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TÓM TẮT

Sản xuất thép toàn cầu trong tháng 6 sụt giảm 7% so với cùng kì năm ngoái, đặc biệt là
Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Brazil.
Đại dịch COVID-19 vẫn là mối lo ngại lớn trên thế giới, giá thép cuộn cán nóng (HRC) của
Mỹ có thể vượt qua 450,5 USD/tấn trong tháng tới, mặc dù một số nhà máy nhỏ đang cố
gắng giữ mức 460 USD/tấn.
Nguồn cung bị thắt chặt do công suất hoạt động chỉ đạt dưới 60% so với 80% trước khi có
dịch bệnh. Tuy nhiên, nhu cầu hạ nguồn vẫn còn yếu do phân khúc ô tô và người tiêu
dùng chưa hồi phục.
Các nhà sản xuất thép dài của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng giá thép cây trong nước lên khoảng
445 USD/tấn xuất khẩu để bù đắp cho chi phí phế liệu và vận chuyển tăng cao. Nhu cầu
trong nước phục hồi từ tháng 8, được hỗ trợ bởi nhu cầu xuất khẩu vững chắc ở Trung
Đông và châu Á.
Trên cơ sở này, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã tìm cách nâng giá xuất khẩu lên 435 USD/tấn
FOB. Nếu giá phế liệu tiếp tục ổn định, có khả năng, giá xuất khẩu có thể tiếp tục cao hơn
nữa.
Tại Việt Nam, sản xuất thép các loại trong tháng 7 đạt hơn 2,1 triệu tấn, tăng 7,7% so với
tháng 6 và tương đương cùng kì năm ngoái. Lũy kế 6 tháng đầu năm, Việt Nam sản xuất
13,7 triệu tấn thép thô, giảm 7% so với cùng kì năm ngoái và Trung Quốc vẫn dẫn đầu về
tiêu thụ sắt thép của Việt Nam.
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PHẦN I

THỊ TRƯỜNG THÉP THẾ GIỚI

1. Sản lượng thép thế giới

Biểu đồ 1: Sản lượng thép thế giới (Nguồn: World Steel)

Tháng 6, sản lượng thép thô thế giới của 64 quốc gia báo cáo với Hiệp hội thép thế giới
đạt 148,3 triệu tấn, giảm 7% so với cùng kì năm 2019, do những khó khăn liên tục của đại
dịch COVID-19.
Sản lượng thép thô đạt hơn 873 triệu tấn trong nửa đầu năm nay, giảm 6% so với cùng kì
năm ngoái. Trong đó, châu Á sản xuất 642 triệu tấn thép thô (giảm 3%), EU sản xuất 68,3
triệu tấn (giảm 18,7%), khu vực Bắc Mỹ đạt 50,2 triệu tấn (giảm 17,6%). Ngược lại, Trung
Quốc sản xuất gần 92 triệu tấn vào tháng 6, tăng 4,5% so với cùng kì.
Mức độ phục hồi của Trung Quốc về mặt kinh tế và thị trường thép đã lần đầu tiên đưa
nước này trở thành nước nhập khẩu ròng thép sau 11 năm vào tháng 6.
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Biểu đồ 2: Các khu vực sản xuất trên 1 triệu tấn thép trong tháng 6,
ngoại trừ Trung Quốc. (Nguồn: Worldsteel)

Ngành công nghiệp Trung Quốc đã phục hồi trở lại sau COVID do được thúc đẩy bởi tín
dụng giá rẻ, sự kích thích và nhu cầu bị dồn nén; trong khi các thị trường bên ngoài Trung
Quốc vẫn đang dần tăng tốc trở lại.
Việc nới lỏng tín dụng của Trung Quốc trong nửa đầu năm 2020 đã thúc đẩy nhu cầu từ
cơ sở hạ tầng và bất động sản, cho phép các thương nhân duy trì tồn kho cao và mua
nhiều hơn với dự đoán về sự cải thiện nhu cầu hơn nữa trong nửa cuối năm.
Các nhà kinh tế cho biết Bắc Kinh sẽ cần phải tiếp tục cung cấp các biện pháp kích thích
và nhiều thứ nữa để đảm bảo tự duy trì, phục hồi tiêu thụ tư nhân vào năm tới.
Sức hấp dẫn của việc bán vào Trung Quốc là điều hiển nhiên khi giá trong nước cao hơn
nhiều so với các thị trường khác. Trong phần lớn tháng 7, giá cuộn cán nóng trong nước
cao hơn khoảng 100 USD/tấn so với giá nhập khẩu Đông Nam Á. Vào ngày 21/ 7, biên lợi
nhuận của HRC đã vượt qua tỉ suất lợi nhuận thép thanh trong nước lần đầu tiên kể từ
tháng 3, theo dữ liệu của Platts cho thấy. Vì vậy, mặc dù giá quặng sắt cao, biên lợi nhuận
thép vẫn ở mức hấp dẫn.
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Tại Mỹ, việc sử dụng công suất thép đã gần chạm mốc 60% nhưng điều kiện thị trường
vẫn chưa thực sự cải thiện. Giá đã giảm xuống bởi giá phế liệu thấp hơn. Đại dịch COVID19 đang diễn ra tiếp tục gây ra sự không chắc chắn trong điều kiện thị trường chung trong
quý 3.
Thị trường tại châu Âu dường như khả quan hơn với nhu cầu được cải thiện khi công suất
sản xuất vẫn giảm. Sự thiếu hụt nguồn cung tiềm tàng và giá nguyên liệu thô cao có thể
khiến giá tăng trong tháng 9 và tháng 10.

2. Diễn biến xuất nhập khẩu
Tình hình xuất khẩu
Nhật Bản xuất khẩu hơn 2,4 triệu tấn sắt thép các loại trong tháng 6, giảm
4% so với tháng 5 và giảm 16,7% so với cùng kì năm ngoái. Trong đó, xuất
khẩu sắt thép thông thường đạt 1,5 triệu tấn, giảm 6% so với tháng 4 và
giảm 20,2% so với cùng kì, chủ yếu là thép bán thành phẩm, băng cuộn cán nóng, cuộn
cán nguội, thép tấm, thép mạ kẽm).
Lượng sắt thép xuất khẩu sang Hàn Quốc giảm nhẹ 16,2% so với tháng 5, ghi nhận
371.026 tấn (sắt thép thông thường đạt 229.557 tấn).

