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TÓM TẮT THÁNG 1/2023 

 

Sản lượng thép thô thế giới của 64 quốc gia báo cáo với Hiệp hội Thép Thế giới 

(Worldsteel) là 140,7 triệu tấn trong tháng 12 năm 2022, giảm 10,8% so với tháng 12 năm 
2021. Tổng sản lượng thép thô thế giới là 1.878,5 triệu tấn năm 2022, giảm 4,3% so với 
năm 2021. 

Trước những khó khăn chung của thị trường khi giá nguyên liệu sản xuất thép tăng cao 

dẫn đến chi phí sản xuất tăng cùng nhu cầu thép sụt giảm có thể thấy lượng sản xuất thép 
thô cũng như lượng thép thành phẩm các loại được sản xuất liên tục giảm so với cùng kỳ 
năm 2021 kể từ đầu quý II/2022 cho đến 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…. 

Worldsteel dự báo năm 2023 nhu cầu thép sẽ phục hồi 1% đạt 1.814,7 triệu tấn. Trong đó, 
nhu cầu ở cả thị trường Mỹ và châu Âu dự kiến sẽ giảm trong năm tới do suy thoái kinh tế. 
Nhu cầu tại thị trường ASEAN dự kiến sẽ duy trì ổn định trong năm 2023, sau khi tăng 
trưởng 4~6% trong năm 2022. 

Tại Việt Nam, áp lực từ các nền kinh tế lớn sẽ khiến cho các doanh nghiệp sản xuất trong 
nước khó khăn hơn trong việc thúc đẩy hoạt động xuất khẩu thép xây dựng. Trong khi đó, 
phụ thuộc nhiều vào nguồn nguyên vật liệu nhập khẩu, biến động giá cũng sẽ là yếu tố gây 
ra nhiều thách thức cho ngành.  

Từ ngày 7/2 vừa qua, các nhà sản xuất thép lớn trong nước đã thông báo tăng giá bán 
thép các loại. Đây là lần tăng giá thứ 4 liên tiếp trong vòng chưa đầy 1 tháng, với mức tăng 
thêm từ 300.000 - 380.000 đồng/tấn tùy doanh nghiệp, lên khoảng 15,5 – 16,5 triệu 
đồng/tấn. 

Dự báo tiêu thụ thép trong nước năm 2023 có thể được hỗ trợ bởi đầu tư công, dự án giao 
thông. Tuy nhiên, lạm phát tăng nhanh và làn sóng thắt chặt chính sách tiền tệ toàn cầu 
làm giảm nhu cầu đầu tư và tiêu dùng, kéo theo tiêu thụ thép yếu dần từ quý III/2022. Xuất 

khẩu thép sẽ tiếp tục trầm lắng trong các quý I, II và đến giữa năm 2023 mới phục hồi khi 
áp lực tăng lãi suất dịu bớt trên toàn cầu. 

Các “ông lớn” ngành thép công bố kết quả kinh doanh quý IV với sắc màu ảm đạm, Hoà 
Phát ghi nhận khoản lỗ kỷ lục trong lịch sử với gần 2.000 tỷ đồng sau thuế trong khi Hoa 
Sen có mức lỗ 680 tỷ đồng, giảm so với quý trước. 
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THỊ TRƯỜNG THÉP THẾ GIỚI THÁNG 1/2023 

PHẦN I: 

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 1831,5 triệu tấn trong năm 2022, giảm 4,3% so với năm trước. 

 

 

Trung Quốc, nước sản xuất thép lớn nhất thế giới, ghi nhận sản lượng giảm 2,1% khi đạt 1013 
triệu tấn. Trừ Ấn Độ, Iran 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 năm 2022 (Nguồn: World Steel). 
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THỊ TRƯỜNG THÉP THẾ GIỚI THÁNG 1/2023 

 

 

 

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 32.303.311 trong năm 2022, giảm 6,1% so với năm trước. 

Hàn Quốc là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Nhật trong 2022 với lượng xuất khẩu đạt  
5.430.549 tấn, tăng 10,9%  so với năm trước . Tiếp đó là Thái Lan với 5.037.939 tấn; Trung Quốc 
với 3.949.198 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 12 năm 2022 đạt 1526,69 triệu USD, tăng 2,1% 

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 1/2023 

 

 

 

b.  Tình hình nhập khẩu 

Nhật Bản: Theo JIFS, Nhật Bản đã nhập khẩu 7.455.648 tấn thép trong năm 2022, giảm 

1,2 % so với cùng kỳ năm trước. Hàn Quốc là nước xuất khẩu nhiều sắt thép nhất sang 
Nhật với 3.126.987 tấn trong 2022. 
 

Mỹ: Giá trị nhập khẩu sắt thép của Mỹ trong tháng 12 đạt gần 1802,25 triệu USD, giảm 
6% so tháng trước, theo Trading Economic. 

 

 
Biểu đồ 3: Giá trị nhập khẩu sắt thép hàng tháng của Mỹ (Đơn vị: tỷ USD. Nguồn: Trading Economics). 

Biểu đồ 2: Giá trị xuất khẩu sắt thép hàng tháng của Mỹ (Đơn vị: tỷ USD. Nguồn: Trading Economics). 
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THỊ TRƯỜNG THÉP THẾ GIỚI THÁNG 1/2023 

3. Diễn biến giá 

Giá cả các nguyên liệu sản xuất thép đồng loạt tăng: 

- Giá quặng sắt loại (62%) ngày 6/2/2023 giao dịch ở mức 126-126,5 USD/tấn CFR cảng Thiên 
Tân, Trung Quốc, tăng khoảng 9,3 USD/tấn so với thời điểm đầu tháng. 

- Giá than mỡ luyện cốc xuất khẩu tại Úc ngày 6/2/2023 giao dịch ở mức khoảng 325 USD/tấn 
FOB, tăng mạnh 42,5 USD/tấn so với đầu tháng 1/2023. Mức giá than cốc cao nhất ghi nhận vào 
hồi cuối quý I/2022 và đang có xu hướng tăng trở lại kể từ tháng 1/2022. 

- Trong tháng 1/2023: Phế nội địa 500-700 đồng và giữ mức 9.400 đến 10.300 đồng/kg. Giá phế 
nhập khẩu tăng 35 USD/tấn giữ mức 435 USD/tấn cuối tháng 1/2023. 

- Tháng 2/2023: Xu hướng giá thép phế những ngày đầu tháng 2 có xu hướng điều chỉnh tăng. Giá 
thép phế liệu giao dịch cảng Đông Á ngày 6/2/2023 giữ ở mức 435 USD/tấn, tăng 33 USD so với 
đầu tháng 1/2023. 

 

 

4. Dự báo 

Năm 2023 dự kiến sẽ khởi đầu ảm đạm do các nền kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm lại trong 
bối cảnh thị trường lo ngại về nguy cơ suy thoái kinh tế cao hơn. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo 
tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ giảm xuống 2,7% trong năm 2023 từ mức 3,2% năm 2022. 

