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Trong 9 tháng đầu năm, kinh tế toàn cầu tiếp tục 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. 

Theo số liệu của Hiệp hội Thép Thế giới (Worldsteel), sản lượng thép thô thế 
giới của 64 quốc gia đạt 150,6 triệu tấn trong tháng 8, giảm 3% so với cùng kỳ 
năm trước.

Giá nguyên liệu sản xuất thép biến động mạnh. Giá các loại quặng sát, thép 
phế, than cốc liên tục giảm từ hồi đầu quý II đến nay, với mức giảm 50% so 
với quý I/2022, các doanh nghiệp sản xuất thép bị ảnh hưởng rất lớn, hoạt 
động sản xuất kinh doanh khó khăn, hiệu quả thép.

Hiệp hội Thép Thế giới dự kiến, nhu cầu thép toàn cầu sẽ giảm 2,3% trong 
năm nay, điều chỉnh dự báo từ mức tăng 0,4%. Môi trường kinh tế toàn cầu đã 
xấu đi đáng kể, do lạm phát cao và các động thái tăng lãi suất, song song đó 
là sự suy thoái của Trung Quốc do chính sách Zero COVID và sự yếu kém của 
lĩnh vực bất động sản.

Hiệp hội Thép Thế giới dự kiến, nhu cầu thép toàn cầu sẽ giảm 2,3% trong 
năm nay, điều chỉnh dự báo từ mức tăng 0,4%. Môi trường kinh tế toàn cầu đã 
xấu đi đáng kể, do lạm phát cao và các động thái tăng lãi suất, song song đó 
là sự suy thoái của Trung Quốc do chính sách Zero COVID và sự yếu kém của 
lĩnh vực bất động sản.

Tại Việt Nam, 9 tháng đầu năm 2022, sản xuất thép thành phẩm đạt 20,808 
triệu tấn, giảm 5,8% so với cùng kỳ năm 2021; tiêu thụ thép thành phẩm đạt 
19,261 triệu tấn, giảm 1,6% so với cùng kỳ năm 2021.

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.

Nhận định về thị trường thép trong nước từ nay đến cuối năm, VSA cho rằng 
trong quý 4/2022 mới có thể khởi sắc, bởi theo thông lệ đây là giai đoạn nhu 
cầu thép tăng lên khi các công trình xây dựng gấp rút đẩy mạnh tiến độ. 

Các doanh nghiệp ngành thép đã rục rịch công bố kết quả kinh doanh với lợi 
nhuận quý III ghi nhận sụt giảm, một số doanh nghiệp ghi nhận lỗ.
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Biểu đồ 1: Sản lượng thép thô thế giới đến tháng 7/2022 (Nguồn: World Steel).

Bảng 1: 10 quốc gia có sản lượng thép thô lớn nhất thế giới (Nguồn: World Steel).

Sản lượng thép thô thế giới tháng 8 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 150,6 triệu tấn trong tháng 8, giảm 3% so với cùng kỳ năm trước.

Trung Quốc, nước sản xuất thép lớn nhất thế giới, bất ngờ ghi nhận sản lượng 
tăng nhẹ trong tháng 8 khi đạt 83,9 triệu tấn, tăng 0,5% so với tháng 8/2021. Trừ Ấn 
độ, Iran, Trung Quốc thì các nước có sản lượng thép thô lớn khác như Mỹ, Nga, Nhật Bản 
… vẫn tiếp tục giảm.

1. Sản lượng thép thế giới
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Nhật Bản: Theo số liệu từ Liên đoàn Sắt thép Nhật Bản (JISF), xuất khẩu thép 
nước này đạt gần 2.505.611 tấn trong tháng 8, tăng 1% với tháng liền trước và 
giảm 15,1% so với cùng kỳ năm trước. 

Thái Lan trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Nhật trong tháng 8 với lượng xuất 
khẩu đạt  472.663 tấn, tăng 2,5% so với tháng trước và giảm 15,8% so với cùng kỳ năm 
trước. Tiếp đó là Hàn Quốc với 371.606 tấn; Trung Quốc với 323.903 tấn...
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2. Diễn biến xuất nhập khẩu

a. Tình hình xuất khẩu

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 1.670,16 triệu USD, 
giảm 3,4% so với tháng trước.

Nhật Bản: Theo JIFS, Nhật Bản đã nhập khẩu 658.710 tấn thép trong tháng 8, 
tăng 5,9% so với tháng trước và tăng 13,2% với cùng kỳ năm trước. Hàn Quốc tiếp 
tục là nước xuất khẩu nhiều sắt thép nhất sang Nhật với 261.475 tấn trong tháng 8.

b. Tình hình nhập khẩu

Mỹ: Giá trị nhập khẩu sắt thép của Mỹ trong tháng 8 đạt gần 2.588,71 triệu USD, 
giảm 1,13% so tháng trước, theo Trading Economic.
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Biểu đồ 2: Giá trị xuất khẩu sắt thép hàng tháng của Mỹ
(Đơn vị: triệu USD. Nguồn: Trading Economics).
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Biểu đồ 3: Giá trị xuất khẩu sắt thép hàng tháng của Mỹ
(Đơn vị: triệu USD. Nguồn: Trading Economics).

Hiệp hội thép Việt Nam (VSA) cho biết, trong 9 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. Những hậu quả của thế giới hiện đại của các nền kinh tế liên 
kết với nhau được thấy rõ ràng hơn khi các xung đột chiến tranh. Khi thế giới đang đứng 
trước bờ vực của một cuộc suy thoái tiềm ẩn sâu sắc, một phần là xung đột Nga- 
Ukrainaie, ngành thép đã trở thành một thiệt hại rõ ràng. 

