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Theo số liệu của Worldsteel, sản lượng thép thô thế giới của 64 quốc gia là 145,7 triệu tấn 
vào tháng 10, giảm 10,6% so với cùng kỳ năm trước. 

 

 

Trong tháng 11, thị trường nguyên liệu thép toàn cầu tiếp tục xu hướng giảm. 

Giá thép trong dài hạn sẽ tăng lên ngưỡng 600 USD/tấn. Trong 10 năm tới, giá thép sẽ cao 
hơn nhiều so với mức trung bình 10 năm qua. 
 

 Trong tháng 11, giá bán thép xây dựng trong nước điều chỉnh giảm từ 200-300 đồng/kg 
vào đầu tháng 12/2021, ở mức bình quân khoảng 15.900-16.000 đồng/kg tùy thuộc từng 
chủng loại sản phẩm và từng doanh nghiệp cụ thể. 

Dự kiến năm 2022, tình hình sản xuất và bán hàng thép có thể chững lại khi có thời gian 
nghỉ Tết Nguyên Đán, khả năng dịch bệnh COVID-19 diễn biến khó khăn. Tăng trưởng sản 
xuất thép thô sẽ khoảng 8-10% so với năm 2021; sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm thép 
thành phẩm có mức tăng trưởng tương ứng so với năm 2021.             

VNDirect dự báo giá thép xây dựng của Việt Nam sẽ đạt 15.500 đồng/kg vào năm 2021 

tăng 38% so với cùng kỳ, trước khi giảm xuống mức 14.300 đồng/kg-13.600 đồng/kg vào 
năm 2022-2023, giảm lần lượt 8%-5% so với cùng kỳ. 
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THỊ TRƯỜNG THÉP THẾ GIỚI THÁNG 11/2021 

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 
là 145,7 triệu tấn vào tháng 10, giảm 10,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng đầu 
năm 2021, sản xuất thép thô đạt 1607,1 triệu tấn, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2020. 

 

Trung Quốc, nước sản xuất thép lớn nhất thế giới, tiếp tục ghi nhận giảm mạnh về sản lượng trong 
tháng 10, đạt 71,6 triệu tấn, giảm 23,3% so với tháng 10/2020. Trong khi đó, các nước có sản 
lượng thép thô lớn khác như Ấn Độ, Nhật Bản, Mỹ, Nga, Hàn Quốc,…lại tăng từ 5,7% đến 10,6%. 

Biểu đồ 1: Sản lượng thép thô thế giới đến tháng 10/2021 (Nguồn: World Steel). 
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THỊ TRƯỜNG THÉP THẾ GIỚI THÁNG 11/2021 

 

 

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 2.783,7 triệu tấn trong tháng 10, giảm 6,3% với tháng liền trước và tăng 11,4% so 

với cùng kỳ năm trước. 

Luỹ kế 10 tháng đầu năm Nhật Bản đã xuất khẩu 28,7 triệu tấn thép, tăng 5,8% so với cùng kỳ 
năm trước. 

Hàn Quốc hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Nhật trong tháng 10 với lượng xuất khẩu đạt 
478.708 tấn, nhích nhẹ 0,4% so với tháng trước và tăng 33,3% so với cùng kỳ. Tiếp đó là Thái Lan 
với 470.072 tấn; Trung Quốc với 404.780 tấn... 

Bảng 1: 10 quốc gia có sản lượng thép thô lớn nhất thế giới (Nguồn: Worldsteel). 
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THỊ TRƯỜNG THÉP THẾ GIỚI THÁNG 11/2021 

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 1.430,79 triệu USD, giảm nhẹ 0,54% so với 

tháng trước. 

 

b.  Tình hình nhập khẩu 

Nhật Bản: Theo JIFS, Nhật Bản đã nhập khẩu 623.529 tấn thép trong tháng 10/2021, 
giảm 1,4% với tháng trước và giảm nhẹ 0,1% so với cùng kỳ năm trước. Hàn Quốc tiếp 

tục là nước xuất khẩu nhiều sắt thép nhất sang Nhật với 279.929 tấn trong tháng 10. 

 

Mỹ: Giá trị nhập khẩu sắt thép của Mỹ trong tháng 10 đạt gần 2.396,8 triệu USD, giảm 
16,3% so tháng trước, theo Trading Economic. 

 

 

 

Biểu đồ 2: Giá trị xuất khẩu sắt thép hàng tháng của Mỹ (Nguồn: Trading Economics.                         

Đơn vị: triệu USD). 
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THỊ TRƯỜNG THÉP THẾ GIỚI THÁNG 11/2021 

 

 

3. Diễn biến giá 

 

 

Biểu đồ 3: Giá trị nhập khẩu sắt thép hàng tháng của Mỹ (Nguồn: Trading Economics.                         

Đơn vị: triệu USD). 

Biểu đồ 4: Diễn biến giá nguyên vật liệu tính đến cuối tháng 11 (Nguồn: VSA). 
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THỊ TRƯỜNG THÉP THẾ GIỚI THÁNG 11/2021 

Theo bản tin của VSA, trong tháng 11/2021, thị trường nguyên liệu thép toàn cầu có xu hướng 
giảm. Đặc biệt giá mua giao kỳ hạn của Trung Quốc tháng 1 và tháng 2/2022 giảm nên ảnh 
hưởng đến giá xuất khẩu Việt Nam hiện nay. 

Giá quặng sắt ngày 6/12/2021 giao dịch ở mức 100,15- 100,65 USD/Tấn CFR cảng Thiên Tân, 
Trung Quốc, tăng nhẹ khoảng 4 USD/tấn so với thời điểm 8/11/2021. 

Mức giá này giảm khoảng 110 USD/tấn so với mức giá cao nhất được ghi nhận hồi đầu tháng 
5/2021 (gần bằng 210 - 212 USD/tấn) 

Giá than mỡ luyện cốc (Premium Hard coking coal) xuất khẩu tại cảng Úc ngày 6/12/2021 giao 
dịch ở mức khoảng 291,5 USD/tấn FOB, giảm mạnh 45,75 USD so với đầu tháng 11/2021. 