Biểu đồ 4: Giá nguyên liệu sản xuất thép năm 2022 (Đơn vị: CNY/tấn. Nguồn:Tradingecomics.com). 
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THỊ TRƯỜNG THÉP THẾ GIỚI THÁNG 1/2023 

IMF cảnh báo mức tăng trưởng có thể giảm xuống dưới 2% do các chính sách tiền tệ thắt chặt 
hơn do lạm phát, tăng trưởng yếu hơn ở Trung Quốc, và sự gián đoạn chuỗi cung ứng và thực 
phẩm do cuộc chiến tranh giữa Ukraine và Nga.  

Theo dự báo của OECD, tăng trưởng GDP của khu vực ASEAN được dự báo ở mức 5,2% trong năm 
2023, cao đáng kể so với nhiều nền kinh tế khác trong bối cảnh triển vọng kinh tế toàn cầu ảm 
đạm. 

Theo Hiệp hội Thép Thế giới (Worldsteel), tổng sản lượng thép thô toàn cầu 11 tháng 2022 đạt 
1,691 tỷ tấn, giảm 3,7% so với cùng kỳ năm 2021. 

 

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 1,0% đạt 1.814,7 triệu tấn. 

Trong đó, nhu cầu ở cả thị trường Mỹ và châu Âu dự kiến sẽ giảm trong năm tới do suy thoái kinh 

tế. Nhu cầu tại thị trường ASEAN dự kiến sẽ duy trì ổn định trong năm 2023, sau khi tăng trưởng 
4~6% trong năm 2022.  

Tuy nhiên, xuất khẩu sang các đối tác thương mại lâu năm vẫn có thể bị ảnh hưởng bởi sự gia 

tăng công suất trong những năm gần đây ở các nước láng giềng như Malaysia, Indonesia, và 
Philippines. Theo đó, dự báo xuất khẩu thép thành phẩm có thể giảm hơn 10% so với cùng kỳ 
trong năm 2023. 

 
Ấn Độ sẽ trở thành điểm sáng mới cho ngành thép trên thế giới 

Theo Worldsteel, sản lượng thép tại Trung Quốc trong tháng 11/2022 tăng 7,3% so với cùng kỳ 
năm ngoái trước một số tín hiệu đáng khích lệ từ gói kích thích trong lĩnh vực bất động sản. Tuy 
nhiên, tình hình dịch bệnh đè nặng lên nhu cầu đã khiến sản lượng tích luỹ 11 tháng đầu năm 
2022 vẫn giảm 1,4% so với cùng giai đoạn năm 2021. 

Trong khi đó, sản lượng thép tại Ấn Độ trong tháng 11 vừa qua ghi nhận mức tăng 5,7% so với 
cùng kỳ năm trước đó, đồng thời đà tăng khá bền vững đã giúp mức lũy kế sản lượng 11 tháng 
cũng tăng 6% so với năm 2021. 

Sẵn sàng vượt qua Trung Quốc để trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới vào năm 2023, Ấn 
Độ đang ở giữa thời kỳ bùng nổ xây dựng. Do đó, nền kinh tế này đang nổi lên như một vị cứu tinh 
cho nhu cầu thép toàn cầu.  
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THỊ TRƯỜNG THÉP THẾ GIỚI THÁNG 1/2023 

Cũng theo dự báo của Hiệp hội Thép thế giới, nhu cầu thép tại Ấn Độ sẽ tăng 6,7% lên khoảng 120 
triệu tấn vào năm 2023, mức tăng trưởng cao nhất trong số các nền kinh tế tiêu thụ sắt thép lớn. 
Con số này có thể sẽ lên tới 200 triệu tấn vào năm 2030, với nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng được 
dự báo sẽ bùng nổ. 
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THỊ TRƯỜNG THÉP TRUNG QUỐC THÁNG 1/2023 

PHẦN II: 

1. Sản lượng 

Trong 10 ngày đầu tháng 2, các nhà sản xuất thép là thành viên của Hiệp hội Thép Trung Quốc 
(CISA) đã sản xuất được 20,62 triệu tấn thép thô cùng 18,91 triệu tấn gang và 19,33 triệu tấn thép 
thành phẩm. 

Trung bình mỗi ngày, sản lượng thép thô đạt hơn 2,06 triệu tấn, tăng 74.900 tấn (tương ứng 3,8% 
so với tuần từ ngày 21 - 31/1); sản lượng gang thỏi hàng ngày là 1,89 triệu tấn, tăng 82.400 tấn 
hay 4,5% và sản lượng thép hàng ngày là 1,93 triệu tấn, tăng 16.400 tấn hay 0,8%. Ước tính sản 
lượng bình quân hàng ngày của cả nước trong giai đoạn này ghi nhận 2,53 triệu tấn thép thô, 2,32 
triệu tấn gang và 3,55 triệu tấn thép thành phẩm. 

Tính đến hết tháng 1/2023, sản lượng thép thô nội địa duy trì ở mức khoảng 2,5 triệu tấn/ngày. 
Dự kiến, sản lượng thép thô trung bình ngày trong tháng 2 sẽ duy trì ở mức thấp 2,5 triệu 
tấn/ngày. 

Hiệp hội thép Trung Quốc ước tính đã sản xuất 79,5 triệu tấn thép thô vào tháng 1 năm 2023, tăng 
2,3% so với tháng 1/2022. 

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 1/2023 

Kể từ tháng 10 năm 2022, các nhà máy thép của Trung Quốc thua lỗ nặng nề, công suất và sản 
lượng thép liên tục giảm. Hoạt động sản xuất khó khôi phục trên quy mô lớn do lợi nhuận thu hẹp. 
Lượng thép tồn kho trung bình hàng ngày trong dịp Tết Nguyên đán năm nay tăng 360.000 tấn so 
với cùng kỳ, ghi nhận mức thấp thứ hai kể từ năm 2018, điều đó cho thấy nguồn cung hiện tại vẫn 
ở mức thấp hơn nhiều so với trước đại dịch Covid 19. Dự kiến nhu cầu thép trong nước sẽ dần 
phục hồi vào cuối quý I. 

Theo đánh giá của chúng tôi, có hai khả năng xảy ra trong tương lai. Một là, nếu các nhà máy 
thép không tăng sản lượng, thì có thể dẫn tới tình trạng thiếu hụt thép khi nhu cầu được giải 
phóng sau Tết Nguyên đán. Và hai là, theo kinh nghiệm của các năm trước, sản lượng của các 
nhà máy thép sẽ dồn lại tăng mạnh trong tháng 3 và tháng 4. Trong tình hình cung cầu nguyên 
liệu khan hiếm, việc các nhà máy thép bổ sung nguyên liệu sẽ khiến giá nguyên liệu tăng, kéo giá 
thép tăng theo. Do đó, trong ngắn hạn và trung hạn, giá thép Trung Quốc được dự báo sẽ biến 
động theo xu hướng tăng. 

 

2. Tồn kho 

Tại ngày 16/02, tồn kho quặng sắt tại 46 cảng chính của Trung Quốc là 140,9 triệu tấn, tăng 2,55 
triệu tấn so với ngày 9/2. Diễn biến tồn kho hiện nay thậm chí đã cao hơn thời điểm trong đại 
dịch, do thị trường xây dựng của Trung Quốc vẫn suy yếu. Trong số các kho dự trữ, khoảng 83,9 
triệu tấn thuộc về các thương nhân. Lượng vận chuyển hàng ngày là 2,85 triệu tấn, giảm 10.000 
tấn so với tuần trước. 

