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TÓM TẮT THÁNG 5/2021 

 

 

Sản lượng thép thô thế giới (64 nước) ghi nhận 34 tháng tăng trưởng liên tiếp và được dự báo 

tiếp tục tăng trong các tháng tiếp theo. 

Giá thép thế giới tăng lên mức cao kỷ lục vào đầu tháng 5 nhưng sau đó quay đầu giảm và 

hiện đang trên đà hồi phục. 

Dự báo áp lực tăng giá thép trong tháng 6 giảm bớt bởi lượng tồn trữ tăng trong khi nhu cầu 
từ lĩnh vực xây dựng chậm lại trong mùa mưa. 

Trong tháng 5, nhu cầu thép trong nước tiếp tục tăng tích cực và dự báo tháng 6 nhu cầu vẫn 

tốt song sẽ có xu hướng chậm dần, có sự cạnh tranh rất lớn từ các nhà sản xuất thép xây 
dựng hàng đầu Việt Nam.  

Theo dự báo của Bộ Công thương, trong năm 2021, Việt Nam sẽ tiếp tục phải nhập khẩu 

nhiều loại nguyên liệu để sản xuất thép như quặng sắt cho các lò cao khoảng hơn 18 triệu 
tấn, thép phế liệu khoảng 6-6,5 triệu tấn cho các lò điện, than mỡ luyện cốc khoảng 6,5 triệu 

tấn và điện cực graphite khoảng 10.000 tấn… 
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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 

169,5 triệu tấn vào tháng 4/2021, tăng 23,3% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng 2021, 
sản xuất thép thô đạt 662,8 triệu tấn, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2020. 

 

 

Trung Quốc, nước sản xuất thép lớn nhất thế giới, ghi nhận tăng trưởng mạnh về sản lượng trong 
tháng 4, đạt 97,9 triệu tấn, tăng 13,4% so với tháng 3/2020. Các nước có sản lượng thép thô lớn khác 

phải kể đến như Ấn Độ, Nhật Bản, Mỹ, Nga, Hàn Quốc,… 

 

 

Biểu đồ 1: Sản lượng thép thô thế giới đến tháng 4/2021 (Nguồn: World Steel. Đơn vị: triệu tấn). 
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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 

hơn 2,7 triệu tấn trong tháng 4, giảm 13,2% so với tháng liền trước nhưng lại giảm 3,6% so 
với cùng kỳ năm trước. 

Luỹ kế 4 tháng đầu năm Nhật Bản đã xuất khẩu hơn 11,1 triệu tấn thép, giảm 3,6% so với cùng kỳ 
năm trước. 

Thái Lan hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Nhật trong tháng 4 với lượng xuất khẩu đạt 

508.347 tấn, giảm 3,6% so với tháng trước và tăng 41 % so với cùng kỳ. Tiếp đó là Trung Quốc với 
478.568 tấn; Hàn Quốc với 357.699 tấn,… 

 

Bảng 1: 10 quốc gia có sản lượng thép thô lớn nhất thế giới. (Nguồn: Worldsteel. Đơn vị: triệu tấn). 



 

6 
 

THỊ TRƯỜNG THÉP TRUNG QUỐC THÁNG 5/2021 

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 4 đạt 1.279,1 triệu USD, tăng 2,4% so với tháng 

trước và 37% so với cùng kỳ năm trước. 

 

 

 

 

b.  Tình hình nhập khẩu 

Nhật Bản: Theo JIFS, Nhật Bản đã nhập khẩu 715.715 tấn thép trong tháng 4/2021, tăng 
4,9% so với tháng trước và tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước. Hàn Quốc tiếp tục là nước 

xuất khẩu nhiều sắt thép nhất sang Nhật với 294.495 tấn trong tháng 4. 

 

Mỹ: Giá trị nhập khẩu sắt thép của Mỹ giảm trong trong tháng 4 với kim ngạch đạt gần 

1.658,8 triệu USD, giảm 4,52% so tháng trước. 

Biểu đồ 2: Giá trị xuất khẩu sắt thép hàng tháng của Mỹ (Nguồn: Trading Economics. Đơn vị: triệu USD). 
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3. Diễn biến giá 
 

Giá thép thế giới đã tăng mạnh từ quý 4/2020, lên mức cao nhất kể từ giữa năm 2008. Gần đây, giá 

thép bình quân toàn cầu đã lên mức 883 USD/tấn, so với mức chỉ 582 USD/tấn trong năm ngoái. 

Giá thép thế giới tăng lên mức cao kỷ lục vào đầu tháng 5 nhưng sau đó quay đầu giảm và hiện đang 

trên đà hồi phục. 

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

Biểu đồ 4: Giá thép tháng 5 (Nguồn:Tradingecomics.com. Đơn vị: CNY/tấn). 
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Theo thông tin từ Reuters, giá thép và quặng sắt trên thị trường Trung Quốc đã tăng lên mức cao kỷ 
lục mọi thời đại vào ngày 12/5/2021, được kích thích bởi kinh tế thế giới hồi phục mạnh mẽ sau đại 

dịch, nhất là kinh tế Trung Quốc; nguồn cung trên toàn cầu sụt giảm (trong trường hợp quặng sắt) và 
hoạt động mua đầu cơ tích trữ (trên thị trường Trung Quốc). Tuy nhiên, sau thời điểm đó giá đã quay 

đầu giảm. 

Tuy nhiên, những ngày gần đây, giá thép ở Trung Quốc rục rịch tăng trở lại, kéo giá quặng sắt tăng 
theo. Nhiều chuyên gia phân tích cho rằng Trung Quốc khó kiểm soát được cơn sốt vật tư, vì nhu cầu 

tiêu thụ không chỉ tăng ở Trung Quốc mà còn trên toàn cầu khi nền kinh tế thế giới hồi phục từ đại 
dịch COVID-19. Trong đó, nhu cầu các nguyên vật liệu thô ở Mỹ đang tăng mạnh do những gói kích 

cầu khổng lồ. 

Giá thép tăng cao đã trở thành một hiện tượng toàn cầu, không riêng gì ở Trung Quốc. Theo trang tin 

Argus, các nhà máy thép ở Mỹ đã đẩy giá cuộn cán nóng tiến sâu hơn vào vùng trên 1.600 USD/tấn 
(ST ~ hơn 907 kg), do nhu cầu tiếp tục ở mức cao. 

Ở khu vực Midwest, giá thép cuộn cán nóng tăng 35 USD/tấn ST trong 1 tuần qua, đạt mức 1.645 

USD/tấn ST. Ở vùng phía Nam, giá thép cùng loại tăng 37,5 USD/tấn ST trong tuần qua, đạt 1.637,5 
USD/tấn ST. 

Giá thép cuộn cán nguội tại Mỹ cũng tăng 27 USD/tấn ST, lên 1.822 USD/tấn. Giá thép mạ kẽm 
nhúng nóng tăng 43,5 USD/tấn ST, lên 1.831 USD/tấn ST. 

Tại Hàn Quốc, các hãng thép lớn đã tăng giá thép bán cho các hãng sản xuất ô tô lần đầu tiên trong 

4 năm do giá nguyên vật liệu đầu vào tăng. 

