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TÓM TẮT THÁNG 11/2022 

 

 

Trong 11 tháng đầu năm, kinh tế toàn cầu tiếp tục khó khăn khi lạm phát tăng cao, các ngành 

công nghiệp sử dụng thép ghi nhận tăng trưởng chậm lại.  

 Theo số liệu của Hiệp hội Thép Thế giới (Worldsteel), sản lượng thép thô thế giới của 64 quốc 

gia đạt 147,3 triệu tấn trong tháng 10, không đổi so với cùng kỳ năm trước  

 

 

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

cốc hồi đầu quý II và quý III đến nay liên tục giảm từ 50% đến 60% so với quý I, các doanh 

nghiệp sản xuất thép bị ảnh hưởng rất lớn, hoạt động sản xuất kinh doanh khó khăn,      

hiệu quả thấp. 

mạnh. 

Tại Việt Nam, trong tháng 11, sản xuất thép thô đạt 1.232.896 tấn, giảm 10,4% so với tháng 

trước và giảm 35,3% so với cùng kỳ năm 2021. Sản lượng sản xuất thép thô tháng đạt mức 

thấp nhất so với cùng kỳ của 4 năm gần đây kể từ tháng 11/2019. 

 

Worldsteel dự báo nhu cầu thép toàn cầu sẽ giảm 2,3% trong năm 2022 đạt 1.796,7 triệu   

tấn sau khi tăng 2,8% trong năm 2021. Năm 2023 nhu cầu thép sẽ phục hồi 1% đạt 1.814,7 

triệu tấn. 

 

Đặc biệt, đối với thép xây dựng, tình hình sản xuất vẫn tiếp tục sụt giảm so với các tháng 

trước và cùng kỳ 2021 do một các công ty thép cắt giảm sản xuất. 

 Dự báo với các sức ép từ hai phía cung – cầu cả trong và ngoài nước, thị trường quặng sắt và 

thị trường thép khó có thể khởi sắc hơn trong thời gian còn lại của năm nay. 

 

Một số tập đoàn thép lớn trên thế giới có kế hoạch đóng cửa lò cao (như AcelorMetal). Tại 

Việt Nam, một vài nhà máy thép lớn đã dừng hoạt động của một số lò cao như Hoà Phát, 

Formosa, Tisco,.. hoặc giãn kế hoạch sản xuất như Thép Miền Nam, maruichi Sunsco…. 

 

Trong tháng 11, xuất khẩu thép tăng nhẹ trong khi nhập khẩu giảm sâu 47,2% xuống hơn 

752.000 tấn. Luỹ kế 11 tháng, khối lượng thép thành phẩm nhập khẩu của Trung Quốc cũng 

thấp hơn 25,6% so với cùng kỳ, đạt 9,86 triệu tấn. 

 Sản lượng tiêu thụ thép của các doanh nghiệp lớn trong ngành đều ghi nhận giảm mạnh so 

với cùng kỳ năm trước. Bán hàng sản phẩm thép của Hoà Phát. giảm 30%; tiêu thu tôn mạ 

của Hoa Sen và Nam Kim giảm lần lượt 46% và 42% so với cùng kỳ. 

 Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận thuần năm 2022 của Hoà Phát được dự báo giảm lần lượt 

71% và 74% xuống còn 10.766 tỷ đồng và 9.091 tỷ đồng và sẽ tăng trưởng dương trở lại trong 

hai năm tới, theo báo cáo của Chứng khoán HSC. 
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THỊ TRƯỜNG THÉP THẾ GIỚI THÁNG 11/2022 

PHẦN I: 

THỊ TRƯỜNG THÉP THẾ GIỚI 
 

 

1. Sản lượng thép thế giới 

Theo số liệu của Hiệp hội Thép Thế giới (Worldsteel), sản lượng thép thô thế giới của 64 quốc gia đạt 

147,3 triệu tấn trong tháng 10, không đổi so với cùng kỳ năm trước. 

 

 

 

 

Trung Quốc, nước sản xuất thép lớn nhất thế giới, ghi nhận sản lượng tăng 11% trong tháng 10 khi 

đạt 79,8 triệu tấn. 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. 

Biểu đồ 1: Sản lượng thép thô thế giới đến tháng 10/2022 (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 11/2022 

 

 

  

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 2.479.163 tấn trong tháng 10, tăng 2% với tháng liền trước nhưng vẫn giảm 10,9% so 

với cùng kỳ năm trước.  

Hàn Quốc trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Nhật trong tháng 10 với lượng xuất khẩu đạt  

484.009 tấn, tăng mạnh 41,6%  so với tháng trước và tăng 1,1% so với cùng kỳ năm trước . Tiếp đó là 

Thái Lan với 333.837 tấn; Trung Quốc với 291.435 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 10 đạt 1522,3 triệu USD, giảm 3,4% 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 11/2022 

 

 

b. Tình hình nhập khẩu 

 

Nhật Bản: Theo JIFS, Nhật Bản đã nhập khẩu 621.091 tấn thép trong tháng 10, tăng 3,8% 

so với tháng trước nhưng vẫn giảm nhẹ với cùng kỳ năm trước. Hàn Quốc tiếp tục là nước 

xuất khẩu nhiều sắt thép nhất sang Nhật với 262.884 tấn trong tháng 10. 

 

Mỹ: Giá trị nhập khẩu sắt thép của Mỹ trong tháng 10 đạt gần 2169,2 triệu USD, giảm nhẹ 

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 11/2022 

 

 

 

3. Diễn biến giá 

Hiệp hội thép Việt Nam (VSA) cho biết, trong 11 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 và quý III/2022 đến nay liên tục giảm, với mức giảm gần bằng 50-60% 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 thấp 

Trên thế giới, một số tập đoàn thép lớn có kế hoạch đóng cửa lò cao như AcelorMetal thì Việt Nam 

cũng có các nhà máy thép lớn đã dừng hoạt động của một số lò cao như Hoà Phát, Formosa, Tisco,.. 

hoặc giãn kế hoạch sản xuất như Thép Miền Nam, maruichi Sunsco…. 