 
 

Biểu đồ 6: Diễn biến tồn kho quặng sắt Trung Quốc trong 4 năm gần đây (Nguồn: NBS). 
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THỊ TRƯỜNG THÉP TRUNG QUỐC THÁNG 1/2023 

3. Diễn biến giá 

Trong nửa đầu tháng 2, giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển ghi nhận diễn biến tăng nhẹ. 

Giá giao ngay cũng tăng nhẹ. Đối với các nhà máy thép, hầu hết có xu hướng mua các sản phẩm 
quặng sắt có hàm lượng sắt từ trung bình đến thấp do tỷ suất lợi nhuận từ sắt thép giảm mạnh. 

 

 

Trong tuần kết thúc vào ngày 17 tháng 2, giá thị trường thép trong nước của Trung Quốc tăng 

nhẹ, tiếp nối xu hướng từ tháng 1. Tuy nhiên, lợi nhuận của các nhà máy thép chưa được cải thiện 
đáng kể, phần lớn vẫn trong tình trạng thua lỗ. 

Theo nhận định của chúng tôi, thị trường thép cần nhiều thời gian để thấy rõ sự phục hồi mạnh. 
Tuy nhiên, sự kết hợp giữa giá nguyên vật liệu đầu vào tăng dần như hiện nay và ước tính nhu cầu 
thép thành phẩm tăng lên có thể khiến giá quặng sắt tiếp tục dao động ở mức cao trong ngắn và 
trung hạn, với triển vọng giá ở mức 120 - 135 USD/tấn. 

Tính đến ngày 26/1, giá nhập khẩu thanh cốt thép và thép cán nóng (HRC) ở Đông Nam Á lần lượt 
là 625 USD/tấn (CFR) và 645 USD/tấn (CFR). Giá xuất khẩu của thép cây và HRC tại Thượng Hải 
đều ghi nhận 623 USD/tấn. 

Với sự tối ưu hóa toàn diện của chính sách phòng chống dịch bệnh của chính phủ Trung Quốc và 
các biện pháp nhằm kích thích kinh tế tăng trưởng, giá thép trong nước tiếp tục tăng cùng đà 
tăng giá mạnh của đồng nhân dân tệ, tạo lợi thế giá chào xuất khẩu thép thấp hơn so với nước 

Biểu đồ 7: Diễn biến giá quặng sắt (đường xanh) và than cốc của Trung Quốc trong một năm qua 
(Đơn vị: NDT/tấn. Nguồn: SteelHome). 
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khác. Theo các đơn đặt hàng xuất khẩu thép hiện tại, xuất khẩu thép của Trung Quốc trong tháng 
2 và tháng 3 sẽ vẫn tương đối tốt, nhưng có thể gặp áp lực từ quý II khi các nước khác cũng đẩy 
mạnh xuất khẩu trở lại. 

 

 

 

 

Biểu đồ 8: Giá thép Trung Quốc tăng khoảng 3% kể từ đầu năm tới nay. 
(Đơn vị: NDT/tấn. Nguồn: SteelHome). 
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PHẦN III: 

 

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 1, sản lượng 
thép thô 1.358.335 tấn, giảm 6% so với tháng trước, và giảm 28% so với cùng kỳ năm 2022. Tiêu 
thụ thép thô đạt 1.461.662 tấn, tăng 9,1% so với tháng 1/2022. Xuất khẩu thép thô tháng 1/2023 
đạt 162.110 tấn, tăng 5,1% so với tháng 12/2022. 

 

 

Đối với thép xây dựng, trong tháng 1/2023, tình hình sản xuất các sản phẩm, trong đó có thép xây 
dựng giảm so với các tháng trước do trùng với thời gian nghỉ tết âm lịch. Cụ thể, sản lượng thép 
xây dựng sản xuất trong tháng 1/2023 đạt 875.830 tấn, giảm 0,95% so với tháng trước, và giảm 
22% so với tháng 1/2022. Bán hàng đạt 844.110 tấn, giảm 17,87% so với tháng trước và giảm 
19,8% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, xuất khẩu thép xây dựng đạt 147.563 tấn, chỉ bằng 
63,6% so với tháng 1/2022.  

Biểu đồ 9: Tình hình sản xuất thép thô 2019-2022 (Nguồn: VSA). 
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Đối với thép cuộn cán nóng, trong tháng 1/2023, sản xuất thép đạt 450.956 tấn, tăng 49,24% so 
với tháng 12/2022 nhưng giảm 9,8% so với cùng kỳ năm 2022. Bán hàng đạt 371.688 tấn, giảm 
8,51% so với tháng trước và giảm 33,4% so với cùng kỳ năm 2022. 

Về thép cán nguội, lượng sản xuất trong nước của các thành viên VSA đạt 179.756 tấn, giảm 

43,34% so với tháng 12/2022, và giảm 45% so với cùng kỳ năm 2022. Bán hàng đạt 107.348 tấn, 

Biểu đồ 10: Tình hình sản xuất thép xây dựng 2019-2022 (Nguồn: VSA). 

Biểu đồ 11: Tình hình bán hàng thép xây dựng 2019-2022 (Nguồn: VSA). 
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giảm 30,795 so với tháng trước và giảm 41,7% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, xuất khẩu đạt 
34.801 tấn, tăng 64,4% so với tháng trước nhưng giảm 39,2% so với cùng kỳ năm trước. 

Sản xuất tôn mạ KL& SPM của các thành viên Hiệp hội đạt 264.168 tấn, giảm 34,33% so với tháng 

12/2022, và giảm 35,3% so với cùng kỳ năm 2021. Bán hàng đạt 250.668 tấn, giảm 28,64% so với 
tháng trước và giảm 42,6% so với cùng kỳ năm 20022. Trong đó xuất khẩu đạt 65.202 tấn chỉ 
bằng 22,6% so với cùng kỳ 2022. 

Sản xuất ống thép của các thành viên VSA đạt 179.840 tấn, giảm 21,46% so với tháng trước và 
giảm 9,1% so với cùng kỳ năm 2022. Bán hàng đạt 199.522 tấn, giảm 9,02% so với tháng trước, và 
giảm 1,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu ống thép hàn đạt 104.013 tấn, tăng gấp 
4,5 lần so với tháng 12/2022 và tăng gấp 4,84 lần so với tháng cùng kỳ năm 2021. 

 

2. Giá thép trong nước 

Theo VSA, trước những khó khăn chung của thị trường khi giá nguyên liệu sản xuất thép tăng cao 

dẫn đến chi phí sản xuất tăng cùng nhu cầu thép sụt giảm có thể thấy lượng sản xuất thép thô 
cũng như lượng thép thành phẩm các loại được sản xuất liên tục giảm so với cùng kì năm 2021 kể 
từ đầu quý II/2022 cho đến nay. 

Ngày 6/2/2023, giá thép xây dựng trong nước điều chỉnh tăng 300.000 - 400.000 đồng/tấn so với 
giá liền kề trước đó. Đây là đợt tăng giá thép cây và cuộn lần thứ 4 kể từ đầu năm 2023 cho tới 
nay với tổng mức tăng dao động từ 850.000 - 1.100.000 đồng/tấn, tùy theo thương hiệu và chủng 
loại sản phẩm.  