Giá thép phế liệu loại HMS ½ 80:20 nhập khẩu cảng Đông Á ở mức 530 USD/tấn CFR Đông Á 
ngày 1/12/2021 giữ nguyên so với hồi đầu tháng 11/2021.  

Giá thép phế chào bán tại các thị trường Mỹ, Châu Âu ổn định, trong khi Đông Á có xu hướng 
giảm. 

Giá điện cực than chì (GE) của Trung Quốc đã tăng 3.500 - 4.000 NDT/tấn (549-627 USD/tấn)  so 
với tháng trước do giá than cốc tăng. 

Giá điện cực loại UHP 600mm được giao dịch ở mức 24.500 NDT/tấn (3.840 USD/tấn), trong khi 
giá điện cực loại HP 450mm ở mức 20.700 NDT/tấn (3.245 USD/tấn). 

 

4. Dự báo 

Vào đầu tháng 12, chia sẻ trên một chương trình của CNBC, ông T.V. Narendran - CEO của tập 
đoàn thép Ấn Độ Tata Steel, cho biết trong 7 hoặc 8 năm qua, giá trung bình của thép cuộn cán 
nóng (HRC) là khoảng 400 - 450 USD/tấn nhưng trong dài hạn, giá thép HRC này có thể đạt hơn 
600 USD/tấn. 

Vị CEO cho biết thêm, trong phiên giao dịch ngày 3/12, giá thép tại Trung Quốc dao động quanh 
mức 750 USD/tấn và tại Đông Nam Á là khoảng 850 USD/tấn. 

"Tôi kỳ vọng giá thép trong dài hạn sẽ tăng lên ngưỡng 600 USD/tấn, tất nhiên giá có thể biến 
động và biến động mạnh hơn so với những gì chúng ta từng thấy trong quá khứ", ông Narendran 
nhấn mạnh. 
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THỊ TRƯỜNG THÉP THẾ GIỚI THÁNG 11/2021 

CEO của Tata Steel giải thích rằng thị trường thép đang trải qua một số thay đổi mang tính cấu 
trúc, trong đó có việc chi phí sản xuất gia tăng và vai trò ngày càng khác lạ của Trung Quốc. 

"10 năm qua, thị trường thép bị chi phối bởi lượng xuất khẩu của Trung Quốc. Giờ đây, hoạt động 
thương mại thép thế giới đã ổn định hơn nhiều", ông Narendran nói. 

Theo vị CEO, ở thời kỳ đỉnh cao, Trung Quốc xuất khẩu nhiều thép hơn cả sản lượng của Ấn Độ. 
Song về sau, xuất khẩu thép của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã giảm một nửa xuống còn       

60 triệu tấn/năm và có thể giảm sâu hơn khi Bắc Kinh theo đuổi chiến lược giảm phát thải khí  
nhà kính. 

Hơn nữa, lần đầu tiên sau nhiều năm, nhu cầu thép toàn cầu sẽ không còn phụ thuộc vào       

Trung Quốc, ông Narendran nói. Ông lưu ý rằng Hiệp hội Thép Thế giới đã dự đoán tăng trưởng 
tiêu thụ thép trong năm nay đến từ các nước khác chứ không phải Trung Quốc. 

"Trong bối cảnh phương Tây đẩy mạnh đầu tư vào cơ sở hạ tầng, nhu cầu thép có thể tăng        

cao hơn", CEO của Tata Steel - hãng thép lớn thứ 12 thế giới tính theo sản lượng năm 2020,     
nhấn mạnh. 

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa ký ban hành một đạo luật đầu tư cơ sở hạ tầng trị giá 

hơn 1.000 tỷ USD. Kế hoạch tham vọng này có thể thúc đẩy mức tiêu thụ thép của siêu cường số 
một thế giới. 

Ở phía nguồn cung, chi phí đầu vào để luyện thép đang ở "mức cao trong lịch sử" do giá than tăng 
nóng. Tuy nhiên, một điểm đáng lưu ý là giá quặng sắt đã suy yếu và sẽ giao dịch trong khoảng 
100 - 120 USD/tấn trong dài hạn. 

Ngoài ra, giá thép cũng có thể bị kéo lên cao hơn do châu Âu, một thị trường sản xuất thép         
lớn của thế giới, ngày càng chú trọng đến mục tiêu giảm khí thải carbon, ông Narendran            
cho biết thêm. 

"Nhìn chung, tôi dự đoán trong 10 năm tới, giá thép sẽ cao hơn nhiều so với mức trung bình        
10 năm qua", CEO của Tata Steel khẳng định. 

 

 

 
 



 

10 
 

THỊ TRƯỜNG THÉP TRUNG QUỐC THÁNG 11/2021 

PHẦN II: 

1. Sản lượng 

Trong tháng 11, sản lượng thép của Trung Quốc đã đạt 69,31 triệu tấn, giảm 22% so với cùng kỳ 

năm ngoái. Điều này cho thấy chính phủ Trung Quốc đang tiến đến gần hơn mục tiêu cắt giảm 
sản lượng thép. 

Theo Tổng cục Thống kê, tháng 11 Trung Quốc sản xuất 69,31 triệu tấn thép thô, 61,73 triệu tấn 
gang và 101,03 triệu tấn sản phẩm thép, tương ứng giảm 22%, 16,6% và 14,7% so với cùng kỳ năm 
ngoái. 

Sản lượng thép của Trung Quốc có thể tăng lên trong tháng 12. Chính quyền Chủ tịch Tập Cận 
Bình đang cố gắng tập trung ổn định tăng trưởng kinh tế ở Trung Quốc, hỗ trợ cho nhu cầu 
nguyên liệu sản xuất thép tăng mạnh. 

 

 

 

 

Biểu đồ 5: Sản lượng thép Trung Quốc (Đơn vị: 10.000 tấn. Nguồn: SteelHome) 
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THỊ TRƯỜNG THÉP TRUNG QUỐC THÁNG 11/2021 

2. Tình hình xuất nhập khẩu, tồn kho 

Trong tuần thứ 2 của tháng 12, lượng quặng sắt cập cảng Trung Quốc từ Australia ước tính đạt 
16,7 triệu tấn và Brazil là 4,7 triệu tấn, đều sụt giảm so với tuần đầu tháng 12. 