Hãng thép lớn nhất Hàn Quốc Posco hôm thứ Hai tuần này đạt thoả thuận với hai hãng xe Hyundai 
và Kia về nâng giá thép thêm 50.000 won (45 USD)/tấn. Posco nhấn mạnh rằng giá quặng sắt – 

nguyên liệu chính để sản xuất thép – đã tăng gần gấp đôi lên 190 USD/tấn vào cuối tháng 5, từ mức 

97 USD/tấn cách đây 1 năm. 

 

4. Dự báo 

Các nhà phân tích của GF Futures nhận định: "Nhu cầu thép thanh từ các lĩnh vực bất động sản và 
cơ sở hạ tầng ở Trung Quốc đã giảm từ tháng 5 so với tháng 4 bởi chuẩn bị bước vào mùa thấp điểm 

- mùa mưa". Trong khi đó, triển vọng tiêu thụ thép cuộn cán nóng của Trung Quốc phụ thuộc vào thị 
trường quốc tế. Do đó, thị trường thép Trung Quốc tháng 6 dự báo sẽ bớt nóng. 

Dự báo áp lực tăng giá thép trong tháng 6 giảm bớt bởi lượng tồn trữ tăng trong khi nhu cầu từ lĩnh 

vực xây dựng chậm lại trong mùa mưa. 
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Platts Analytics dự kiến sản xuất thép thô của Trung Quốc trong tháng 6 sẽ trung bình 3,29 triệu 
tấn/ngày, dẫn tới tổng sản lượng trong tháng 6 sẽ đạt 100 triệu tấn (sản lượng trong tháng 4 đạt kỷ 

lục 98,7 triệu tấn, và tính từ đầu năm đến nay thì sản lượng tăng 16%, the số liệu của Tổng cục 
Thống kê). 

Về phía nguyên liệu, dự báo giá quặng sắt ở Trung Quốc trong tháng 6 sẽ dao động từ 186 USD/tấn 

đến 233 USD/tấn, CFR Trung Quốc. 

Về thị trường Châu Âu, ông Chris Wooffindin của Tata Steel Europe cho biết nguồn cung thép ở khu 
vực này có thể sẽ tiếp tục thiếu hụt cho đến năm sau. Tình trạng mất cân đối giữa cung và cầu là 

vấn đề nghiêm trọng nhất của ngành thép Châu Âu năm 2021, và có khả năng sẽ kéo dài đến cuối 

năm nay. 

Mặc dù tình trạng nguồn cung thắt chặt ở Châu Âu dự báo sẽ đến lúc giảm bớt, song điều đó chưa 
xảy ra vào lúc này. Sự không chắc chắn về nguồn cung ở Châu Âu chủ yếu liên quan đến tài chính 

của Liberty Steel cũng như các vấn đề chính trị của Acciairie d'Italia.  

Nếu hai công ty này không giải quyết được những vấn đề của mình thì nguồn cung thép Châu Âu sẽ 
còn sụt giảm hơn nữa. Đó là chưa kể tới việc một số nhà máy thép khác ở Châu Âu có thể sẽ gặp 

những sự cố như mất điện… 

Trong số các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến mặt bằng giá trong tương lai, ngoài sự mất cân bằng 

cung - cầu trên thị trường, là áp lực lạm phát khi tất cả giá cả đều tăng, không chỉ đối với thép. 

Tại Ấn Độ, các chuyên gia nước này nhận định giá sẽ không tăng mạnh trong thời gian dài. Dự báo 
xu hướng giá tăng sẽ chậm lại dù vẫn còn nhiều biến động trong tương lai gần và trung hạn. 

Còn theo dự báo của Công ty phân tích thị trường Fitch Solutions, giá thép toàn cầu trong nửa đầu 
năm nay lên bình quân 800 USD/tấn, từ mức 660 USD/tấn trước đó. Động thái này diễn ra trong bối 

cảnh sự thiếu hụt nguồn cung so với nhu cầu tiếp tục đẩy giá thép lên cao hơn. 

 “Chúng tôi cho rằng đợt tăng giá thép này sẽ đi vào ổn định khi bước sang nửa sau của năm nay. 
Nhưng chúng tôi không cho rằng giá thép sẽ giảm mạnh vào cuối năm. Đó là bởi nhu cầu vẫn mạnh 

mẽ, trong khi mức sản lượng lại đi ngang”, báo cáo của Fitch có đoạn viết. 

Tuy nhiên, Fitch cho rằng sự lưỡng lự của những đối tượng ở hạ nguồn, các công ty xây dựng, nhà 

sản xuất hàng điện tử và thiết bị, trước mức giá thép cao như vậy sẽ gia tăng trong những tháng tới. 
Bên cạnh đó, lượng thép tiêu thụ trong ngành xây dựng của Trung Quốc cũng thường đạt đỉnh trong 

những tháng mùa hè hàng năm rồi suy yếu sau đó. 

Ngoài nhu cầu cao của Mỹ và Trung Quốc hiện nay, Fitch cũng dự báo nhu cầu thép của châu Âu sẽ 
hồi phục sau đợt sụt giảm vào năm 2020 vì đại dịch. 

Thép châu Âu chủ yếu được sản xuất trong lò hồ quang điện bằng nguyên liệu đầu vào là thép phế 
liệu. Trong khi đó, thép Trung Quốc chủ yếu được sản xuất trong lò cao chạy bằng than cốc và dùng 
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quặng sắt làm nguyên liệu đầu vào. Sự khác biệt này khiến Fitch cho rằng sẽ có nhiều đối tượng ở hạ 
nguồn, nhất là các hãng sản xuất ô tô lớn và các nhà sản xuất thiết bị điện tử, sẽ ưa chuộng thép 

châu Âu trong thời gian tới để giảm phát thải carbon. 

“Chúng tôi cũng dự báo mức độ nội địa hoá của các chuỗi cung ứng ngành thép sẽ gia tăng trong 
những năm tới, dẫn tới các ngành công nghiệp hạ nguồn sẽ sử dụng nhiều thép châu Âu hơn thép từ 

Trung Quốc”, Fitch nhận định. 

Theo báo cáo của Fitch, trong dài hạn giá thép toàn cầu sẽ giảm từ mức hiện tại. Nhu cầu sẽ bước 
vào giai đoạn bình ổn sau khi phục hồi mạnh trong năm 2021. Cùng với đó, sản lượng thép có thể 

vẫn ở mức cao, dẫn tới giá giảm nhiều trong năm 2022. 

“Chúng tôi dự báo giá thép toàn cầu bình quân 600 USD/tấn trong năm 2022 và 535 USD/tấn trong 

thời gian 2023 - 2025. Tăng trưởng nhu cầu thép sẽ chậm lại ở Trung Quốc và chủ nghĩa bảo hộ thị 
trường thép gia tăng trên toàn cầu sẽ thúc đẩy sản xuất thép ở những nước bị ảnh hưởng. Sự kết hợp 

của hai yếu tố này sẽ giúp thị trường thép nới lỏng và kéo giá giảm trong trung hạn”, báo cáo       
nhận định. 
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PHẦN II: 

1. Sản lượng 

Theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, sản lượng thép thô, gang và thép thành phẩm của     

Trung Quốc trong tháng 5 đạt tổng cộng 99,45 triệu tấn, hơn 78,15 triệu tấn và 124,69 triệu tấn.    
Đây là các con số ghi nhận mức sản xuất kỷ lục của ngành công nghiệp thép nước này, tương ứng 

với các mức tăng 6,6%, giảm nhẹ 0,2% và tăng 7,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế lượng thép thô, 

gang và thép thành phẩm của Trung Quốc từ tháng 1 đến tháng 5 đạt tổng cộng 473,10 triệu tấn, 
hơn 379,90 triệu tấn và 576,57 triệu tấn, lần lượt tăng 13,9%, 5,4% và 16,8% so với cùng kỳ              

năm ngoái. 

