 2022 chỉ đạt 
1,1 tỷ tấn. Điều này đánh dấu sự thu hẹp lớn nhất về sản lượng thép từ tháng 1 đến tháng 7 trong 
năm kể từ khủng hoảng tài chính năm 2008-2009.  

Trong đó, nhân tố chính trong toàn bộ cuộc tranh luận là Trung Quốc, nước mà nền kinh tế đang 
suy thoái ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng théo thô của chính nước này khi giảm 6,4% trong 
tháng 7/2022 và sự sụt giảm nhu cầu thép trong nước. Đồng thời giá đang tác động ngược so với 
xuất khẩu thép của chính nước này và giá thép toàn cầu.  

Các số liệu cho thấy ngành thép của Trung Quốc đang ở trong tình trạng dễ bị tổn thương. Hiệp 
hội Gang thép Trung Quốc (CISA) cho biết từ tháng 1 đến tháng 7, tổng lợi nhuận gộp của 90 
thành viên nhà thép chủ chốt đã giảm 63,4%. Nguyên nhân chủ yếu do giá nguyên vật liệu cao và 

giá thép giảm. CISA cũng cho biết vào tháng 7, có 70% doanh nghiệp thành viên đang hoạt động 
trong tình trạng thâm hụt. Một dấu hiệu nữa cho thấy những điều nghiệt ngã hiện nay đến từ nhà 
sản xuất thép lớn nhất thế giới, Baoshan Iron & Stell.

Biểu đồ 4: Giá nguyên liệu sản xuất thép năm 2022 (Đơn vị: USD/tấn. Nguồn: VSA). 
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THỊ TRƯỜNG THÉP TRUNG QUỐC THÁNG 8/2022 

PHẦN II: 

THỊ TRƯỜNG THÉP TRUNG QUỐC  
 
 
1. Sản lượng 

Theo Cục Thống kê Quốc gia (NBS), sản lượng thép thô, gang và thép thành phẩm của Trung Quốc 
trong tháng 7 lần lượt là 83,87 triệu tấn, 71,37 triệu tấn và 108,33 triệu tấn, tăng 0,5%, giảm 0,5% và 

1,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng bình quân ngày là 2,7 triệu tấn, 2,3 triệu tấn và 3,4 triệu 
tấn, tăng tương ứng 3,0%, 1,2% và 2% so với trung bình ngày của cùng kỳ năm ngoái. 

Như vậy trong 8 tháng đầu năm, Trung Quốc sản xuất 693,15 triệu tấn thép thô, 582,17 triệu tấn 

gang và 884,65 triệu tấn sản phẩm thép, giảm lần lượt 5,7%, 4,1% và 4,3% so với cùng kỳ năm ngoái. 

  

Còn theo Hiệp hội Thép Trung Quốc (CISA), trong 10 ngày đầu tháng 9, các thành viên thuộc CISA 
đã sản xuất 20,98 triệu tấn thép thô, 19,32 triệu tấn gang và 20,26 triệu tấn sản phẩm thép. 

Sản lượng thép thô hàng ngày của các nhà sản xuất thép thành viên CISA là gần 2,1 triệu tấn, 
tăng 66.300 tấn hay 3,26% so với sản lượng hàng ngày của tuần 21 - 31/8; sản lượng gang hàng 
ngày ghi nhận 1,92 triệu tấn, tăng 62.100 tấn, tương đương 3,32% so với tuần trước đó; sản lượng 

hàng ngày của các sản phẩm thép là 2,02 triệu tấn, tăng 600 tấn hay 0,03%. 

Biểu đồ 5: Diễn biến sản lượng thép Trung Quốc (Đơn vị 10.000 tấn. Nguồn: NBS). 
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THỊ TRƯỜNG THÉP TRUNG QUỐC THÁNG 8/2022 

Xét tổng thể toàn thị trường thép Trung Quốc, CISA ước tính sản lượng cùng thời gian này đạt 
khoảng 28,14 triệu tấn thép thô, 24,84 triệu tấn gang, 37,19 triệu tấn sản phẩm thép. Tương ứng, 
sản xuất hàng ngày ghi nhận thép thô 2,81 triệu tấn, gang 2,48 triệu tấn và sản phẩm thép 3,71 
triệu tấn. 

Điều này cho thấy, khối lượng giao dịch thép của Trung Quốc đã phục hồi đáng kể. Tỷ lệ vận hành 
của lò cao đạt trên 90% và tỷ lệ vận hành của lò điện hồ quang tiếp tục tăng.  

 

2. Xuất nhập khẩu, tồn kho 

Trong tuần từ ngày 5 – 9/9, Trung Quốc nhập 16,86 triệu tấn quặng sắt từ Australia, tăng 1,27 
triệu tấn so với tuần trước đó và nhập quặng từ Brazil tăng 342.000 tấn lên 7,35 triệu tấn. Tổng 
lượng quặng nhập khẩu của hai nước đạt 24,21 triệu tấn, tăng 1,61 triệu tấn so với tuần trước. 

Theo nhận định của chúng tôi, lượng quặng sắt đến các cảng chính của Trung Quốc nhìn chung 
sẽ vẫn ổn định trong bối cảnh các chuyến hàng từ Australia và Brazil tăng nhẹ. Tuy nhiên lưu ý, 
khó có khả năng nhận thấy nhu cầu quặng sắt tăng lớn trong bối cảnh tốc độ vận hành lò cao đã 
ở mức cao. 

