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TÓM TẮT THÁNG 4/2022 

 

 

Sau nhiều tháng giảm liên tiếp, sản lượng sản xuất thép thô thế giới ghi nhận giảm 5,8% đạt 

161 triệu tấn trong tháng 3. Hầu hết top 10 nước có sản lượng sản xuất thép thô lớn nhất 
thế giới đều giảm từ 1% đến 10% so với cùng kỳ năm trước.  

 Không chỉ sản lượng giảm, trong tháng 4/2022, thị trường giá nguyên liệu thế giới đảo 
chiều ngược lại trước sự sụt giảm nhu cầu mạnh. 

  

 

Worldsteel dự báo nhu cầu thép sẽ tăng 0,4% vào năm 2022 đạt 1.840,2 triệu tấn sau khi 
tăng 2,7% vào năm 2021.  Đến năm 2023, nhu cầu thép sẽ dự báo hiện tại được đưa ra 
trong bối cảnh cuộc chiến ở Ukraine và có độ không chắc chắn cao. 

Theo nhận định của chúng tôi, khối lượng quặng sắt nhập khẩu đến các cảng của Trung 
Quốc có thể tiếp tục tăng vào tháng 5, cùng diễn biến với sản lượng quặng sắt sản xuất 
trong nước. Do đó, sản lượng thép thô của Trung Quốc có thể tăng trong tháng 5 so với 
sản lượng vào tháng 4, do nước này đang dần phục hồi sau đại dịch COVID-19.  

 

Giá nguyên vật liệu giảm liên tục từ cuối tháng 3 đến nay khiến thị trường chững lại. Nhà 
phân phối tìm cách giảm tồn kho, nên lượng hàng xuất của nhà máy giảm nhiều so với 
bình thường. 

 

Tại Việt Nam, trong tháng 4, tình hình sản xuất thép xây dựng sụt giảm mạnh so với tháng 
trước và cùng kỳ 2021. Cụ thể, sản lượng thép xây dựng sản xuất trong tháng 4/2022 đạt 
1.142.184 tấn, giảm 18,19% so với tháng 3/2022 và giảm 3,8% so với cùng kỳ 2021. 

Tuy nhiên, báo cáo của Bộ Công Thương mới đây dự kiến trong năm 2022, Việt Nam phải 
nhập khẩu nhiều loại nguyên liệu để sản xuất thép. Khi giá quặng sắt, thép phế, quặng 
nguyên liệu thô và than mỡ luyện cốc… duy trì ở mức cao sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các 
doanh nghiệp sản xuất thép và thị trường thép trong nước. 

Kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp ngành thép chững lại trong 4 tháng đầu năm. 
Lợi nhuận và doanh thu của Tập đoàn Hoà Phát không còn liên tục phá đỉnh, lợi nhuận sau 
thuế của Tập đoàn Hoa Sen giảm 77% so với cùng kỳ năm 2021,… 

 



 

4 
 

THỊ TRƯỜNG THÉP THẾ GIỚI THÁNG 4/2022 

PHẦN I: 

1. Sản lượng thép thế giới 
 

Sản lượng thép thô thế giới tháng 3 tăng so với các tháng liền trước, tuy nhiên khi so với cùng kỳ 
năm trước thì lại tiếp tục ghi nhận giảm. Theo số liệu của Hiệp hội Thép Thế giới (Worldsteel),  
sản lượng thép thô thế giới của 64 quốc gia đạt 161 triệu tấn trong tháng 3, giảm 5,8% so với  
cùng kỳ năm trước. 

 

 

 

Biểu đồ 1: Sản lượng thép thô thế giới đến tháng 3/2022 (Nguồn: World Steel). 
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THỊ TRƯỜNG THÉP THẾ GIỚI THÁNG 4/2022 

Trung Quốc, nước sản xuất thép lớn nhất thế giới, tiếp tục ghi nhận giảm về sản lượng trong tháng 
3 khi đạt 88,3 triệu tấn, giảm 10,5% so với tháng 2/2021. Hầu hết các nước có sản lượng thép thô 
lớn khác như Mỹ, Nga, Iran cũng giảm từ 0,4% đến 4,7%. Riêng chỉ có Ấn Độ ghi nhận sản lượng 
thép thô tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước và đạt 10,9 triệu tấn.
 

 

  

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 3.114,6 tấn trong tháng 3, tăng 22,3% với tháng liền trước nhưng vẫn giảm 0,3% 

so với cùng kỳ năm trước. 

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

Nguồn: Worldsteel). 
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THỊ TRƯỜNG THÉP THẾ GIỚI THÁNG 4/2022 

Hàn Quốc hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Nhật trong tháng 3 với lượng xuất khẩu đạt  
558.074 tấn, tăng 21,1% so với tháng trước và tăng 47,3% so với cùng kỳ. Tiếp đó là Thái Lan với 
453.200 tấn; Trung Quốc với 438.659 tấn... 