Tháng 11, nhập khẩu quặng sắt của Trung Quốc tăng gần 7% so với cùng kỳ năm ngoái lên 104,9 

triệu tấn. Giá nhập khẩu trung bình là 114,5 USD/tấn, giảm 23 USD so với tháng 10, theo dữ liệu 
của Tổng cục Hải quan.  

 

 

Ngày 9/12, tồn kho quặng sắt tại 46 cảng chính của Trung Quốc đạt 156 triệu tấn, tăng 600.000 
tấn so với ngày 2/12.Theo Tổng cục Hải quan, Trung Quốc đã xuất khẩu 4,3 triệu tấn thép trong 

tháng 11, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Chiều ngược lại, nhập khẩu thép khoảng 1,4 triệu 

Biểu đồ 6: Nhập khẩu quặng sắt Trung Quốc năm 2021 (Đơn vị: triệu tấn. Nguồn: SteelHome) 

Biểu đồ 7: Diễn biến xuất nhập khẩu thép Trung Quốc (Đơn vị: 10.000 tấn. Nguồn: SteelHome) 
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tấn, thấp hơn 23% so với cùng kỳ. Lũy kế 11 tháng đầu năm, xuất khẩu thép lên tới gần 62 triệu 
tấn, tăng 26,7% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nhập khẩu thép thấp hơn 29,6%, đạt hơn 13,2 triệu tấn. 

 

Trong tháng 11, nước này đã nhập khẩu hơn 35 triệu tấn than, tăng 23,3 triệu tấn (200%) so với 
cùng kỳ năm ngoái. Mức giá nhập khẩu trung bình khoảng 109 USD/tấn, tăng 35 USD so với cùng 
kỳ. Lũy kế 11 tháng đầu năm, Trung Quốc đã nhập khẩu hơn 292 triệu tấn than, tăng 10% so với 

cùng kỳ năm ngoái. Theo Tổng cục Thống kê Trung Quốc, 10 tháng đầu năm, doanh thu của 4334 
doanh nghiệp than trong phạm vi được chỉ định đạt 2.525 tỷ NDT, tăng 53% so với cùng kỳ năm 
ngoái. Lợi nhuận tăng hơn 210% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 543 tỷ NDT. 

 

3. Diễn biến giá 

Giá quặng sắt đường biển đã giảm sau những ngày tăng hồi đầu tháng 12. Các kho dự trữ quặng 
sắt cũng tăng lên trong khi một số môi giới trong ngành cho biết các chuyến hàng rời cảng cũng 
nhiều hơn. Nếu tình hình này tiếp diễn, khả năng giá quặng sắt Trung Quốc sẽ sớm hạ nhiệt trong 
ngắn hạn. 

Ngày 7/12, Hiệp hội thép Trung Quốc nhận định quốc gia này sẽ tiếp tục hạn chế sản xuất thép 
trong năm tới và điều này có thể khiến nhu cầu quặng sắt của Trung Quốc giảm khoảng 100 triệu 
tấn. Do đó, thị trường sẽ khó quan sát thấy những đợt tăng giá mạnh của quặng sắt như trước đây 
vào năm sau. 

Trước đó, ngày 6/12, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc quyết định cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc 
0,5 điểm % xuống 8,4% vào ngày 6/12 và điều này đã hỗ trợ giá quặng sắt đi lên. Đồng thời, chính 
phủ cũng đề xuất việc thúc đẩy thị trường bất động sản hồi phục trở lại. 

Biểu đồ 8: Nhập khẩu than Trung Quốc năm 2021 (Đơn vị: 10.000 tấn. Nguồn: SteelHome) 
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THỊ TRƯỜNG THÉP TRUNG QUỐC THÁNG 11/2021 

Trên thị trường thép thành phẩm, giá tạm ngừng giảm và hồi phục nhẹ từ tuần cuối tháng 11.     
Đặc biệt, mảng thép xây dựng có triển vọng tăng giá tốt hơn khi nhu cầu từ các ngành công 
nghiệp hạ nguồn đang phục hồi dần, chính phủ đẩy mạnh phát hành trái phiếu đặc biệt và bất 
động sản được tạo điều kiện phát triển. 

 

Ngày 3/12, chính quyền tỉnh Sơn Tây cũng dự tính kế hoạch cung cấp than trong dịp cận            

Tết Dương lịch và Lễ hội mùa Xuân. Theo đó, sản lượng than trung bình ngày dự kiến ở mức       
3,3 triệu tấn. Sản lượng than hàng tháng của tỉnh Sơn Tây vẫn đạt trên 100 triệu tấn từ tháng 7   
và dự kiến sẽ vượt 1,2 tỷ tấn trong năm 2021.  

Kể từ tháng 9, giá than của Trung Quốc đã liên tục tăng, nhiều lần đạt mức cao kỷ lục. Là khu vực 
sản xuất than lớn, tỉnh Sơn Tây đã tích cực thực hiện các chính sách quốc gia liên quan để thúc 
đẩy thị trường than và đưa giá than giảm về mức hợp lý. Gần đây, giá than nhiệt 5.500 kcal ở tỉnh 
Sơn Tây đã hạ xuống dưới 900 NDT/tấn. 

Biểu đồ 9: Diễn biến giá thép Trung Quốc (Đơn vị: NDT/tấn. Nguồn: SteelHome) 
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PHẦN III: 

1. Sản lượng và tiêu thụ thép Việt Nam 

Trong tháng 11, các Bộ, ngành và địa phương nỗ lực tập trung thực hiện các giải pháp, tháo gỡ 
vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình đầu tư công. 

Trong đó, tình hình sản xuất thép xây dựng đạt kết quả tốt so với tháng trước và cùng kỳ 2020, tuy 
nhiên sản lượng bán hàng trong tháng giảm. 

Cụ thể, sản lượng thép xây dựng sản xuất đạt 1.087.435 tấn, tăng 2,71% so với tháng 10/2021 và 
tăng 5,6% so với cùng kỳ 2020. Bán hàng đạt 872.846 tấn, giảm 26,11% so với tháng trước và 
giảm 31,2% so với cùng kỳ năm 2020. 