Sau khi giảm 6,5% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 7, sản lượng thép thô toàn cầu đã 
giảm 3% trong tháng 8. Mặc dù phương trình rất đơn giản - cầu giảm kéo theo cung giảm 
nhưng lý do là rất nhiều và phức tạp. Tại châu Âu , ArcelorMittal - nhà sản xuất thép lớn 
thứ hai thế giới, đã ngừng hoạt động các lò cao ở Đức, Pháp, Ba Lan và Tây Ban Nha và 
dự báo sản lượng ở châu Âu sẽ thấp hơn 17% so với năm ngoái. Adolfo Aiello, Phó giám 
đốc liên đoàn thép châu Âu, Eurofer cho biết: "Nếu cuộc khủng hoảng năng lượng không 
được giải quyết trong thời gian ngắn, tình trạng ngừng sản xuất tạm thời có thể trở thành 
vĩnh viễn".

Theo đó, giá nguyên liệu sản xuất thép biến động mạnh, cụ thể giá các loại quặng sát, 
thép phế, than cốc hồi đầu quý II và quý III/2022 đến nay liên tục giảm, với mức giảm 50% 
so với hồi quý I/2022, các doanh nghiệp sản xuất thép bị ảnh hưởng rất lớn, hoạt động sản 
xuất kinh doanh khó khăn, hiệu quả thép.

Diễn biến giá thị trường nguyên liệu sản xuất thép:

- Giá than mỡ luyện cốc xuất khẩu tại cảng Úc ngày 6/10/2022 giao dịch ở mức khoảng 
255,5 USD/tấn FOB, giảm hơn nữa so với mức 520 USD hồi tháng 4/2022 trước đó.

- Quặng sắt loại (62%) ngày 6/10/2022 giao dịch ở mức 95,45 -95,95 USD/Tấn CFR cảng 
thiên tân, Trung Quốc, giảm khoảng 2,3 USD/tấn so với thời điểm tháng 9/2022.

3. Diễn biến giá



Mức giá giảm khoảng 114-116 USD/tấn so với mức giá cao nhất được ghi nhận hồi đầu 
tháng 5/2021 (tương đương 210-212 USD/tấn).

- Sản lượng sắt và thép gia tăng ở các nước mới nổi, và lượng thép phế liệu sẵn có ở 
Trung Quốc, do đó làm tăng việc sử dụng các lò điện hồ quang, dự kiến sẽ thúc đẩy nhu 
cầu cho thị trường, trong giai đoạn dự báo.

- Giá than cốc tăng cao, dẫn đến nguồn cung bị thắt chặt, cùng với những hạn chế khác, 
chẳng hạn như sự tăng trưởng hạn chế của điện cực than chì ở Trung Quốc và sự hợp 
nhất của ngành điện cực than chì, có khả năng cản trợ tăng trưởng thị trường. Sản lượng 
thép gia tăng thông qua công nghệ lò điện hồ quang ở Trung Quốc được kỳ vọng là cơ hội 
cho thị trường trong tương lai.
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Biểu đồ 4: Giá trị xuất khẩu sắt thép hàng tháng của Mỹ
(Đơn vị: USD/tấn. Nguồn: VSA tổng hợp tháng 8/2022).

Hiệp hội Thép Thế giới dự kiến, nhu cầu thép toàn cầu sẽ giảm 2,3% trong năm nay, điều 
chỉnh dự báo từ mức tăng 0,4%.

Hiệp hội cho biết môi trường kinh tế toàn cầu đã xấu đi đáng kể, do lạm phát cao và các 
động thái tăng lãi suất, song song đó là sự suy thoái của Trung Quốc do chính sách Zero 
COVID và sự yếu kém của lĩnh vực bất động sản.

Theo Hiệp hội, sự sụt giảm của thị trường bất động sản ngày càng sâu sắc, với việc đầu 
tư vào bất động sản đang chậm lại ở mức tồi tệ nhất trong 30 năm.

Bất chấp những nỗ lực của chính phủ nhằm thúc đẩy thị trường bất động sản, dự kiến sẽ 
không có sự thay đổi lớn vì niềm tin của người mua vẫn yếu do các biện pháp COVID-19 
nghiêm ngặt và sự phá sản của các nhà phát triển

4. Dự báo



PHẦN 2

THỊ TRƯỜNG THÉP
TRUNG QUỐC



Theo Cục Thống kê Quốc gia (NBS), sản lượng thép thô của Trung Quốc trong tháng 9 đạt 
86,95 triệu tấn, tăng 17,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính riêng quý III, sản lượng thép thô của Trung Quốc đạt 252,25 triệu tấn, tăng 3,4% so 
với cùng kỳ năm ngoái.

Cuộc khủng hoảng năng lượng châu Âu và các đợt hạn chế sản xuất thép trong mùa đông 
ở Trung Quốc không để lại nhiều hy vọng cho sự phục hồi của thị trường thép quý IV. 

Tuần đầu tiên của tháng 10, tình hình dịch Covid-19 ở Trung Quốc trở nên tồi tệ hơn và một 
số khu vực bị đóng cửa. Điều này đã ảnh hưởng đáng kể đến nhu cầu thị trường thép.

Theo Hiệp hội thép Trung Quốc (CISA), trong thời gian từ ngày 1-10/10, các nhà sản xuất 
thép thành viên CISA đã sản xuất 21,08 triệu tấn thép thô, 19,16 triệu tấn gang và 20,17 
triệu tấn sản phẩm thép.

1. Sản lượng
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Biểu đồ 5: Diễn biến sản lượng thép Trung Quốc (Nguồn: NBS).

Nguồn: CISA.
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Ước tính trong thời gian từ ngày 01 – 10/10, Trung Quốc sản xuất 28,21 triệu tấn 
thép thô, 24,51 triệu tấn gang và 37,86 triệu tấn sản phẩm thép.

Trong tháng 10, dự báo công suất vận hành của các dây chuyền sản xuất thép cuộn cán 
nóng (HRC) có thể giảm nhẹ. Gần đây, giá thép xây dựng tại thị trường nội địa Trung Quốc 
cao hơn giá HRC nên một số nhà máy thép đã chuyển sang sản xuất thép xây dựng. 
Ngoài ra, do thua lỗ, một số nhà máy thép đã tăng cường bảo trì dây chuyền sản xuất 
HRC. Vào tháng 10, sản lượng của một số nhà máy thép có thể bị giảm do hạn chế sản 
xuất bảo vệ môi trường mùa thu và mùa đông ở miền Bắc Trung Quốc và kiểm tra an toàn 
trong Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 20.
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Trong quý III, Trung Quốc nhập khẩu 2,57 triệu tấn thép thành phẩm và ở chiều ngược lại 
xuất khẩu 17,73 triệu tấn, tương ứng giảm 23,2% và tăng 13,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

2. Xuất nhập khẩu, tồn kho
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Biểu đồ 6: Diễn biến xuất nhập khẩu thép Trung Quốc (Nguồn: NBS).