 

 

Tính theo mức trung bình hàng ngày, sản lượng thép thô, gang và thép thành phẩm đạt lần lượt 3,20 
triệu tấn, 2,52 triệu tấn và 4,02 triệu tấn, giảm tương ứng 1,6%, 0,4% và 0,5% so với tháng trước. 

Trong tháng 5, tỷ lệ hoạt động của các nhà máy thép tư nhân sử dụng lò điện hồ quang đã trở lại 
mức bình thường và không có nhiều khả năng tăng thêm. Nếu không có chính sách hạn chế sản xuất 

Biểu đồ 5: Diễn biến sản lượng thép thô Trung Quốc một năm qua (Đơn vị: triệu tấn). 
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mạnh từ Chính phủ, tỷ lệ hoạt động của các nhà máy thép sử dụng lò cao sẽ tiếp tục duy trì ổn định. 
Dự kiến, sản lượng thép xây dựng vẫn ở mức cao trong tháng 6 tuy nhiên nhu cầu thép xây dựng 

trong tháng 6 có thể bắt đầu giảm khi một số khu vực ở Trung Quốc bước vào mùa mưa và nắng 
nóng đỉnh điểm. 

Việc xây dựng cơ sở hạ tầng và các dự án lớn ở các khu vực khác nhau bắt đầu ráo riết hơn từ đầu 

tháng 5, nhưng do giá liên tục giảm mạnh bởi chính sách kiểm soát của Chính phủ nên người tiêu 
dùng cuối cùng tỏ ra thận trọng với thị trường. Lượng giao dịch thép xây dựng bình quân hàng ngày 

của các nhà phân phối lớn tại các thị trường lớn ghi nhận 99.800 tấn, tăng 13,46% so với cùng kỳ 
năm ngoái (87.900 tấn). 

Vào cuối tháng 5, tỷ lệ vận hành thép cây và thép cuộn tại các nhà máy thép lớn trong nước lần lượt 
là 90,52% và 91,1%, cao hơn 1,53 điểm % và thấp hơn 0,43 điểm % so với cuối tháng 4 và tỷ lệ hoạt 

động công suất lần lượt là 90,16% và 91,63%, cao hơn 1,32 điểm % và thấp hơn 0,45 điểm % so với 
cuối tháng 4. Dự kiến, tỷ lệ hoạt động của các nhà máy thép lớn (lò cao) và các nhà máy thép tư 

nhân nhỏ (lò điện hồ quang) ở Trung Quốc sẽ giảm trong tháng 6. Đồng thời, nguồn cung thép xây 
dựng sẽ giảm nhẹ. 

Tháng 4 năm nay, nguồn cung cấp tài nguyên thép thanh và thép cuộn của Trung Quốc lần lượt là 

23,29 triệu tấn và 13,56 triệu tấn, tăng so với cùng kỳ khoảng 2,51 triệu tấn và 752.000 tấn. Trong     
4 tháng đầu năm, sản lượng thép thanh và thép cuộn của Trung Quốc lần lượt là 87,02 triệu tấn và 

53,477 triệu tấn, tăng lần lượt 16,9% và 14,1% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Cũng trong thời gian này, đầu tư vào tài sản cố định của Trung Quốc là 14.380,4 tỷ NDT, tăng 19,9% 

so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, đầu tư vào phát triển bất động sản là 4.024 tỷ NDT, tăng 21,6% 
so với cùng kỳ; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tăng 18,4% so với cùng kỳ và đầu tư vào lĩnh vực      

chế tạo tăng trưởng 23,8%. 

 

2. Tồn kho, xuất nhập khẩu 

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, Trung Quốc đã xuất khẩu 5,27 triệu tấn thép trong tháng 5, 

tăng 870.000 tấn (tương đương 19,8%) so với cùng kỳ năm ngoái. Nhập khẩu thép trong tháng 5 đạt 

1,20 triệu tấn, giảm 74,000 tấn (tương đương 5,8%) so với cùng kỳ. Trong 5 tháng qua, xuất khẩu thép 

của Trung Quốc đạt 30,92 triệu tấn, tăng 5,92 triệu tấn (tương đương 23,7%) so với cùng kỳ. Nhập khẩu 

thép đạt 6,09 triệu tấn, tăng 633.000 tấn (tương đương 11,6%) so với cùng kỳ năm ngoái.   

 

 



 

13 
 

THỊ TRƯỜNG THÉP TRUNG QUỐC THÁNG 5/2021 

 
 

Trung bình mỗi tuần trong tháng 5, lượng quặng sắt từ Australia và Brazil cập cảng Trung Quốc đạt 
lần lượt 17,47 triệu tấn và 5,71 triệu tấn, tăng tương ứng 5,7% và 11,5% so với cùng kỳ năm ngoái.  

Tính đến ngày 17/06, tồn kho quặng sắt tại 46 cảng chính của Trung Quốc đạt 124,6 triệu tấn, giảm 

1,65 triệu tấn so với ngày 10/06, theo số liệu của SteelHome. 

 
 

 
Trong số các kho dự trữ, có khoản 61,1 triệu tấn thuộc sở hữu của thương nhân. Các kho dự trữ chứa 

16,5 triệu tấn quặng thô, 3,5 triệu tấn dạng viên và 7,9 triệu tấn quặng tinh luyện. Khối lượng giao 

Biểu đồ 6: Diễn biến xuất nhập khẩu thép Trung Quốc (Nguồn: SteelHome. Đơn vị: triệu tấn) 

 

Biểu đồ 7: Diễn biến tồn kho quặng sắt Trung Quốc trong năm 2021 (Nguồn: SteelHome. Đơn vị: triệu tấn). 
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hàng ngày đạt 3 triệu tấn, giảm 100.000 tấn so với tuần trước. Bên cạnh đó, lượng quặng sắt hàng 
ngày đến 5 bến cảng lớn nhất miền Bắc đạt 1.22 triệu tấn trong tuần này, tăng 100,000 tấn so với 

tuần trước. 

Đối với các sản phẩm thép, tồn kho tại 33 thành phố và cảng đạt khoảng 15,11 triệu tấn, tăng 
337.800 tấn so với khảo sát ngày 10/06. Trong đó, nhiều nhất là tồn kho thép thanh vằn với khối 

lượng hơn 6,8 triệu tấn. 

 
3. Diễn biến giá 

Giá thép của giảm một cách phi lý từ giữa tháng 5 trước các chính sách kiểm soát chặt chẽ giá 
hàng hóa của Trung Quốc, sau đó hồi phục trở lại từ đầu tháng 6.  

Tồn kho thép tại các nhà máy và thị trường đều tăng nhẹ khi khối lượng giao dịch thép cây và thép 

cuộn cán nóng giảm xuống. Tỷ lệ vận hành lò cao và lò điện tăng nhẹ trở lại. Chỉ số giá thép       
Trung Quốc SteelHome (SHCNSI) đóng cửa ở mức 133,97 điểm (5.795 nhân dân tệ) vào ngày 11/6, 

giảm 1,06 điểm so với tuần trước. 