Diễn biến giá thị trường nguyên liệu sản xuất thép: 

- Giá than mỡ luyện cốc (Hard coking coal) xuất khẩu tại cảng Úc ngày 9/12/2022 giao dịch ở 

mức khoảng 230,25 USD/tấn FOB, giảm mạnh 71,75 USD/tấn so với đầu tháng 11/2022. 

 

- Giá quặng sắt loại (62% Fe) ngày 9/12/2022 giao dịch ở mức 110,45 - 110,95 USD/Tấn CFR 

cảng Thiên Tân, Trung Quốc, tăng khoảng 22,75 USD/tấn so với thời điểm đầu tháng 

11/2022. 

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

Nguồn: Trading Economics). 
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THỊ TRƯỜNG THÉP THẾ GIỚI THÁNG 11/2022 

- Trong tháng 11/2022: Phế nội địa tăng nhẹ khoảng 200 đồng/kg, giữ mức từ 8.200 đến 9.200 

đồng/kg. Giá thép phế liệu loại HMS ½ 80:20 nhập khẩu cảng Đông Á ở mức 350  366 

USD/tấn CFR Đông Á từ cuối tháng 11-những ngày đầu tháng 12/2022, giảm 28 USD/tấn so 

với hồi đầu tháng 11/2022. 

 

- Trái với đánh giá của thị trường, giá điện cực than chì (GE) tại Trung Quốc tăng vào cuối 

tháng 10 – đầu tháng 11 đã được thông báo ngắn gọn. Giá đã trở lại mức trước đây do nhu 

cầu không đủ. Xu hướng giá tương tự đã được nhìn thấy ở các thị trường xuất khẩu. Biên lợi 

nhuận của các nhà sản xuất điện cực UHP 600 phần lớn vẫn ổn định so với tháng trước 

($215-250/tấn một tháng trước).  

 

 

4. Dự báo 

Năm 2022 đánh dấu một giai đoạn đầy thách thức với nhiều biến động trong chuỗi cung ứng thép 

toàn cầu. Giá hàng hóa chuỗi giá trị thép đã tăng lên mức kỷ lục trong giai đoạn 2021-2022, với sự 

biến động chủ yếu do nhu cầu phục hồi sau Covid và giá năng lượng tăng. 

Theo Hiệp hội Thép Thế giới (worldsteel), tổng sản lượng thép thô toàn cầu 10 tháng 2022 đạt   

1,553 tỷ tấn, giảm 3,9% so với cùng kỳ năm 2021. Và Worldsteel dự báo nhu cầu thép toàn cầu sẽ 

giảm 2,3% trong năm 2022 đạt 1.796,7 triệu tấn sau khi tăng 2,8% trong năm 2021. Năm 2023 nhu 

cầu thép sẽ phục hồi 1% đạt 1.814,7 triệu tấn

Biểu đồ 4: Giá nguyên liệu sản xuất thép năm 2022 (Đơn vị: USD/tấn. Nguồn: VSA). 
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PHẦN II: 

THỊ TRƯỜNG THÉP TRUNG QUỐC  
 
 

 
1. Sản lượng 

Về phía nguồn cung, sản lượng thép hiện nay vẫn ở mức khá cao. Nếu không có thêm sự hạn chế về 

chính sách hay các đợt sụt giảm biên lợi nhuận như vừa qua, dự báo nguồn cung thép vẫn tiếp tục 

duy trì xu hướng này khi các nhà máy thép ở Trung Quốc không muốn tiếp tục cắt giảm sản lượng, 

tốc độ vận hành lò cao đang được duy trì ổn định từ nửa cuối tháng 11.  

Theo Tổng cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS), sản lượng thép thô Trung Quốc tháng 11 đạt 

74,54 triệu tấn, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm ngoái. 

 

 

 

Theo ước tính của NBS, tổng nguồn cung thép thô và thép thành phẩm của Trung Quốc trong 11 

tháng đầu năm đạt lần lượt 885,25 triệu tấn và 1.173,45 triệu tấn, tương ứng giảm 2,7% và 1% so với 

cùng kỳ năm ngoái. 
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THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC THÁNG 11/2022 

 

2. Xuất nhập khẩu, tồn kho 

Theo NBS, tháng 11 Trung Quốc xuất khẩu gần 5,6 triệu tấn thép thành phẩm, tăng 28,2% so với 

cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế từ đầu năm, lượng xuất khẩu tăng nhẹ 0,4% lên gần 62 triệu tấn. 

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu tháng 11 giảm sâu 47,2% xuống hơn 752.000 tấn. Do vậy, 11 tháng ghi 

nhận khối lượng thép thành phẩm nhập khẩu của Trung Quốc cũng thấp hơn 25,6% so với cùng kỳ, 

đạt 9,86 triệu tấn. 

Biểu đồ 5: Diễn biến xuất nhập khẩu thép Trung Quốc (Đơn vị: 10.000 tấn. Nguồn: NBS). 

 

 

Biểu đồ 4: Diễn biến sản lượng thép Trung Quốc (Đơn vị 10.000 tấn. Nguồn: NBS). 
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Trong tuần từ ngày 12 – 18/12, xuất khẩu quặng sắt của Australia và Brazil sang Trung Quốc tăng 

2,8 triệu tấn so với tuần trước lên 25,8 triệu tấn. 

Tại ngày 15/12, tồn kho quặng sắt ở Trung Quốc đạt 136,15 triệu tấn, giảm 200.000 tấn so với ngày 

08/12.Theo dự báo của chúng tôi, giá thép tại Trung Quốc sẽ đi ngang vào đầu năm do theo yếu tố 

mùa vụ, thép thường tiêu thụ kém vào mùa đông. 

 

 

3. Diễn biến giá 

Giá quặng sắt trên thị trường Trung Quốc giữ xu hướng tăng mạnh 22,6% kể từ mức đáy hồi đầu 

tháng 11 đến ngày 21/12, và hiện ở mức tương đương so với hồi đầu năm nay. 