Tính chung 11 tháng, sản xuất thép xây dựng đạt 11.352.150 tấn, tăng 3,9% so với cùng kỳ 2020. 
Bán hàng đạt 10.883.152 tấn, giảm 2,6% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, xuất khẩu đạt 
2.027.862 tấn, tăng 55% so với cùng kì năm 2020.  

Tồn kho thời điểm 30/11/2021 là 764.063 tấn. Đây là mức tồn kho trung bình để các doanh 
nghiệp tiêu thụ gối đầu trong các tháng tiếp theo. 

 

 
Bảng 2: Tình hình sản xuất và tiêu thụ thép thành phẩm tháng 11/2021 (Nguồn: VSA). 
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Đối với sản xuất thép cuộn cán nóng đạt 623.538 tấn tăng 0,76% so với tháng 10 và tăng 21,1%  
so với cùng kỳ năm 2020; Bán hàng đạt 586.081ấn, tăng 5,07% so với tháng trước và tăng 11,6% 
so với cùng kỳ 2020.   

Trong 11 tháng đầu năm, sản xuất thép cuộn cán nóng đạt 6.559.037 tấn, tăng 68,2% so với cùng 
kỳ. Bán hàng thép cuộn cán nóng đạt 6.524.514 tấn, tăng 75,5% so với cùng kỳ, trong đó xuất 
khẩu đạt 1.204.400 tấn, tăng 84% so với cùng kỳ 2020. 

Sản xuất tôn mạ kim loại và sơn phủ màu (KL & SPM )của các thành viên Hiệp hội đạt 565.318 
tấn, tăng 7,42% so với tháng 10/2021, và tăng 43% so với cùng kỳ năm 2020. Bán hàng đạt 
485.772 tấn, giảm 5,05% so với tháng trước, nhưng tăng 36,1% so với cùng kỳ 2020. Trong đó xuất 
khẩu đạt 326.759 tấn, tăng 2,1 lần so với cùng kỳ 2020. 

Trong 11 tháng, sản xuất tôn mạ KL & SPM của các thành viên VSA đạt 5.431.984 tấn, tăng 37,1% 
so với cùng kỳ 2020 và bán hàng đạt 4.892.699 tấn, tăng 37,9% so với mức cùng kỳ 2020 trong đó 
xuất khẩu đạt 3.101.216 tấn, tăng 2,1 lần so với cùng kỳ năm trước. 

Đối với ống thép, trong tháng 11, sản lượng sản xuất của các thành viên VSA đạt 219.070 tấn, 
giảm 9,86% so với tháng trước và giảm 16,6% so với cùng kỳ 2020. Bán hàng đạt 199.345 tấn, 
giảm 24,5% so với tháng trước, và giảm 31,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu    
ống thép hàn đạt 13.028 tấn, giảm 30,29% so với tháng 10/2021 và giảm 43,2% so với tháng   
cùng kỳ 2020. 

Lũy kế 11 tháng, sản xuất đạt 2.445.097 tấn, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước. Bán hàng        
đạt 2.504.140 tấn, tăng 1,7% so với cùng kỳ 2020, trong đó lượng xuất khẩu đạt 216.610 tấn,  
giảm 16,7% so với cùng kỳ 2020. 

 
2. Giá thép trong nước 

Trong tháng 11, giá bán thép xây dựng trong nước điều chỉnh giảm từ 200-300 đồng/kg vào      
đầu tháng 12/2021, ở mức bình quân khoảng 15.900-16.000 đồng/kg tùy thuộc từng chủng loại 
sản phẩm và từng doanh nghiệp cụ thể. 

Các yếu tố tác động đến giá thép xây dựng trong nước: Giá phế nội địa giảm 200 đồng/kg đến  
400 đồng/kg giữ mức 10.800 đến 10.900 đồng/kg, đặc biệt Shengli giảm (phía Bắc) còn        
10.900 đồng/kg. Giá phế nhập khẩu giữ mức 530 USD/tấn cuối tháng 11/2021 



 

16 
 

THỊ TRƯỜNG THÉP TRUNG QUỐC THÁNG 11/2021 

Giá phôi cảng Đông Á giao dịch giảm 11.0 USD/tấn giữ mức 648 USD/tấn cuối tháng 11/2021. 
Giá phôi nội địa giảm mạnh khoảng 400 đồng/kg đến 1200 đồng/kg giữ giá ở mức 14.500 
đồng/kg đến 15.000 đồng/kg cuối tháng 11/2021. 

Triển vọng thị trường quý IV đang chậm lại do nhu cầu trong nước thấp. Xét thị trường tiêu thụ 
thép dài tại Việt Nam thì nhu cầu có tín hiệu tích cực cho các công trình dân dụng và hạ tầng cơ 
sở, đặc biệt đầu tư công lớn. Xu hướng giá giảm trong thời gian qua do giá phế nhập và nội địa 
giảm góp phần khiến các nhà thương mại e dè mua hàng vào cuối năm. 

 

a. Nhập khẩu 

Theo số liệu của VSA, trong tháng 10, nhập khẩu thép về Việt Nam đạt gần 841.000 tấn với kim 
ngạch đạt 923 triệu USD, tăng 3,4% về lượng nhưng giảm 1,7% về trị giá so với tháng trước; so với 
cùng kỳ năm trước giảm 7,33% về lượng nhưng tăng 55,72% về giá trị. 

Tính chung 10 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu thép thành phẩm các loại về Việt Nam khoảng 
10,53 triệu tấn với trị giá hơn 9,6 tỷ USD, giảm 6,03% về lượng nhưng tăng 44,47% về trị giá so với 
cùng kỳ năm 2020. 

Trong đó, lượng thép nhập khẩu từ Trung Quốc là hơn 4,58 triệu tấn, với trị giá nhập khẩu hơn  
3,92 tỷ USD, chiếm 43,51% tổng lượng thép nhập khẩu và 40,89% tổng kim ngạch nhập khẩu của 

cả nước. Các quốc gia tiếp theo cung cấp thép cho Việt Nam: Nhật Bản (14,25%), Hàn Quốc 
(13,51%); Ấn Độ (12,02%) và các quốc gia khác. 