 

 

 

Về thị trường nội địa, nhu cầu từ các công trường xây dựng sẽ bị hạn chế do nắng nóng ở miền Bắc 

và thời tiết mưa ở miền Nam. Tuy nhiên, tốc độ vận hành của các lò cao và lò điện hồ quang tiếp tục 
duy trì ở mức cao, giúp cung ứng đủ nguồn cung trên thị trường. Bên cạnh đó, nguồn cung tiền trên 

thị trường bị thắt chặt, đặc biệt là việc chính phủ Trung Quốc cắt giảm lượng trái phiếu bổ sung mới 
sẽ ảnh hưởng đến đầu tư vào cơ sở hạ tầng cơ bản. 

Biểu đồ 8: Diễn biến giá thép Trung Quốc trong một năm qua (Nguồn: SteelHome. Đơn vị: NDT/tấn). 
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Trong tháng 5, giá thép xây dựng trong nước tăng mạnh sau đó đảo chiều giảm sâu. Đến cuối tháng 
5, giá thép cây ở các khu vực lớn thấp hơn 150 - 360 nhân dân tệ/tấn so với hồi cuối tháng 4, trong 

khi giá thép cuộn giảm ít hơn thép cây, thậm chí giá thép cuộn ở một số thị trường khác còn tăng lên. 
Trước ngày 12/5, giá thép xây dựng đã tăng vọt. Sau đó, giá thép xây dựng giảm sâu khi Ủy ban 

Thường vụ NPC Trung Quốc hai lần gọi điện phản hồi về việc giá hàng hóa tăng mạnh.  

Theo nhận định của người viết, sản lượng thép xây dựng trong tháng 6 dự báo vẫn ở mức cao.       
Tuy nhiên, với việc mùa mưa ở các khu vực phía Nam đang dần đến gần, nhu cầu dự kiến sẽ chậm 

lại và hàng tồn kho dự kiến sẽ tăng lên. Dự kiến, giá thép xây dựng sẽ có nhiều biến động trong tháng 
6, với mức giảm tổng thể khoảng 200 nhân dân tệ/tấn.  

Giá trung bình của thép cây HRB400e 20mm, thép cuộn 8mm HRB400e và thép cuộn 8mm HPB300 
tại 28 thị trường nội địa chính là 5.006 NDT/tấn, 5.356 NDT/tấn và 5.341 NDT/tấn, lần lượt thấp hơn 

193 NDT/tấn, 135 NDT/tấn và 108 NDT/tấn so với cuối tháng trước. Giá HRB trung bình của Q235 là 
5.449 NDT/tấn, giảm 298 NDT/tấn so với cuối tháng trước. Tính đến cuối tháng 5, chênh lệch giá 

thép thanh vằn và thép cuộn cán nóng (HRC - rebar) là 443 NDT/tấn, thấp hơn 105 NDT so với cuối 
tháng trước. 
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PHẦN III: 

Trong tháng 5, nhu cầu thép trong nước tiếp tục tăng tích cực và dự báo tháng 6 nhu cầu vẫn tốt 
song sẽ có xu hướng chậm dần, có sự cạnh tranh rất lớn từ các nhà sản xuất thép xây dựng hàng 

đầu Việt Nam.  

 

1. Sản lượng và tiêu thụ thép Việt Nam 

Theo số liệu từ Hiệp hội thép Việt Nam (VSA), sản xuất và bán hàng các sản phẩm thép trong nước 5 
tháng đầu năm 2021 tăng so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, sản xuất thép các loại đạt hơn 13,4 triệu 

tấn, tăng 38,7% so với cùng kỳ năm 2020; bán hàng thép các loại đạt hơn 11,9 triệu tấn, tăng 38,2% 
so với cùng kỳ năm trước; trong đó xuất khẩu thép các loại đạt hơn 2,8 triệu tấn, tăng 80% so với 

cùng kỳ năm 2020. 

Riêng trong tháng 5, sản xuất thép các loại đạt 2.919.269 tấn, tăng 3,53% so với tháng trước và tăng 

40% so với cùng kỳ 2020. Bán hàng thép các loại đạt 2.475.826 tấn, giảm 8,42% so với tháng 4/2021, 
nhưng tăng 30,8% so với cùng kỳ 2020; Trong đó, xuất khẩu thép các loại đạt 630.551 tấn, tăng 

18,04% so với tháng trước và gấp 3,4 lần so với cùng kỳ tháng 4/2020. 

 

 
Bảng 2: Tình hình sản xuất và tiêu thụ thép thành phẩm tháng 5/2021 (Nguồn: VSA). 
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Sản xuất thép thô đạt 1.784.437 tấn, giảm 0,9% so với tháng trước, nhưng tăng 36,6% so với cùng kỳ. 
Tiêu thụ thép thô đạt 1.843.956 tấn, giảm 7% so với tháng trước nhưng tăng 36,6% so với cùng kỳ 

2020. Trong đó, xuất khẩu thép thô là 166.153 tấn, tăng 20,5% so với cùng kỳ 2020. 

Sản lượng sản xuất và bán hàng thép xây dựng tháng 5/2021 tiếp tục duy trì ở mức sản lượng cao 
trong vòng 5 năm trở lại đây đạt 1.073.011 tấn, tăng nhẹ 4,84% so với tháng 4/2021 nhưng và tăng 

18,4% so với cùng kỳ 2020. Bán hàng đạt 954.318 tấn, giảm 19,07% so với tháng trước nhưng tăng 
5,8% so với cùng kỳ năm 2020. 

Luỹ kế 5 tháng đầu năm, sản xuất thép xây dựng đạt 4.778.532 tấn, tăng 12,9% so với cùng kỳ 2020. 

Tồn kho thời điểm 31/5/2021 là 706.775tấn. Đây là mức tồn kho tương đối thấp so mức tồn kho 
trung bình trong những năm gần đây, để gối đầu tiêu thụ các tháng tiếp theo 

Sản xuất thép cuộn cán nóng tháng 5 đạt 602.132 tấn, tăng 3,53% so với tháng 4/2021 và tăng hơn  

2 lần so với cùng kỳ năm 2020; Bán hàng đạt 616.012 tấn, giảm 1,85% so với tháng trước và tăng 
2,21 lần so với cùng kỳ 2020.  

Luỹ kế 5 tháng đầu năm, sản xuất thép cuộn cán nóng đạt 2.893.230 tấn, tăng hơn 2 lần so với   
cùng kỳ. 

 

2. Giá thép trong nước 

Trong tháng 5/2021, giá các loại nguyên vật liệu sản xuất thép tiếp tục xu hướng tăng. Giá bán thép 

xây dựng trong nước ở mức bình quân khoảng 17.000- 17.500 đồng/kg tùy thuộc từng chủng loại 
sản phẩm và từng doanh nghiệp cụ thể.  

Theo VSA, dự báo tháng 6 nhu cầu vẫn tốt song sẽ có xu hướng chậm dần, có sự cạnh tranh rất lớn 

từ các nhà sản xuất thép xây dựng hàng đầu Việt Nam. Giá bán thép xây dựng trong nước đã điều 
chỉnh giảm hồi đầu tháng 6/2021. 