Giá thép thép xây dựng nội địa hiện nay tăng khoảng 5% so với cuối năm 2022, nhưng thấp hơn so 
với cùng kỳ năm 2022 là 8%. Do giá bán thép thành phẩm chậm hơn so với tốc độ tăng giá của 
nguyên liệu đầu vào nên hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thép xây dựng vẫn 
thep, khó khăn từ mua nguyên liệu đầu vào lẫn tiêu thụ thành phẩm đầu ra đang gia tăng áp lực 
lên các nhà sản xuất thép. 

Thị trường đang ấm dần lên, đặc biệt là giá phế và giá phôi tăng sớm một nhịp trước khi giá thép 
thành phẩm tăng. Các nhà máy xem xét điều chỉnh một phần giá bán thép, đặc biệt là thép cây 
với mác CB4, CB5…đặc biệt trước quyết định nới lỏng chính sách zero-Covid. 
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Giá HRC ngày 6/2/2023 ở mức 619 USD/tấn, CFR cảng Đông Á, tăng 23 USD/tấn so với mức giá 
giao dịch đầu tháng 1/2023. 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. 

 
a. Nhập khẩu 

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng 12/2022, nhập khẩu thép thành phẩm vào Việt Nam 

đạt 946 ngàn tấn với kim ngạch đạt 810,82 triệu USD, giảm 1,69% về lượng nhưng ngang mức về 
trị giá so với tháng trước, tăng 4,23% về lượng nhưng giảm 20,92% về trị giá so với cùng kỳ năm 
2021. 

Tính chung năm 2022, nhập khẩu thép thành phẩm các loại về Việt Nam khoảng 11,679 triệu tấn 
với trị giá hơn 11,92 tỷ USD, giảm 5,62% về lượng nhưng tăng 3,04% về giá trị so với cùng kỳ 2021. 

Các quốc gia cung cấp thép chính cho Việt Nam bao gồm: Trung Quốc (41,65%), Nhật Bản 
(15,06%), Hàn Quốc (12,27%), Đài Loan (8,84%) và Ấn Độ (6,5%)… 

Biểu đồ 12: Diễn biến giá nguyên liệu sản xuất – giá bán thép xây dựng năm 2022 

(Nguồn: Số liệu tổng hợp báo cáo từ VSA). 
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b. Xuất khẩu 

Về tình xuất khẩu, trong tháng 12/2022, xuất khẩu thép thành phẩm của Việt Nam đạt 823 ngàn 
tấn, tăng 40,19% so với tháng trước nhưng giảm 8,93% so với cùng kì năm 2021. Trị giá xuất khẩu 
đạt 584 triệu USD, tăng 24,22% so với tháng 11/2022 nhưng giảm 39,11% so với cùng kỳ năm 
2021.  

Tính chung năm 2022, Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 8,397 triệu tấn thép giảm 35,85% so với 
cùng kỳ năm trước. Giá trị xuất khẩu đạt 7,99 tỷ USD giảm 32,2% so với cùng kỳ năm 2021. 

Thị trường xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam là: khu vực ASEAN (36,22%), Khu vực EU (18,37%), 
Hoa Kỳ (10,57%), Hàn Quốc (6,8%) và Hồng Kông (Trung Quốc) (4,1%). 

Biểu đồ 13: Diễn biến lượng và giá thép nhập khẩu của Việt Nam trong năm 2021 và 2022 (Nguồn: VITIC). 

Biểu đồ 14: Diễn biến lượng và giá thép xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2021 và 2022 (Nguồn: VITIC). 
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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 

Mới đây, Trong báo cáo mới đây,Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển 
Việt Nam (BSC) kỳ vọng sang năm 2023, lượng tiêu thụ thép sẽ có sự phục hồi nhờ tháo gỡ chính 
sách về bất động sản. 

Tuy nhiên, tốc độ phục hồi sản lượng thép sẽ chậm do thị trường bất động sản trong nước chững 
lại khi các doanh nghiệp cần thời gian để tái cơ cấu các dự án, các nền kinh tế lớn dự báo tiếp tục 

suy thoái, kéo theo nhu cầu giảm. Theo đó BSC dự báo tổng sản lượng tiêu thụ thép tăng 3 - 5% 
so với năm 2022. 

Giá thép trong xu hướng giảm trong năm 2022 do nhu cầu tiêu thụ yếu. Trong đó, giá thép tại nhà 

máy xây dựng giảm 11%, giá thép ống giảm 20% , giá tôn mạ giảm 10%. Giá thép bán lẻ có thể có 
mức độ giảm lớn hơn do các nhà máy tăng chiết khấu cho đại lý. 

Tính tới cuối năm 2022, với việc các doanh nghiệp thép tăng giá trở lại, hàng tồn kho đại lý về 

mức thấp, BSC cho rằng thị trường thép tạm thời đã cân bằng. Sang năm 2023, trong quý 1, BSC 
kỳ vọng mặt bằng giá thép nói chung có thể phục hồi 2 - 3% so với cùng kỳ do tính mùa vụ và giá 
thép thế giới phục hồi khi Trung Quốc mở cửa. 

Sang quý II và III, diễn biến giá thép sẽ phụ thuộc vào mức độ phục hồi từ nhu cầu thép. Với quan 
điểm tốc độ hồi phục về nhu cầu vẫn chậm trong năm 2023, nguồn cung thép có thể tăng trở lại 
khi Trung Quốc mở cửa, BSC cho rằng giá thép có thể sẽ điều chỉnh giảm trở lại. 

BSC cho rằng hàng tồn kho giá cao phần lớn đã được thanh lý hết vào trong 6 tháng cuối năm 
2022, do các doanh nghiệp thép thường duy trì lượng nguyên vật liệu đủ cho 3 tháng bán hàng, và 
đã liên tục cắt giảm công suất từ tháng 7, thậm chí, đóng lò như  Hoà Phát và Pomina. 

Ngoài ra, lượng tồn kho thép toàn ngành đã về mức thấp nhất trong 5 quý. Kết thúc tháng 
12/2022, hàng tồn kho thép các loại đã giảm còn 990.000 tấn (giảm 29% so với cùng kỳ năm 
ngoái). Trong đó, tồn kho xây dựng giảm 28% so với cùng kỳ năm ngoái, tôn mạ giảm 16%, 
HRC/CRC giảm 46%.  

Bên cạnh đó, giá nguyên liệu sản suất đã duy trì ở mức thấp từ tháng 7/2022, giúp giảm giá vốn 
hàng tồn kho trong thời gian tới. 
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Trong khi đó, tại báo cáo chiến lược ngành thép 2023, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt 
(VDSC) nhận định ngành thép đã trải qua năm 2022 khó khăn dồn dập ở cả thị trường xuất khẩu 
và nội địa. Cơn bĩ cực với ngành thép sẽ không sớm kết thúc khi ảnh hưởng tiêu cực của các xung 
đột địa chính trị, suy thoái kinh tế sau COVID và lạm phát khó hạ nhiệt nhanh chóng trong năm 
2023.  

VDSC nhận định tiêu thụ thép trong nước năm 2023 có thể được hỗ trợ bởi đầu tư công. Cụ thể, kế 
hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, tổng vốn kế hoạch đầu tư công giai đoạn 
2021-2025 đạt 2,8 triệu tỷ đồng, tăng 43,5% so với kế hoạch giai đoạn 2016-2020. Giải ngân đầu 
tư công đã tăng tốc dần trong quý IV/2022. 