Mỹ: Theo số liệu từ US International tradae commission, giá trị xuất khẩu sắt thép và 
các sản phẩm sắt thép của Mỹ trong tháng 3 đạt 1.663,97 triệu USD, tăng 4,9% so với 

tháng trước. 

 

 

 

b. Tình hình nhập khẩu 

 

Nhật Bản: Theo JIFS, Nhật Bản đã nhập khẩu 646.217 tấn thép trong tháng 3, tăng 
12,8% so với tháng trước nhưng giảm 5,3% so với cùng kỳ năm trước. Hàn Quốc tiếp tục 

là nước xuất khẩu nhiều sắt thép nhất sang Nhật với 277.575 tấn trong tháng 3. 

 

Mỹ: Giá trị nhập khẩu sắt thép của Mỹ trong tháng 3 đạt gần 2.788,95 triệu USD, tăng 
7,6% so tháng trước, theo Trading Economic. 

 

Biểu đồ 2: Giá trị xuất khẩu sắt thép hàng tháng của Mỹ (Đơn vị: triệu USD.           

Nguồn: Trading Economics). 
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THỊ TRƯỜNG THÉP THẾ GIỚI THÁNG 4/2022 

 

 

 

3. Diễn biến giá 
 

Theo Hiệp hội thép Việt Nam (VSA), trong tháng 4/2022, thị trường giá nguyên liệu thế giới đảo 
chiều ngược lại trước sự sụt giảm nhu cầu mạnh. Thị trường thép Trung Quốc sụt giảm nhu cầu 
mạnh do chính sách của Chính phủ đối với nước này đổi với làn sóng dịch COVID-19. 

Cụ thể, giá quặng sắt loại (62% Fe) ngày 9/5/2022 giao dịch ở mức 139 USD/Tấn CFR cảng Thiên 
Tân, Trung Quốc, giảm khoảng 16 USD/tấn so với thời điểm đầu tháng 4/2022. Mức giá này giảm 
khoảng 71-73 USD/tấn so với mức giá cao nhất được ghi nhận hồi đầu tháng 5/2021 (gần bằng 
210 - 212 USD/tấn). 

Trong tháng 4/2022, thép phế nội địa giảm từ 1.000 đồng/kg đến 1.200 đồng/kg, giữ mức ở mức 
12.100 đồng/kg đến 13.000 đồng/kg trong tháng 4/2022.Giá phế nhập khẩu giảm 80 USD/tấn giữ 
mức 570 USD/tấn cuối tháng 4/2022. 

Giá thép phế liệu loại HMS ½ 80:20 nhập khẩu cảng Đông Á ở mức 624 USD/tấn CFR Đông Á 

ngày 8/4/2022 tăng 44 USD/tấn so với hồi đầu tháng 3/2022. 

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

Nguồn: Trading Economics). 



 

8 
 

THỊ TRƯỜNG THÉP THẾ GIỚI THÁNG 4/2022 

 

 

4. Dự báo 
 

Theo báo cáo Triển vọng ngắn hạn (SRO) cho năm 2022 và 2023 của Hiệp hội Thép Thế giới 
(Worldsteel) mới đây, tổ chức này dự báo nhu cầu thép thế giới sẽ tăng 0,4% vào năm 2022 đạt 
1.840,2 triệu tấn sau khi tăng 2,7% vào năm 2021.  

Trong năm 2021, sự phục hồi sau cú sốc đại dịch trở nên mạnh mẽ hơn dự kiến ở nhiều khu vực, 
bất chấp các vấn đề về chuỗi cung ứng và làn sóng COVID-19 vẫn tiếp diễn. Tuy nhiên, sự giảm 
tốc mạnh hơn dự đoán ở Trung Quốc đã dẫn đến tăng trưởng nhu cầu thép toàn cầu thấp hơn 
trong năm 2021. 

Sang năm 2022 - 2023, các chuyên gia cho rằng triển vọng và dự báo đưa ra trong bối cảnh xung 
đột Nga - Ukraine là không chắc chắn.  

Kỳ vọng về sự phục hồi tiếp tục và ổn định sau đại dịch đã bị lung lay bởi cuộc chiến ở Ukraine và 
lạm phát gia tăng. Dự báo của Worldsteel giả định rằng cuộc đối đầu ở Ukraine sẽ kết thúc vào 
năm 2022 nhưng các lệnh trừng phạt đối với Nga phần lớn sẽ vẫn còn.  