 
Biểu đồ 10: Diễn biến lượng và giá thép nhập khẩu vào Việt Nam qua các năm (Nguồn: VITIC,                                       

Tổng cục Hải quan). 
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b. Xuất khẩu 

Tháng 10, xuất khẩu thép của Việt Nam đạt 1,219 triệu tấn, giảm 10,11% so với tháng trước nhưng 
tăng 30,27% so với cùng kỳ năm 2020 về sản lượng xuất khẩu. Trị giá xuất khẩu đạt hơn 1,232 tỷ 
USD giảm 12,23% so với tháng 9/2021 nhưng tăng hơn 1,42 lần so với cùng kỳ năm 2020. 

Trong 10 tháng đầu năm 2021, Việt Nam xuất khẩu thép đạt khoảng 11,07 triệu tấn, với trị giá đạt 
hơn 9,65 tỷ USD đến hơn 20 quốc gia và khu vực trên thế giới. 

Top 5 thị trường xuất khẩu thép của Việt Nam năm 2020 là ASEAN (42,6%), Trung Quốc (36,53%), 
EU (2,88%), Đài Loan (2,86%) và Mỹ (1,87%) thì năm 2021 cũng có sự thay đổi như ASEAN vẫn là 
thị trường truyền thống (30,46%), Trung Quốc (21%), EU (12%), Mỹ (6%) và Đài Loan (4%). Cụ thể: 

Trung Quốc đạt 2,445 triệu tấn tương đương với trị giá 1,537 tỷ USD, giảm 16,39% về lượng nhưng 
tăng 27,13% về trị giá so với cùng kỳ 2020, chiếm 15,92% tỷ trọng xuất khẩu thép 10 tháng năm 
2021 của Việt Nam. 

ASEAN, thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam đạt 3,19 triệu tấn, tương đương với trị giá 2,52 
tỷ USD, giảm 7,62% về lượng xuất khẩu nhưng tăng 33,97% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. 

Theo VSA, việc phát triển 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. 

Biểu đồ 10: Diễn biến lượng và giá thép xuất khẩu của Việt Nam năm 2021 (Nguồn: VITIC). 
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3. Dự báo 

Theo báo cáo chiến lược triển vọng thị trường thép năm 2022 của VNDirect, công ty chứng khoán 

này dự báo giá thép xây dựng của Việt Nam sẽ đạt 15.500 đồng/kg vào năm 2021 tăng 38% so 
với cùng kỳ, trước khi giảm xuống mức 14.300 đồng/kg-13.600 đồng/kg vào năm 2022-2023, 
giảm lần lượt 8%-5% so với cùng kỳ. 

Mặc dù giá thép giảm nhưng VNDirect cho rằng nhu cầu cao hơn sẽ bù đắp cho giá bán đầu ra 
giảm.  

Đáng chú ý vào ngày 15/11, gói đầu tư 1.200 tỷ USD giành cho cơ sở hạ tầng đã được Tổng thống 
Mỹ ký phê chuẩn, đánh dấu khoản đầu tư lớn nhất vào cơ sở hạ tầng của Hoa Kỳ kể từ Đạo luật 
Đường cao tốc Viện trợ Liên bang năm 1956. 

Trong đó, các dự án có nhu cầu huy động thép bao gồm 110 tỷ USD giành cho đường các dự án 
giao thông trọng điểm, 66 tỷ USD giành cho đường sắt, 39 tỷ USD giành cho phương tiện công 
cộng và 7,5 tỷ USD giành cho xe điện. Viện Sắt và Thép Hoa Kỳ ước tính cứ 100 tỷ USD đầu tư mới 
vào cơ sở hạ tầng thì sẽ làm tăng nhu cầu thép trong nước lên 5 triệu tấn. 

Chính phủ Ấn Độ cũng đã thông báo khởi động kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng trị giá 1.350 tỷ USD 
vào đầu tháng 8. Gói đầu tư này sẽ tập trung thúc đẩy sản xuất công nghiệp và tăng trưởng kinh 
tế với trọng tâm là mở rộng cơ sở hạ tầng giao thông và sử dụng nhiên liệu sạch hơn. 

VNDirect tin rằng nhu cầu thép thế giới đã tăng đáng kể từ quý 1/2021 khi hàng loạt quốc gia đã 
phê duyệt và đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án cơ sở hạ tầng. Xu hướng này sẽ tiếp tục tiếp 
diễn tối thiểu đến hết nửa đầu năm 2022, qua đó kích thích các nhà sản xuất thép Việt Nam đẩy 
mạnh xuất khẩu. 

Bên cạnh đó, công ty chứng khoán này còn cho rằng việc đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng và 
sự nóng lên của thị trường bất động sản nhà ở sẽ giúp sản lượng tiêu thụ thép xây dựng của    
Việt Nam tăng 10-15% so với cùng kỳ vào năm 2022. Trong khi đó, sản lượng tiêu thụ tôn mạ    
của Việt Nam sẽ tăng nhẹ 5% so với cùng kỳ vào năm 2022 từ mức cao là 39% so với cùng kỳ 
trong năm nay. 
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Trong khi đó, VSA nhận định sang năm 2022, với sự vào cuộc tích cực của Chính phủ và các 
ngành, các cấp, tình hình dịch Covid-19 sẽ được kiểm soát tốt hơn, tạo điều kiện cho các nhà máy 
thép hoạt động ổn định, đảm bảo nguồn cung thép cho thị trường trong nước và xuất khẩu.  

Dự kiến năm 2022, tình hình sản xuất và bán hàng thép có thể chững lại khi có thời gian nghỉ Tết 
Nguyên Đán, khả năng dịch bệnh COVID-19 diễn biến khó khăn. Dự kiến tăng trưởng sản xuất thép 
thô khoảng 8-10% so với năm 2021; sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm thép thành phẩm có mức 
tăng trưởng tương ứng so với năm 2021.             
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PHẦN IV: 

1. Chính sách của Việt Nam 

Để đảm bảo cân đối cung cầu thép năm 2022, Hiệp hội Thép đã nêu một số giải pháp sau: 

Xây dựng chính sách khuyến khích đầu tư, thúc đẩy và bảo vệ sản xuất thép trong nước nhất 
quán, ổn định lâu dài. 