Giá nhập khẩu quặng vào Trung Quốc dù thấp hơn giá nội địa, tuy nhiên vẫn tăng 41% so với đầu 

tháng 11, dao động quanh mức 110 USD/tấn vào giữa tháng 12. Đối với các nhà máy thép Trung 

Quốc, hầu hết họ đều duy trì kho dự trữ quặng ở mức thấp, do phải đối mặt với biên lợi nhuận sụt 

giảm. Trong khi đó, số ca nhiễm Covid19 đang gia tăng ở quốc gia này càng khiến những người 

tham gia thị trường kim loại cố gắng chờ đợi những tín hiệu rõ ràng hơn từ chính sách của chính phủ 

và diễn biến thị trường chung. 

Trong khi đó, giá xuất khẩu thép bán thành phẩm của nước này đang có xu hướng giảm và dự báo sẽ 

tiếp tục đi xuống trong thời gian tới do cung cầu trì trệ. Ở thành phố Đường Sơn, giá giao dịch giảm 

Biểu đồ 6: Diễn biến tồn kho quặng sắt Trung Quốc (Đơn vị: triệu tấn. Nguồn: SteelHome). 

 

 



 

12 
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khoảng 100 NDT/tấn về mức 3.710 NDT/tấn, tương đương 531 USD. Giá giao ngay giảm xuống 

3.780 – 3.800 NDT, khoảng hơn 540 USD/tấn. 

Giá thép thanh Trung Quốc bắt đầu giảm nhẹ từ giữa tháng 12 nhưng vẫn ở vùng giá cao nhất trong 

4 tháng qua, đạt khoảng 4.057 NDT/tấn, tương đương 580 USD, tăng khoảng 5% so với hồi đầu 

tháng 11. 

 

Biểu đồ 7: Diễn biến giá thép Trung Quốc (Đơn vị: NDT/tấn. Nguồn: SteelHome). 
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THỊ TRƯỜNG THÉP VIỆT NAM THÁNG 11/2022 

PHẦN III: 

THỊ TRƯỜNG THÉP VIỆT NAM 

 
 

1. Sản lượng và tiêu thụ thép Việt Nam 

Theo báo cáo mới nhất vừa được Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) công bố, trong tháng 11, sản xuất 

thép thô đạt 1.232.896 tấn, giảm 10,4% so với tháng trước, và giảm 35,3% so với cùng kỳ năm 2021. 

Sản lượng sản xuất thép thô tháng đạt mức thấp nhất so với cùng kì của 4 năm gần đây kể từ tháng 

11/2019.  

Tiêu thụ thép thô đạt 1.162.653 tấn, ngang mức tháng trước, nhưng giảm 42,6% so với tháng 

11/2021. xuất khẩu thép thô tháng 11/2022 đạt 79.349 tấn sau nhiều tháng không xuất khẩu  

Tính chung 11 tháng đầu năm, sản xuất đạt 18,72 triệu tấn, giảm 13% so với cùng kỳ năm 2021; Tiêu 

thụ đạt 17,357 triệu tấn, giảm 18% so với cùng kỳ năm 2021. Trong 11 tháng 2022, xuất khẩu thép 

thô đạt 28% so với cùng kỳ 2021 với sản lượng xuất khẩu là 590 ngàn tấn. 

  

 

Đối với thép xây dựng, trong tháng 11/2022, tình hình sản xuất vẫn tiếp tục sụt giảm so với các  

tháng trước và cùng kỳ 2021 do một các công ty thép cắt giảm sản xuất. Cụ thể, sản lượng thép    

xây dựng sản xuất trong tháng đạt 682.800 tấn, giảm 5,28% so với tháng trước, và giảm 37,2% so  

với tháng 11/2021  

Biểu đồ 8: Tình hình sản xuất thép thô 2019-2022 (Nguồn: VSA). 
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Bán hàng đạt 874.631 tấn, tăng 22,73% so với tháng trước và ngang mức cùng kỳ năm 2021. Trong 

đó, xuất khẩu thép xây dựng đạt 97.462 tấn, giảm 52,5% so với tháng 11/2021.  

Tính chung 11 tháng năm 2022, sản xuất thép xây dựng đạt 11,248 triệu tấn, giảm 0,9% so với cùng 

kỳ 2021. Bán hàng đạt 11,247 tấn, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó xuất khẩu đạt 2,038 

triệu tấn, tăng nhẹ 0,5% so với cùng kỳ năm 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu đồ 9: Tình hình sản xuất thép xây dựng 2019-2022 (Nguồn: VSA). 

Biểu đồ 10: Tình hình bán hàng thép xây dựng 2019-2022 (Nguồn: VSA). 
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Đối với thép cuộn cán nóng, trong tháng 11, sản xuất đạt 426.393 tấn, giảm 8,27% so với 

tháng 10/2022 và giảm 24,9% so với cùng kỳ năm 2021; Bán hàng đạt 463.114 tấn, giảm 

18,38% so với tháng trước và giảm 21% so với cùng kỳ 2021 

Tính chung 11 tháng đầu năm 2022, sản xuất thép cuộn cán nóng đạt 5,738 triệu tấn, giảm 12,5% so 

với cùng kỳ năm 2021. Bán hàng đạt 5,785 triệu tấn, giảm 11,3% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó 

xuất khẩu đạt 1,1 triệu tấn, giảm 8,7% so với cùng kỳ 2021. 

Về thép cán nguội, sản xuất trong nước của các thành viên VSA đạt 227.33 tấn, giảm 

20,14% so với  tháng 10/2022, và giảm 42,1% so với cùng kỳ 2021; Bán hàng đạt 99.895 

tấn, giảm 15,9% so với tháng trước và giảm 42,8% so với cùng kỳ 2021, trong đó xuất 

khẩu đạt 18.431 tấn, giảm 8,38% so với tháng trước và giảm 59,8% so với cùng kỳ năm trước. 

 Sản xuất thép cán nguội 11 tháng đầu năm 2022 đạt 3,681 triệu tấn, giảm 23,2% so với cùng kỳ năm 

2021. Bán hàng đạt 1,863 triệu tấn, giảm 12,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó xuất khẩu đạt 

451.870 tấn, giảm 23,6% so với cùng kỳ năm 2021. 