Hàn Quốc xuất khẩu 236.221 tấn thép sang Nhật Bản trong tháng 6, tăng
1,6% so với tháng 5 và 20,4% so với cùng kì năm ngoái. Trong đó, sản lượng
thép thông thường đạt 193.048 tấn, tăng 10% so với tháng 5 nhưng giảm
17,3% so với cùng kì.

Thổ Nhĩ Kỳ Các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ hoan nghênh phán quyết của Tòa
án Thương mại Quốc tế Mỹ rằng quyết định của Tổng thống Donald Trump
áp thuế bổ sung đối với thép nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ theo Mục 232 của
Đạo luật Mở rộng Thương mại năm 1962 là vi phạm luật.
Do phán quyết của tòa án cũng loại bỏ lo ngại của các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ và các
nhà nhập khẩu Mỹ về một đợt tăng thuế quan khác trong các thỏa thuận mới, nên Veysel
Yayan, Tổng thư ký Hiệp hội các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ, đang kì vọng thương mại
thép giữa các nước sẽ phục hồi.
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Giữa những thông tin tích cực, giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ đã ổn định nhờ giá
quặng sắt và phế liệu cao hơn, cũng như sự quan tâm mua duy trì từ châu Á. Các nhà xuất
khẩu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ đã nâng giá chào bán nhằm tận dụng động lực thúc đẩy bởi các
thị trường châu Á tăng giá.
Trong khi đó, biện pháp tự vệ nhập khẩu hàng năm của EU cho giai đoạn 2020 - 2021 bắt
đầu từ ngày 1/7 với khối lượng nhập khẩu được phân bổ hàng quí. Hạn ngạch tự vệ nhập
khẩu hàng năm của EU đối với thép cây có xuất xứ từ Thổ Nhĩ Kỳ trong quí đầu tiên, tổng
cộng là 76.792 tấn và có hiệu lực từ ngày 1/7 đến ngày 30/9.
Mặc dù đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường thép toàn cầu nói chung,
nhưng sản phẩm thép dài không bị ảnh hưởng nặng nề như sản phẩm dẹt. Các nhà máy
hoạt động với tỉ lệ sử dụng công suất trên 60% là may mắn, trong khi những nhà máy hoạt
động dưới 50% đang gặp khó khăn.

Thị trường thép tấm của Mỹ giảm do nhu cầu yếu và phế liệu thấp hơn gây
áp lực giảm, do đó đưa chỉ số S&P Global Platts HRC Mỹ xuống mức thấp kỉ
lục trong 4 năm vào ngày 16/7 ở mức 458,75 USD/tấn.
Sau hai đợt tăng giá, giá thép tấm tăng trên 50 USD/tấm kể từ khi đạt mức thấp 563,25
USD/tấn vào cuối tháng 5, nhưng bắt đầu giảm vào đầu tháng 7.
Các nguồn bên mua cho rằng nhu cầu vẫn tiếp tục yếu từ một số thị trường tiêu dùng cuối
cùng và áp lực từ giá phế liệu giảm khiến giá thép tấm giảm.
Các lô hàng thép của Mỹ tại các nhà máy thép cán dẹt dự kiến sẽ bị ảnh hưởng trong quí
II khi các nhà máy giảm mức vận hành trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Tình hình nhập khẩu
Mỹ nhập khẩu (ước tính theo giấy phép) hơn 2 triệu tấn sắt thép trong tháng
7, bao gồm 1,2 triệu tấn thép thành phẩm, lần lượt tăng 20,5% và giảm 7% so
với tháng 6. Trong 6 tháng đầu năm, tổng lượng nhập khẩu và thép thành
phẩm cùng giảm 23% và 27% so với cùng kì năm ngoái, đạt tương ứng 14,3 triệu tấn và
9,8 triệu tấn, theo số liệu Viện sắt thép Mỹ.
Các sản phẩm thép thành phẩm đăng kí nhập khẩu tăng mạnh trong tháng 6 gồm thép
thanh (tăng 71%), thép tấm (tăng 49%), thép hình (tăng 32%).
Các quốc gia xuất khẩu nhiều nhất sang Mỹ gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức, Đài Loan,
Brazil…
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Nhật Bản nhập khẩu 549.061 tấn sắt thép trong tháng 6, giảm 0,5% so với
tháng 5 và 17,2% so với cùng kì năm ngoái; kim ngạch nhập khẩu đạt gần
580,5 triệu USD. Trong đó, lượng sắt thép thông thường đạt 319.313 tấn,
tăng 2,8% so với tháng 5 và giảm 15,5% so với cùng kì. Lũy kế 6 tháng đầu năm, khối
lượng nhập khẩu đạt hơn 3,6 triệu đơn vị.

Hàn Quốc nhập khẩu 371.026 tấn sắt thép của Nhật Bản trong tháng 6,
giảm 16,2% so với tháng 5 và 26,5% so với cùng kì; kim ngạch nhập khẩu
đạt hơn 234 triệu USD.