Tính đến ngày 15/9, tồn kho quặng sắt tại các cảng chính ở Trung Quốc đạt 140,3 triệu tấn, giảm 
1,8 triệu tấn so với ngày 8/9. 

Biểu đồ 6: Diễn biến tồn kho quặng sắt Trung Quốc (Đơn vị: triệu tấn. Nguồn: SteelHome). 
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Theo số liệu thống kê tháng 8 từ Tổng cục Hải quan, Trung Quốc xuất khẩu 6,15 triệu tấn thép 
thành phẩm, tăng 1,1 triệu tấn hay 21,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhập khẩu đạt 893.000 tấn, 
giả 170.000 tấn, tương đương 16% so với cùng kỳ năm ngoái.  

Lũy kế 8 tháng, Trung Quốc xuất khẩu 46,22 triệu tấn thép, giảm 1,85 triệu tấn, tương đương gần 
4% so với cùng kỳ. Nhập khẩu đạt 7,45 triệu tấn, giảm hơn 2 triệu tấn, tương đương 21,2%.  

 

Giao dịch sắt thép ở Trung Quốc vào tháng 9 đang có nhiều dấu hiệu khởi sắc. 

Thứ nhất, thị trường trong nước đã bước vào mùa tiêu thụ. Nhu cầu từ các ngành công nghiệp hạ 
nguồn đang được cải thiện.   

Thứ hai, việc thực hiện các chính sách ổn định kinh tế có liên quan sẽ được đẩy nhanh hơn. Thành 
phố Trịnh Châu thúc đẩy các công ty bất động sản tiếp tục hoạt động trở lại và nhiều khả năng 
các thị trường khác sẽ khôi phục theo sau.  

Thứ ba, tỷ lệ vận hành của các lò cao tăng trên 90%, trong khi hoạt động của lò điện hồ quang vẫn 
bị hạn chế do trữ lượng thép phế thấp và thiếu điện. 

 

3. Diễn biến giá 

Gần đây, giá thị trường thép trong nước của Trung Quốc tăng trong bối cảnh nhiều biến động 
chưa ổn định về kinh tế. Đối với các nhà máy thép, nhiều doanh nghiệp đã tăng cường mua sắm 

Biểu đồ 7: Diễn biến xuất nhập khẩu thép Trung Quốc (Đơn vị: 10.000 tấn. Nguồn: NBS). 
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quặng sắt giao sau, nhưng một số khác lại đối mặt với áp lực tài chính nên có sự thận trọng   
trong việc mua sắm. Và sản lượng của các nhà máy thép đặt tại miền Bắc Trung Quốc có thể bị 
hạn chế.  

Theo dự báo của VietnamBiz, giá quặng nhập khẩu trong nửa cuối tháng 9 có thể dao động trong 
khoảng 97 - 105 USD/tấn trong thời gian tới. 

Tương tự, giá thép bán thành phẩm tăng trong tuần từ 5 – 9/9. Giá xuất xưởng là 3.720 NDT/tấn 

tại Đường Sơn, tăng 60 NDT/tấn so với tuần trước đó. Các thương nhân ở Đường Sơn đặt mua giá 
giao ngay ở mức 3.790 – 3.800 NDT/tấn. 

Tâm lý mua hàng tích cực hơn trước kỳ nghỉ lễ kết hợp với các chính sách vĩ mô tích cực được 

công bố gần đây. Do đó, giá thép bán thành phẩm có thể tiếp tục tăng trong tháng này.  

Mặc dù tình hình dịch bệnh ở Trung Quốc hiện nay còn khá căng thẳng, nhưng nhu cầu từ người 
dùng hạ nguồn đang tăng lên. 

Gần đây, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc Gia yêu cầu mùa cao điểm của thị trường vẫn cần 
đáp ứng tốt và các công trường xây dựng ở hạ nguồn phải được mở cửa hoàn toàn. Về mặt sản 
xuất, các doanh nghiệp lò điện hồ quang tiếp tục hạn chế sản xuất, trong khi tỷ lệ hoạt động của 
các doanh nghiệp lò cao đã tăng mạnh, dẫn tới việc nguồn cung khó có thể bùng nổ. Thêm nữa, 
chính quyền địa phương Trung Quốc được yêu cầu tăng tốc xây dựng các dự án nhà ở bị đình trệ, 

bằng cách tận dụng tốt các khoản vay đặc biệt. Do vậy, giá thép xây dựng của Trung Quốc vẫn có 
dư địa tăng trong tháng 9. 

Biểu đồ 8: Diễn biến giá thép Trung Quốc (Đơn vị: NDT/tấn. Nguồn: SteelHome). 
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PHẦN III: 

THỊ TRƯỜNG THÉP VIỆT NAM 

 
 

1. Sản lượng và tiêu thụ thép Việt Nam 

Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) cho biết trong tháng 8, sản xuất thép thô đạt 1.602.067 tấn, giảm 

lần lượt 0,4% so với tháng trước, giảm 13,9% so với cùng kỳ năm 2021. Tiêu thụ thép thô đạt 
1.288.700 tấn, giảm 11,5% so với tháng trước, và giảm 25% so với tháng 8/2021.  