Sản xuất thép cán nguội 10 tháng đầu năm 2022 đạt 3,453 triệu tấn, giảm 21,6% so với cùng kỳ năm 

2021. Bán hàng đạt 1,76 triệu tấn, giảm 9,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó xuất khẩu đạt 

433.439 tấn, giảm 20,6% so với cùng kỳ năm 2021.  

Trong tháng 11, sản xuất tôn mạ KL & SPM của các thành viên Hiệp hội đạt 301.609 tấn, 

giảm 18,91% so với tháng 10/2022, và giảm 46,6% so với cùng kỳ năm 2021; Bán hàng 

đạt 316.177 tấn, tăng 10,66% so với tháng trước, nhưng giảm 34,9% so với cùng kỳ2021. 

Trong đó xuất khẩu đạt 150.594 tấn, giảm hơn nửa so với cùng kỳ 2021. 

Sản xuất tôn mạ KL & SPM 11 tháng đạt 4,155 triệu tấn, giảm 23,5% so với cùng kỳ năm 2021. Bán 

hàng đạt 3,84 triệu tấn, giảm 21,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó xuất khẩu đạt 1,932 triệu 

tấn, giảm 37,7% so với cùng kỳ năm 2021. 

Đối với sản phẩm ống thép, sản lượng của các thành viên VSA đạt 187.493 tấn, giảm 

7,99% so với tháng trước và giảm 14,4% so với cùng kỳ 2021; Bán hàng đạt 188.893 tấn, 

giảm 7,4% so với tháng trước, và giảm 5,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất 

khẩu ống thép hàn đạt 23.207 tấn, giảm 2,49% so với tháng 10/2022 nhưng tăng 78,1% so với tháng 

cùng kỳ 2021. 

 Tính chung 11 tháng, sản xuất đạt hơn 2,297 triệu tấn, giảm 6,1% so với cùng kỳ năm trước. Bán 

hàng đạt 2,364 triệu tấn, giảm 5,6% so với cùng kỳ 2021, trong đó lượng xuất khẩu đạt 240.114 tấn, 

tăng 10,9% so với cùng kỳ 2021. 

 

 

 



 

16 
 

THỊ TRƯỜNG THÉP VIỆT NAM THÁNG 11/2022 

2. Giá thép trong nước 

Theo VSA, giá nguyên liệu sản xuất thép giảm liên tục từ tháng 4/2022 đến nay khiến các nhà máy 

thép gặp nhiều khó khăn, cùng với sụt giảm nhu cầu tiêu thụ thép khi thị trường bất động sản chững 

lại, biến động tỷ giá đồng ngoại tệ. Đa phần các nhà máy đều trong tình trạng khó khăn do hàng tồn 

kho giá cao. 

Các nhà máy có kết quả kinh doanh giảm sút do cạnh tranh về giá bán và thị phần, hiện nay đã tạm 

ngưng việc giảm giá bán. Điều này khiến thị trường trở nên bình ổn hơn trước, thúc đẩy việc tiêu thụ 

và từng bước tái tạo tồn kho. Các công ty thương mại, nhà phân phối hạn chế mua vào, giao dịch 

kém đi, chủ yếu nhắm đến việc thu hồi công nợ do gần cuối năm. 

 

Giá phôi thép trong nước tháng 11/2022: Giá phôi nội địa trong nước tăng khoảng 300 

đồng/kg đến 500 đồng/kg, giữ giá ở mức 12.500 đồng/kg đến 12.800 đồng/kg. Giá phôi 

CFR Đông Nam Á giữ mức 531 USD/tấn ngày 9/12/2022. 

 

Giá thép xây dựng: Sức ép nhu cầu tiêu thụ yếu và chậm của thị trường nội địa đã khiến 

giá thép xây dựng nội địa tiếp tục điều chỉnh giảm. Bên cạnh đó, diễn biến đi xuống của 

giá nguyên liệu đầu vào cũng là một trong những yếu tố để các nhà sản xuất điều chỉnh 

giá bán thép xây dựng. Sự phục hồi của nhu cầu bị cản trở bởi áp lực từ diễn biến tăng lãi suất, các 

ngân hàng siết chặt tín dụng, thị trường bất động sản khó khăn kéo dài, tâm lý thận trọng của khách 

hàng trước các dự báo về suy thoái kinh tế toàn cầu. Đây được coi là nguyên nhân chính dẫn đến giá 

thép xây dựng đã liên tiếp điều chỉnh giảm kể từ cuối quý I/2022. 

Các nhà máy đều gặp khó khăn do tồn kho cao ở mức giá cao và đối diện mức lỗ lớn hàng tháng. 

Hơn nữa xuất khẩu giảm nhiều do giá cao hơn giá Khu vực. Đầu tháng 12 vừa qua, các nhà máy đã 

xem xét điều chỉnh một phần giá bán thép, đặc biệt là thép cây với mác CB4, CB5…Giá bán thép xây 

dựng trong nước hiện ở mức bình quân khoảng 14.500-15.350 đồng/kg (Chưa bao gồm VAT) tùy 

thuộc từng chủng loại sản phẩm và từng doanh nghiệp và vùng miền cụ thể. 

 

Giá HRC ngày 9/12/2022 ở mức 571 USD/Tấn, CFR cảng Đông Á, tăng mạnh 83 

USD/Tấn so với mức giá giao dịch đầu tháng 11/2022. 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. 
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a. Nhập khẩu 

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng 10, nhập khẩu thép thành phẩm vào Việt Nam đạt đạt 

831 triệu tấn với kim ngạch đạt 731 triệu USD, tăng 11,8% về lượng và tăng 2,86% về trị giá so với 

tháng trước, giảm 9,15% về lượng và giảm 21,43% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. 

Tính chung 10 tháng đầu năm 2022, nhập khẩu thép thành phẩm các loại về Việt Nam khoảng     

9,76 triệu tấn với trị giá hơn 10,29 tỷ USD, giảm 8,38% về lượng nhưng tăng 6,87% về giá trị so với 

cùng kỳ 2021. 