 

3. Diễn biến giá nguyên liệu 

Giá quặng sắt (loại 62%Fe) 7/6/2021 giao dịch ở mức 202,6- 203,1 USD/Tấn CFR cảng Thiên Tân, 
Trung Quốc, giảm nhẹ 8-9 USD/Tấn so với thời điểm 7/5/2021.  

Giá than mỡ luyện cốc xuất khẩu tại cảng Australia (giá FOB) ngày ngày 7/6/2021 (Premium Hard 

coking coal) khoảng 167 USD/tấn, tăng mạnh 58 USD so với đầu tháng 5/2021, trong khi đó giá cốc 
tại thị trường nội địa Trung Quốc tăng cao 
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Thép phế liệu: Giá thép phế HMS ½ 80:20 nhập khẩu cảng Đông Á ở mức 508 USD/tấn CFR Đông Á 
ngày 2/6/2021. Mức giá này tăng 38 USD/tấn so với hồi đầu tháng 452021. Giá thép phế chào bán 

tại các thị trường Mỹ, Châu Âu và Đông Nam Á có xu hướng tăng nhẹ. 

Điện cực graphite loại 600mm UHP công suất cực cao hiện được đánh giá ở mức 4.100 USD/tấn và 
của loại 450mm HP được đánh giá ở mức 3.200 USD /tấn. 

 

4. Tình hình xuất nhập khẩu, tồn kho 

a. Nhập khẩu 

Theo số liệu của VSA, nhập khẩu thép về Việt Nam trong tháng 4/2021, đạt 1,34 triệu tấn với kim 
ngạch 1,08 tỷ USD, giảm 5,81% về lượng nhưng tăng nhẹ 0,58% về trị giá so với tháng trước; so với 

cùng kỳ năm trước tăng lần lượt là 17,7% về lượng và 52,15% về giá trị. 

4 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu thép về Việt Nam là 5,02 triệu tấn với trị giá trên 3,73 tỷ USD, tăng 
lần lượt 12,84% về lượng và 37,32% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. 

Trong 4 tháng năm 2021, lượng thép nhập khẩu từ Trung Quốc là hơn 2,62 triệu tấn, với trị giá nhập 

khẩu hơn 1,82 tỷ USD, chiếm 52,33% tổng lượng thép nhập khẩu và 49,01% tổng kim ngạch nhập 

khẩu cả nước. 

Các quốc gia tiếp theo cung cấp thép cho Việt Nam là Nhật Bản (13,32%), Hàn Quốc (13,06%), Đài 
Loan (8,24%), ... 

 

 
Biểu đồ 9: 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 4/2021, xuất khẩu thép của Việt Nam đạt hơn 1,02 triệu tấn, giảm 17,04% so với tháng trước, 

nhưng tăng 75,22% so với cùng kỳ năm 2020 về sản lượng xuất khẩu. Trị giá xuất khẩu đạt hơn 769 
triệu USD giảm 14,39% so với tháng 3/2021 nhưng tăng 142% so với cùng kỳ năm 2020. 

Trong 4 tháng đầu năm 2021, Việt Nam xuất khẩu thép đạt 3,9 triệu tấn, với trị giá đạt 2,79 tỷ USD 

đến hơn 30 quốc gia và khu vực trên thế giới, trong đó các thị trường xuất khẩu chính là ASEAN, EU, 
Hoa Kỳ, Trung Quốc… 

Xuất khẩu thép sang ASEAN, thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam đạt 1,49 triệu tấn, tương 
đương với trị giá 1,04 triệu USD, tăng nhẹ 4,19% về lượng xuất khẩu và tăng 35,05% về trị giá so với 

cùng kỳ năm 2020. 

Trung Quốc đạt 893,45 ngàn tấn tương đương với trị giá 488,9 triệu USD, tăng 86,4% về lượng và 
tăng 149,6% về trị giá so với cùng kỳ 2020, chiếm 17,51% tỷ trọng xuất khẩu thép 4 tháng năm 2021 

của Việt Nam. 

 

5. Dự báo 

Theo Bộ Công Thương, trong năm 2021, Việt Nam sẽ tié̂p tục phải nhập khẩu nhie ̂̀u loại nguyên liệu 
đẻ̂ sản xuất thép như quặng sắt cho các lò cao khoảng hơn 18 triệu tấn, thép phế liệu khoảng 6-6,5 

triệu tấn cho các lò điện, than mỡ luyện cốc khoảng 6,5 triệu tấn và điện cực graphite khoảng  

Biểu đồ 10: Diễn biến lượng và giá thép xuất khẩu của Việt Nam năm 2021 (Nguồn: VITIC). 
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10.000 tấn… Với dự báo giá quặng sắt, thép phế liệu, quặng nguyên liệu thô và than mỡ luyện cốc… 
vẫn duy trì ở mức cao sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp sản xuất thép và thị trường thép 

trong nước. Cán cân thương mại đối với sản phẩm thép sẽ tiếp tục bị thâm hụt trong năm 2021 
(trong năm 2020 thâm hụt hơn 6,4 tỷ USD). 
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PHẦN IV: 

1. Chính sách của Việt Nam 

Bộ Công Thương khẳng định không đề xuất thành lập Quỹ Bình ổn giá thép 

Tại phiên họp báo do Văn phòng Chính phủ tổ chức tối 3/6, đại diện Bộ Công Thương khẳng định đề 

xuất lập quỹ bình ổn giá thép không phải là ý kiến chính thức của cơ quan này. 

Cụ thể, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết ngay từ đầu 2021, giá thép kể cả nguyên liệu lẫn thành 
phẩm tăng rất cao. Bộ đã báo cáo Thủ tướng tình hình về cung-cầu và biến động của giá thép năm 

2020 và dự báo năm 2021. 

Tuy nhiên, hiện nay giá thép đang tăng rất cao và ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp. Ngày 

8/5, Phó Thủ tướng Chính phủ đã có yêu cầu các bộ, ngành và Bộ Công Thương báo cáo về tình hình 
giá thép và đề xuất giải pháp. 

“Bộ Công Thương đã có cuộc họp khẩn cấp với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thép hàng 

đầu Việt Nam như Tổng Công ty Thép Việt Nam, Hòa Phát, Hiệp hội Thép Việt Nam… về vấn đề này 
và đã có báo cáo lên Chính phủ. Thông tin về việc Bộ Công Thương đề xuất thành lập Quỹ bình ổn 

giá thép không phải ý kiến chính thức của Bộ Công Thương,” ông Hải nói. 

Để tháo gỡ khó khăn cho lĩnh vực này, theo ông Hải, Bộ Công Thương đã chỉ đạo các đơn vị, cơ quan 

thuộc bộ nghiên cứu, rà soát và thực hiện việc xây dựng các hàng rào kỹ thuật và tiêu chuẩn chất 
lượng, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh và đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng; chủ động tiến 

hành triển khai các giải pháp phòng vệ thương mại đối với sản phẩm thép phù hợp với các quy định 
thương mại và luật pháp quốc tế. 