Tính chung 8 tháng đầu năm 2022, sản xuất đạt 14,51 triệu tấn, giảm 7% so với cùng kỳ năm 

2021; Tiêu thụ đạt 13,65 triệu tấn, giảm 9% so với cùng kỳ năm 201. Trong 8 tháng 2022, xuất 
khẩu thép thô đạt 63% so với cùng kỳ 2021 với sản lượng xuất khẩu 452 ngàn tấn.  

Đối với thép thành phẩm, trong tháng 8 đạt 1,9 triệu tấn, giảm 12% so với tháng 7 và giảm 22% so 
với cùng kỳ năm 2021. Bán hàng thép các loại đạt 2,1 triệu tấn, tăng 8% so với tháng trước và 
tăng 4% với cùng kỳ 2021. Như vậy, bán hàng thép phục hồi nhẹ sau 4 tháng giảm liên tiếp. 

Tính chung 8 tháng đầu năm, sản xuất thép thành phẩm đạt 20,8 triệu tấn, giảm 6% so với cùng 
kỳ năm 2021. Bán hàng thép thành phẩm đạt 19,2 triệu tấn, giảm 2% so với cùng kỳ năm ngoái, 
trong đó, xuất khẩu thép đạt 4,5 triệu tấn, giảm 7%. 

Trong khi bán hàng thép xây dựng và ống thép tăng trưởng nhẹ so với cùng kỳ năm 2021, thì bán 
hàng HRC, thép cán nguội, tôn mạ kim loại và sơn phủ màu lại đi xuống. Cụ thể 8 tháng đầu năm, 
bán hàng thép xây dựng đạt 8,7 triệu tấn, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2021 và chiếm gần 46% 
tiêu thụ thép cả nước. Trong đó, xuất khẩu đạt 1,7 triệu tấn, tăng 31,5%. 

Tương tự, bán hàng ống thép cũng tăng nhẹ 7% so với cùng kỳ năm 2021 với 1,7 triệu tấn, chiếm 
9% tiêu thụ thép. 

Ở chiều ngược lại, bán hàng HRC chỉ 4,3 triệu tấn, giảm 10% so với cùng kỳ năm 2021, chiếm 22% 
tiêu thụ thép. Trong đó, xuất khẩu mặt hàng này lao dốc 21%, còn hơn 730 nghìn tấn. 

Tương tự, mặt hàng thép cán nguội cũng ghi nhận lượng bán hàng giảm 7%, xuống còn 1,5 triệu 
tấn, chiếm 8% tiêu thụ thép. Riêng xuất khẩu thép cán nguội đạt 395 nghìn tấn, giảm 8%. 
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Một mặt hàng khác cũng ghi nhận lượng bán hàng giảm mạnh là tôn mạ kim loại và sơn phủ 
màu. Theo đó, bán hàng tôn mạ đạt 2,9 triệu tấn, giảm 14% so với cùng kỳ năm 2021, chiếm 15% 
tiêu thụ thép. Riêng xuất khẩu tôn mạ giảm tới 26%, còn 1,5 triệu tấn. 

 

 

 

2. Giá thép trong nước 

Giá nguyên vật liệu giảm liên tục từ cuối tháng 4 đến nay khiến thị trường chững lại. Nhu cầu tiêu 
thụ thép giảm sút do mùa vụ và giải ngân đầu tư công chậm. Nhà phân phối tìm cách giảm tồn 
kho, chỉ mua loại và lượng hàng cần thiết đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Các nhà máy tìm 
thêm thị trường xuất khẩu và đẩy mạnh xuất khẩu (Campuchia, Hong Kong, Canada, Mỹ…).         
Đa phần các nhà máy đều trong tình trạng khó khăn do hàng tồn kho giá cao. 

Mức độ cạnh tranh giữa các nhà máy ngày càng khốc liệt về giá bán và xâm lấn thị phần của 
nhau. Hiện nay các nhà máy áp dụng một tuần một giá mới và bảo lãnh giá bán trong tuần khiến 

thị trường bất ổn, các nhà máy càng khó khăn hơn trong tiêu thụ hàng hóa. Mức độ cạnh tranh 
giữa các nhà máy ngày càng khốc liệt về giá bán và giữ thị phần 

Với nhu cầu nội địa yếu, giá thép giảm có thể khiến nhà đầu tư dễ tiếp cận với các công trình đầu 

tư công đã được phê duyệt hơn, nhưng phụ thuộc vào tiến độ giải ngân các dự án. Kể từ tháng 
5/2022 đến nay, giá thép trong nước đã điều chỉnh giảm 15 lần, với tổng mức giảm khoảng    
3.600 - 3.850 đồng/kg tuỳ thuộc từng doanh nghiệp và từng chủng loại sản phẩm. 