Các quốc gia cung cấp thép chính cho Việt Nam bao gồm: Trung Quốc (44,11%), Nhật Bản (15,65%), 

Hàn Quốc (11,11%), Đài Loan (9,74%) và Ấn Độ (8,55%)…. 

 

b. Xuất khẩu  

Về tình xuất khẩu, số liệu cập nhật đến tháng 10/2022 cho thấy xuất khẩu thép thành phẩm đạt 531 

ngàn tấn, giảm 0,25% so với tháng trước và giảm 57% so với cùng kì năm 2021. Trị giá xuất khẩu đạt 

434 triệu USD, tăng 1,17% so với tháng 9/2022 nhưng giảm 65,66% so với cùng kỳ năm 2021. 

Tính chung 10 tháng đầu năm 2022, Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 6,99 triệu tấn thép giảm 36,92% 

so với cùng kỳ năm trước. Giá trị xuất khẩu đạt 6,945 tỷ USD giảm 28,92% so với cùng kỳ năm 2021. 

Thị trường xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam là: khu vực ASEAN (42,22%), Khu vực EU 16,92%), Hoa 

Kỳ (7,71%), Hàn Quốc (5,9%) và Hồng Kông (Trung Quốc) (5,67%). 

Việc phát triển đa dạng xuất khẩu sản phẩm là một mặt nhưng đồng thời cơ cấu thị trường xuất khẩu 

các sản phẩm thép Việt Nam cũng có thay đổi, điều này cho thấy sự linh hoạt thích ứng của các 

doanh nghiệp thép Việt Nam. 

 

 

3. Dự báo 

Theo kế hoạch năm 2023, chủ trương của Chính phủ là tập trung đẩy mạnh đầu tư công để phục hồi 

và phát triển kinh tế, quyết tâm rất cao của Chính phủ thể hiện rất rõ là nguồn vốn luôn sẵn sàng, 

đồng thời luôn đôn đốc quyết liệt các bộ, ngành, địa phương thực hiện chỉ tiêu kế hoạch giải ngân 

vốn đầu tư công. 

Theo ông Nguyễn Văn Sưa, chuyên gia ngành thép, đây được coi là “đòn bẩy” cho các doanh nghiệp 

thép, giúp tạo "điểm sáng" bù đắp phần nào cho sự yếu kém của lĩnh vực bất động sản nhà ở. 
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Dự kiến sẽ có 793.000 tỷ đồng dành cho giải ngân đầu tư công vào năm 2023, tăng 34% so với kế 

hoạch đầu tư công năm 2022. 

Ông Sưa cho rằng, để giúp thị trường thép phục hồi, Chính phủ và các địa phương, bộ, ngành cần đẩy 

nhanh giải ngân đầu tư công cũng như triển khai hỗ trợ doanh nghiệp thép nội địa giữ vững thị phần 

và có động lực để phát triển. Trong năm qua, chúng ta chỉ giải ngân được hơn 58,3% số vốn, như vậy 

là còn nhiều vấn đề cản trở. 
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PHẦN IV: 

CHÍNH SÁCH 

 
 

1. Chính sách của Việt Nam 

Trong 11 tháng đầu năm 2022, Việt Nam tiến hành rà soát cuối các vụ việc như AD02, AD01, AD04 

và ngày 4/11/2022 đã ban hành quyết định rà soát cuối kỳ vụ việc SG04. 

Năm 2022 có 3 vụ kiện liên quan đến thép xuất khẩu của Việt Nam: Trong đó 2 vụ Hoa Kỳ kiện 

chống lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại đối với ống thép và thép dây không gỉ; 1 vụ Mexico kiện 

chống bán phá giá với thép cán nguội nhập khẩu từ Việt Nam. 

Đối với các vụ việc trong nước khởi xướng điều tra, Đến tháng 11/2022, Việt Nam đã tiến hành      

khởi xướng điều tra 9 vụ việc phòng vệ thương mại liên quan đến các sản phẩm thép nhập khẩu vào 

Việt Nam.  

 

(1) Quyết định rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài 

nhập khẩu (ER02.SG04) 

Ngày 18/7/2016, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2968/QĐ-BCT về việc áp dụng 

biện pháp tự vệ chính thức đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu vào Việt Nam. 

Ngày 20/3/2020, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 918/QĐ-BCT gia hạn áp dụng biện 

pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu vào Việt Nam. 

Ngày 12/8/2022, Cục PVTM nhận được Hồ sơ yêu cầu gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản 

phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu vào Việt Nam. 

Ngày 4/11/2022, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2323/QĐ-BCT về việc rà soát cuối kỳ việc 

áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu. 

Căn cứ quy định tại Điều 57 Nghị định 10/2018/NĐ-CP, Cơ quan điều tra đã ban hành Bản câu hỏi 

điều tra cho các Bên liên quan. Thời hạn nhận bản trả lời câu hỏi là trước 17h00 ngày 15/12/2022. 

Các vụ việc nước ngoài khởi xướng điều tra đối với sản phẩm thép xuất khẩu của Việt Nam 
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(2) Trong thời gian kể từ 2004 – 11/2022, nước ngoài kiện thép xuất khẩu của Việt Nam là 69 vụ 

việc (*) 

+ Kiện chống bán phá giá (39 vụ) 

+ Kiện chống trợ cấp (3 vụ) 

+ Kiện chống bán phá giá và chống trợ cấp (6 vụ) 

+ Kiện điều tra áp dụng biện pháp tự vệ (13 vụ) 

+ Kiện chống lẩn tránh thuế AD & CVD (8 vụ) 

(*) EU: 1 vụ (khởi kiện AD 8/2004; 7/2005 chấm dứt do nguyên đơn rút đơn kiện). 

 

(3) Mexico ban hành kết luận sơ bộ vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với thép mạ nhập khẩu 

từ Việt Nam 

Ngày 20/10/2022, cơ quan điều tra Mexico xác nhận đã nhận được email của Hiệp hội Thép Việt 

Nam phản hồi về Quyết định sơ bộ AD 0921. 