Chủ trì xây dựng và sớm ban hành Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia các sản phẩm thép như tôn mạ 
kim loại và sơn phủ màu; Đồng thời hướng dẫn quy trình, sự tham gia của các bên (Cơ quan Nhà 
nước, Hiệp hội và doanh nghiệp). 

Cơ quan Nhà nước hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc áp dụng các biện pháp phòng vệ thương 
mại để bảo vệ sản xuất trong nước, cũng như ứng phó với các vụ kiện phòng vệ thương mại của 
các nước đối với các mặt hàng thép xuất khẩu của Việt Nam nhằm giảm thiểu các thiệt hại cho 
các doanh nghiệp. 

 

Rà soát các vụ CBPG  

Tính đến ngày 30/11/2021, Việt Nam chủ yếu rà soát các vụ việc như AD01, AD02, AD03, AD04 và 
ra quyết định áp dụng biện pháp CBPG chính thức đối với vụ việc AD12; Ngày 9/9, Bộ Công 
Thương ban hành 06 Quyết định bổ sung miễn trừ áp dụng biện pháp CBPG năm 2021 đối với các 
vụ việc AD01 (thép không gỉ cán nguội) và AD04 (thép phủ màu). 

Đối với các vụ việc kháng kiện: Philippines dừng điều tra 3 vụ việc tự vệ toàn cầu đối với một số 
sản phẩm thép nhập khẩu từ các nước, trong đó có Việt Nam; Mexico nhận đơn điều tra CBPG 
thép tôn mạ nhập khẩu từ Việt Nam; Mỹ nhận đơn đề nghị điều tra chống lẩn tránh thuế chống 
bán phá giá với thép chống ăn mòn (CORE) của Việt Nam sản xuất từ thép cán  nguội (CRS) và 
thép cán nóng (HRS) nhập khẩu từ Nhật Bản. 
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2. Chính sách của các nước trên thế giới 

Thái Lan áp thế chống bán phá giá lên tới hơn 42% đối với thép cuộn cán nóng của Việt Nam 

Mới đây, trang Steel Orbis dẫn thông tin từ Ủy ban chống bán phá giá, chống trợ cấp giá Thái Lan 
cho biết nước này áp thuế chống bán phá giá đối với các sản phẩm thép cuộn cùng tấm cán nóng 
(HRC) từ Ai Cập và Việt Nam.  

Theo đó, thép HRC của Formosa Hà Tĩnh chịu mức thuế 24,38%, các nhà sản xuất khác của Việt 
Nam chịu thuế 42,34%. 

Các sản phẩm chịu thuế có độ dày từ 0,9 – 100 mm, chiều rộng 100 – 3.200 mm và thuộc nhóm 
HS 7208, 7211, 7225 và 7226. 

Trao đổi với báo chí, đại diện Cục Phòng vệ Thương mại Việt Nam cũng đã xác nhận thông tin 
trên. Tuy nhiên, vị này cho hay quyết định của Thái Lan không ảnh hưởng quá nhiều đến tiêu thụ 
thép cuộn cán nóng của Việt Nam. 

“Chúng tôi đã trao đổi với Formosa Hà Tĩnh được biết lượng hàng xuất khẩu sang Thái Lan không 
đáng kể, chủ yếu tiêu thụ ở trong nước. Do đó, lệnh áp thuế này không ảnh hưởng quá lớn”, đại 
diện Cục Phòng vệ Thương mại nói. 

Đến nay, phía Thái Lan vẫn chưa gửi văn bản chính thức về việc áp thuế chống bán phá giá này 
cho Cục Phòng vệ Thương mại.  

Hiện Việt Nam mới chỉ có 2 ông lớn trong ngành có thể sản xuất thép cuộn cán nóng. Tuy nhiên, 
lượng hàng sản xuất của cả hai công ty này mới chỉ đáp ứng 50 - 60% nhu cầu trong nước.  

Trước đó, ngày 16/11/2020, Bộ Ngoại thương Thái Lan thông báo khởi xướng điều tra chống bán 
phá giá đối với thép cuộn cán nóng và thép tấm cán nóng có xuất xứ từ Việt Nam và Ai Cập theo 
Đạo luật chống bán phá giá và trợ cấp nước ngoài B.E. 2542. 

Nguyên đơn là các công ty Sahaviriya Steel Industries Public Company Limited, G Steel Public 
Company Limited, GJ Steel Company Limited, Public Company Limited and Sahaviriya Plate Mill 
Public Company Limited.  

Các nguyên đơn này cáo buộc các sản phẩm trên có xuất xứ hoặc nhập khẩu từ Việt Nam đang 
đe dọa, gây thiệt hạ đáng kể cho ngành sản xuất nội địa. 

Được biết, hiện Thái Lan cũng đang áp thuế chống bán phá giá lên tới 51,6% đối với một số sản 
phẩm ống, ống dẫn bằng sắt hoặc thép có xuất xứ từ Việt Nam. 
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Quan chức Mỹ nhận định về vấn đề nguồn cung nhôm và thép 

Trong cuộc gặp Bộ trưởng Thương mại quốc tế Vương quốc Anh Anne-Marie 
Trevelyan ngày 7/12, Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai nhấn mạnh cam kết giải quyết vấn đề 
dư thừa nguồn cung nhôm và thép, đồng thời bảo đảm tính ổn định lâu dài cho ngành này. 

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục phối hợp giải quyết các vấn đề quan trọng của Tổ chức Thương mại 
Thế giới (WTO) như sở hữu trí tuệ, đại dịch COVID-19 và trợ cấp nghề cá. 

Đây là những vấn đề dự kiến được đưa ra tại cuộc họp cấp bộ trưởng WTO bị trì hoãn tuần qua. 
Hai bên cũng nhất trí giữ liên lạc về các vấn đề khác, bao gồm chuỗi cung ứng toàn cầu và giải 
quyết vấn đề biến đổi khí hậu. 

Mặc dù thỏa thuận thương mại với Mỹ được đánh giá là một trong những kết quả lớn nhất đạt 
được nhờ Anh ra khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói 
rõ rằng một thỏa thuận như vậy không phải là ưu tiên của chính phủ Mỹ. 