Các dự án giao thông chiếm tỷ trọng lớn khi tổng chi đạt 507.400 tỷ đồng, chiếm 47% kế hoạch 
phân bổ vốn đầu tư trung hạn nguồn ngân sách trung ương. Do đó, các nhà sản xuất thép xây 
dựng như Hòa Phát, Formosa, Thép Pomina… có thể hưởng lợi. 

Còn về mảng xuất khẩu, VDSC cho rằng lạm phát tăng nhanh và làn sóng thắt chặt chính sách 
tiền tệ toàn cầu làm giảm nhu cầu đầu tư và tiêu dùng, kéo theo tiêu thụ thép yếu dần từ quý 
III/2022. Xuất khẩu thép sẽ tiếp tục trầm lắng trong các quý I, II và đến giữa năm 2023 mới phục 
hồi khi áp lực tăng lãi suất dịu bớt trên toàn cầu. 

Tuy nhiên, ngành bất động sản sau một năm 2022 trầm lắng, dự kiến sẽ chưa thể phục hồi trong 
năm 2023 nên khó hỗ trợ cho nhu cầu thép nội địa tăng trở lại. 

Bên cạnh đó, nhu cầu đầu tư và tiêu dùng toàn cầu và gián tiếp là nhu cầu sử dụng thép đã thu 
hẹp trong năm 2022 do lãi suất tăng và sức mua suy yếu. Điều này sẽ còn tiếp diễn khi làn sóng 
thắt chặt chính sách tiền tệ được dự báo vẫn kéo dài đến tháng 5/2023. 

Chỉ từ quý III/2023, khi áp lực tăng lãi suất dịu bớt trên toàn cầu nhu cầu thép toàn cầu mới có 
khả năng tăng trở lại. Theo Hiệp hội Thép thế giới (WSA), nhu cầu thép thế giới sẽ giảm 2,3% trong 
năm 2022 và tăng 1% trong năm 2023. 

Bên cạnh đó, VDSC cho rằng, cạnh tranh giá bán nội địa giữa các nhà sản xuất Việt Nam sẽ giảm 
khi hàng tồn kho giá cao tích lũy trong năm 2022 được giải phóng dần trong các tháng tới. Trong 
khi đó, cạnh tranh xuất khẩu và cạnh tranh với hàng nhập khẩu gia tăng khi nhiều đối thủ lớn 
(Trung Quốc, Ấn Độ) đẩy mạnh xuất khẩu sang Đông Nam Á trong nửa đầu năm 2023. 

Với giả định các hoạt động kinh tế của Trung Quốc bình thường hóa từ quý 3/2023, tiêu thụ thép 
của nước này sẽ tập trung vào nội địa. Theo đó, mặt bằng giá thép có thể diễn biến dao động 
quanh mức hiện tại trước khi tăng dần từ giữa năm 2023 nhờ nhu cầu trở lại tại các thị trường 
châu Âu, châu Mỹ và cạnh tranh từ Trung Quốc giảm. 
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Dù vậy, VDSC cho rằng bức tranh lợi nhuận của các doanh nghiệp vẫn chưa khá hơn trong ngắn 
hạn quý IV/2022 trong xu hướng giá thép tiếp tục đi xuống (dù chậm), tiêu thụ yếu cùng với lãi 
suất ngày càng cao. Triển vọng phục hồi biên lợi nhuận trong năm 2023 cũng không có nhiều 
điểm sáng. 

Theo đó, sau một năm biến động rất mạnh ảnh hưởng bởi xung đột Nga-Ukraina, giá than luyện 
cốc, quặng sắt và thép phế sẽ có một năm “êm dịu” hơn khi nhu cầu thép thế giới được dự báo 
trầm lắng trong năm 2023. 

Tương tự giá thép, giá các nguyên liệu sản xuất thép được kỳ vọng dao động trong biên độ hẹp 
quanh mặt bằng giá cuối năm 2022 do nhu cầu dự trữ nguyên vật liệu của các nhà máy thượng 
nguồn trên toàn cầu thấp và chỉ nhỉnh hơn vào cuối năm. Biên lợi nhuận gộp của các doanh 
nghiệp, cả thượng nguồn (Hòa Phát, Formosa, Pomina,…) và hạ nguồn (Nam Kim, Hoa Sen, 
SMC,…) sẽ mở rộng nhẹ từ quý 3 trở đi trên cơ sở xuất khẩu phục hồi. 

Tuy vậy, gánh nặng VND mất giá và lãi suất tăng vẫn lớn, tiếp tục ảnh hưởng lên chi phí tài chính. 
Do đó, các doanh nghiệp đang và sẽ giới hạn tác động của vấn đề tỷ giá và lãi suất thông qua thắt 
chặt nhu cầu vay mượn và quản trị vốn lưu động chặt chẽ hơn. 

Phân tích về triển vọng ngành thép năm nay, VNDirect cho rằng các doanh nghiệp sản xuất thép 
trong nước vẫn sẽ đối diện với loạt khó khăn khi nhu cầu xây dựng giảm, giá nguyên liệu đầu vào 
sản xuất tăng. Tuy nhiên, với kỳ vọng tại thị trường Trung Quốc khi các chính sách hỗ trợ phục hồi 
thị trường bất động sản của nước này sẽ góp phần ổn định thị trường và tạo nên môi trường xuất 
khẩu hấp dẫn. Cùng với đó, với mục tiêu giải ngân đầu tư công trong nước dự kiến tăng 20-25% so 
với 2022 sẽ là động lực phục hồi ngành thép vào nửa sau của năm nay. 
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PHẦN IV: 

1. Chính sách của Việt Nam 

Ngành thép Việt Nam cần tận dụng cơ hội thúc đẩy xuất khẩu 

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Ấn Độ sản xuất phần lớn lượng thép cho tiêu thụ 
nội địa, nhưng quốc gia này cũng buộc phải nhập khẩu nhiều hơn để đáp ứng nhu cầu gia tăng.  

Chính phủ Ấn Độ cũng đang tìm cách hiện đại hóa hệ thống đường xá, mạng lưới đường sắt và 
cảng nhằm hướng tới phát triển một trung tâm sản xuất quy mô. Theo MXV, giai đoạn xây dựng 
của bất kỳ nền kinh tế nào cũng cần rất nhiều thép, trong khi đó, sản xuất và xuất khẩu thép xây 

dựng là thế mạnh chính của Việt Nam. Đây có thể sẽ là cơ hội tốt cho hoạt động thương mại quốc 

tế của ngành thép trong nước trong việc tìm kiếm thêm các đối tác tiềm năng. 

 

Đối với Trung Quốc, nền kinh tế khổng lồ này vẫn nhập khẩu một lượng thép đáng kể từ nước ta. 
Sau khi mở cửa trở lại, hoạt động đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng được coi là nhiệm vụ tất yếu, và 
Việt Nam hoàn toàn có cơ hội nâng cao chất lượng sản phẩm, hướng tới mở rộng thị phần. 