3. Diễn biến giá
Theo tổ chức Platts, giá thép cuộn cán nóng (HRC) SAE1006 ở mức 485 USD/tấn FOB
Trung Quốc vào ngày 24/7, tăng 5 USD/tấn so với ngày hôm trước, trong khi giá CFR
Đông Nam Á là 478 USD/tấn, tăng 2 USD/tấn trong cùng thời điểm.
Giá HRC châu Âu đã được cải thiện vào cuối tháng 7 nhờ các đơn hàng cải thiện. Chỉ số
HRC là 406,5 EUR/tấn (478,09 USD/tấn) xuất xưởng Ruhr vào ngày 27/7.
Các nhà máy tìm cách nâng giá thêm 10 – 15 EUR/tấn trong tháng 8, điều này có thể đạt
được khi nhu cầu cải thiện do các quốc gia bắt đầu kết thúc kỳ nghỉ hè và gỡ bỏ lệnh
phong tỏa do dịch Covid-19. Sản xuất thép sụt giảm cũng là yếu tố hỗ trợ giá. Không
giống như ở Trung Quốc, chính sách tiền tệ thắt chặt ở châu Âu sẽ khiến giá không tăng
quá cao.
Nhập khẩu phế liệu nóng chảy của Thổ Nhĩ Kỳ đạt mức cao nhất kể từ đầu tháng 3 vào
ngày 24/7 ở mức 270,5 USD/tấn CFR. Giá đã giảm xuống mức thấp nhất trong bốn năm là
207 USD/tấn CFR vào ngày 30/3. Điều này cho thấy giá phế liệu sẽ tiếp tục tăng, có khả
năng sẽ tăng sau kỳ nghỉ lễ EID AL FITR tại UAE, kết thúc vào ngày 3/8.
Giá quặng sắt đã giảm từ mức 110 USD/tấn CFR Trung Quốc trở lên do nguồn cung phục
hồi. Trung Quốc đã nhập khẩu gần 102 triệu tấn quặng sắt trong tháng 6, do các nhà
cung cấp Australia tối đa hóa xuất khẩu trước khi kết thúc năm tài chính vào ngày 30/6.
Nhưng sản xuất thép thô có thể vẫn còn mạnh do mức giá và tỉ suất lợi nhuận cao. Do đó,
dường như giá quặng sắt sẽ không quá hạ so với mức hiện tại và có thể dễ dàng quay trở
lại 110 USD/tấn do xuất khẩu của Australia thường giảm trong tháng 7.
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PHẦN II

THỊ TRƯỜNG THÉP TRUNG QUỐC

1. Tình hình sản xuất
Nhìn chung, nhu cầu thị trường thép Trung Quốc tăng mạnh sau đợt mưa lịch sử của khu
vực phía Đông và Nam quốc gia này, sản lượng và tồn kho thép liên tục tăng.
Hơn nữa, việc nhiều nước phương Tây tung các gói kích thích kinh tế và khả năng thanh
khoản được nới lỏng có thể hỗ trợ giá hàng hóa đi lên. Dự đoán, thị trường thép Trung
Quốc sẽ diễn biến tích cực trong tháng 8. Tuy nhiên, căng thẳng leo thang trong mối quan
hệ Mỹ - Trung có thể là một rủi ro khôn lường.
Theo tổ chức tư vấn SteelHome, các nhà máy thép nên phối hợp nhịp nhàng giữa
quá trình sản xuất – bán hàng và duy trì các nguồn cung cấp nguyên liệu thô dồi
dào. Các công ty đang lưu thông nên giữ mức tồn kho bình thường hoặc thấp hơn
một chút. Các công trường xây dựng có thể xây dựng kho để sử dụng trong tháng
9 và tháng 10. Các nhà đầu tư có thể duy trì các hợp đồng dài hạn.

Số liệu của SteelHome cho biết tính đến ngày 23/7, khối lượng giao dịch hàng ngày đối
với thép thanh, thép tấm cỡ vừa và thép dây cuộn cán nóng của các nhà phân phối tại khu
vực sản xuất thép chính lần lượt đạt 76.700 tấn, 22.200 tấn và 22.700 tấn, tương đương
95%, 105% và 103% khối lượng giao dịch trung bình ngày trong năm 2019; trong khi giảm
13,7%, tăng 7% và tăng 2,5% so với giao dịch hàng ngày trong thời gian đối ứng vào năm
2019.
Theo Tổng Cục Thống kê Trung Quốc, sản lượng thép thô, gang và các sản phẩm từ thép
trong tháng 6 lần lượt là 91,6 triệu tấn, 76,6 triệu tấn và 115,8 triệu tấn, tăng 4,5%, 4,1% và
7,5% so với cùng kì năm ngoái.
Ngoài ra, sản lượng hàng ngày trong thời gian trên đạt lần lượt hơn 3 triệu tấn; 2,5 triệu
tấn và 3,8 triệu tấn; tăng tương ứng 2,6%, tăng 2,4% và tăng 4,5 % so với tháng 5. Đáng
chú ý, Trung Quốc nhập khẩu 1,7 triệu tấn thép trong tháng 6, tăng 98,7% và xuất khẩu 3,7
triệu tấn thép, giảm 30% so với cùng kì năm ngoái.
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Tính đến ngày 23/7, tổng lượng tồn kho quặng sắt nhập khẩu tại 46 cảng của Trung Quốc
là 115 triệu tấn, tăng 5,8 triệu tấn so với cuối tháng 6 và tăng 7,3 triệu tấn so với mức gần
nhất vào ngày 11/6. Hàng tồn kho tại cảng bị tắc nghẽn do các chuyến hàng từ Brazil và
Australia tăng lên, thêm vào đó các chuyến hàng rời cảng tại Trung Quốc chịu ảnh hưởng
bởi lũ lụt.
Theo số liệu thống kê, các chuyến hàng chở quặng sắt rời khỏi Australia trong ba tuần
đầu tiên đạt 49,6 triệu tấn, tăng 9,8% so với cùng kì năm ngoái, các chuyến hàng từ Brazil
trong cùng thời gian trên đạt 18,35 triệu tấn, tăng gần 3% so với cùng kì năm ngoái. Dữ
liệu đã khôi phục về mức thông thường.
Lũ lụt dọc sông Dương Tử đã ảnh hưởng đến các chuyến hàng của nhiều cảng. Tính đến
ngày 23/7, các chuyến hàng vận chuyển 2,75 triệu tấn mỗi ngày, giảm 11% so với hơn 3
triệu tấn trong tháng 5 và tháng 6.
Các chuyển hàng vận chuyển dự kiến sẽ tăng lên khi mực nước sông Dương Tử đang rút
dần và hàng tồn kho tại cảng sẽ khó tiếp tục tăng. Nhiều nhà sản xuất than cốc hiện đang
có lợi nhuận cao, với hơn 200 nhân dân tệ cho mỗi tấn than cốc được sản xuất, thể hiện
bởi sự gia tăng công suất hoạt động trong các nhà máy than cốc. Tính đến ngày 23/7,
công suất hoạt động của các nhà máy than cốc độc lập là 83,02%, tăng 1,88 điểm % so
với cuối tháng 6.