Ngày 14/9/2022, cơ quan điều tra Mêhi-cô đã ban hành kết luận sơ bộ vụ việc điều tra chống bán 

phá giá với thép mạ nhập khẩu từ Việt Nam. Vụ việc được Mexico khởi xướng từ tháng 8/2021 dựa 

trên đơn kiện của ngành sản xuất trong nước. 

- Sản phẩm bị áp thuế sơ bộ: các sản phẩm thép mạ có mã HS: 7210.30.02, 7210.41.01, 7210.41.99, 

7210.49.99, 7210.61.01, 7210.70.02, 7212.20.03, 7212.30.03, 7212.40.04, 7225.91.01, 7225.92.01 và 

7226.99.99; và các mã 9802.00.01, 9802.00.02, 9802.00.03, 9802.00.04, 9802.00.06, 9802.00.07, 

9802.00.10, 9802.00.13, 9802.00.15 và 9802.00.19 theo hệ thống mã HS của Mexico. 

- Mức thuế sơ bộ: mức thuế sơ bộ với các doanh nghiệp Việt Nam từ 0% - 12,34%. 

- Số liệu xuất khẩu: theo số liệu của Trung tâm thương mại quốc tế ITC, trong giai đoạn điều tra (năm 

2020), Việt Nam xuất khẩu khoảng 170 triệu USD sản phẩm bị điều tra sang Mê-hi-cô. Năm 2021, trị 

giá xuất khẩu của Việt Nam tăng hơn 2 lần lên khoảng 370 triệu USD. 

Sau khi ban hành quyết định sơ bộ của vụ việc, cơ quan điều tra Mexico thông thường sẽ tiến hành 

thẩm tra doanh nghiệp (theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp), tổ chức phiên điều trần trước khi 

ban hành kết luận cuối cùng. 

Liên quan đến vụ việc, Chru tịch Hiệp hội đã đệ trình lên cơ quan điều tra Mexico giải trình thông tin 

liên quan đến ngành sản xuất tôn mạ và thư đệ trình của Cơ quan Nhà nước Việt Nam với phía bạn. 

Dự kiến trong tháng 12/2022, phía Mexico sẽ ban hành kết luận cuối cùng của vụ việc. 
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(4) Khả năng Canada tái điều tra đối với sản phẩm thép chống ăn mòn từ Việt Nam 

Thông tin sơ bộ cho thấy, lượng nhập khẩu sản phẩm thép chống ăn mòn từ các quốc gia liên quan 

trong vụ việc COR II (Việt Nam, Thổ Nhĩ Kỳ và UAE) thậm chí còn lớn hơn lượng nhâp khẩu từ các 

quốc gia liên quan trong vụ việc COR I. Trong số đó, lượng nhập khẩu từ Việt Nam chiếm tỉ trọng lớn 

và có tốc độ tăng trưởng nhanh hơn rất nhiều so với 2 quốc gia còn lại: 

Do lượng nhập khẩu sản phẩm thép chống ăn mòn từ Thổ Nhĩ Kỳ và UAE chiếm tỉ trọng thấp, đồng 

thời trong vụ việc cũ một số doanh nghiệp của Thổ Nhĩ Kỳ và UAE có thuế suất 0% (sẽ được loại trừ 

nếu điều tra lại), nên nhiều khả năng sẽ tập trung vào các doanh nghiệp Việt Nam. 

 

 

2. Chính sách của thế giới 

 

Chi phí bán Ấn Độ bỏ thuế xuất khẩu đối với các sản phẩm sắt thép chủ chốt nhằm 

thúc đẩy ngành công nghiệp nội địa 

Ngày 18/11, Bộ Tài chính Ấn Độ đã bỏ thuế xuất khẩu đối với các sản phẩm thép dẹt carbon cũng 

như các sản phẩm thép dài carbon và hợp kim. Thuế đối với gang, quặng viên và quặng sắt có hàm 

lượng Fe dưới 58% cũng được bãi bỏ. Giá quặng sắt chất lượng cao giảm xuống 30%. 

Theo đề nghị của các nhà sản xuất trong nước, Chính phủ Ấn Độ đã bãi bỏ thuế xuất khẩu đối với 

các sản phẩm sắt thép chính. 

Ngày 18/11, Bộ Tài chính Ấn Độ đã bỏ thuế xuất khẩu đối với các sản phẩm thép dẹt carbon cũng 

như các sản phẩm thép dài carbon và hợp kim. Thuế đối với gang, quặng viên và quặng sắt có hàm 

lượng Fe dưới 58% cũng được bãi bỏ. Giá quặng sắt chất lượng cao giảm xuống 30%. 

Cuối tháng 5, Bộ Tài chính Ấn Độ thông báo áp thuế xuất khẩu 50% đối với quặng sắt, 45% đối với 

quặng viên và 15% đối với gang, thép thanh, que, HRC, tấm và thép mạ có hiệu lực từ ngày 22/5. 

Sau khi thuế này được đưa ra, các nhà sản xuất thép của Ấn Độ đã cố gắng xuất khẩu thép dẹt có 

chứa hợp kim. Tuy nhiên, xuất khẩu thép thành phẩm của Ấn Độ đã giảm 56% so với cùng kỳ năm 

trước xuống còn 3,9 triệu tấn trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 10, trong 7 tháng đầu năm 

tài chính 2023.Theo Bộ Thương mại và Công nghiệp, tổng xuất khẩu quặng sắt (bao gồm quặng cục, 

quặng cám và viên) đã giảm 63% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 6,7 triệu tấn trong giai đoạn từ 

tháng 4 đến tháng 9. 
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Thuế xuất khẩu ảnh hưởng mạnh đến hoạt động của các nhà sản xuất trong nước. Khi thuế được dỡ 

bỏ, các nhà máy Ấn Độ dự kiến sẽ quay trở lại thị trường xuất khẩu vào đầu tháng 12 này. Các nhà 

máy đã bắt đầu tăng giá ở thị trường nội địa. Một số nhà cung cấp đã tăng giá ngay lập tức. 
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PHẦN V: 

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC  

DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH  
 

 

Trong tháng 11, doanh số các sản phẩm chính của các “ông lớn” ngành thép có xu hướng cải thiện 

so với tháng trước nhưng vẫn sụt giảm mạnh so với cùng kỳ. Những khó khăn của ngành thép vẫn 

chưa dừng lại. 