Ông Hải nhấn mạnh Bộ Công Thương sẽ tiếp tục theo dõi và xem xét, xử lý kịp thời việc chống bán 

phá giá một số sản phẩm thép nhập khẩu vào thị trường Việt Nam cũng như đối phó với các vụ kiện 

chống bán phá giá của các nước đối với mặt hàng thép xuất khẩu của Việt Nam. Đồng thời, tăng 
cường công tác quản lý thị trường để ngăn chặn, xử lý kịp thời hiện tượng đầu cơ tăng giá thép, thao 

túng giá thép trên thị trường, gian lận thương mại… 

“Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị chức năng thuộc bộ kiến nghị ban hành các chính sách kiểm 
soát xuất khẩu đối với các loại thép trong nước đang có nhu cầu và tháo gỡ khó khăn cho các dự án 

đầu tư sản xuất thép sớm đưa vào hoạt động,” ông Đỗ Thắng Hải cho biết thêm. 
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Khuyến nghị các doanh nghiệp thành viên về thị trường và diễn biến giá thép trong nước năm 2021 

Trước diễn biến về tình hình giá thép trong nước gây ra tâm lí lo lắng trong dư luận xã hội, Hiệp hội 
Thép Việt Nam (VSA) đã có công văn số 27/2021/HHTVN gửi các doanh nghiệp thành viên khuyến 

nghị một số vấn đề như sau: 

– Tiếp tục phát huy công suất, đẩy mạnh sản xuất các sản phẩm thép, tổ chức hệ thống phân phối 
hợp lý để ổn định nguồn cung trong nước, đáp ứng đủ nhu cầu thị trường; 

– Các doanh nghiệp tăng cường hợp tác phối hợp ưu tiên nguồn nguyên liệu và thép thô cho thị 
trường trong nước; 

– Tiết giảm chi phí sản xuất, đồng thời bảo đảm giá bán hợp lý để bình ổn giá cả thị trường thép 

trong nước; 

– Các doanh nghiệp đề xuất các giải pháp (nếu có) phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành. 

VSA cũng đề nghị các doanh nghiệp thành viên cung cấp thông tin về công suất nhà máy và kế 

hoạch sản xuất bán hàng trong quý II/2021 và dự kiến cả năm 2021 để tổng hợp, báo cáo với cơ 
quan nhà nước và truyền thông, cung cấp thông tin đầy đủ đến người tiêu dùng thép góp phần đảm 

bảo bình ổn thị trường thép trong nước trong thời gian tới. 

 

2. Chính sách của các nước trên thế giới 

Việt Nam: Ống thép chính xác của Việt Nam không bán phá giá tại Australia 

Vào cuối tháng 5, Bộ Công Thương cho biết Ủy ban chống bán phá giá Australia (ADC) vừa 

ban hành kết luận điều tra sơ bộ và báo cáo dữ liệu trọng yếu trong vụ việc điều tra chống bán phá 
giá và chống trợ cấp đối với ống thép chính xác có xuất xứ từ Việt Nam, Đài Loan, Hàn Quốc, Trung 

Quốc (mã vụ việc 550). 

Theo số liệu thống kê của Hải quan Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu măt hàng này của Việt Nam 
sang Australia năm 2019 đạt hơn 15 triệu USD. 

Về cáo buộc tình hình thị trường đặc biệt (PMS), ADC cho rằng không có bằng chứng cho thấy có sự 
khác biệt về giá nguyên liệu giữa Việt Nam và các nước khác; và không có sự tác động của Chính 

phủ làm lệch lạc giá trị thông thường; các văn bản quy hoạch định hướng tổng thể cho ngành thép 
không còn hiệu lực ảnh hưởng. Chính vì vậy, ADC kết luận không tồn tại PMS tại Việt Nam. 

Về cáo buộc bán phá giá và trợ cấp, tất cả các doanh nghiệp Việt Nam đều được kết luận có biên độ 

bán phá giá âm (không bán phá giá) và không nhận trợ cấp hoặc nhận trợ cấp không đáng kể từ 
Chính phủ. 



 

23 
 

CHÍNH SÁCH THÁNG 4/2021 

Cụ thể, biên độ bán phá giá xác định cho các doanh nghiệp Việt Nam từ -12,2% tới -6,5%; biên độ trợ 
cấp từ 0% tới 0,01%. ADC kết luận hàng hóa từ Việt Nam và Đài Loan không gây ra thiệt hại đáng kể. 

Trong quá trình vụ việc diễn ra, Bộ Công Thương đã thường xuyên phối hợp, trao đổi với các Bộ, 

ngành, địa phương, hiệp hội và các doanh nghiệp liên quan chuẩn bị tốt công tác hỗ trợ doanh 
nghiệp; đảm bảo sự hợp tác đầy đủ, toàn diện, cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu theo đúng yêu cầu 

của ADC. 

Kết luận sơ bộ của ADC đã chứng minh hiệu quả của công tác tác phối hợp giữa Chính phủ và doanh 
nghiệp, cũng như sự hợp tác giữa doanh nghiệp và Cơ quan điều tra nước ngoài trong vụ việc điều 

tra phòng vệ thương mại. 

Ở giai đoạn tiếp theo, ADC sẽ gửi khuyến nghị về kết luận cuối cùng để Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, 

Khoa học và Công nghệ Úc đưa ra quyết định chính thức về vụ việc. 

 

Hàn Quốc: Posco và Hyundai Steel tăng giá bán thép tấm 

Posco, Hyundai Steel và các nhà sản xuất thép lớn khác của Hàn Quốc đã đạt được thỏa 

thuận với các công ty sản xuất ô tô là Hyundai Motor Co. và Kia Corp. về việc nâng giá thép tấm 
dùng trong sản xuất ô tô thêm 50.000 won (khoảng 50 USD)/tấn do giá nguyên liệu thép, nhất là 

quặng sắt, tăng mạnh. 

Đây là lần tăng giá đầu tiên của hai hãng thép nói trên đối với thép tấm kể từ năm 2017. 

Posco là hãng sản xuất thép lớn nhất Hàn Quốc và có phàn lớn thu nhập từ mảng kinh doanh thép 

tấm ô tô. 

Hyundai Steel là hãng sản xuất thép lớn thứ 2 của nước này, với sản lượng 5,5 triệu tấn thép tấm ô tô 
mỗi năm và cung cấp 90% sản lượng cho các công ty chị em là Hyundai Motor và Kia. 

Các nhà sản xuất thép có thể chuyển giá nguyên liệu thô tăng sang cho các doanh nghiệp khách 
hàng thông qua việc tăng giá, nhằm bảo đảm lợi nhuận cho các nhà sản xuất thép. 

Ngày 12/5 vừa qua, giá quặng sắt đã lên tới mức cao nhất mọi thời đại là 237,57 USD/tấn, so với 

97,09 USD/tấn cùng kỳ năm trước. 

Mặc dù kể từ đó giá đã giảm dần, song hiện tại giấ vẫn ở mức cao, 192,5 USD/tấn. 

Giá nguyên liệu cơ bản tăng mạnh đã đẩy giá thép tấm cán nóng – dùng trong sản xuất tấm kim loại 

ở ô tô – tăng lên 1.168 USD/tấn vào ngày 21/5, tăng gần gấp đôi so với cuối tháng 1/2021. 