2. Tình hình xuất nhập khẩu, tồn kho
Vào tháng 7/2020, xuất khẩu thép thanh và thép cuộn của Trung Quốc lần lượt là
276.000 tấn và 119.000 tấn, lần lượt tăng 40% và 25% so với tháng trước là
196.000 tấn và 95.000 tấn; giảm so với cùng kì năm ngoái 1,8% và 40%.

Trong 6 tháng đầu năm, khối lượng xuất khẩu thép thanh và thép cuộn của Trung Quốc
lần lượt là 2,299 triệu tấn và 1,647 triệu tấn, với mức giảm so với cùng kì là 682.000 tấn và
916.000 tấn. Ngược lại, nhập khẩu thép thanh và thép cuộn của Trung Quốc lần lượt là
735.000 tấn và 436.000 tấn, tăng 454.000 tấn và 235.000 tấn so với cùng kì năm ngoái.
Vào tháng 7/2020, nguồn cung thép thanh và thép cuộn ở Trung Quốc lần lượt là 32,576
triệu tấn và 14,4 triệu tấn, tăng lần lượt 2,2 triệu tấn và 875 nghìn tấn so với cùng thời
điểm năm ngoái, so với cùng kì năm trước tăng 8% và 6,5%; và theo tháng tăng 366.000
tấn và 209.000 tấn, với mức tăng lần lượt là 4,5% và 4,9%.
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3. Diễn biến giá

Biểu đồ 3: Giá thép giao ngay và các hợp đồng tương lai thép Trung Quốc vẫn duy trì
đà tăng trong tháng 7 (Nguồn: SteelHome)

Giá thép cuộn cán nóng (HRC) Trung Quốc giữ xu hướng tăng trong bối cảnh biến động
vào tháng 7, tồn kho tại thị trường và nhà máy đều tăng. Khối lượng giao dịch tăng nhẹ so
với cùng kì. Với lợi nhuận có được, các nhà máy thép đã sản xuất hết công suất nhưng
sản phẩm vẫn bị khan hiếm tại một số thị trường.
Tháng 7, một số thương nhân chủ yếu tập trung bán ra do áp lực hàng tồn kho. Mưa lớn ở
miền Nam Trung Quốc giảm dần vào cuối tháng, sau đó nhu cầu nói chung tăng lên. Tâm
lí thị trường có xu hướng lạc quan. SteelHome dự báo giá HRC trên thị trường sẽ tiếp tục
tăng trong bối cảnh biến động trong tháng 8.
Vào đầu tháng, giá các sản phẩm giao ngay trên thị trường hồi phục trở lại. Giao dịch bị
hạn chế ở mức giá cao và dễ dàng ở mức thấp hơn. Đến giữa tháng, do các ngành công
nghiệp hạ nguồn và các thương nhân không chấp nhận được mức giá cao nên thị trường
HRC tương đối ổn định.
Tuy nhiên, về cuối tháng đã có sự thay đổi khi giá giao ngay đi lên nhờ giá hợp đồng
tương lai tăng. Một số thương nhân đã hạ mức giá giao dịch để thúc đẩy việc bán hàng.
Các giao dịch rất đơn giản. Hiện tại, các nhà kinh doanh đang thận trọng và lạc quan hơn
về sự phát triển của thị trường.
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Giá thép cuộn cán nguội (CRC) tháng 7 tăng vọt. Với việc ngăn chặn cơ bản đại dịch
COVID-19, kinh tế Trung Quốc phục hồi nhờ Chính phủ tăng tốc phát hành trái phiếu đặc
biệt, các ngành công nghiệp hạ nguồn như ô tô, thiết bị gia dụng đã phục hồi. Do đó, nhu
cầu thị trường ngày càng được giải phóng.
Về giao dịch, mưa lớn và lũ lụt ở miền Nam Trung Quốc khiến khối lượng giao dịch CRC
giảm xuống vào đầu tháng 7. Vào giữa tháng 7, khối lượng giao dịch CRC suy yếu. May
thay, nhu cầu tăng trở lại và giá xuất xưởng của các nhà máy thép ổn định nên giá CRC
trên thị trường cuối tháng 7 vẫn duy trì ở mức cao.
Nhu cầu về thị trường CRC dự kiến sẽ tăng mạnh trong tháng 8 khi mưa lớn giảm dần ở
miền Nam Trung Quốc và các chính quyền địa phương sẽ nỗ lực thúc đẩy tiêu thụ.
SteelHome dự đoán rằng giá thị trường CRC sẽ tăng trong bối cảnh biến động vào tháng
8. Vào tháng 7, giá CRC trên thị trường ở Trung Quốc đã tăng vọt. Nguyên liệu và nhiên
liệu tăng liên tục như quặng sắt, than cốc và phế liệu đã khiến các nhà máy thép hàng
đầu tăng mạnh giá đặt hàng trong tháng 7. Tuy nhiên, các giao dịch vẫn kém tích cực do
thương nhân thận trọng trước mức giá cao.