Biểu đồ 7: Diễn biến tồn kho quặng sắt Trung Quốc (Nguồn: NBS).
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Đối với quặng sắt, hàng tồn kho của Trung Quốc đang có xu hướng tăng nhẹ trở lại, sau 
khi giảm mạnh từ đầu tháng 9. Tuy nhiên mức tồn kho hiện nay cũng gần tương đương so 
với cùng kỳ năm ngoái.

Đối với thép thành phẩm, hàng tồn kho của các thành viên CISA đạt 16,32 triệu tấn trong 
thời gian từ ngày 1 -10/10, tăng 434.000 tấn, tương đương 2,7% so với tuần trước đó.

Tại ngày 29/9/2022, tồn kho thép cán nóng HRC ở các thị trường lớn là 2,41 triệu tấn, 
giảm 302.900 tấn (tương đương 11,1%) so với cuối tháng 8. Tồn kho HRC do các nhà 
máy thép nắm giữ tổng cộng là 937.200 tấn, tăng 70.600 tấn (tương đương 8,1%) so với 
cuối tháng 8.

Trong tháng 9, tồn kho toàn thị trường thấp hơn 569.200 tấn so với cùng kỳ năm trước, tồn 
kho nhà máy cao hơn cùng kỳ năm trước 207.400 tấn và tổng lượng tồn kho toàn thị 
trường và nhà máy thấp hơn 361.800 tấn so với cùng kỳ, tương ứng giảm 9,7% so với 
cùng kỳ năm trước. Hiện tại, người dùng hạ nguồn chỉ mua theo nhu cầu thực tế, thương 
nhân lo lắng rủi ro cao nên gần đây chủ yếu bán hàng thu tiền mặt và đặt hàng thận trọng 
nên lượng hàng tồn kho trên thị trường của HRC tiếp tục giảm, lượng hàng tồn kho của 
nhà máy HRC tăng nhẹ và áp lực bán hàng gia tăng. Dự kiến, hàng tồn kho trên thị trường 
và hàng tồn kho nhà máy sẽ giảm dần trong tháng 10 do nhu cầu thép được giải phóng.

Nguồn: CISA.

Tuần 1 – 10/10

2.107.500

1.911.600

2.017.100

16.316.900

Tuần 21 – 30/09

2.131.400
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15.882.900

Thay đổi

23.700

42.200

204.100

434.000

% thay đổi

1,11%

2,16%

9,19%

2,73%

Thép thô

Gang

Thép thành phẩm

Tồn kho

Sản phẩm (đơn vị: tấn)

Giá thép Trung Quốc hiện nay giảm hơn 8% so với thời điểm đầu quý III và giảm 21% so 
với mức đỉnh trong năm nay.

Tuần đầu tháng 10, giá quặng sắt nhập khẩu giảm và thép bán thành phẩm trong nước 
giảm. Giá phôi thép tiêu chuẩn xuất xưởng tại Đường Sơn giảm 40 - 80 nhân dân tệ xuống 
3.650 NDT/tấn, giá phế liệu trong nước giảm tại nhiều khu vực lớn.

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

Biểu đồ 9: Diễn biến giá HRC toàn cầu (Đơn vị: USD/tấn. Nguồn: Worldsteel).

Trong tháng 9, giao dịch thép trên thị trường tăng so với tháng 8 và lượng hàng tồn kho 
trên thị trường giảm đáng kể. Tuy nhiên, lượng hàng tồn kho của nhà máy tăng nhẹ và áp 
lực giá cũng tăng theo. Hiện tại, giá nguyên, nhiên liệu vẫn ở mức cao và giá thành sản 
xuất của các nhà máy thép vẫn ở mức cao (tính đến ngày 30/9, giá thành HRC Q235B 
5,75mm là 4.204 NDT/tấn).  

Gần đây, việc bảo trì dây chuyền sản xuất HRC ở các nhà máy tiếp tục tăng lên, trong khi 
phía bắc Trung Quốc sắp bước vào mùa đông, nên nguồn cung vào cuối năm có thể thu 
hẹp lại.
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Bên cạnh đó, hậu quả từ cuộc chiến giữa Ukraine – Nga vẫn đang gây khó khăn cho thị 
trường do nguồn cung quặng cạn kiệt, trong khi cuộc khủng hoảng năng lượng ngày càng 
gia tăng, cản trở sản lượng thép của châu Âu.

Giá quặng giảm sẽ ảnh hưởng đến các nhà sản xuất lớn, chẳng hạn như BHP Group, Rio 
Tinto, Vale SA, và những người khác ở Úc và nhà cung cấp số 2 Brazil.

Các nhà phân tích tại J.P. Morgan đã cắt giảm dự báo giá quặng sắt của họ vào tháng 
trước, từ 133 USD/tấn xuống 103 USD/tấn trong nửa cuối năm 2022, từ 133 USD và trong 
năm tới, từ 105 USD xuống 94 USD



PHẦN 3

THỊ TRƯỜNG THÉP
VIỆT NAM



Theo báo cáo mới nhất vừa được Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) công bố, trong tháng 
9/2022, sản xuất thép thành phẩm đạt 2,446 triệu tấn, tăng 23,41% so với tháng 8/2022 và 
tăng 1,7% so với cùng kỳ 2021; tiêu thụ thép các loại đạt 1,998 triệu tấn, giảm 7,19% so 
với tháng trước và giảm 9,9% so với cùng kỳ 2021.