Biểu đồ 15: Cơ cấu xuất khẩu thép của Việt Nam theo quốc gia (Nguồn: MXV). 
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Ngoài ra, thị trường chính của Việt Nam vẫn sẽ là các quốc gia thuộc khu vực ASEAN, chiếm tới 
42% cơ cấu xuất khẩu thép. Mặc dù các áp lực kinh tế trước bài toán tăng trưởng toàn cầu chậm 
lại có thể sẽ là thách thức lớn, song xu hướng đa dạng hóa hoạt động đầu tư của các doanh 
nghiệp nước ngoài tại khu vực này cũng sẽ là tín hiệu tích cực cho nhu cầu sắt thép trong hoạt 
động công nghiệp, khai lối cho hoạt động xuất khẩu sắt thép của Việt Nam. 

 

Diễn biến các vụ phòng vệ thương mại liên quan đến sản phẩm thép của Việt Nam 

Trong 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, 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 

(2) Trong thời gian kể từ 2004 – 11/2022, nước ngoài kiện thép xuất khẩu của Việt Nam là 69 vụ việc (*) 
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+ 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 các nước trên thế giới 

Những nỗ lực của các nước thành viên ASEAN trong quá trình khử cacbon 

Theo nguồn từ Seaisi, tiến độ khử cacbon của các quốc gia thành viên ASEAN còn 
nhiều khác biệt. 5 trong số các quốc gia ASEAN-6 đã cam kết thực hiện mục tiêu không phát thải 
ròng vào năm 2050 hoặc 2060. Trong số 6 nền kinh tế lớn nhất ASEAN (ASEAN-6), chỉ có 
Singapore đi đầu với hệ thống thuế carbon được triển khai đầy đủ và đang thiết lập một sàn giao 
dịch carbon quốc tế vào cuối năm 2022. Tháng 10 năm 2022, Singapore đã xác nhận mục tiêu net 
zero vào năm 2050 và thực hiện cam kết giảm phát thải hơn nữa. 

Thuế carbon 5 SGD/tCO2e của Singapore được thực hiện vào năm 2019, đối với các công ty thải 

ra hơn 25.000 tấn khí nhà kính mỗi năm. Thuế hiện được thiết lập để tăng lên 25 SGD/tCO2e vào 
năm 2023, 45 SGD/tCO2e vào năm 2026 và đạt 50 – 82 SGD/tCO2e vào năm 2030. 

Sàn giao dịch tác động khí hậu của Singapore (CIX) đã bắt đầu đấu giá tín dụng carbon cách đây 

vài tuần. Như đã công bố trong Ngân sách 2022, các doanh nghiệp được phép giao dịch tới 5% 
lượng khí thải chịu thuế của họ từ năm 2024. Điều này sẽ giảm bớt tác động cho các công ty bị 
ảnh hưởng cũng như tạo ra nhu cầu địa phương về tín dụng carbon chất lượng cao và cuối cùng 
dẫn đến sự phát triển của thị trường carbon. 

 

Canada khởi xướng điều tra lại biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với 
sản phẩm thép chống ăn mòn có xuất xứ từ Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam (vụ việc COR II) 

Ngày 16/1/2023, Cơ quan quản lý đường biên Canada (CBSA) đã thông báo khởi xướng điều tra 
lại (re-investigation) biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với sản phẩm thép chống 
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ăn mòn có xuất xứ từ Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam (vụ việc COR II). Thời hạn để các doanh nghiệp xuất 
khẩu của Việt Nam tham gia trả lời bản câu hỏi sẽ là ngày 22/2/2023. 

Biện pháp Phòng vệ thương mại bị điều tra: Chống bán phá giá (đối với Việt Nam), Chống bán phá 
giá & Chống trợ cấp (đối với Thổ Nhĩ Kỳ) 

Sản phẩm điều tra: Thép chống ăn mòn cán phẳng ở dạng cuộn hoặc dạng tấm, có độ dày lên tới 
0,168 in. (4.267 mm) và chiều rộng lên tới 72 inch (1,828.8 mm), có hoặc không được xử lý bề mặt 
và chống vân tay; 

Sản phẩm loại trừ: 

Các sản phẩm thép mạ màu; 

Các sản phẩm thép không gỉ; 

Các sản phẩm thép mạ dùng cho sản xuất ô tô và các sản phẩm hàng không; 

Các sản phẩm thép mạ thiếc, chì, nickel, đồng, crom, crom oxide, hoặc hỗn hợp của hai trong số 
các chất nói trên; 

Các sản phẩm thép băng có chiều rộng nhỏ hơn 3 inch; 

Các sản phẩm thép đục lỗ hoặc thép công cụ. 

Thời kỳ điều tra: từ ngày 1/12/2021 đến ngày 30/11/2022 

Đối với các doanh nghiệp có sản xuất và xuất khẩu sản phẩm bị điều tra sang thị trường Canada 
trong giai đoạn điều tra, CBSA sẽ thu thập các thông tin về giá xuất khẩu, giá bán nội địa và chi 
phí sản xuất của các sản phẩm bị điều tra để rà soát và tính toán lại giá trị thông thường và giá 
xuất khẩu của từng doanh nghiệp.  

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp không xuất khẩu sản phẩm bị điều tra sang Canada trong giai 
đoạn kể trên vẫn có thể được rà soát, bằng việc tham gia trả lời ở mức tối đa các câu hỏi trong 
bản câu hỏi rà soát. Thời hạn để các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam tham gia trả lời bản 
câu hỏi sẽ là ngày 22/2/2023. Tuy nhiên trước mắt, các doanh nghiệp có mong muốn được rà 
soát trong vụ việc lần này cần thông báo và xác nhận việc tham gia trả lời bản câu hỏi cho CSBA 
qua email/điện thoại trước ngày 30/1/2023. 
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PHẦN V: 

 

Các doanh nghiệp lớn ngành thép lần lượt công bố báo cáo tài chính quý IV/2022 với bức tranh 
không mấy khả quan. Hoà Phát ghi nhận mức lỗ kỷ lục trong 30 năm hoạt động. 

Tập đoàn Hòa Phát (Mã: HPG) 

 Tháng 1 vừa qua, Tập đoàn Hòa Phát tiêu thụ 402.000 tấn thép xây dựng, phôi 
thép và thép cuộn cán nóng (HRC), giảm 36% so với cùng kỳ 2022. 

Trong đó, riêng tiêu thụ thép xây dựng là 304.000 tấn, giảm 20% so với cùng kỳ. Mức giảm này là 
không quá lớn do kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài năm nay rơi hoàn toàn vào tháng 1 gây ảnh 
hưởng tới hoạt động tiêu thụ của tháng 1, trong khi Tết năm ngoái rơi vào tháng 2. 

Tuy nhiên, sản lượng HRC sụt tới 62% xuống còn 86.000 tấn, sản lượng phôi thép cũng lao dốc 
50% còn 21.000 tấn.  

Theo số liệu của Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), Hòa Phát tiếp tục dẫn đầu ngành thép trong 
tháng 1 với thị phần 36,05% đối với thép xây dựng và 26,74% đối với thép ống. 

Sản lượng sản xuất trong tháng 1 không đổi so với tháng 12/2022 ở mức 392.000 tấn, tương 
đương với công suất hoạt động ước tính 55%. 