Vừa hết tháng 8, các nhà máy đã ngưng xuống giá và bãi bỏ chính sách bảo lãnh giá. Với chính 
sách này đã tạo ra xu hướng tích cực trên thị trường. Các nhà phân phối đã quay lại thị trường với 

Bảng 2: Tình hình sản xuất – bán hàng thép thành phẩm tháng 8/2022                                                    

(Đơn vị: tấn. Nguồn: VSA). 
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xu hướng tích cực và tái lập từng bước mức tồn kho cho hoạt động phân phối. Các nhà máy tăng 
lượng sản xuất để kịp thời phục vụ nhu cầu sử dụng từ tháng 9 đến cuối năm 2022. 

Giá bán thép xây dựng trong nước kể từ đầu tháng 9/2022 hiên ở mức bình quân khoảng     

15.950 – 16.500 đồng/kg (chưa bao gồm VAT) tùy từng chủng loại sản phẩm và từng doanh 
nghiệp và vùng miền cụ thể. 

 

a. Nhập khẩu 

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, 8 tháng đầu năm, Việt Nam nhập siêu 2,8 tỷ USD các mặt 
hàng sắt thép.  

Cụ thể, trong tháng 8, xuất khẩu sắt thép của Việt Nam đạt 514 nghìn tấn với trị giá 458 triệu USD, 
giảm 16% về lượng và giảm 29% về trị giá so với tháng trước. Đây cũng là tháng thứ hai liên tiếp 
ghi nhận xuất khẩu sắt thép đi xuống.  

Tính chung 8 tháng, lượng xuất khẩu sắt thép đạt hơn 5,9 triệu tấn, tương đương 6 tỷ USD, giảm 
30% về lượng và giảm 12% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.  

Ở chiều ngược lại, trong tháng 8, lượng nhập khẩu sắt thép các loại đạt 785 nghìn tấn, tương 
đương 849 triệu USD, giảm 14% về lượng và giảm 18% về giá trị so với tháng trước.  

Tính chung 8 tháng đầu năm, lượng nhập khẩu nhóm hàng này đạt 8,2 triệu tấn với trị giá 8,8 tỷ 
USD, giảm 8% về lượng nhưng tăng 14% về giá trị so với cùng kỳ năm 2021. Các quốc gia cung 
cấp thép chính cho Việt Nam bao gồm: Trung Quốc (46,14%), Nhật Bản (15,52%), Hàn Quốc 
(10,72%), Đài Loan (9,28%) và Ấn Độ (7,08%). 

 
Biểu đồ 9: Diễn biến lượng và giá thép nhập khẩu của Việt Nam tháng 7/2022           

(Nguồn: VITIC tính toán số liệu của TCHQ, VSA). 
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b. Xuất khẩu 

Trong tháng 7/2022, xuất khẩu thép thành phẩm của Việt Nam đạt 613,45 ngàn tấn, giảm 28,67% 
so với tháng trước và giảm 46,08% so với cùng kì năm 2021. Trị giá xuất khẩu đạt 644,7 triệu USD, 

giảm 29,39% so với tháng 6/2022 và giảm 39,86% so với cùng kỳ năm 2021. 

Tính chung 7 tháng đầu năm 2022, Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 5,41 triệu tấn thép giảm 22,57% 
so với cùng kỳ năm trước. Giá trị xuất khẩu đạt 5,63 tỷ USD ngang mức cùng kỳ năm 2021. 

Thị trường xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam là: khu vực ASEAN (40,39%), Khu vực EU (17,78%), 
Hoa Kỳ (8,29%), Hàn Quốc (6,13%) và Hồng Kông (Trung Quốc) (4,37%). 

 

 

 

3. Dự báo 

Trong báo cáo cập nhật vừa công bố, Chứng khoán VNDirect cho rằng đã có một số tín hiệu tích 
cực ở nhu cầu thép tại cả Trung Quốc và Việt Nam trong thời gian gần đây. 

Với mức tăng trưởng GDP dưới 5% trong 4 quý liên tiếp (tính tới quý II20/22) cũng như các đợt 
bùng phát của COVID-19 gần đây, Chính phủ Trung Quốc được kỳ vọng sẽ hành động mạnh mẽ để 
thúc đẩy hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng thường chiếm khoảng 20-25% tổng sản lượng tiêu thụ 
thép của quốc gia này. 

Biểu đồ 10: Diễn biến lượng và giá thép xuất khẩu của Việt Nam tháng 7/2022                    

(Nguồn: VITIC). 
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Đầu tư vào cơ sở hạ tầng đã tăng đáng kể trong năm nay, với việc chính quyền trung ương cấp 
vốn cho trái phiếu mục đích đặc biệt của chính quyền địa phương khoảng 200 tỷ USD để xây dựng 
dự án vào cuối tháng Ba. Chính phủ Trung Quốc có kế hoạch phát hành khoảng 550 tỷ USD trái 
phiếu đặc biệt cho cả năm 2022, điều này sẽ được củng cố thêm nhờ việc chuyển nhượng trái 
phiếu chưa phân phối từ năm ngoái. 

Vào đầu tháng 6, Chính phủ Trung Quốc cũng đã chỉ thị cho các ngân hàng chính sách quốc 
doanh tăng hạn mức tín dụng thêm 120 tỷ USD để hỗ trợ tài chính cho việc xây dựng cơ sở         
hạ tầng. 