Tính chung 9 tháng năm 2022, sản xuất thép thành phẩm đạt 20,808 triệu tấn, giảm 5,8% 
so với cùng kỳ năm 2021; tiêu thụ thép thành phẩm đạt 19,261 triệu tấn, giảm 1,6% so với 
cùng kỳ năm 2021.

1. Sản lượng và tiêu thụ thép Việt Nam
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Biểu đồ 10: Tình hình sản xuất thép thành phẩm tháng 9/2022 (Đơn vị: nghìn tấn. Nguồn: VSA).

Biểu đồ 11: Tình hình bán hàng thép thành phẩm năm 2022 (Đơn vị: nghìn tấn. Nguồn: VSA).



Theo dữ liệu của Steel Online, ngày 12/10, nhiều doanh nghiệp sản xuất đồng loạt hạ từ 
610.000-970.000 đồng/tấn với các sản phẩm thép xây dựng, còn khoảng 14,3-14,6 triệu 
đồng/tấn.

Như vậy, sau hơn một tháng đi ngang, giá thép xây dựng đã tiếp tục hạ nhiệt. Đáng chú ý, 
chỉ trong vòng một tuần (từ 5/10 đến 12/10), Hòa Phát đã có 3 đợt điều chỉnh giảm giá 
thép. Giá thép cuộn CB240 sau khi giảm 720.000 đồng/tấn còn 14,5 triệu đồng/tấn và thép 
thanh vằn D10 CB300 giảm 830.000 đồng/tấn xuống còn 14,6 triệu đồng/tấn.

Kể từ tháng 5 đến tháng 9, giá thép trong nước đã điều chỉnh giảm 15-16 lần, với tổng mức 
giảm khoảng 3,7-3,9 triệu đồng/tấn tuỳ thuộc thương hiệu và từng chủng loại sản phẩm.

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 8/2022, nhập khẩu thép thành phẩm vào 
Việt Nam đạt 785 nghìn tấn với kim ngạch đạt 848,9 triệu USD, giảm 13,65% về lượng và 
giảm 17,76% về trị giá so với tháng trước, so với cùng kỳ năm trước giảm 8,94% về lượng 
và giảm 11,29% về trị giá.

Tính chung 8 tháng năm 2022, nhập khẩu thép thành phẩm các loại về Việt Nam khoảng 
8,18 triệu tấn với trị giá hơn 8,8 tỷ USD, giảm 7,97% về lượng, nhưng tăng 14,11% về giá trị 
so với cùng kỳ 2021.

Các quốc gia cung cấp thép chính cho Việt Nam bao gồm: Trung Quốc (46,01%), Nhật Bản 
(15,67%), Hàn Quốc (11,12%), Đài Loan (9,09%) và Ấn Độ (7,22%).

2. Giá thép trong nước
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a. Nhập khẩu
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Biểu đồ 12: Diễn biến lượng và giá thép nhập khẩu của Việt Nam tháng 8/2022
(Nguồn: VITIC).
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Về tình xuất khẩu, số liệu cập nhật đến tháng 8/2022 cho thấy, xuất khẩu thép thành phẩm 
của Việt Nam đạt 513,74 nghìn tấn, giảm 16,26% so với tháng trước và giảm 65,82% so 
với cùng kì năm 2021. Trị giá xuất khẩu đạt 457,61 triệu USD, giảm 29,02% so với tháng 
7/2022 và giảm 68,25% so với cùng kỳ năm 2021.

Tính chung 8 tháng đầu năm 2022, Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 5,92 triệu tấn thép giảm 
30,27% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị xuất khẩu đạt 6,08 tỷ USD giảm 13,35% so với 
cùng kỳ năm 2021.

b. Xuất khẩu
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Biểu đồ 13: Diễn biến lượng và giá thép xuất khẩu của Việt Nam tháng 8/2022 (Nguồn: VITIC).

Nhận định về thị trường thép trong nước từ nay đến cuối năm, VSA cho rằng trong quý 
IV/2022 mới có thể khởi sắc, bởi theo thông lệ đây là giai đoạn nhu cầu thép tăng lên khi 
các công trình xây dựng gấp rút đẩy mạnh tiến độ. Tuy nhiên, nhu cầu có tăng hay không 
vẫn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhất là khi tồn kho của các doanh nghiệp vẫn ở mức cao, 
cần thời gian để xử lý. Hơn nữa, tốc độ giải ngân đầu tư công hiện nay vẫn còn khá 
chậm. Ngoài ra, nhu cầu của thế giới vẫn đang ở mức thấp nên dù châu Âu và Trung 
Quốc có đang giảm sản lượng thì Việt Nam cũng chưa thể đẩy mạnh xuất khẩu sang các 
thị trường này.

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.

3. Dự báo
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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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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 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.

1. Chính sách của Việt Nam
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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.

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.

2. Chính sách của thế giới
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Khủng hoảng năng lượng đe dọa các nhà sản xuất thép

Theo Reuters, chi phí năng lượng tăng cao đã buộc các nhà sản xuất thép phải cắt giảm 
sản lượng trên khắp châu Âu, đe dọa đóng cửa hàng loạt nhà máy, một số cảnh báo có 
thể là vĩnh viễn trong lĩnh vực sử dụng hơn 300.000 người và đóng góp hàng chục tỷ Euro 
cho nền kinh tế khu vực.

Ngay cả với bốn tua-bin gió và hơn 50.000 tấm pin mặt trời tại địa điểm của họ ở miền 
đông Bỉ, nhà sản xuất thép không gỉ Aperam đã buộc phải tạm dừng sản xuất do giá năng 
lượng tăng cao.

Công ty hiện đang trả tiền năng lượng trong một tháng hiện đang ngang ngửa so với số 
tiền mà họ phải trả trong một năm và đã ngừng hoạt động một cơ sở thường nấu chảy phế 
liệu thép không gỉ và chuyển nó thành những tấm sàn khổng lồ, sử dụng khoảng 300 công 
nhân.

"Chúng tôi có các đòn bẩy tạm thời để vượt qua một thời kỳ nhất định nhưng điều này không 
thể kéo dài trong nhiều năm" - Giám đốc Châu Âu của Aperam Bernard Hallemans nói.