Chứng khoán SSI cho biết Hòa Phát đã khởi động lại một lò cao tại Khu Liên hợp Hải Dương vào 
tháng 12/2022 và công ty đang xem xét khởi động lại ba lò cao khác trong nửa đầu năm 2023. 
Nếu công suất được cải thiện, tỷ trọng chi phí cố định trong giá thành sẽ hạ xuống và lợi nhuận có 
thể khả quan hơn. 

Hồi tháng 11, Hòa Phát đã phải tạm thời đóng 4 lò cao do nhu cầu tiêu thụ yếu, tồn kho cao. Việc 
hoạt động dưới công suất đã ảnh hưởng tiêu cực tới kết quả kinh doanh, góp phần khiến cho Hòa 
Phát lỗ ròng quý thứ hai liên tiếp và lỗ gộp lần đầu tiên kể từ quý IV/2008. 
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Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV cho thấy khoản lỗ sau thuế 1.999 tỷ đồng, vượt qua quý III để 
trở thành khoản lỗ lớn nhất trong lịch sử 30 năm hoạt động của Hòa Phát.  

Tổng cộng trong hai quý cuối năm, Hòa Phát lỗ 3.785 tỷ đồng. Lũy kế cả năm 2022, tập đoàn vẫn 
có lãi sau thuế 8.444 tỷ đồng, góp phần đưa vốn chủ sở hữu lên mức 96.113 tỷ, tăng gần 6% so 
với đầu ngày đầu năm. 

Doanh thu thuần quý IV đạt 25.826 tỷ đồng, giảm hơn 42% so với cùng kỳ. Doanh thu thuần cả 
năm là 141.409 tỷ đồng, giảm 5,5% so với 2021 và không đạt kế hoạch mà đại hội cổ đông đề ra. 
Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2012, doanh thu của Hòa Phát đi xuống so với năm liền trước. 

Biểu đồ 16: Biên lợi nhuận hợp nhất hàng quý của Hoà Phát 

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

Biểu đồ 17: Doanh thu thuần hằng năm của Tập đoàn Hoà Phát 

(Nguồn: Đức Quyền tổng hợp từ báo cáo tài chính). 
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Trong năm vừa qua, Hòa Phát đã tập trung trả bớt nợ, đặc biệt là các khoản phải trả người bán. 
Tổng nợ phải trả tại ngày 31/12 là 74.223 tỷ đồng, giảm hơn 13.200 tỷ so với đầu năm. Thống kê 
bên dưới cho thấy tỷ lệ nợ phải trả/tổng tài sản của Hòa Phát tại ngày 31/12/2022 là 44%, mức 
thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây. 

 

 

Tại ngày 31/12/2022, Tập đoàn Hòa Phát (Mã: HPG) có 35.757 tỷ đồng hàng tồn kho, giảm 15,7% 
so với đầu năm. Trong đó, giá trị tồn kho thành phẩm là 10.203 tỷ đồng, tương đương với ngày 

1/1. Phần còn lại là tồn kho nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ, chi phí dở dang, … So với mức đỉnh 
vào ngày 30/6/2022, tồn kho thành phẩm của Hòa Phát đã giảm 33,5%. 

Do thị trường tiêu thụ ảm đạm, tốc độ vòng quay hàng tồn kho thành phẩm của Hòa Phát sa sút 
từ 3,6 lần trong quý I xuống còn 2,1 lần trong quý cuối năm. 

Số ngày tồn kho tăng tương ứng từ 25 ngày lên 42 ngày. Nói cách khác, trong quý IV/2022, Hòa 
Phát cần 42 ngày để bán hết thành phẩm trong kho (giả sử kho chỉ xuất hàng ra, không nhập 
thêm vào). 

Chứng khoán SSI ước tính sản lượng tiêu thụ thép xây dựng của Hòa Phát trong năm 2023 sẽ 

giảm 4,7% so với 2022 và đạt 4,1 triệu tấn do sự chững lại của thị trường bất động sản và kinh tế 
vĩ mô. 

Biểu đồ 18: Tổng nguồn vốn (nghìn tỷ đồng) và cơ cấu nợ, vốn chủ sở hữu (%) của Tập đoàn Hoà Phát 

(Nguồn: Song Ngọc tổng hợp từ báo cáo tài chính). 
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Sản lượng HRC có thể giảm 12% còn 2,3 triệu tấn so với mức đỉnh trong năm 2022. Sản lượng 
phôi thép được dự báo đạt 240.000 tấn, sụt 17%. Sản lượng thép thô trong năm 2023 dự kiến là 
6,6 triệu tấn, giảm 8,3% so với mức tiêu thụ 7,2 triệu tấn của năm vừa qua. Công suất hoạt động 
của năm 2023 được dự báo đạt 76%, trong khi con số của cả năm 2022 là 85%. 

SSI dự báo doanh thu năm 2023 của Hòa Phát sẽ giảm 14% còn 121.000 tỷ đồng do cả sản lượng 
tiêu thụ và giá bán cho khách hàng đều giảm. Lợi nhuận ròng ước tính sẽ phục hồi 15% so với 
cùng kỳ và đạt 9.700 tỷ đồng nhờ giá thép ổn định hơn và giảm ảnh hưởng từ hàng tồn kho giá 
cao. 

 

 

 

Tập đoàn Hoa Sen (Mã: HSG): 

Trong quý IV/2022 (tức quý I theo niên độ tài chính 2023 của Hoa Sen), tập đoàn 
ghi nhận doanh thu 7.917 tỷ đồng; lãi gộp đạt 160 tỷ, trái ngược với khoản lỗ gộp 
231 tỷ của quý liền trước. Sau khi trừ các chi phí, Hoa Sen ghi nhận lỗ sau thuế 680 

tỷ đồng, giảm so với số lỗ 887 tỷ của quý trước.  

Biểu đồ 19: Kết quả kinh doanh hàng năm của Tập đoàn Hoà Phát. 

(Nguồn: Song Ngọc tổng hợp từ báo cáo tài chính hợp nhất. Số liệu 

năm 2023 là dự báo của chứng khoán SSI ngày 13/2/2023). 
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Hoa Sen cho biết hàng tồn kho quý vừa qua giảm khoảng 1.400 tỷ đồng, riêng tồn kho thành 
phẩm giảm 237 tỷ đồng. Tại ngày 31/12/2022, lượng tồn kho thành phẩm của Hoa Sen bằng 1/4 
Hòa Phát, nhỏ hơn 26% so với Nam Kim, đồng thời lớn hơn Tôn Đông Á (Mã: GDA), Tổng Công ty 
Thép Việt Nam (Mã: TVN), Thép Pomina (Mã: POM), Thép Việt Đức (Mã: VGS), …. 

 

 

 

Trong bối cảnh lãi suất liên tục tăng cao gây áp lực lớn cho nhiều doanh nghiệp, dư nợ vay ngân 
hàng của Hoa Sen giảm gần 1.500 tỷ đồng trong quý vừa qua, kéo theo chi phí lãi vay giảm hơn 
25 tỷ đồng so với quý trước đó. So với cùng kỳ năm trước, chi phí lãi vay của Hoa Sen cũng giảm 
36,5% còn xấp xỉ 48 tỷ đồng. 