VCBS cũng nhận thấy chu kỳ giá thép hiện nay có điểm tương đồng với giai đoạn 2013 – 2016  
khi nhu cầu tiêu thụ thép tại Trung Quốc sụt giảm mạnh do thị trường bất động sản Trung Quốc 
chững lại, từ đó giá thép đi vào giai đoạn giảm giá dài. Đây là giai đoạn các nhà sản xuất thép 
phải hạn chế sản xuất. 

Tuy nhiên vào năm 2016 khi chính phủ Trung Quốc triển khai hàng loạt chính sách kích thích thị 
trường bất động sản và thắt chặt nguồn cung thép thì giá thép đã cho mức tăng giá rất ấn tượng. 

Tại thị trường trong nước, nguồn cung bất động sản trong thời gian tới được kỳ vọng sẽ tăng 
trưởng tốt trong 2023 sau quá trình siết chặt nguồn vốn vào thị trường bất động sản năm 2022, 
VCBS kỳ vọng chính sách sẽ dần nới lỏng cho các chủ đầu tư vào năm 2023 giúp nguồn cung 
được hồi phục rõ rệt. 

Bên cạnh đó chính phủ cũng đang khẩn cấp rà soát các vấn đề về pháp lý và hoàn thiện khung 
pháp luật liên quan tới lĩnh vực bất động sản để tháo gỡ những khó khăn giúp thị trường bất động 
sản phát triển ổn định hơn. Nguồn cung bất động sản hồi phục và chính sách đẩy mạnh đầu tư 
công sẽ là động lực lớn giúp thúc đẩy sản lượng tiêu thụ thép. 

Tương tự, trong báo cáo mới đây, Agriseco cho rằng, tình trạng thiếu hụt năng lượng có xu hướng 
trở nên nghiêm trọng hơn tại châu Âu khiến một số ngành công nghiệp sử dụng nhiều năng lượng 
phải cắt giảm sản lượng, bao gồm sản xuất thép. 

Theo Agriseco Research, thông tin này sẽ đem lại những hiệu ứng tích cực cho nhóm cổ phiếu 
thép trong ngắn hạn và có thể tạo ra những cơ hội cải thiện hoạt động kinh doanh cho các doanh 
nghiệp xuất khẩu vào thị trường châu Âu. 
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PHẦN IV: 

CHÍNH SÁCH 

 
 

1. Chính sách của Việt Nam 

Cuộc họp rà soát tiêu chuẩn và kế hoạch xây dựng QCVN tôn mạ kim loại và sơn phủ màu của 
Việt Nam 

Ngày 15/9/2022,, Hiệp hội Thép Việt Nam và đại diện các nhà sản xuất tôn mạ KL&SPM              

phía Nam bao gồm Công ty CPTĐ Hoa Sen, Công ty CP Tôn Đông Á, Công ty LD Tôn Phương Nam, 
và Công ty Thép Nam Kim đã có buổi làm việc với Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam 
(TCCLVN) về việc rà soát TCVN và kế hoạch xây dựng QCVN sản phẩm tôn mạ kim loại và sơn 
phủ màu của Việt Nam. 

Theo đó, đại diện của Viện TCVN đã lấy ý kiến các công ty ngành mạ về việc cập nhật lại TCVN 
7471 nên theo hệ tiêu chuẩn ISO, JIS, ASTM hay AS. Thực tế, các nhà sản xuất tôn mạ của       
Việt Nam áp dụng nhiều tiêu chuẩn Úc (AS) và Nhật Bản (JIS), bên cạnh tiêu chuẩn Mỹ (ASTM). 
Mỗi công ty tùy đặc thù sản phẩm và thị trường mà ứng dụng các tiêu chuẩn khác nhau. 

Một ý kiến chính của các công ty về tiêu chuẩn TCVN 7471:2005 cụ thể như sau: 

– Mở rộng chỉ tiêu độ bóng đến dải đo trên 80 đơn vị độ bóng (80+); 

– Quy định độ dày sơn được đề nghị thành phụ lục hướng dẫn theo thỏa thuận giữa nhà sản xuất 

và người mua hàng. 

– Các nhà cung cấp đa số sử dụng ASTM trong khi tiêu chuẩn viện dẫn theo AS (có trường hợp 
phương pháp test theo AS, chỉ tiêu đánh giá theo ASTM). Tiêu chuẩn viện dẫn khá nhiều khó khăn 

khi áp dụng. 

– Điều kiện 4 năm phơi mẫu ngoài môi trường thì trong điều kiện Việt Nam chưa thực hiện được, 
do không có trạm phơi mẫu ở Việt Nam. Các doanh nghiệp đề nghị cân nhắc không đưa vào TCVN 

và thay thế bằng các phương pháp thử nghiệm trong phòng thí nghiệm như QUV (ASTM G154). 

– Thép nền áp dụng: Cần thể hiện đủ các loại thép nền thông dụng, chẳng hạn như 6 loại: mạ 
kẽm, mạ hợp kim kẽm sắt, mạ kẽm nhôm, mạ nhôm kẽm, mạ nhôm kẽm magie, mạ kẽm nhôm 
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magie. Đối với sản phẩm mạ kẽm, đề nghị xem xét cập nhật thêm các loại mạ kẽm và hợp kim 
kẽm (có magie). 