Vị giám đốc này cũng cho biết thêm: "Nếu điều này xảy ra, chúng ta sẽ chứng kiến sự phi 
công nghiệp hóa của các lĩnh vực như của chúng ta và châu Âu, đối với các kim loại cơ 
bản như của chúng ta, sẽ trở nên phụ thuộc vào nhập khẩu".

Bảo trì vào mùa hè thường giới hạn sản lượng khoảng 80% công suất, nhưng Hallemans 
cho biết con số này là khoảng 50% kể từ cuối tháng 6, sau khi Nga cắt giảm mạnh nguồn 
cung cấp khí đốt cho châu Âu, khiến giá đã tăng lên kỷ lục mới.

Nhập khẩu vào châu Âu, phần lớn từ châu Á, nơi giá năng lượng thấp hơn nhiều nhưng 
lượng khí thải carbon cao hơn, đã tăng từ 20-25% vào năm 2020 và năm 2021 lên 40% 
trong năm nay, đạt đỉnh khoảng 50% trong những tuần qua.

Hallemans nói rằng châu Âu phải đưa ra câu trả lời. Theo báo cáo của McKinsey năm 
ngoái, thép đóng góp khoảng 83 tỷ euro (80,97 tỷ USD) giá trị gia tăng trực tiếp cho nền 
kinh tế khu vực, sử dụng trực tiếp 330.000 lao động.

Ủy ban châu Âu cho biết các biện pháp phòng vệ thương mại của EU đã bảo vệ 195.000 
việc làm trong ngành thép vào năm 2021, mặc dù các nhà phê bình cho rằng chênh lệch 
chi phí năng lượng hiện đã cao đến mức hàng nhập khẩu có thể rẻ hơn ngay cả khi có 
thêm thuế bảo hộ.

Về năng lượng, Liên minh châu Âu đã không thống nhất được giới hạn giá khí đốt, 
nhưng ủng hộ kế hoạch phân phối nguồn thu vượt mức từ các nhà sản xuất điện cho 
người sử dụng.

Hallemans nói rằng các nhà sản xuất tiềm năng như Aperam sẽ nhận được không rõ ràng 
và có thể mất vài tháng nữa, với giá năng lượng cao ngất ngưởng khi Aperam tìm cách 
ràng buộc khách hàng với các hợp đồng hàng năm.

Tại Đức, phần lớn phụ thuộc vào khí đốt của Nga để cung cấp nhiên liệu cho nền kinh tế 
dẫn đầu về xuất khẩu, ngành thép đang phải đối mặt với chi phí năng lượng phụ trội lên tới 
10 tỷ euro, khoảng 1/4 doanh thu trung bình hàng năm của ngành, cùng với chi phí bổ 
sung cho quá trình chuyển đổi xanh của EU.

Chủ tịch liên đoàn thép WV Stahl, Hans Juergen Kerkhoff, cho biết, nếu chúng ta không có 
sự chuẩn bị ngay bây giờ, một mùa đông phi công nghiệp hóa đang đe dọa chúng ta ở Đức.

ThyssenKrupp Steel Europe đã cắt giảm sản xuất do việc khách hàng do dự khi đối mặt 
với suy thoái kinh tế đang nổi lên và giá năng lượng thách thức khả năng cạnh tranh quốc 
tế của nó.

ArcelorMittal, nhà sản xuất thép lớn thứ hai thế giới, cũng đã ngừng hoạt động một lò cao 
ở Đức, cùng với các lò cao khác ở Pháp, Ba Lan và Tây Ban Nha, và dự báo sản lượng 
trong quý IV của châu Âu sẽ thấp hơn khoảng 17% so với một năm trước đó.

Adolfo Aiello, Phó giám đốc của liên đoàn thép châu Âu Eurofer cho biết, nếu cuộc khủng 
hoảng năng lượng không được giải quyết trong thời gian ngắn, tình trạng ngừng sản xuất 
tạm thời có thể trở nên lâu dài hơn, áp dụng cho cả các lĩnh vực sử dụng nhiều năng 
lượng khác như kim loại, phân bón và hóa chất khác.
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Eurofer cũng cho biết thêm, tình hình đã trở nên tồi tệ hơn kể từ khi dự báo tháng 8 của họ 
về mức tiêu thụ thép châu Âu giảm khiêm tốn 1,7% trong năm nay, nhưng mức phục hồi 
vững chắc 5,6% vào năm 2023.

Triển vọng quý tiếp theo của liên đoàn chỉ đến cuối tháng 10, nhưng giám đốc nghiên cứu 
kinh tế Alessandro Sciamarelli cho biết mức suy giảm năm 2022 sẽ sâu hơn dự báo hiện 
tại, với mức giảm cũng được thấy vào năm 2023.

Ông cho biết, các sự kiện trong hai tháng qua đã làm đảo lộn hoàn toàn bức tranh, 1.200 
nhân viên tại nhà máy Genk của Aperam có nguy cơ thất nghiệp tạm thời, với mức lương 
mang về nhà bị cắt giảm ít nhất 1/5 khi lạm phát chạm mức 10%.

Nhà máy đã phải ngừng hoạt động tạm thời trước đó, đặc biệt là trong cuộc khủng hoảng 
tài chính toàn cầu 2008-2009.

Fortescue của Úc đầu tư vào chuyển hướng "xanh"

Tập đoàn kim loại Fortescue của Úc có kế hoạch chi 6,2 tỷ USD đến năm 2030 để loại bỏ 
nhiên liệu hóa thạch khỏi các hoạt động khai thác của mình. Khoản đầu tư này phù hợp với 
mục tiêu của FMG là trở thành nhà cung cấp quặng sắt “xanh” toàn cầu vào năm 2030, 
thông qua việc sử dụng pin, amoniac “xanh” và hydro “xanh” trong chuỗi khai thác quặng 
sắt của mình.