Hoa Sen cho biết đã tất toán toàn bộ các khoản nợ vay bằng USD, đảm bảo không ghi nhận 
chênh lệch tỷ giá từ các khoản nợ vay cho dù tỷ giá có biến động trong tương lai; đồng thời Hoa 

Sen cũng đã thanh toán toàn bộ các khoản nợ vay dài hạn, giảm đáng kể chi phí lãi vay có thể 
phát sinh. 

Trong ba tháng cuối năm 2022 (tức quý I theo niên độ của Hoa Sen), tổng sản lượng tiêu thụ của 

tập đoàn đạt 350.861 tấn sản phẩm thép và nhựa, giảm 42,1% so với cùng kỳ nhưng tăng 8,5% so 
với quý trước, Chứng khoán HSC cho biết. 

Biểu đồ 20: Tồn kho thành phẩm của một số doanh nghiệp thép năm 2022 

(Đơn vị: tỷ đồng. Nguồn: Đức Quyền tổng hợp từ báo cáo tài chính). 
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Cụ thể, sản lượng tiêu thụ tôn giảm 48,7% so với cùng kỳ xuống 260.352 tấn, bao gồm 136.582 
tấn xuất khẩu (giảm 60,6% so với cùng kỳ) và 123.770 tấn tiêu thụ trong nước (giảm 22,9%). 

Sản lượng tiêu thụ ống thép giảm 10,2% so với cùng kỳ xuống 79.619 tấn, với 97% sản lượng được 

tiêu thụ trong nước.  Tỷ lệ doanh thu xuất khẩu tổng doanh thu giảm còn 41%, so với mức cùng kỳ 
năm trước là 59%. Nguyên nhân là nhu cầu tại các thị trường xuất khẩu chính, bao gồm EU và Mỹ, 
ở mức thấp.  

HSC ước tính giá bán tôn bình quân của Hoa Sen trong quý vừa qua giảm 19,3% so với cùng kỳ và 
8,1% so với quý liền trước xuống còn 22,6 triệu đồng/tấn, sau khi giá HRC giảm mạnh trên toàn 
cầu. Nhìn chung, doanh thu thuần giảm 53,2% so với cùng kỳ xuống còn 7.917 tỷ đồng, đạt 17,6% 
dự báo cả năm 2023 của HSC là 45.000 tỷ đồng.  

Công ty chứng khoán này cũng dự báo Hoa Sen sẽ ghi nhận lợi nhuận thuần là 810 tỷ đồng trong 
năm tài chính 2023, cao gấp hơn ba lần so với kết quả 251 tỷ đồng trong năm 2022. 

Theo số liệu của Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), Hoa Sen bán ra 61.628 tấn tôn mạ trong tháng 
1/2023, tiếp tục dẫn đầu với thị phần 24,6%. Tập đoàn của Chủ tịch Lê Phước Vũ cũng tiêu thụ 
23.604 tấn thép ống, chiếm 11,83% thị phần. 

 

 

Biểu đồ 21: Sản lượng tiêu thụ ống thép tháng 1/2023 (Nguồn Đức Quyền tổng hợp từ VSA). 
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CTCP Thép Nam Kim (Mã: NKG) 

Trong quý IV/2022, tổng sản lượng tiêu thụ của Nam Kim là 182.717 tấn thép các 
loại, giảm 36,1% so với cùng kỳ nhưng tăng 4,5% so với quý trước. Nguyên nhân là 

sản lượng tiêu thụ tôn giảm 44,8% so với cùng kỳ trong khi sản lượng tiêu thụ ống thép tăng 
28,2%.  

Cụ thể, sản lượng tiêu thụ tôn là 139.200 tấn, trong đó sản lượng xuất khẩu giảm 55% so với cùng 

kỳ xuống 91.166 tấn, sản lượng tiêu thụ trong nước gần như đi ngang ở mức 48.034 tấn, giảm 
2,9%. Ngược lại, sản lượng tiêu thụ ống thép đạt 43.517 tấn, 100% tại thị trường trong nước.  

Chứng khoán HSC cho biết tỷ lệ sản lượng xuất khẩu trên tổng tiêu thụ của Nam Kim trong quý IV 
mới đây là 50%, thấp hơn đáng kể so với mức 70,8% trong quý IV/2021. 

Trong cả năm 2022, tổng sản lượng tiêu thụ giảm 19% so với cùng kỳ xuống 875.231 tấn. Trong 
đó, sản lượng xuất khẩu chiếm 57,4%, thấp hơn mức 67,7% của năm trước. Tỷ lệ tiêu thụ trong 
nước là 42,6%, trong khi năm 2021 là 32,3%.   

HSC ước tính giá bán bình quân trong quý IV/2022 là 23,5 triệu đồng/tấn, giảm 23,3% so với cùng 
kỳ và 7,0% so với quý liền trước, sau khi giá HRC toàn cầu giảm. Giá bán bình quân trong năm 
2022 ước tính là 26,1 triệu đồng/tấn, đi ngang so với cùng kỳ.   

Do sản lượng tiêu thụ và giá bán đều đi xuống, doanh thu thuần quý IV giảm 51% so với cùng kỳ 

và 2,8% so với quý trước xuống còn 4.300 tỷ đồng. Doanh thu thuần cả năm 2022 là 22.800 tỷ 
đồng, giảm 19%. 

Nam Kim lỗ gộp 149 tỷ đồng trong quý IV/2022, trái ngược với khoản lãi gộp 1.058 tỷ đồng cùng 

kỳ năm trước nhưng có vẻ khả quan hơn so với số lỗ 159 tỷ của quý III ngay trước đó. Tuy nhiên, 
doanh thu quý IV cũng đi xuống nên bản chất tình hình lãi/lỗ gộp không cải thiện đáng kể. 

Giá trị tồn kho thành phẩm của Nam Kim tại ngày 31/12 năm vừa qua là 3.464 tỷ đồng, giảm 

23,5% so với mức đỉnh lịch sử vào ngày cuối tháng 6/2022. Cùng khoảng thời gian này, tồn kho 
thành phẩm của Tập đoàn Hoa Sen (Mã: HSG) giảm 27% còn 2.551 tỷ đồng, Tôn Đông Á (Mã: 
GDA) cũng giảm 27% còn 2.318 tỷ, Tổng Công ty Thép Việt Nam (VNSteel – Mã: TVN) giảm 42,4% 
còn 1.568 tỷ. Thép Pomina (Mã: POM) và Thép Việt Đức (VGS) giảm lần lượt 72% và 48%. 
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Tháng đầu năm 2023, Nam Kim tiêu thụ 33.238 tấn tôn mạ và chiếm thị phần 13,3%, xếp thứ 3 
toàn thị trường sau Tập đoàn Hoa Sen và Tôn Đông Á. 

 

 

 

Bảng 2: Số ngày tồn kho thành phẩm từng quý năm 2022 

(Nguồn: Song Ngọc tổng hợp từ báo cáo tài chính). 

Biểu đồ 22: Thị phần tiêu thụ tôn mạ năm 2022 (vòng trong) 

và tháng 1/2023 (vòng ngoài) (Nguồn: Đức Quyền tổng hợp 

từ báo cáo tài chính hợp nhất). 
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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. 

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 

Báo cáo “Thị trường thép tháng 1/2023” 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. 

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. 
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