 

 

Tập đoàn Hòa Phát (Mã: HPG)  

Tháng 11 vừa qua, Tập đoàn Hòa Phát đã sản xuất 384.000 tấn thép thô, giảm 43% 

so với cùng kỳ 2021. Bán hàng các sản phẩm thép đạt 443.000 tấn, giảm 30% so với tháng 11 năm 

trước. Trong đó, thép xây dựng đóng góp 252.000 tấn, tăng 20% so với tháng 10 và giảm 7% so với 

cùng kỳ. Thép cuộn cán nóng (HRC) đạt 180.000 tấn, giảm 12% so với cùng kỳ. 

Hòa Phát cho biết nhu cầu thị trường trong và ngoài nước với các sản phẩm thép nhìn chung vẫn 

chưa được cải thiện. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến tổng lượng tiêu thụ giảm xuống mức thấp 

nhất từ đầu năm. Tiêu thụ thép xây dựng trong nước phục hồi nhẹ so với tháng trước nhưng thị 

trường xuất khẩu giảm hơn 70% so với cùng kỳ. 

Lũy kế 11 tháng, Hòa Phát đã sản xuất 7 triệu tấn thép thô, giảm 6% so với 11 tháng 2021. Tiêu thụ 

thép xây dựng, phôi thép, HRC đạt hơn 6,6 triệu tấn, cùng giảm mức 6%, chủ yếu do không có đơn 

hàng xuất khẩu phôi thép như năm trước. Trong đó, thép xây dựng chiếm 3,9 triệu tấn, tăng 11%, 

HRC đạt gần 2,5 triệu tấn, tăng 6% so với cùng kỳ.  

Theo số liệu từ Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), Hòa Phát chiếm 34,8% thị phần tiêu thụ thép xây dựng 

trong 11 tháng đầu 2022, cải thiện so với mức 32,6% trong năm 2021. Thị phần của Hòa Phát hiện 

nay cao gấp ba lần doanh nghiệp đứng ngay sau là Tổng Công ty Thép Việt Nam (VNSteel). 
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Hôm 21/12, Hòa Phát cho biết đã ký kết hợp đồng xuất khẩu lô hàng 10.000 tấn thép dây cuộn sang 

châu Âu. Đây là đơn hàng thép dài (long products) đầu tiên của Hòa Phát xuất sang lục địa già, mở 

ra thị trường mới. 

Trước đó vào tháng 2, tập đoàn của tỷ phú Trần Đình Long đã ký hợp đồng xuất khẩu 35.000 tấn 

thép cuộn cán nóng sang Italy. 

 

 

 

 

 

Biểu đồ 11: Thị phần tiêu thụ thép xây dựng năm 2021 (vòng trong) và 11 tháng đầu 

năm 2022 (vòng ngoài) (Nguồn: Đức Quyền tổng hợp từ Hiệp hội Thép Việt Nam). 
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Theo thông tin từ Steel Orbit, công ty con của Tập đoàn Hòa Phát là Dragon Resources Investment 

đã mua lại mỏ quặng sắt Bramfield ở phía nam Australia. Giá trị giao dịch là 440.000 AUD, tương 

đương khoảng 7 tỷ đồng. Mức giá cuối cùng này thấp hơn so với mức giá đã thông nhất trước đó là 

500.000 AUD do hai bên muốn nhanh chóng hoàn tất thương vụ sau nhiều lần phải trì hoãn vì đại 

dịch, thủ tục cấp phép và các vấn đề khác. 

Trong báo cáo phân tích mới đây, Chứng khoán HSC cho biết các công trình xây dựng tại dự án Khu 

liên hợp sản xuất gang thép Dung Quất giai đoạn 2 vẫn đang được thực hiện đúng tiến độ mặc dù 

triển vọng ngắn hạn của ngành thép có nhiều khó khăn. 

Hòa Phát khởi công dự án Dung Quất 2 từ tháng 3 năm nay với tổng vốn đầu tư ước tính 85.000 tỷ 

đồng, công suất 5,6 triệu tấn thép mỗi năm. Một phần công suất mới sẽ đi vào hoạt động từ nửa 

cuối năm 2024. Sau khi dự án hoàn tất, tổng công suất thép thô của Hòa Phát có thể đạt trên          

14 triệu tấn mỗi năm, tăng 66% so với hiện tại. 

Nguồn vốn dùng để đầu tư vào dự án này gồm 50% vay ngân hàng thương mại trong nước và       

50% nguồn nội bộ. Chứng khoán HSC cho rằng Hòa Phát sẽ ưu tiên sử dụng nguồn vốn tự có để   

giải ngân trước trong bối cảnh lãi suất tăng. Phần vay ngân hàng sẽ được giải ngân dần từ cuối    

năm 2023 trở đi. 

Biểu đồ 12: 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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HSC dự báo tỷ suất lợi nhuận gộp của Hòa Phát sẽ giảm từ 27,5% năm 2021 còn 13,4% năm 2022. 

Lợi nhuận gộp tương ứng là 18.645 tỷ đồng, giảm 54,6% so với năm ngoái.  

HSC cũng dự báo lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận thuần năm 2022 lần lượt giảm 71% và 74% 

xuống còn 10.766 tỷ đồng và 9.091 tỷ đồng. Nếu loại bỏ lỗ tỷ giá, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh 

doanh cốt lõi năm 2022 sẽ đạt 12.316 tỷ đồng (giảm 64%). 

Lợi nhuận của Hòa Phát được dự báo sẽ tăng trưởng dương trở lại trong hai năm tới, chủ yếu nhờ tỷ 

suất lợi nhuận hồi phục với hàng tồn kho giảm và tồn kho có giá thấp, cộng với công suất hoạt động 

tại các nhà máy tăng.  