Hyundai Motor và Kia đều là chi nhánh của Hyundai Motor Group, nhà sản xuất ô tô lớn thứ năm thế 

giới tính theo doanh số bán hàng. Khoảng 30% tổng doanh số bán thép tấm của Hyundai Steel là cho 
Hyundai Motor và Kia. 
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Trung Quốc muốn dùng cảnh báo để hạ sốt nguyên vật liệu 

"Chính phủ Trung Quốc sẽ không bỏ qua cho hành vi độc quyền và găm hàng đẩy giá", Uỷ 
ban Phát triển và cải cách Quốc gia (NDRC) cho biết sau cuộc họp giữa lãnh đạo doanh nghiệp với 

các cơ quan hữu quan diễn ra ở Bắc Kinh vào hôm Chủ nhật (23/5). Thông tin về cuộc họp đã có ảnh 
hưởng mạnh đến thị trường, khiến giá thép ở Trung Quốc có lúc giảm tới 6% và giá quặng sắt giảm 

gần kịch sàn biên độ trong phiên giao dịch ngày thứ Hai. 

Việc Trung Quốc tìm cách kiềm chế cơn sốt nguyên vật liệu thô “có thể không phải là tin tốt đối với 
cộng đồng đầu cơ, nhưng lại là tin tốt đối với thế giới nói chung” - bà Amelia Xiao Fu, trưởng bộ phận 

chiến lược thị trường hàng hoá cơ bản toàn cầu của BOCI Global Commodities Ltd. 

Lời cảnh báo của NDRC được đưa ra trong bối cảnh giá nguyên vật liệu thô toàn cầu tăng mạnh, đặt 

ra nguy cơ lạm phát leo thang, gây sức ép lệ tăng trưởng kinh tế không chỉ ở Trung Quốc mà còn ở 
nhiều quốc gia khác. Giới đầu tư toàn cầu gần đây đổ xô mua các kim loại công nghiệp vì tin rằng 

nền kinh tế toàn cầu sẽ phục hồi mạnh sau đại dịch. Giá đầu vào tăng mạnh khiến các nhà sản xuất 
phải tăng giá bán hàng thành phẩm, dẫn tới khả năng gây suy giảm nhu cầu, cản trở đà phục hồi 

kinh tế. 

Chính phủ Trung Quốc đã có nhiều cảnh báo về đợt leo thang của giá nguyên vật liệu thô lên mức 

cao nhất trong khoảng 1 thập kỷ. Tuy nhiên, ngoài việc thay đổi quy định giao dịch tại các sàn giao 
dịch hàng hoá tương lai, Bắc Kinh hầu như chưa có hành động nào khác. Citigroup cho rằng Trung 

Quốc có thể đang đối mặt với “khả năng cạn kiệt lựa chọn chính sách” để ngăn đà tăng giá nguyên 
vật liệu thô. 

Vấn đề nằm ở chỗ nhu cầu nguyên vật liệu thô không chỉ tăng ở Trung Quốc mà còn tăng ở hầu khắp 

các khu vực khác của thế giới khi nền kinh tế toàn cầu hồi phục sau cú sốc mà Covid-19 gây ra, mà 
điều này rõ ràng nằm ngoài khả năng kiểm soát của Trung Quốc. Ngoài ra, chính nỗ lực giảm khí thải 

nhà kính của Trung Quốc cũng là nguyên nhân đẩy giá nhiều nguyên vật liệu thô tăng mạnh. 

Vụ việc nói trên được Australia khởi xướng điều tra ngày 31/3/2020. Bên yêu cầu điều tra là Công ty 

Orrcon Manufacturing Pty Ltd (Orrcon). 

 

 Anh: Chính phủ Anh dự định hủy bỏ khoảng một nửa hạn ngạch nhập khẩu thép 

 Chính phủ Anh dự định sẽ hủy bỏ khoảng một nửa hạn ngạch nhập khẩu thép áp dụng từ 

lúc vẫn còn là thành viên của Liên minh châu Âu (EU) khi các hạn ngạch này hết hiệu lực vào ngày 
30/6. 

Brussels đã áp dụng hạn ngạch vào năm 2019, khi nước Anh vẫn còn là một thành viên của khối, 

nhằm bảo vệ thị trường nội khối trước những lô hàng thép ban đầu được xuất khẩu sang Mỹ nhưng 
sau đó lại được chuyển hướng sang châu Âu sau khi Tổng thống Mỹ khi đó là ông Donald Trump áp 
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thuế 25% đối với mặt hàng thép nhập khẩu. Theo các quy định này, lượng thép nhập khẩu vượt hạn 
ngạch sẽ bị đánh thuế cao. 

Anh đã đồng ý giữ nguyên các biện pháp bảo hộ này khi rời khỏi EU vào cuối năm ngoái. Nhưng giờ 

đây, London phải quyết định có tiếp tục áp dụng hay không sau khi các biện pháp này sẽ hết hạn vào 
ngày 30/6 tới. EU vẫn chưa cho biết có gia hạn các biện pháp bảo hộ trên với các nước thành viên 

hay không. 

Ngành thép của Vương quốc Anh đã cảnh báo chính phủ không hủy bỏ bất cứ biện pháp bảo hộ nào 
của EU vì nó có thể khiến hàng nhập khẩu ồ ạt đổ vào thị trường nước này. 

Trong khi đó, Ban điều tra các biện pháp phòng vệ thương mại (TRID) cho rằng nên hủy quy định trên 
đối với 9 trong số 19 loại thép vì không có bằng chứng cho thấy hàng nhập khẩu tăng mạnh, những 

loại còn lại vẫn áp dụng hạn ngạch trong ba năm. 

Đề xuất của TRID sẽ được trình lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) để xin ý kiến, sau đó Bộ 
trưởng Thương mại Quốc tế Anh Liz Truss sẽ đưa ra quyết định cuối cùng. TRID là một cơ quan tư 

vấn cho Chính phủ Anh được thành lập sau khi nước Anh rời EU để đưa ra những biện pháp nhằm 
hạn chế hàng nhập khẩu khi có hiện tượng bán phá giá. 

Anh sản xuất khoảng 7 triệu tấn thép thô mỗi năm và ngành này đang tạo việc làm cho khoảng 
34.000 người với doanh thu khoảng 2 tỷ USD mỗi năm.
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PHẦN V: 

 

Tập đoàn Hoa Sen (Mã: HSG): Lợi nhuận tăng trưởng đột biến 

Ngày 31/5 vừa qua, Tập đoàn Hoa Sen thông báo lợi nhuận sau thuế tháng 4 ước đạt 
538 tỷ đồng, doanh thu khoảng 4.550 tỷ, tăng trưởng lần lượt 104% và 498% so với 

cùng kỳ 2020. Đến nay, Hoa Sen chưa công bố ước tính kết quả kinh doanh tháng 5. 

Theo số liệu của Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), trong tháng 5, Hoa Sen bán ra tổng cộng hơn 

221.000 tấn tôn mạ và ống thép, cao hơn con số 214.000 tấn của tháng 4. Vì vậy, nhà đầu tư có lý do 
để kỳ vọng kết quả kinh doanh của tháng 5 sẽ tương đối khả quan. 

Lũy kế 5 tháng đầu năm, Hoa Sen tiêu thụ gần 776.000 tấn tôn và khoảng 221.500 tấn ống thép, 

chiếm lần lượt 37,2% và 20,3% thị phần. Khoảng 66% sản lượng bán hàng tôn của Hoa Sen là ở thị 
trường nước ngoài. Với mảng ống thép, xuất khẩu chỉ chiếm 9% tổng tiêu thụ của Hoa Sen, thị trường 

miền Nam là chủ lực khi chiếm tới 46%. 