Hoa Kỳ tìm kiếm nguyên vật liệu xây dựng “xanh hơn”

Ngày 15/9, tại Hoa Kỳ, chính quyền Biden đã công bố các hành động mới để ưu 
tiên mua các nguyên vật liệu xây dựng khí thải carbon thấp, bao gồm cả thép, để sử dụng 
trong các dự án do liên bang tài trợ. Chính phủ liên bang sẽ ưu tiên mua thép, bê tông, 
nhựa đường và kính có ít khí thải hơn liên quan đến sản xuất, vận chuyển, lắp đặt, bảo trì 
và dỡ bỏ.

Nhà Trắng cho biết, ngoài mua sắm thuộc liên bang, các hành động Mua Sạch cũng bao 
gồm các dự án do liên bang tài trợ, đồng thời lưu ý Bộ Giao thông Vận tải sẽ quản lý hơn 
120 tỷ đô la chi tiêu cho cơ sở hạ tầng trong năm tài chính 2022.

Bộ Năng lượng Hoa Kỳ (DOE) đã đề xuất một số giải pháp để thúc đẩy các mục tiêu khử 
cacbon trong ngành thép của Hoa Kỳ, bao gồm việc sử dụng các nhiên liệu thay thế và các 
chương trình thí điểm sáng tạo. DOE cho biết các nhà sản xuất thép của Mỹ có thể 
“chuyển đổi sang nhiên liệu carbon thấp và không có carbon, đồng thời mở rộng điện khí 
hóa công nghiệp” và “cải thiện hiệu quả sử dụng vật liệu và tăng cường tuần hoàn nguyên 
liệu” để đạt được mục tiêu không phát thải ròng.

Trong tin tức về thuế quan, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã điều chỉnh thuế chống bán phá giá 
đối với một số loại thép cuộn cán nóng từ Úc trong thời gian rà soát hành chính từ ngày 
22/3/2016 đến ngày 30/9/2017. Theo đó thuế AD tăng lên 4,95% đối với BlueScope Steel 
và các chi nhánh.
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Vương quốc Anh dừng các biện pháp phòng vệ thương mại đối với 
Ukraine

Vương quốc Anh đã quyết định đình chỉ ngay lập tức các biện pháp phòng vệ thương mại 
đối với thép cuộn cán nóng nhập khẩu từ Ukraine trong 9 tháng, có nghĩa là những biện 
pháp này sẽ không phải đối mặt với mức phòng vệ thương mại cao hơn. Cục phòng vệ 
thương mại của Vương quốc Anh đã đánh giá xem có nên loại bỏ mức 50 GBP/tấn 
($58,18/tấn) hay không sau khi chính phủ Ukraine yêu cầu điều tra vấn đề
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Tập đoàn Hòa Phát (Mã: HPG)

Hòa Phát cho biết đã sản xuất 540.000 tấn thép thô trong tháng 9. 
Tổng sản lượng bán hàng thép xây dựng, thép cuộn cán nóng và phôi 

thép đạt 555.000 tấn, giảm so với tháng 8 liền trước cũng như cùng kỳ năm ngoái.

Tiêu thụ thép cuộn cán nóng (HRC) đạt 228.000 tấn, tăng 29% so với tháng 9/2021. Thép 
xây dựng ghi nhận 318.000 tấn, giảm 3% so với cùng kỳ và là mức thấp nhất kể từ tháng 4 
năm nay.

Hòa Phát cho biết nhu cầu thị trường chung trong tháng 9 tương đối thấp, ngoài ra còn có 
mưa bão diễn biến phức tạp nên việc tiêu thụ thép xây dựng gặp khó khăn.  

Sản lượng bán hàng ống thép Hòa Phát khả quan hơn khi đạt gần 76.000 tấn, tăng 94% 
so với cùng kỳ. Sản lượng tôn mạ tại thị trường trong nước cũng tăng trưởng gấp 2 lần so 
với cùng kỳ 2021.
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Biểu đồ 14: Tổng tiêu thụ sản phẩm thép hàng tháng của Hòa Phát
(Đơn vị: nghìn tấn. Nguồn: Đức Quyền tổng hợp từ Hòa Phát, VSA).

Lũy kế 9 tháng, Hòa Phát đã sản xuất hơn 6 triệu tấn thép thô, tương đương cùng kỳ 2021. 
Tổng sản lượng bán hàng thép xây dựng, HRC và phôi thép đạt 5,7 triệu tấn, tăng 3% so 
với 9 tháng 2021.

Trong đó, thép xây dựng ghi nhận 3,4 triệu tấn sau 9 tháng, tăng 24%. Con số này có sự 
đóng góp đáng kể của thị trường xuất khẩu. Sản lượng xuất khẩu đã vượt 1 qua triệu tấn, 
tương đương cả năm 2021 và đóng góp 30% tổng lượng thép xây dựng Hòa Phát cung 
cấp ra thị trường. Hiện nay, Hòa Phát đang xuất khẩu thép tới trên 20 quốc gia, vùng lãnh 
thổ trên thế giới. 



Biểu đồ 16: Lãi sau thuế hợp nhất hàng quý của Hòa Phát. (*) Dự báo của SSI.
(Đơn vị: tỷ đồng. Nguồn: Song Ngọc tổng hợp từ BCTC).
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Với dòng sản phẩm thép cuộn cán nóng, Tập đoàn đã cung cấp cho thị trường trong và 
ngoài nước hơn 2 triệu tấn, tăng 5% so với 9 tháng 2021 và đóng góp 36% sản lượng 
chung của Hòa Phát. Sản phẩm hạ nguồn HRC là ống thép đạt 577.000 tấn trong 9 tháng, 
tăng 16%; tôn mạ các loại ghi nhận 249.000 tấn, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) dự báo giá các loại nguyên liệu như than luyện cốc và 
quặng sắt có thể sẽ giảm trong quý IV, đồng thời cho biết Hòa Phát đã hạn chế dự trữ 
nguyên liệu, giảm từ mức tồn kho đủ cho 3-4 tháng sản xuất xuống còn 1-1,5 tháng sản xuất. 

Tập đoàn của tỷ phú Trần Đình Long còn cắt giảm sản xuất trong tháng 7-8, có nghĩa là 
một phần lớn thép bán ra trong quý III có thể được sản xuất từ nguyên liệu giá cao. VDSC 
ước tính chi phí sản xuất thép thô của Hòa Phát trong quý III vừa qua là 13.410 đồng/kg.