– Phương pháp đo độ dày sơn và cách thức xác định chiều dày màng sơn khô… Đề xuất xem xét 
quy định độ dày sơn tối thiểu min 12 micron, … 

–  Đề xuất xem xét đưa thêm các chỉ tiêu sau: so sánh màu sắc bằng thiết bị vào trong tiêu 
chuẩn, độ cứng, ….. và nhiều ý kiến khác đã được Viện TCVN ghi nhận. 

Trên cơ sở các ý kiến góp ý của doanh nghiệp tại buổi làm việc, Viện TCVN dự kiến koạch hoàn 
thành tiêu chuẩn TCVN 7471 trong thời gian khoảng 1 năm tới. 

 

 

2. Chính sách của thế giới 

 

Thái Lan: dự định tăng giá thép trong nước 

Các nhà sản xuất thép Thái Lan đang có kế hoạch tăng giá thép trong nước vì chi phí 
sản xuất, từ giá nguyên liệu thô, điện cho tới lương tối thiểu đều đi lên. 

Theo Bangkok Post, ông Pravit Horrungruang, cố vấn của Hiệp hội các nhà sản xuất thép sản 
phẩm dài sản xuất từ lò hồ điện quang, cho biết thuế nhiên liệu đi lên đã khiến hoá đơn điện của 
các nhà sản xuất thép tăng tới 50%. 

"Nhiều công ty muốn tăng giá các sản phẩm để phù hợp với chi phí nguyên liệu, năng lượng, 
logistics và tiền lương cao hơn để duy trì tính cạnh tranh hoặc sống sót", ông Pravit nói. 

Tại Thái Lan, giá sản phẩm thép, đặc biệt là là thép cây dùng trong xây dựng, do Bộ Thương mại 
của nước này điều hành. 

Theo hiệp hội, giá thép vằn ở Thái Lan hiện ở mức 699 USD/tấn, thấp hơn so với mức 738 
USD/tấn ở Singapore, 740 USD/tấn ở Thổ Nhĩ Kỳ và 852 USD/tấn ở Trung Quốc. Giá thép phế liệu 
thế giới vào khoảng 658 USD/tấn trong năm nay, tăng 42% so với mức 464 USD/tấn trong năm 
ngoái. Nếu chi phí năng lượng được tính vào giá thành, giá thép sẽ tăng lên 700-800 USD/tấn. 

Theo ông Pravit, các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng nên ký hợp đồng mua dài hạn với các 
nhà sản xuất thép để tránh tình trạng giá biến động. 
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Đầu năm nay, Hiệp hội Thép Thái Lan kỳ vọng tiêu thụ nội địa tăng 3-4% so với năm ngoái lên  
19,5 triệu tấn trong năm nay. Nhu cầu thép chủ yếu là từ các dự án phát triển cơ sở hạ tầng của 
chính phủ, bao gồm hệ thống đường sắt cao tốc Thái - Trung và các sáng kiến liên quan đến kế 
hoạch Hành lang Kinh tế phía Đông. Sự phục hồi của lĩnh vực xây dựng cũng sẽ góp phần thúc 
đẩy tiêu thụ. 
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PHẦN V: 

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC  

DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH  
 

 

Tập đoàn Hòa Phát (Mã: HPG)  

Hòa Phát cho biết sản lượng bán hàng thép xây dựng, phôi thép và thép cuộn cán 
nóng (HRC) trong tháng 8 vừa qua đạt 628.000 tấn. 

Trong đó, thép xây dựng là 386.000 tấn, tăng 44% so với cùng kỳ 2021. HRC đạt 233.000 tấn, tăng 
56% so với tháng 7/2022 nhưng giảm nhẹ so với tháng 8/2021. Còn lại khoảng 9.000 tấn là phối 
thép, chỉ bằng một phần nhỏ so với sản lượng xuất khẩu gần 79.000 tấn trong tháng 8 năm ngoái.  

 

  

 

Biểu đồ 11: Tổng tiêu thụ sản phẩm thép hàng tháng của Hòa Phát (Đơn vị: nghìn tấn. 

Nguồn: Đức Quyền tổng hợp từ Hòa Phát, VSA). 
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Thị trường xuất khẩu năm nay có nhiều yếu tố bất lợi khi Trung Quốc vẫn tiếp tục chính sách 
phong tỏa Zero COVID hà khắc khiến hoạt động kinh tế bị đình trệ, kinh tế châu Âu cũng đang có 
nguy cơ suy thoái do thiếu nhiên liệu từ Nga và lãi suất tăng mạnh. 

Việc giảm xuất khẩu phôi thép cũng đồng nghĩa với việc Hòa Phát có thể cán ra các loại thành 
phẩm khác để tiêu thụ với biên lợi nhuận cao hơn. 

Theo Hòa Phát, sản lượng thép xây dựng đạt cao chủ yếu nhờ thị trường tiêu thụ nội địa khả quan 
hơn so với các tháng trước. Hoạt động bán hàng tại cả ba miền đều tăng mạnh, miền Bắc ghi 
nhận mức tăng 54%, miền Trung thêm 39% và miền Nam đi lên mạnh nhất và gấp đôi cùng kỳ. 