Hoa Sen hiện nay đang dẫn đầu thị trường tôn mạ và bỏ xa các doanh nghiệp cùng ngành. Với ống 

thép, Tập đoàn của chủ tịch Lê Phước Vũ chỉ đứng sau Hòa Phát (Mã: HPG). 

 

Biểu đồ 10: Thị phần tiêu thụ tôn mạ tháng 5/2021 

(Nguồn: Đức Quyền tổng hợp từ VSA). 
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Trong báo cáo phân tích hồi đầu tháng 6, Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam (MASVN) cho rằng 
việc các nước khu vực Bắc Mỹ và EU dần gỡ bỏ các lệnh phong tỏa sẽ thúc đẩy nhu cầu thép rất 

mạnh trong nửa sau năm 2021. Do vậy, MASVN nâng dự phóng sản lượng bán hàng tôn mạ của   
Hoa Sen năm 2021 lên gần 1,54 triệu tấn, còn dự phóng ống thép lên gần 513.000 tấn, tăng trưởng 

lần lượt 35% và 24% so với năm trước. 

Ngày 16/6, Hoa Sen đã chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%. Vốn điều lệ 
sau khi trả cổ tức sẽ là 4.890 tỷ đồng. 

 

Tập đoàn Hòa Phát (Mã: HPG): Dự báo lợi nhuận vượt 10.000 tỷ trong quý II 

Trong 5 tháng đầu năm nay, Hòa Phát tiêu thụ tổng cộng 1,6 triệu tấn thép xây dựng, 
chiếm 34,5% thị phần; 334.000 tấn ống thép, tương đương 30,7% thị phần; cùng với 

đó là gần 123.200 tấn tôn mạ, tức 5,9% thị phần. 

 

Lãnh đạo Hòa Phát cho biết cơ sở sản xuất tôn mạ của tập đoàn đang hoạt động hết công suất nên 

phải đi thuê gia công ngoài. Hơn 20.000 tấn tôn, ống thép đã được xuất từ cảng Hòn Gai, Quảng Ninh 
đi các nước Châu Âu, Mỹ, khu vực Nam Mỹ và Đông Nam Á. 

Một lãnh đạo của CTCP Sản phẩm Thép Hòa Phát cho biết sản lượng xuất khẩu ống thép và tôn mạ 

gần đây tăng cao chủ yếu nhờ nhu cầu phục hồi ở Mỹ và Châu Âu sau đại dịch.  

Ngoài ra, Tập đoàn của Chủ tịch Trần Đình Long còn tiêu thụ 1,1 triệu tấn thép cuộn cán nóng (HRC) 

trong 5 tháng. Đây là nguyên liệu đầu vào không thể thiếu cho quá trình sản xuất tôn mạ và ống 
thép. Hòa Phát chỉ dùng HRC cho nhu cầu nội bộ và bán cho các đối tác trong nước, không           

xuất khẩu. 

Biểu đồ 11: Thị phần tiêu thụ thép xây dựng tháng 5/2021 

(Nguồn: Đức Quyền tổng hợp từ VSA). 
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Trong báo cáo phân tích mới đây, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho biết triển vọng giá HRC tương 
đối khả quan, lô hàng giao tháng 7 có giá trên 1.000 USD/tấn. VDSC cũng dự báo lợi nhuận sau thuế 

của Hòa Phát trong quý II có thể lên tới 10.200 tỷ, đồng thời nâng dự báo lợi nhuận cả năm lên 
34.000 tỷ đồng, tăng 17% so với ước tính trước đó và cao hơn 89% so với kế hoạch lãi 18.000 tỷ mà 

Hòa Phát đặt ra. 

Chứng khoán HSC thì dự đoán lợi nhuận của Hòa Phát trong năm nay có thể đạt 30.800 tỷ đồng; 
doanh thu khoảng 157.000 tỷ, cao hơn nhiều so với mục tiêu 120.000 tỷ của tập đoàn. 

Tại Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi, Hòa Phát đang vận hành một khu liên hợp sản xuất 

gang thép với tổng vốn đầu tư 65.000 tỷ đồng, công suất 5 triệu tấn thép/năm.  

Ban lãnh đạo Hòa Phát nhận thấy nhu cầu thép trong nước vẫn còn rất lớn nên đã lập kế hoạch đầu 

tư dự án Dung Quất giai đoạn 2 với tổng nguồn vốn 85.000 tỷ đồng, công suất 5,6 triệu tấn mỗi năm.  

Hòa Phát hiện nay đang đợi các cơ quan có thẩm quyền cấp chủ trương đầu tư cho giai đoạn 2 này. 
Tỉnh Quảng Ngãi đang thực hiện những bước thủ tục cuối cùng, dự kiến sẽ trao chủ trương đầu tư 

trước ngày 20/6/2021.  

Hòa Phát cam kết sẽ đẩy nhanh tiến độ xây dựng để đưa dự án vào hoạt động trong vòng 36 tháng 

kể từ khi được bàn giao mặt bằng sạch và cấp giấy phép xây dựng. 

Ngày 1/6 vừa qua, Hòa Phát đã chốt danh sách cổ đông có quyền nhận 1,16 tỷ cổ phiếu HPG       
phát hành mới để trả cổ tức. Sau phát hành, vốn điều lệ của Hòa Phát tăng từ 33.133 tỷ đồng lên 

44.729 tỷ, lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam. 

 

CTCP Thép Nam Kim (Mã: NKG): Sản lượng tôn đi ngang 

Trong tháng 5 vừa qua, Nam Kim tiêu thụ gần 70.000 tấn tôn, chỉ nhích 0,6% so với 

tháng liền trước. So với các doanh nghiệp khác, Nam Kim đứng ở vị trí số 2 với thị 

phần 15,3%, sau Hoa Sen và ngay trên Tôn Đông Á. 

Ở mảng ống thép, Nam Kim bán ra 16.100 tấn trong tháng 5, xếp sau Hòa Phát, Hoa Sen, TVP và 
Minh Ngọc. 

Lũy kế 5 tháng đầu năm, Nam Kim ghi nhận sản lượng tiêu thụ gần 333.400 tấn tôn mạ và 82.900 

tấn ống thép. 
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Trong một báo cáo phân tích công bố hồi tháng 5, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho rằng Nam 

Kim sẽ bán được khoảng 240.000 tấn sản phẩm trong quý II, sản lượng xuất khẩu chiếm khoảng 
50%-55%. VDSC cũng nhận định Nam Kim sẽ không gặp khó khăn trong việc tiêu thụ toàn bộ sản 

phẩm cho đến cuối quý 3 do đã nhận đủ đơn đặt hàng từ thị trường nước ngoài. Hiện tại, công ty 
đang vận hành hết công suất các nhà máy để đáp ứng nhu cầu.  

VDSC dự báo doanh thu và lãi sau thuế của Nam Kim sẽ đạt tương ứng 6.113 tỷ đồng và 503 tỷ đồng 
trong quý II, tăng lần lượt 164% và 2.806% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ biên lợi nhuận được cải 

thiện khi giá HRC tăng mạnh.  

Biểu đồ 12: Thị phần tiêu thụ ống thép tháng 5/2021 

(Nguồn: Đức Quyền tổng hợp từ VSA). 
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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 5/2021” 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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