Dự báo nhu cầu thép không gỉ tháng 8 của Trung Quốc sẽ vẫn thấp với lượng hàng tồn
kho trên thị trường dao động ở mức cao. Các nhà phân phối sẽ tiếp tục tập trung vào việc
bán hàng. Giá nguyên liệu niken thô chính có thể sẽ tăng khi có biến động.
Dự kiến, giá thép không gỉ SS300 của Trung Quốc sẽ tăng khi có biến động, thép không gỉ
SS200 sẽ giảm và mặt hàng SS400 sẽ tăng.
Vào tháng 7, mùa mưa ở miền nam Trung Quốc dần kết thúc, thời tiết với nhiệt độ cao đã
ảnh hưởng nhất định đến việc xây dựng. Trong tháng 7, hầu hết giá thép xây dựng trong
nước đều tăng, trong đó mức tăng của thép cuộn cao hơn thép thanh và mức tăng ở Nam
Trung Quốc tương đối nhiều hơn.
Dự báo thời tiết nắng nóng trong tháng 8 vẫn sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu thép xây dựng.
Hiện tại, nhu cầu thị trường được kì vọng là tốt, tình hình vốn tương đối đủ sẽ không thay
đổi. Dự kiến, giá thép xây dựng trên thị trường sẽ tiếp tục tăng trong tháng 8.

Trong tháng 7, giá giao ngay trên thị trường thép xây dựng trong nước nhìn chung đều
tăng ngoại trừ giá thị trường riêng lẻ. Trong số đó, mức tăng của thép cuộn cao hơn so với
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thép thanh và mức tăng ở Nam Trung Quốc tương đối nhiều hơn. Về giao dịch, lượng giao
dịch thép xây dựng có xu hướng giảm so với cuối tháng trước.
Theo một cuộc khảo sát mẫu của SteelHome, khối lượng giao dịch thép thanh trung bình
hàng ngày của các thương nhân lớn tại các thị trường lớn trong nước là 76.900 tấn vào
cuối tháng 7 (ngày 30), thấp hơn 7,79% so với cùng kì năm ngoái (83.400 tấn). Trong
tháng 7, do ảnh hưởng của mưa lớn liên tục ở miền Nam, hoạt động xây dựng bị cản trở và
nhu cầu thị trường trong nước nhìn chung yếu. Dự kiến nhu cầu trong tháng 8 sẽ tăng và
khối lượng giao dịch chung sẽ tăng.
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PHẦN III

THỊ TRƯỜNG THÉP VIỆT NAM
1. Sản lượng thép Việt Nam
Theo số liệu từ Hiệp hội thép Việt Nam (VSA), sản xuất thép các loại trong tháng 7 đạt
hơn 2,1 triệu tấn, tăng 7,7% so với tháng 6 và tương đương cùng kì năm ngoái. Trong đó,
sản lượng bán hàng đạt 1,95 triệu tấn, tăng 11,2% so với tháng 6 nhưng giảm 3,6% so với
cùng kì. Xuất khẩu thép các loại hơn 424.734 tấn, tăng 41,3% so với tháng 6 nhưng tăng
16,2% so với cùng kì.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, Việt Nam sản xuất 13,7 triệu tấn thép thô, giảm 7% so với cùng kì
năm ngoái. Lượng bán hàng giảm 9,6% còn 12,3 triệu tấn, xuất khẩu hơn 2,3 triệu tấn thép
các loại, giảm 19,3% so với cùng kì.

Biểu đồ 4: Tình hình sản xuất thép thành phẩm tháng 7/2020. (Nguồn: Hiệp hội Thép Việt Nam)
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Biểu đồ 5: Tình hình bán hàng thép thành phẩm tháng 7/2020. (Nguồn: Hiệp hội Thép Việt Nam)

2. Tình hình xuất nhập khẩu, tồn kho
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong tháng 7/2020, lượng sắt thép xuất khẩu đạt
885.366 tấn, tương đương 447,05 triệu USD, tăng 0,4% về lượng và tăng gần 7% về kim
ngạch so với tháng liền kề trước đó.
Đáng chú ý xuất khẩu sang một số thị trường tăng rất mạnh so với tháng 6/2020 như
Singapore tăng 70% về lượng và tăng 194,7% về kim ngạch, đạt 398 tấn, tương đương 0,55
triệu USD; Bangladesh tăng 124,6% về lượng và tăng 130,6% về kim ngạch, đạt 265 tấn,
tương đương 0,14 triệu USD.
Xuất khẩu sang Bỉ cũng bật tăng đến 256,7% về lượng và tăng 123,8% về kim ngạch, đạt
3.146 tấn, tương đương 3,12 triệu USD; Philippines tăng 118,2% về lượng và tăng 116% về
kim ngạch, đạt 27.588 tấn, tương đương 12,06 triệu USD.
Tuy nhiên, xuất khẩu sang Italy lại sụt giảm mạnh trong tháng 7/2020, giảm 90,8% về
lượng và giảm 80% về kim ngạch, đạt 443 tấn, tương đương 0,82 triệu USD; Thổ Nhĩ Kì
cũng giảm 68,4% về lượng và giảm 78% về kim ngạch, đạt 24 tấn, tương đương 0,03 triệu
USD.
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Tính chung 7 tháng đầu năm 2020 xuất khẩu sắt thép của cả nước đạt gần 4,8 triệu tấn,
tương đương hơn 2,5 tỉ USD, tăng 24% về lượng và tăng 0,4% kim ngạch so với cùng kì
năm trước.
Trong đó, Trung Quốc vẫn dẫn đầu về tiêu thụ sắt thép của Việt Nam, với gần 1,5 triệu tấn,
tương đương hơn 585 triệu USD, giá trung bình trên 401 USD/tấn. Mức tiêu thụ này tăng
gấp 18 lần về lượng, 14 lần về kim ngạch so với cùng kì năm 2019. Lượng sắt thép xuất
khẩu sang thị trường Trung Quốc chiếm hơn 30% trong tổng lượng và chiếm 23% trong
tổng kim ngạch xuất khẩu sắt thép của Việt Nam.
Tính riêng tháng 6, nhập khẩu thép về Việt Nam đạt 1,19 triệu tấn với kim ngạch 653,1
triệu USD, tăng 14,3% về lượng và tăng 3,4% về trị giá so với tháng trước; so với cùng kì
năm trước tăng 14,6% và giảm 9,4%. Ngược lại, xuất khẩu thép của Việt Nam đạt 882
nghìn tấn với trị giá đạt 418,1 triệu USD, tăng mạnh 105,9% về lượng và tăng 70,3% về trị
giá so với tháng trước, so với cùng kì năm trước cũng tăng lần lượt 74,9% và 23,6%.
6 tháng đầu năm, nhập khẩu thép về nước ta đạt 6,7 triệu tấn với trị giá trên 4 tỷ USD,
giảm 6,2% về lượng và giảm 16,6% về trị giá so với cùng kì năm 2019. Trong tháng 6, mặt
hàng thép các loại của Việt Nam được xuất khẩu trên 30 nước trên thế giới, trong đó, các
thị trường xuất khẩu chính là ASEAN, Trung Quốc, Đài Loan, Mỹ.