Chứng khoán SSI ước tính lợi nhuận sau thuế quý III của Tập đoàn Hòa Phát đạt khoảng 
2.100 tỷ đồng, giảm 80% so với mức đỉnh trong quý III/2021. 

Hòa Phát 32,6% 35,8%
VNSteel 12,7% 11,3%
Vina Kyoei 5,5% 6,1%
Formosa 6,8% 5,6%
Pomina 3,9% 4,3%
Khác 38,4% 36,9%

Năm 2021
(vòng trong)

9 tháng 2022
(vòng ngoài)

Biểu đồ 15: Thị phần tiêu thụ thép xây dựng năm 2021
 và 9 tháng đầu 2022 (Nguồn: Đức Quyền tổng hợp từ VSA).
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SSI cho rằng nguyên nhân chính dẫn tới kết quả kinh doanh của Hòa Phát sa sút là do giá 
thép giảm, giá than cốc lên cao làm tăng chi phí đầu vào và lỗ tỷ giá do VND mất giá 2,5% 
so với USD.

Giá thép cuộn cán nóng (HRC) trong quý III giảm 32% so với cùng kỳ năm trước. Giá thép 
xây dựng trong nước lập đỉnh trên 19 triệu đồng/tấn vào tháng 4 và 5 rồi cũng liên tục giảm 
sâu về sát 15 triệu đồng/tấn.

Tập đoàn của Chủ tịch Lê Phước Vũ cũng bán ra 250.000 tấn ống thép trong 9 tháng, 
đứng thứ 2 toàn ngành và tương đương 43% sản lượng của doanh nghiệp dẫn đầu là Tập 
đoàn Hòa Phát. Riêng tháng 9, Hoa Sen tiêu thụ 32.600 tấn ống thép trong khi Hòa Phát 
bán ra 75.800 tấn.

Trong báo cáo phân tích hồi tháng 9, Chứng khoán HSC cho biết sản lượng tiêu thụ thấp 
trong quý IV (từ 1/7 đến 30/9 theo niên độ của Hoa Sen) cùng với tỷ suất lợi nhuận thu hẹp 
nhiều khả năng sẽ khiến lợi nhuận tiếp tục sụt giảm. 

Tập đoàn Hoa Sen (Mã: HSG)

Theo số liệu từ Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), Hoa Sen tiêu thụ 85.000 
tấn tôn mạ trong tháng 9, cải thiện so với tháng 8 nhưng vẫn giảm tới 52% 
so với cùng kỳ 2021.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Hoa Sen bán hàng 941.500 tấn tôn mạ, vẫn dẫn đầu toàn ngành 
với thị phần 29,1%. Nam Kim và Tôn Đông Á bám sát phía sau với thị phần lần lượt 17,5% 
và 17,3%.

Tháng 3/2021

Tháng 4/2021

Tháng 1/2021

Tháng 2/2021

Tháng 5/2021

Tháng 6/2021
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Tháng 9/2021
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Tháng 9/2022

Biểu đồ 17: Sản lượng tiêu thụ tôn mạ hàng tháng (Nguồn: Song Ngọc tổng hợp từ VSA).

Hoa Sen Nam Kim Đông Á Hòa Phát
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HSC nhận thấy một số tín hiệu tích cực về sự phục hồi của giá thép cũng như nhu cầu cải 
thiện nhẹ, nhưng tác động tổng thể là rất hạn chế trong giai đoạn này, sự phục hồi lợi 
nhuận chỉ có thể được phản ánh từ quý I niên độ 2023 trở đi.

Sản lượng xuất khẩu của Hoa Sen sa sút so với cùng kỳ do nhu cầu sụt giảm tại các thị 
trường xuất khẩu chính như EU và Mỹ. Trước đây, EU và Mỹ đóng góp khoảng 70% tổng 
sản lượng xuất khẩu, nhưng lo ngại về suy giảm kinh tế toàn cầu sẽ tác động tiêu cực đến 
nhu cầu. 

Trong điều kiện bình thường, các đơn hàng xuất khẩu được ký trước từ 2-3 tháng nhưng 
hiện tại, các khách hàng xuất khẩu đã thu hẹp khoảng thời gian này xuống chỉ còn từ 3-4 
tuần do nhu cầu không ổn định, HSC cho hay. Nguy cơ khách hàng có thể giảm hoặc hủy 
đơn đặt hàng trong kịch bản giá thép biến động cũng ngày càng gia tăng.

HSC dự phóng tỷ suất lợi nhuận tiếp tục thu hẹp trong quý IV (theo niên độ của Hoa Sen) 
cả so với cùng kỳ năm ngoái và so với quý liền trước. Nguyên nhân là sản lượng tiêu thụ 
thấp, cơ cấu sản phẩm thay đổi với tỷ trọng xuất khẩu giảm, nhu cầu mua nguyên liệu đầu 
vào với số lượng lớn và giá thành cao.

Cả niên độ 2022, HSC dự báo lợi nhuận của Hoa Sen giảm 70,5% so với năm ngoái. Biên 
lãi thuần thu hẹp từ 8,9% còn 2,6%.

Tính đến cuối quý III niên độ 2022, Hoa Sen đã tích trữ tổng cộng 12.503 tỷ đồng hàng tồn 
kho, tương đương 5,2 tuần sản xuất, cao hơn mức thông thường là 4 tuần sản xuất. Ngoài 
ra, giá HRC trong giai đoạn tích trữ hàng tồn kho dao động ở khoảng 800-950 USD/tấn. 
Trong khi đó, giá HRC vào tháng 9 tại Việt Nam chỉ quanh mức 603 USD/tấn. 