Tuyên bố trên đã buộc Anh phải tìm kiếm một cách tiếp cận khác là đàm phán các thỏa thuận 
nhỏ hơn nhằm dỡ bỏ các rào cản, giải quyết các bất đồng thương mại và hợp tác về cải cách 
thương mại toàn cầu. 

Chuyến thăm đầu tiên của bà Trevelyan kể từ khi trở thành Bộ trưởng Thương mại của Anh vào 
tháng Chín này sẽ triển khai chiến lược trên, trong đó có việc thúc đẩy giải quyết bất đồng kéo dài 
về thuế đánh vào nhôm và thép. 

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp các mức thuế tương ứng 25% và 10% lên thép và nhôm 
nhập khẩu từ EU vào năm 2018. Thuế này đã được dỡ bỏ vào tháng 10/2021 nhưng vẫn được 
thực thi đối với Anh do nước này đã ra khỏi EU. 

Các quan chức Mỹ và Anh tuần trước đã bác bỏ thông tin được đưa trên tờ Financial Times rằng 
các cuộc đàm phán nhằm giải quyết bất đồng về thuế đã bị mắc kẹt do những lo ngại về các quy 
định thương mại hậu Brexit liên quan đến Bắc Ireland. 

 

Ngành luyện kim đen Trung Quốc sửa soạn gì cho năm 2022? 

Ngày 3/12, chính quyền tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc đã dự tính kế hoạch cung cấp 
than trong dịp cận Tết Dương lịch và Lễ hội mùa Xuân. Theo đó, sản lượng than trung bình ngày 
dự kiến ở mức 3,3 triệu tấn. Sản lượng than hàng tháng của tỉnh Sơn Tây vẫn đạt trên 100 triệu 
tấn từ tháng 7 và dự kiến sẽ vượt 1,2 tỷ tấn trong năm 2021. 
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Kể từ tháng 9, giá than của Trung Quốc đã liên tục tăng, nhiều lần đạt mức cao kỷ lục. Là khu vực 
sản xuất than lớn, tỉnh Sơn Tây đã tích cực thực hiện các chính sách quốc gia liên quan để thúc 
đẩy thị trường than và đưa giá than giảm về mức hợp lý. Gần đây, giá than nhiệt 5.500 kcal ở    
tỉnh Sơn Tây đã hạ xuống dưới 900 NDT/tấn. 

Tỉnh Sơn Tây coi năng lực sản xuất than là một biện pháp quan trọng để thúc đẩy sản lượng và 
đảm bảo nguồn cung. Từ đầu năm tới nay, 104 mỏ than của tỉnh đã thực hiện nâng công suất. 
Trong đó, 35 mỏ than được phê duyệt với công suất thực tăng là 47 triệu tấn mỗi năm; 33 mỏ 
than khác đã được kiểm tra và đang trong thời gian điều chỉnh, dự kiến, công suất sẽ tăng thêm 
27,8 triệu tấn/năm sau khi được phê duyệt. Số mỏ than còn lại đang trong quá trình kiểm tra. 
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PHẦN V: 

Tập đoàn Hòa Phát (Mã: HPG): Tiêu thụ thép xây dựng đi xuống 

Trong tháng 11 vừa qua, Tập đoàn Hòa Phát tiêu thụ 765.000 tấn thép các loại, 
cao hơn cùng kỳ năm ngoái nhưng giảm 21% so với tháng 10. 

Thép xây dựng thành phẩm ghi nhận hơn 271.000 tấn, giảm 42% so với tháng liền trước và thấp 
hơn 21% so với tháng 11/2020. Tuy nhiên, sản lượng xuất khẩu đạt hơn 100.000 tấn, gấp 2,3 lần 
so với cùng kỳ. 

 

 

 

Sản lượng thép cuộn cán nóng (HRC) trong tháng vừa qua là 206.000 tấn. Bán hàng tôn mạ lập  
kỷ lục mới với hơn 62.000 tấn, trong đó xuất khẩu lên tới 55.000 tấn/tháng, chủ yếu nhờ nhu cầu 
của thị trường Mỹ và châu Âu tăng cao. 

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

Nguồn: Đức Quyền tổng hợp từ Hòa Phát, VSA). 
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Lũy kế 11 tháng, Tập đoàn Hòa Phát ghi nhận tổng sản lượng bán hàng thép các loại đạt 8 triệu 
tấn, tăng 33% so với cùng kỳ.  

Tiêu thụ thép xây dựng 11 tháng là 3,5 triệu tấn, tăng 15%. Trong đó riêng xuất khẩu thành phẩm 

đạt 914.000 tấn, tăng 90%. Hòa Phát dự kiến xuất khẩu thép xây dựng cả năm 2021 sẽ vượt          
1 triệu tấn, gấp đôi cùng kỳ và đóng góp gần 30% tổng bán hàng. 

Sản lượng thép cuộn cán nóng (HRC) 11 tháng đạt hơn 2,3 triệu tấn. Tính từ khi có sản phẩm HRC 
đầu tiên vào tháng 5/2020, Hòa Phát đã cán mốc 3 triệu tấn vào đầu tháng 12/2021. 

Trong 11 tháng, tôn Hòa Phát tiêu thụ 380.000 tấn, tăng 150% so với cùng kỳ và đã vượt mục tiêu 
330.000 tấn đề ra cho cả năm. Kết quả này chủ yếu là nhờ thị trường xuất khẩu sản phẩm tôn    

có nhiều khởi sắc, đóng góp 68% sản lượng bán hàng tôn mạ của Hòa Phát từ đầu năm đến       
hết 30/11. 

Ngày 25/11, Hòa Phát đã tổ chức lễ khởi công Dự án Nhà máy Sản xuất Container Hòa Phát tại 

KCN Phú Mỹ II mở rộng, Bà Rịa – Vũng Tàu. Kế hoạch ban đầu của tập đoàn là khởi công trong 
tháng 6 nhưng do COVID-19 bùng phát đợt 4 và địa phương áp dụng nhiều biện pháp giãn cách để 
chống dịch nên thực tế đã khởi công vào cuối tháng 11. 

Công suất của nhà máy là khoảng 500.000 TEU mỗi năm. Trong đó, giai đoạn 1 có công suất 
180.000 - 200.000 TEU/năm, dự kiến cho ra sản phẩm từ quý II/2022. 