Biểu đồ 6: Tình hình nhập khẩu thép tháng 7/2020 (Nguồn: Hiệp hội Thép Việt Nam).
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3. Diễn biến giá
Theo Hiệp hội thép Việt Nam (VSA), giá quặng sắt ngày 8/8/2020 giao dịch ở mức 115 118 USD/Tấn CFR cảng Thiên Tân, Trung Quốc, tăng 9 - 12 USD/tấn so với đầu tháng
7/2020.
Giá than mỡ luyện cốc, xuất khẩu tại cảng Úc (giá FOB) ngày 9/8/2020 khoảng 107
USD/tấn, giảm nhẹ so với đầu tháng 7/2020.
Giá thép phế HMS ½ 80:20 nhập khẩu cảng Đông Á ở mức 280 USD/tấn CFR Đông Á ngày
9/8/2020. Mức giá này tăng 20 USD/tấn so với hồi đầu tháng 7/2020. Nhìn chung, giá
thép phế chào bán tại các thị trường Châu Âu, Châu Mỹ Á có xu hướng đi ngang trong 3
tháng gần đây.
Giá than điện cực trong 7 tháng đầu năm tương đối ổn định, điều chỉnh tăng nhẹ hồi đầu
năm 2020 khi bùng nổ đại dịch Covid-19 sau đó giữ ở mức ổn định bình quân quý
IV/2019. Mức giá giao dịch trung bình 7 tháng 2020 là khoảng 1.800 - 2.400 USD/tấn FOB
Trung Quốc (loại D300-400).
Cuộn cán nóng HRC ngày 9/8/2020 ở mức 480 – 485 USD/TẤN, CFR cảng Đông Á, tăng
50 - 60 USD/tấn so với mức giá giao dịch đầu tháng 7/2020, sau khi giảm sâu ở mức 5055 USD/tấn so với mức giá hồi đầu tháng 3/2020.

Biểu đồ 7: Giá nguyên liệu sản xuất thép năm 2020 (Nguồn: VSA).
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PHẦN IV

CHÍNH SÁCH
Ngày 21/8, Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) thông báo tiếp nhận hồ sơ yêu
cầu rà soát biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép không gỉ cán
nguội có xuất xứ Trung Quốc, Indonesia, Malaysia và vùng lãnh thổ Đài Loan nhập khẩu
vào Việt Nam.
Trước đó, ngày 21/10/2019, Bộ Công Thương ban hành kết quả rà soát cuối kỳ việc áp
dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép không gỉ cán nguội có
xuất xứ Trung Quốc, Indonesia, Malaysia và vùng lãnh thổ Đài Loan nhập khẩu vào Việt
Nam và quyết định tiếp tục áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với các sản phẩm
này.
Theo Cục Phòng vệ Thương mại, ngày 30/7, Ủy ban chống bán phá giá Indonesia (KADI)
công bố dự thảo kết luận điều tra trong vụ việc chống bán phá giá đối với tôn mạ lạnh
nhập khẩu từ Việt Nam và Trung Quốc. KADI cho rằng tôn lạnh của Việt Nam đang bán
phá giá và đã gây ra thiệt hại cho các công ty tôn lạnh của Indonesia.
Sau khi nhận được thông tin, Cục Phòng vệ thương mại đã phân tích các tài liệu của KADI
và trao đổi với các doanh nghiệp có quyền và lợi ích liên quan.
Ngày 13/8, Cục Phòng vệ Thương mại đã gửi thư phản đối một số nội dung trong dự thảo
kết luận của KADI. Theo đó, Cục Phòng vệ Thương mại đề nghị KADI sử dụng các thông
tin, dữ liệu do các doanh nghiệp Việt Nam cung cấp do Việt Nam đã hợp tác đầy đủ với
KADI trong quá trình điều tra.
Đồng thời, cơ quan này cũng phản đối một số kết luận chưa phù hợp, chưa phản ảnh đúng
tình hình thực tế của doanh nghiệp Việt Nam như là vấn đề thuế giá trị gia tăng, sự trùng
lặp trong tính toán…
Các nội dung thiếu chính xác này đã dẫn tới biên độ bán phá giá cao và gây ra bất lợi cho
doanh nghiệp Việt Nam.
Cuối cùng, Cục Phòng vệ Thương mại đề nghị KADI xem xét lại lại một cách thận trọng
phương pháp tính toán, có xem xét tới tổng thể các yếu tố, bao gồm cả mức độ hợp tác
cao nhất của doanh nghiệp Việt Nam, đảm bảo phù hợp với các quy định của WTO.
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Ngày 28/7, Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) ngày 28/7, Bộ Thương mại và
công nghiệp Malaysia (MITI) thông báo khởi xướng điều tra chống bán phá giá (CBPG) đối
với sản phẩm thép không gỉ cán nguội có xuất xứ từ Việt Nam và Indonesia.
Trong đó, bên yêu cầu Bahru Stainless Sdn. Bhd. Hàng hóa bị điều tra là thép không gỉ
cán nguộn dạng cuộn, tấm hoặc hình dạng khác, được phân loại theo mã HS:
7219.31.00.00, 7219.32.00.00, 7219.33.00.00, 7219.34.00.00, 7219.35.00.00;
7220.20.10.00; 7220.90.00.
Thời hạn để các bên liên quan gửi yêu cầu nhận bản câu hỏi điều tra muộn nhất là 15
ngày kể từ ngày công bố thông báo.
Thời hạn nộp bản trả lời bản câu hỏi điều tra và nộp quan điểm, lập luận bằng văn bản về
cuộc điều tra là trong vòng 30 ngày kể từ ngày MITI công bố thông báo, trừ trường hợp
được gia hạn.Số liệu thống kê các vụ điều tra chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá, đối
với hàng hóa Việt Nam tại thị trường nước ngoài tính đến 30/6/2020, bao gồm những mặt
hàng sau:
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PHẦN V

HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH

CTCP Tập đoàn Hoa Sen (Mã: HSG): Trong 6 tháng đầu năm 2020, Việt
Nam xuất khẩu 626.246 tấn tôn mạ, trong đó riêng Hoa Sen xuất khẩu
257.377 tấn, chiếm 41,1% toàn ngành.
Bước sang tháng 7, Hoa Sen xuất khẩu hơn 80.000 tấn tôn mạ, tăng 66%
so với tháng trước và là mức cao nhất từ trước tới nay.
Trong ba tháng 4-5-6/2020, Hoa Sen ghi nhận doanh thu thuần 6.834 tỉ đồng (giảm 5,5%
so với cùng kì năm ngoái) và lãi sau thuế 318 tỉ đồng (tăng 98%). Việc doanh thu đi xuống
trong khi lợi nhuận tăng cao cho thấy Hoa Sen tiếp tục kiểm soát được chi phí tài chính và
chi phí quản lí doanh nghiệp thông qua cắt giảm nợ vay và tái cấu trúc hệ thống phân
phối.
Sau 9 tháng đầu niên độ tài chính (bắt đầu từ 1/10/2019), Hoa Sen đã thực hiện 68,5% kế
hoạch doanh thu và 175% mục tiêu lợi nhuận.
Từ tháng 1/2020 khi mới đề ra kế hoạch lợi nhuận 400 tỉ đồng cho cả niên độ tài chính,
Chủ tịch HĐQT Lê Phước Vũ đã lạc quan nhận định rằng Hoa Sen chắc chắn sẽ vượt chỉ
tiêu.

Biểu đồ 8: Doanh thu thuần một số doanh nghiệp thép lớn
(Đơn vị: tỉ đồng/ Nguồn: Song Ngọc tổng hợp từ báo cáo tài chính).
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Trong nửa đầu 2020, Hoa Sen tiếp tục dẫn đầu thị trường tôn mạ trong nước với thị phần
30,3%, cải thiện so với mức 29,5% của cả năm 2019.
Hoa Sen từng dự kiến tổ chức đại hội cổ đông bất thường vào ngày 8/8/2020 để bàn việc
bán tối đa gần 90 triệu cổ phần HSG cho đối tác chiến lược nhưng kế hoạch đã bị hủy bỏ.
Một phần nguyên nhân là qui định hạn chế tụ tập đông người trong thời gian có dịch
COVID-19, một phần khác là giá cổ phiếu HSG suy giảm.

CTCP Tập đoàn Hòa Phát (Mã: HPG): Tháng 7 vừa qua, Tập đoàn Hòa
Phát tiêu thụ 300.000 tấn thép xây dựng, tăng 27,5% so với cùng kì năm
trước và tăng 19% so với tháng 6. Sản lượng xuất khẩu là 53.500 tấn,
gấp gần hai lần so với cùng kì 2019. Khu vực miền Nam đóng góp
75.000 tấn, cũng gấp hơn hai lần cùng kì.
Sản lượng thép xây dựng tiêu thụ ở nước ngoài và miền Nam tăng trưởng mạnh là nhờ
Khu Liên hợp Gang thép Hòa Phát Dung Quất gia tăng công suất và cảng nước sâu tại
Dung Quất giúp việc vận chuyển bằng tàu lớn được thuận tiện hơn.
Ngày 31/7 vừa qua, Cảng Hòa Phát Dung Quất đã đón tàu LowLands Erica có trọng tải tối
đa 176.000 tấn, chở gần 120.000 tấn quặng sắt nhập khẩu từ Brazil tới cho Hòa Phát. Đây
là tàu có trọng tải lớn nhất từ trước đến nay cập cảng Hòa Phát Dung Quất. Trong tháng
8, cảng Hòa Phát Dung Quất dự kiến sẽ đón tàu có trọng tải đến 200.000 tấn.
Cũng liên quan tới khu liên hợp này, ngày 11/7/2020 đã xảy ra hỏa hoạn tại khu vực lò
cao số 1. Sự cố không gây thiệt hại về người nhưng khiến công việc sản xuất bị gián đoạn
tạm thời. Đến ngày 16/7, lò cao số 1 đã quay lại hoạt động bình thường với sản lượng
nước gang đạt công suất thiết kế 3.500 tấn/ngày.
Lũy kế 7 tháng đầu năm nay, Hòa Phát đã cung ứng cho thị trường 1,81 triệu tấn thép xây
dựng thành phẩm, tăng 14,5% so với cùng kì năm trước và thực hiện 50% kế hoạch 3,6
triệu tấn của cả năm 2020. Trong đó, sản lượng thép thành phẩm xuất khẩu là 256.500
tấn, tăng 73,3% và tương đương khối lượng xuất khẩu cả năm 2019.
Ngoài mảng hoạt động chính là thép, lĩnh vực nông nghiệp cũng đóng góp đáng kể vào
kết quả kinh doanh của Hòa Phát với doanh thu thuần 2.263 tỉ đồng, lãi sau thuế 360 tỉ
đồng (chưa loại trừ giao dịch giữa các bộ phận cùng tập đoàn).
Toàn tập đoàn ghi nhận doanh thu thuần quí II đạt 20.422 tỉ đồng, tăng trưởng 35% so với
quí II năm ngoái, lợi nhuận sau thuế 2.755 tỉ đồng, tăng 34%.
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Biểu đồ 9: Lợi nhuận sau thuế một số doanh nghiệp thép lớn
(Đơn vị: tỉ đồng/ Nguồn: Song Ngọc tổng hợp từ báo cáo tài chính).