Công suất hoạt động trong quý IV/2022 ước bình quân chỉ đạt 60 - 65% so với mức trên 100% trong 

6 tháng đầu năm 2022 khi tập đoàn đẩy mạnh sản xuất vượt công suất thiết kế. HSC kỳ vọng công 

suất hoạt động sẽ hồi phục trong hai năm tới trước khi nhà máy mới tại Dung Quất 2 bắt đầu hoạt 

động vào cuối năm 2024. 

Ngoài ra, HSC dự báo sản lượng tiêu thụ thép xây dựng sẽ lần lượt tăng 9,1% và 11% trong năm 

2023-2024, nhờ giải ngân đầu tư công được đẩy mạnh và ngành BĐS dần hồi phục. Sản lượng tiêu 

thụ HRC được kỳ vọng sẽ lần lượt tăng 10% và 25% trong năm 2023-2024, nhờ thị phần tăng và hoạt 

động xuất khẩu đến các thị trường chủ chốt gồm EU và Mỹ được nối lại 

Về các mảng kinh doanh mới như sản xuất container và đồ gia dụng, HSC cho rằng Hòa Phát sẽ bắt 

đầu ra mắt các sản phẩm này ngay trong năm 2023 nhưng đóng góp doanh thu sẽ chưa đáng kể.  

Doanh thu thuần hợp nhất năm 2023 và 2024 được dự báo đạt lần lượt gần 144.000 tỷ và gần 

155.200 tỷ. Tỷ suất lợi nhuận gộp năm 2023-2024 được kỳ vọng ổn định ở mức 13,1 - 13,5% so với 

13,4% năm 2022. 
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Tập đoàn Hoa Sen (Mã: HSG) 

Trong tháng 11, Hoa Sen đã tiêu thụ xấp xỉ 90.000 tấn tôn mạ, thấp hơn 46% so với 

cùng kỳ 2021 nhưng tăng 13% so với tháng 10.  

Lũy kế 11 tháng đầu 2022, tập đoàn của Chủ tịch Lê Phước Vũ đã tiêu thụ hơn 1,11 triệu tấn tôn mạ, 

giảm gần 37% so với cùng kỳ năm ngoái. Thị phần vẫn dẫn đầu toàn ngành nhưng đi xuống từ 35,9% 

còn 28,9%. 

 

 

 

Biểu đồ 13: Kết quả kinh doanh hàng năm của Hòa Phát (Nguồn: Đức Quyền tổng hợp từ 

báo cáo tài chính hợp nhất. Số liệu cả năm 2022 là dự báo của Chứng khoán HSC). 
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Ở thị trường ống thép, Hoa Sen sản xuất xấp xỉ 260.000 tấn và bán ra 303.000 tấn trong 11 tháng, 

giảm lần lượt 22% và 23% so với cùng kỳ 2021. Thị phần của Hoa Sen giảm từ 15,5% còn 12,8%,    

vẫn đủ để đứng thứ 2 toàn ngành chỉ sau Hòa Phát. 

 

Công ty cổ phần Thép Nam Kim (Mã: NKG) 

Trong tháng 11, Nam Kim tiêu thụ 52.900 tấn tôn mạ, giảm 42% so với một năm trước 

nhưng tăng 33% so với tháng liền trước.  

Tổng cộng 11 tháng, Nam Kim bán ra 660.000 tấn tôn, tương ứng với thị phần 17,2%. Công ty từng 

đứng thứ 2 toàn ngành với thị phần 17,4% trong năm 2021 nhưng hiện đã bị Tôn Đông Á vượt qua. 

Ở thị trường ống thép, Nam Kim sản xuất gần 143.800 tấn và bán ra khoảng 148.900 tấn, lần lượt 

tăng 4% và giảm 9% so với cùng kỳ 2021. 

 

Biểu đồ 14: Sản lượng tiêu thụ tôn mạ hàng tháng (Đơn vị: nghìn tấn. Nguồn: Song Ngọc 

tổng hợp từ Hiệp hội Thép Việt Nam, VSA). 
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Trong báo cáo phân tích công bố đầu tháng 12 này, Chứng khoán MBS cho biết dự án nhà máy Phú 

Mỹ dự kiến sẽ hoàn thành giai đoạn 1 vào năm 2024, nâng tổng công suất tôn mạ của Nam Kim lên 

thêm 400.000 tấn. Sau khi hoàn thành giai đoạn 3 của dự án vào năm 2027, tổng công suất của 

Nam Kim sẽ đạt hơn 2,3 triệu tấn. 

Tổng vốn đầu tư cho dự án là 4.500 tỷ đồng với diện tích 33 ha. Theo kế hoạch, nguồn vốn dùng để 

đầu tư cho dự án sẽ đến từ lợi nhuận giữ lại của doanh nghiệp mà không sử dụng vốn vay. Điều này 

sẽ giảm đòn bẩy cũng như giảm gánh nặng lãi vay trong dài hạn. 

MBS kỳ vọng nền kinh tế toàn cầu sẽ dần ổn định trong giai đoạn 2023-2024, cũng như các chính 

sách tài khóa và kiểm soát ngành bất động sản tại Việt Nam dần bình ổn trở lại, từ đó tạo điều kiện 

thúc đẩy khả năng tiêu thụ của Nam Kim trong giai đoạn năm 2023-2025. 

Nam Kim sẽ vẫn tập trung đẩy mạnh xuất khẩu trong mục tiêu dài hạn với tỷ trọng 55 - 60% tổng tiêu 

thụ. Tuy nhiên, tỷ trọng có thể linh động tùy hình giá cả tại thị trường nội địa cũng như nước ngoài.  

Ngoài ra, Nam Kim tiếp tục có kế hoạch phát triển thêm các dòng sản phẩm về hàng gia dụng nhằm 

đa dạng hóa sản phẩm và thúc đẩy doanh thu trong dài hạn, MBS cho hay.

Biểu đồ 14: Thị phần tiêu thụ ống thép năm 2021 (vòng trong) cà 11 tháng đầu năm 2022 

(vòng ngoài) (Nguồn: Song Ngọc 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 11/2022” 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 

 

mailto:info@vietnambiz.vn
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