Trong khi đó, nhu cầu của thị trường với các sản phẩm ống thép, tôn mạ được cải thiện đã giúp 
lượng bán hàng thép cuộn cán nóng Hòa Phát tăng cao so với tháng 7/2022. Cụ thể, mặt hàng 
ống thép của Hòa Phát ghi nhận gần 64.000 tấn, tăng 60% so với cùng kỳ. Tôn Hòa Phát đạt 
28.000 tấn, giảm 5% so với tháng 8/2021 nhưng tăng 60% so với tháng 7/2022. 

Hòa Phát dự kiến đến cuối năm, thị trường tiêu thụ thép sẽ khả quan khi vào mùa cao điểm xây 
dựng, Chính phủ thực hiện nhiều biện pháp thúc đẩy giải ngân đầu tư công, thúc tiến độ các dự án 
trọng điểm.  

Lũy kế 8 tháng năm 2022, Hòa Phát đã sản xuất 5,5 triệu tấn thép thô, tăng 2% so với cùng kỳ 
2021. Sản lượng bán hàng phôi thép, thép xây dựng và HRC đạt 5,14 triệu tấn, tăng 5% so với             
8 tháng đầu năm ngoái. 

 
Biểu đồ 12: Thị phần tiêu thụ thép xây dựng năm 2021 (vòng trong) và 8 tháng đầu 2022        

(vòng ngoài) (Nguồn: Đức Quyền tổng hợp từ báo cáo tài chính). 



   

23 
 

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH 

 

THÁNG 8/2022 

Thép xây dựng đóng góp 3,1 triệu tấn, tăng 27%. Trong đó, xuất khẩu thép xây dựng chiếm 32% 
với 990.000 tấn, tăng 82% so với 8 tháng 2021.  

Qua 8 tháng, Hòa Phát đã bán ra thị trường 1,8 triệu tấn HRC, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước. 
Các sản phẩm hạ nguồn như ống thép, tôn mạ của tập đoàn đạt lần lượt 491.000 và 226.000 tấn, 
tăng khoảng 5-7% so với cùng kỳ. 

Nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất cho ra đời mẻ thép cuộn cán nóng (HRC) đầu tiên vào ngày 
2/5/2020. Đến tháng 8 vừa qua, tập đoàn của tỷ phú Trần Đình Long đã ghi nhận tấn thép HRC 
thứ 5 triệu ra lò. 

 

Tổng Công ty Thép Việt Nam (VNSteel – Mã: TVN) 

Cuối tháng 8, VNSteel đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2022 
với nhiều ý kiến ngoại trừ từ đơn vị kiểm toán. 

Thứ nhất, Dự án mở rộng Gang thép giai đoạn 2 – Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên (công 

ty con của VNSteel) được triển khai từ năm 2007, việc đầu tư dự án đã kéo dài hơn so với dự kiến 
ban đầu và hiện vẫn chưa hoàn thành.  

Chính phủ và các cơ quan liên quan đang trong quá trình xử lý các sai phạm, tìm các giải pháp 

tháo gỡ khó khăn để hoàn thành dự án. Do vậy, Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC không thể 
xác định được ảnh hưởng của các vấn đề này đến: 

Giá trị các khoản mục có liên quan đến dự án được trình bày trên báo cáo tài chính hợp nhất của 

VNSteel 

Giá trị chi phí lãi vay được vốn hóa vào dự án kể từ thời điểm dự án chậm tiến độ. 

Tổn thất có thể có liên quan đến dự án cũng như ảnh hưởng của vấn đề này đến các chỉ tiêu khác 
có sự liên quan được trình bày trên báo cáo tài chính hợp nhất của VNSteel. 

Thứ hai, VNSteel trình bày trên báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ tại ngày 30/6/2022 giá trị 
khoản đầu tư theo phương pháp vốn chủ sở hữu khoản đầu tư vào Công ty TNHH Khoáng sản 
Luyện kim Việt Trung (VTM) là 351,8 tỷ đồng.  

Theo báo cáo tài chính năm 2021 của VTM đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán độc lập, giấy 
phép khai thác của VTM tại mỏ Quý Sa, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cao đã hết hạn vào ngày 
31/12/2020. 
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Bên cạnh đó, tại ngày 31/12/2021, VTM đang ghi nhận giá trị hàng tồn kho phát hiện thiếu qua 
kiểm kê với số tiền 225,5 tỷ đồng trên khoản mục “Tài sản thiếu chờ xử lý” và giá trị hàng tồn kho 
phát hiện thừa qua kiểm kê số tiền là 59,55 tỷ đồng trên khoản mục “Tài sản thừa chờ giải quyết”. 

Tính đến thời điểm phát hành báo cáo tài chính được soát xét (29/8/2022), Công ty Kiểm toán 
AASC chưa thu thập được báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 được ban điều hành của VTM 
phê duyệt.  

Dựa trên các thông tin hiện có, AASC không thể xác định được các điều chỉnh cần thiết đối với giá 
trị của khoản đầu tư vào VTM và các ảnh hưởng nếu có đến báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên 
độ của VNSteel. 

Thứ ba, giá gốc của khoản đầu tư vào CTCP Sắt Thạch Khê là 274 tỷ đồng, giá trị dự phòng là  
10,7 tỷ đồng. Sắt Thạch Khê được thành lập từ năm 2007 để thực hiện đầu tư dự án khai thác 
quặng tại mỏ sắt Thạch Khê thuộc huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. 