CTCP Thép Việt Ý (Mã: VIS): cũng có quí II/2020 khởi sắc khi ghi nhận lợi
nhuận ròng 25 tỉ đồng trong khi cùng kì năm ngoái lỗ 32 tỉ đồng.
Theo báo cáo giải trình, Thép Việt Ý đã mua bán nguyên vật liệu đầu vào
trong quí II sát theo biến động lên xuống của thị trường. Quản trị hàng tồn
kho ít chênh lệch giữa giá trị sổ sách với giá thị trường nên được hoàn nhập dự phòng
giảm giá hàng tồn kho.
Tiết giảm chi phí sản xuất phôi thép và tỷ giá VND/USD biến động thuận lợi cũng hỗ trợ
cho lợi nhuận quí II.
Đây là quí đầu tiên Thép Việt Ý có lãi sau chuỗi 8 quí thua lỗ liên tiếp. Tại ngày 30/6/2020,
Thép Việt Ý đang có khoản lỗ lũy kế 561 tỉ đồng. Ngày 17/7/2020, công ty đã thay cả chủ
tịch HĐQT và tổng giám đốc.

CTCP Thép Pomina (Mã: POM): lỗ 88 tỉ đồng trong quí II/2020, đánh
dấu quí thua lỗ thứ 6 liên tiếp của doanh nghiệp này. Trên bảng cân
đối kế toán tại ngày 30/6/2020, Pomina đang ghi nhận khoản lỗ lũy
kế 156 tỉ đồng.
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Trong báo cáo giải trình, Pomina cho biết công ty đang làm dự án lò cao để sản xuất thép.
Dự kiến từ tháng 10/2020 lò cao mới đi vào hoạt động và cho ra doanh thu. Hiện nay
công ty đang phải gánh chi phí lãi vay 6 tháng tăng gần 41% so với cùng kì lên mức 209 tỉ
đồng. Riêng quí II, chi phí lãi vay tăng 26% lên 107 tỉ đồng.

Công ty cổ phần Thép Nam Kim (Mã: NKG): cho biết lợi nhuận quí II
năm nay giảm sút còn 17 tỉ đồng, chỉ bằng 1/8 cùng kì bởi lợi nhuận
quí II/2019 cao đột biến nhờ thu nhập bất thường từ chuyển nhượng
phần vốn góp tại Công ty TNHH Một thành viên Nam Kim Corea cho công ty Chinasia
Textile Limited.
Trong quí III/2019, Nam Kim bán tiếp Nhà máy Nam Kim 1 cho Công ty TNHH Sứ Kỹ thuật
Minh Long 2.
Cả năm 2019, Nam Kim chiếm 15,8% thị phần tôn mạ trong nước. Trong 6 tháng đầu
2020, thị phần của Nam Kim giảm còn 15%.
Năm 2020, Nam Kim đặt mục tiêu doanh thu 12.000 tỉ đồng, lãi sau thuế 200 tỉ đồng. Sau
nửa đầu năm, Nam Kim đã thực hiện 40% kế hoạch doanh thu và 29% kế hoạch lợi nhuận.
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PHẦN VI

DỰ BÁO

Theo Hiệp hội thép Việt Nam (VSA), đại dịch COVID-19 vẫn là mối lo ngại lớn trên thế giới,
giá thép cuộn cán nóng (HRC) của Mỹ có thể vượt qua 450,5 USD/tấn trong tháng tới,
mặc dù một số nhà máy nhỏ đang cố gắng giữ mức 460 USD/tấn.
Nguồn cung bị thắt chặt do công suất hoạt động chỉ đạt dưới 60% so với 80% trước khi có
dịch bệnh. Tuy nhiên, nhu cầu hạ nguồn vẫn còn yếu, do phân khúc ô tô và người tiêu
dùng chưa hồi phục.
Đối với thị trường Trung Quốc, dự báo quốc gia này vẫn tăng cường nhập khẩu sắt thép
trong quí III, đặc biệt là phôi thép do nhu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng hồi phục sau đợt
mưa lũ kỉ lục. Do đó, giá một số mặt hàng thép như cuộn cán nóng, cán nguội, thép xây
dựng được dự báo tiếp tục xu hướng tăng trong thời gian tới.
Các nhà sản xuất thép dài của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng giá thép cây trong nước lên khoảng
445 USD/tấn xuất khẩu để giúp trang trải chi phí phế liệu và vận chuyển cao hơn. Nhu cầu
trong nước được nhìn thấy phục hồi từ tháng 8, được hỗ trợ bởi nhu cầu xuất khẩu vững
chắc ở Trung Đông và châu Á.
Trên cơ sở này, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã tìm cách nâng giá xuất khẩu lên 435 USD/tấn
FOB. Nếu giá phế liệu tiếp tục ổn định, có khả năng, giá xuất khẩu có thể tiếp tục tăng
cao.
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NGUỒN THAM KHẢO
Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA)

World Steel

Tổng cục Thống kê Việt Nam (GSO)

Reuters

Tổng cục Hải quan Việt Nam

MySteel

Hiệp hội thép Nhật Bản

Fitch

Viện Sắt thép Mỹ

SteelHome

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt

Eurofer

BẢN QUYỀN
Báo cáo “Thị trường thép tháng 7/2020” 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 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.

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.
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ĐỂ THEO DÕI CÁC BÁO CÁO GẦN NHẤT CỦA CHÚNG TÔI, XIN TRUY CẬP ĐỊA CHỈ:

MỌI Ý KIẾN ĐÓNG GÓP VỀ BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG THÉP, XIN LIÊN HỆ TỚI ĐỊA CHỈ:

Trịnh Huyền Trang
TKTS phụ trách mục Hàng hóa – trang TTĐTTH VietnamBiz
Hotline: 0995222999
Email: info@vietnambiz.vn
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