Về mạng lưới phân phối nội thất và vật liệu xây dựng Hoa Sen Home, HSC cho biết Hoa 
Sen đã khai trương 109 cửa hàng, phần lớn tập trung ở Đồng bằng Sông Cửu Long. 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022*

581

410

653

1.504

1.332

409

361

1.153

4.313

1.272

4,9%

2,7%

3,7%

8,4%

5,1%

1,2%

1,3%

4,2%

8,9%

2,6%

Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng) Biên lãi thuần

Biểu đồ 18: Kết quả kinh doanh hợp nhất của Tập đoàn Hoa Sen. (*) Dự báo của HSC.
(Nguồn: Đức Quyền tổng hợp từ BCTC).



Hiện tại, cơ cấu doanh thu của Hoa Sen Home bao gồm 80% đóng góp từ các sản phẩm 
do Hoa Sen tự sản xuất là tôn, ống thép và ống nhựa; 20% đóng góp từ các sản phẩm 
thương mại, bao gồm thép xây dựng và vật liệu xây dựng khác. 

Riêng thép xây dựng chiếm 60% doanh thu thương mại và có biên lãi gộp 5-7%. Theo Hoa 
Sen, doanh thu thương mại đang cải thiện qua từng tháng.

Doanh nghiệp thép báo lỗ

Công ty cổ phần Thép Vicasa – VNSteel (Mã: VCA) báo lỗ gần 24 tỷ đồng trong quý III 
vừa qua, trái ngược với khoản lãi 2,5 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là quý thua lỗ 
nặng nhất của VCA từ 2010 trở lại đây.

Ban lãnh đạo VCA cho biết nguyên nhân chủ yếu là ảnh hưởng xung đột giữa Nga và 
Ukraine, chính sách Zero COVID của Trung Quốc và tình hình lạm phát toàn cầu ảnh 
hưởng đến ngành thép cũng như hoạt động xây dựng trong nước. Bên cạnh đó, ngân 
hàng siết room tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản làm giảm nhu cầu sử dụng thép.

So với quý III/2021, sản lượng tiêu thụ quý III năm nay rất ít, giá giảm nhanh, hàng tồn kho 
cao làm cho lợi nhuận gộp giảm 21,6 tỷ đồng, VCA cho hay. Chi phí tài chính tăng gần 1,2 
tỷ đồng do hàng hóa chậm luân chuyển, lãi vay tăng. Doanh thu thuần giảm 17,5% còn 477 
tỷ đồng.

Công ty cổ phần Thép Thủ Đức – VNSteel (Mã: TDS) báo cáo doanh thu thuần quý vừa 
qua đạt 406 tỷ đồng, không thay đổi nhiều so với con số 402 tỷ trong quý III năm ngoái. Lỗ 
sau thuế kỳ này là gần 22 tỷ đồng, cao gấp 34 lần số lỗ cùng kỳ 2021. 

Giải trình của công ty cho biết do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu, lạm phát tăng 
cao và các cuộc xung đột trên thế giới nên tiêu thụ hàng hóa chậm, tồn kho giá cao, giá cả 
vật tư thu mua biến động bất thường. Giá bán không bù đắp được giá vốn nên công ty lỗ 
gộp gần 20,7 tỷ đồng. Ngoài ra, chi phí lãi vay cũng là gánh nặng cho Thép Thủ Đức khi 
hàng hóa tiêu thụ chậm và ngân hàng siết room tín dụng khiến lãi suất tăng cao
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Hoa Sen 35,9% 29,1%
Nam Kim 17,4% 17,5%
Tôn Đông Á 14,3% 17,3%
TVP 6,7% 8,4%
Hòa Phát 8,0% 7,7%
Khác 17,6% 20,0%

Năm 2021
(vòng trong)

9 tháng 2022
(vòng ngoài)

Biểu đồ 19: Thị phần tiêu thụ tôn mạ năm 2021 và
9 tháng đầu năm 2022 (Nguồn: Đức Quyền tổng hợp từ VSA).



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

DANH MỤC BIỂU ĐỒ

NGUỒN THAM KHẢO

Báo cáo “Thị trường thép quý III/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.
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Biểu đồ 1: Sản lượng thép thô thế giới đến tháng 7/2022 (Trang 5)
Biểu đồ 2: Giá trị xuất khẩu sắt thép hàng tháng của Mỹ (Trang 6)
Biểu đồ 3: Giá trị xuất khẩu sắt thép hàng tháng của Mỹ (Trang 7)
Biểu đồ 4: Giá trị xuất khẩu sắt thép hàng tháng của Mỹ (Trang 8)
Biểu đồ 5: Diễn biến sản lượng thép Trung Quốc (Trang 10)
Biểu đồ 6: Diễn biến xuất nhập khẩu thép Trung Quốc (Trang 11)
Biểu đồ 7: Diễn biến tồn kho quặng sắt Trung Quốc (Trang 11)
Biểu đồ 8: Diễn biến giá thép Trung Quốc (Trang 13)
Biểu đồ 9: Diễn biến giá HRC toàn cầu (Trang 13)
Biểu đồ 10: Tình hình sản xuất thép thành phẩm tháng 9/2022 (Trang 16)
Biểu đồ 11: Tình hình bán hàng thép thành phẩm năm 2022 (Trang 16)
Biểu đồ 12: Diễn biến lượng và giá thép nhập khẩu của Việt Nam tháng 8/2022 (Trang 17)
Biểu đồ 13: Diễn biến lượng và giá thép xuất khẩu của Việt Nam tháng 8/2022 (Trang 18)
Biểu đồ 14: Tổng tiêu thụ sản phẩm thép hàng tháng của Hòa Phát (Trang 27)
Biểu đồ 15: Thị phần tiêu thụ thép xây dựng năm 2021 và 9 tháng đầu 2022 (Trang 28)
Biểu đồ 16: Lãi sau thuế hợp nhất hàng quý của Hòa Phát (Trang 28)
Biểu đồ 17: Sản lượng tiêu thụ tôn mạ hàng tháng (Trang 29)
Biểu đồ 18: Kết quả kinh doanh hợp nhất của Tập đoàn Hoa Sen (Trang 30)
Biểu đồ 19: Thị phần tiêu thụ tôn mạ năm 2021và 9 tháng đầu năm 2022 (Trang 31)

Bảng 1: 10 quốc gia có sản lượng thép thô lớn nhất thế giới (Trang 5)
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