Hiện nay, Sắt Thạch Khê đang trong giai đoạn tạm dừng hoạt động chờ quyết định của Chính phủ 
để xem xét chủ trương tiếp tục triển khai dự án Mỏ sắt Thạch Khê. Vì vậy, Công ty Kiểm toán 
AASC không thể xác định được các điều chỉnh cần thiết đối với giá trị dự phòng của khoản đầu tư 
vào CTCP Sắt Thạch Khê và ảnh hưởng của vấn đề này đến các chỉ tiêu khác trên báo cáo tài 

chính hợp nhất của AASC. 

Thứ tư, tại ngày phát hành báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 2022, Bộ Công thương và các 
cơ quan nhà nước liên quan đang trong quá trình quyết toán cổ phần hóa Tổng Công ty VNSteel 

theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Do đó, AASC cũng chưa thể xác định được những điều 
chỉnh cần thiết đối với các khoản mục có liên quan trên báo cáo tài chính hợp nhất. 

Trong nửa đầu năm nay, VNSteel ghi nhận lãi sau thuế hợp nhất 155 tỷ đồng, giảm 85% so với 

cùng kỳ 2021; doanh thu thuần hợp nhất 21.789 tỷ đồng, tăng hơn 1.400 tỷ.  

Tổng tài sản tại ngày 30/6 năm nay là 28.710 tỷ đồng, tăng 1.315 tỷ đồng so với ngày đầu năm. 

 

Tập đoàn Hoa Sen (Mã: HSG) và CTCP Thép Nam Kim (Mã: NKG) 

Trong tháng 8 vừa qua, Tập đoàn Hoa Sen tiêu thụ gần 74.900 tấn tôn mạ, tăng 
khoảng 3.000 tấn so với tháng 7 nhưng chỉ bằng một nửa so với cùng kỳ 2021.   
Lũy kế 8 tháng đầu năm, Hoa Sen đã bán ra 856.531 tấn tôn, tương đương 29,1% 
thị phần toàn ngành. 
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Thép Nam Kim tiêu thụ 524.314 tấn tôn mạ trong 8 tháng đầu năm nay, đứng thứ 2 toàn ngành 
với thị phần 17,8% chỉ sau Tập đoàn Hoa Sen. 

Ở mảng ống thép, Nam Kim nắm 6,14% thị trường đầu ra với sản lượng gần 106.000 tấn trong       
8 tháng. Hoa Sen ghi nhận mức tiêu thụ gần 217.500 tấn, tương đương 12,64% thị phần. Tập đoàn 
Hòa Phát tiếp tục giữ vững ngôi đầu của mình, thị phần cải thiện so với năm 2021.

Biểu đồ 13: Sản lượng tiêu thụ tôn mạ hàng tháng (Nguồn: Song ngọc tổng hợp từ 

Hiệp hội Thép Việt Nam, VSA). 

Biểu đồ 14: Thị phần tiêu thụ ống thép năm 2021 (vòng trong) và 8 tháng đầu 2022             

(vòng ngoài) (Nguồn: Đức Quyền tổng hợp từ Hiệp hội Thép Việt Nam, VSA). 
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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm 

Thông tin và tài liệu trong báo cáo được nỗ lực tổng hợp dưới dạng sẵn có một cách chính xác nhất có thể.          
Tuy nhiên, tác giả không đảm bảo tính chính xác, sự thích hợp hay đầy đủ của các thông tin và số liệu, đồng thời 
tuyên bố miễn trừ hoàn toàn trách nhiệm đối với các lỗi hoặc thiếu sót trong các thông tin và số liệu này. 

Nguồn tham khảo 

Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) 

Trung tâm Thông tin Công Nghiệp và Thương Mại 
(VITIC) 

Hiệp hội thép Nhật Bản 

Viện Sắt thép Mỹ  

Báo cáo CTCK BVSC, MBKE 

 

World Steel 

MySteel 

SteelHome 

Trading Economics 

Fastmarkets 

Bản quyền 

Báo cáo “Thị trường thép tháng 8/2022” được biên tập viên mục Hàng hóa của VietnamBiz tổng hợp và trình bày. 

Các số liệu, thông tin và những phân tích được tổng hợp trong báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin 

và không được sử dụng như lời khuyên cho việc tư vấn kinh doanh, tài chính và những lĩnh vực chuyên nghiệp khác. 

Giới hạn trách nhiệm 

VietnamBiz sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường đối với bất kì chi phí, tổn thất hoặc thiệt hại nào cho dù trực tiếp 

hay gián tiếp, có liên quan tới hoặc là hậu quả của việc sử dụng báo cáo, hoặc liên quan tới những thiếu sót, sai sót. 

ĐỂ THEO DÕI NHỮNG BÁO CÁO GẦN NHẤT CỦA CHÚNG TÔI, XIN TRUY CẬP QR CODE: 
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Mọi ý kiến đóng góp về báo cáo thị trường, xin liên hệ tới: 

Trịnh HuyềnTrang 

Thư ký toà soạn phụ trách mục Hàng hóa - trang TTĐTTH VietnamBiz 

Hotline: 099 522 2999 

Email: info@vietnambiz.vn 
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