Nguyên liệu cho sản xuất vỏ container là loại thép cuộn cán nóng mác SPA-H đặc chủng chống 
ăn mòn, kháng thời tiết. Chi phí sản xuất HRC để làm container đắt hơn khoảng 60 USD/tấn so với 
HRC thông thường và Khu liên hợp của Hòa Phát tại Dung Quất (Quảng Ngãi) là đơn vị duy nhất ở 
Việt Nam làm được loại thép này. Nhà máy container sẽ sử dụng khoảng 1 triệu tấn HRC mỗi 
năm, góp phần đảm bảo đầu ra cho Dung Quất. 

Ngày 30/11, Hòa Phát khởi công nhà máy sản xuất hàng gia dụng tại Khu công nghiệp Hòa Mạc, 
tỉnh Hà Nam. Theo kế hoạch, nhà máy sẽ hoàn thành xây dựng sau khoảng 5 tháng. 

Nhà máy có diện tích hơn 14 ha, các sản phẩm bao gồm máy làm mát không khí, máy lọc nước và 
máy lọc không khí. Công suất dự kiến khoảng 1 triệu sản phẩm/năm.  

 

Tập đoàn Hoa Sen (Mã: HSG): Dự báo biên lợi nhuận đi xuống 

Tháng 11 vừa qua, Hoa Sen bán ra gần 165.000 tấn tôn mạ cùng khoảng 25.500 tấn 
ống thép, giảm lần lượt 5,9% và 26,5% so với tháng liền trước. 
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Lũy kế 11 tháng, tập đoàn của Chủ tịch Lê Phước Vũ đã tiêu thụ gần 1,76 triệu tấn tôn mạ,    
chiếm 35,9% thị phần. Sản lượng ống thép đạt khoảng 394.400 tấn, tương ứng 15,8% thị phần. 

 

 

 

 

Sản lượng tiêu thụ năm 2022 có thể tăng trưởng nhẹ do nhu cầu nội địa hồi phục bù đắp xuất 
khẩu chậm lại. Chứng khoán SSI ước tính nhu cầu thép dẹt trong nước năm sau tăng khoảng 10% 
do nhu cầu dồn nén và hoạt động xây dựng hồi phục ở lĩnh vực bất động sản và khu công nghiệp. 

Tuy nhiên, sản lượng xuất khẩu có thể chậm lại do chuỗi cung cứng toàn cầu ổn định. Do đó, 
đóng góp từ kênh nội địa có thể tăng trong 2022. Chứng khoán SSI dự báo sản lượng tiêu thụ của 
Hoa Sen năm sau tăng 2% lên 2,3 triệu tấn, trong đó kênh nội địa ước tính tăng 11% lên 1,12 triệu 
tấn. Ngược lại, sản lượng xuất khẩu dự kiến giảm 6% còn 1,16 triệu tấn. 

Chứng khoán SSI cho rằng biên lợi nhuận năm 2022 của doanh nghiệp tôn mạ có thể giảm do giá 
HRC điều chỉnh.  

Mặc dù giá bán tại Mỹ vẫn ở mức cao, SSI cho rằng chênh lệch giữa thị trường Mỹ và các khu vực 
khác sẽ thu hẹp trong 2022 do chuỗi cung ứng toàn cầu ổn định trở lại, và chính sách bảo hộ của 
Mỹ đối với thép nhập khẩu từ một số quốc gia như Nhật Bản, khối EU, …  

Biểu đồ 12: Sản lượng tiêu thụ tôn mạ hàng tháng năm 2021 (Đơn vị: tấn.                                                            

Nguồn: Song Ngọc tổng hợp từ VSA). 
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Do đó, biên lợi nhuận từ kênh xuất khẩu có khả năng giảm từ mức cao trong 2021. Ngoài ra, các 
công ty thép có thể không được hưởng lợi đáng kể từ hàng tồn kho giá rẻ trong 2022 như với năm 
2021. SSI ước tính biên lợi nhuận gộp của Hoa Sen và Nam Kim sẽ điều chỉnh còn 15,5% và 11,3% 
trong năm 2022, từ 18,2% và 16% trong 2021. 

 

CTCP Thép Nam Kim (Mã: NKG): Cải thiện sản lượng ống thép 

Trong tháng vừa qua, Nam Kim bán ra gần 92.000 tấn tôn mạ và 10.000 tấn ống 
thép, lần lượt giảm 3% và tăng 40% so với tháng liền trước. Lũy kế 11 tháng, Nam 

Kim tiêu thụ 867.622 tấn tôn, đứng thứ 2 về thị phần sau Tập đoàn Hoa Sen, cùng với đó là xấp xỉ 
137.000 tấn ống thép, tương đương 5,47% thị phần. 

  

 

Chứng khoán SSI dự báo tổng sản lượng của Nam Kim năm 2022 sẽ tăng 4% so với năm nay, đạt 
1,13 triệu tấn. Sản lượng trong nước ước tính tăng 27% lên 460.000 tấn, trong khi xuất khẩu giảm 
8% còn 666.000 tấn.  

Biểu đồ 13:  Sản lượng tiêu thụ ống thép trong 14 tháng qua (Đơn vị: tấn.                                                            

Nguồn: Đức Quyền tổng hợp từ VSA). 
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Nam Kim dự kiến sẽ tăng 10%-15% công suất lên 1,25-1,3 triệu tấn vào nửa cuối 2022, với tổng 
vốn đầu tư là 4 triệu USD. Năm 2023, công ty dự kiến đầu tư thêm khoảng 50 triệu USD để tăng 
công suất thêm 300.000 tấn.  

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu NKG lập đỉnh 55.900 đồng vào phiên 21/10 rồi liên tục 
đi xuống, chạm đáy ngắn hạn 37.050 đồng hôm 10/12.  

Nam Kim đã lên kế hoạch phát hành 1 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cp. Ngày 8/12 
vừa qua, 8 lãnh đạo của Nam Kim đã đăng ký mua tổng cộng 387.000 cổ phiếu ESOP. 
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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  

World Steel 

MySteel 

SteelHome 

Trading Economics 

Fastmarkets 

Báo cáo “Thị trường thép tháng 11/2021” 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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