 

Biểu đồ 4: Diễn biến giá thép Trung Quốc (Đơn vị: NDT/tấn. Nguồn: SteelHome). 
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THỊ TRƯỜNG THÉP THẾ GIỚI THÁNG 4/2022 

Ngoài ra, tình hình địa chính trị xung quanh Ukraine đặt ra những tác động lâu dài đáng kể đối với 
ngành thép toàn cầu. Trong số đó có khả năng điều chỉnh lại các dòng chảy thương mại toàn cầu, 
sự thay đổi trong thương mại năng lượng và tác động của nó đối với quá trình chuyển đổi năng 
lượng và tiếp tục cấu hình lại chuỗi cung ứng toàn cầu. 
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THỊ TRƯỜNG THÉP TRUNG QUỐC THÁNG 4/2022 

PHẦN II: 

1. Sản lượng 

Theo Tổng Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS), sản lượng thép thô, gang và thép thành 

phẩm của Trung Quốc trong tháng 4 đạt lần lượt là 92,78 triệu tấn, 76,78 triệu tấn và 114,83 triệu 
tấn, giảm tương ứng 5,2%, không đổi và giảm 5,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng bình quân 
hàng ngày ghi nhận 3,09 triệu tấn, 2,56 triệu tấn và 3,83 triệu tấn, tăng 8,6%, 10,8% và 1,5% so với 
cùng kỳ. 

Trong 4 tháng đầu năm, Trung Quốc sản xuất 336,15 triệu tấn thép thô, 280,30 triệu tấn gang và 
426,82 triệu tấn sản phẩm thép, giảm tương ứng 10,3%, 9,4% và 5,9% so với cùng kỳ năm ngoái. 
NBS ước tính, tổng nguồn cung thép thô và thép thành phẩm của Trung Quốc đạt 324,49 triệu tấn 
và 412,84 triệu tấn, giảm 31,39 triệu tấn (tương đương 8,8%) và giảm 19,99 triệu tấn (hay 4,6%) so 
với cùng kỳ. 

 

 

 

 

Biểu đồ 5: Sản lượng thép thô Trung Quốc (Đơn vị 10.000 tấn. Nguồn: NBS). 
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THỊ TRƯỜNG THÉP TRUNG QUỐC THÁNG 4/2022 

Theo Cục Thống kê Quốc gia (NBS), đầu tư vào phát triển bất động sản của Trung Quốc đã giảm 
2,7% so với cùng kỳ năm ngoái trong 4 tháng đầu năm. Trong thời gian này, đầu tư bất động sản ở 
mức khoảng 3.910 tỷ nhân dân tệ. Trong số đó, đầu tư vào các tòa nhà dân cư giảm 2,1% so với 
một năm trước đó xuống 2.950 tỷ nhân dân tệ. 

Cũng trong 4 tháng này, diện tích bán nhà ở thương mại giảm 20,9% so với cùng kỳ năm ngoái 
xuống còn 397,68 triệu m2; trong số đó, diện tích bán các tòa nhà dân cư giảm 25,4%. 

Sự không chắc chắn về tình hình đại dịch COVID-19 trong nước vẫn tồn tại vào tháng 5, tuy nhiên 
đang chuyển biến tốt hơn trong những ngày gần đây. Dự kiến, nhu cầu của thị trường đối với thép 
xây dựng sẽ tăng dần trong tháng 5. Dự kiến nguồn cung thép xây dựng sẽ tăng nhẹ trong tháng 
5, tuy nhiên nguồn cung vẫn ở mức tương đối thấp trong tháng 5. 

 

2. Xuất nhập khẩu, tồn kho 

 

Trong tháng 4, Trung Quốc nhập khẩu 0,95 triệu tấn thép thành phẩm và 1,7 triệu tấn thép thô, 

giảm tương tứng 18,6% và 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Ở chiều ngược lại, xuất khẩu các sản 
phẩm thép đạt gần 5 triệu tấn và thép thô khoảng 5,3 triệu tấn, đều giảm mạnh 37,6% so với   
cùng kỳ năm ngoái. 

 

 

Biểu đồ 6: Diễn biến xuất nhập khẩu thép (Đơn vị: 10.000 tấn. Nguồn: NBS). 
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THỊ TRƯỜNG THÉP TRUNG QUỐC THÁNG 4/2022 

Theo nhận định của chúng tôi, khối lượng quặng sắt nhập khẩu đến các cảng của Trung Quốc có 
thể tiếp tục tăng vào tháng 5, cùng diễn biến với sản lượng quặng sắt sản xuất trong nước. Do đó, 
sản lượng thép thô của Trung Quốc có thể tăng trong tháng 5 so với sản lượng vào tháng 4, do 
nước này đang dần phục hồi sau đại dịch COVID-19.  

 

Tại ngày 12/5, tồn kho quặng sắt ở 46 cảng chính của Trung Quốc là 141,75 triệu tấn, giảm 3,6 
triệu tấn so với ngày 5/5. 

 

 

3. Diễn biến giá 

 

Trong tháng 4, giá thép xây dựng giao ngay trong nước có sự lên xuống thất thường ở các thị 
trường khác nhau, với xu hướng giá tăng tại một số khu vực phía bắc, phía nam và miền trung 
Trung Quốc, giá giảm tại các thị trường đông bắc và tây Trung Quốc.  

Biểu đồ 7: Diễn biến tồn kho quặng sắt (Đơn vị: triệu tấn. Nguồn: SteelHome). 
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THỊ TRƯỜNG THÉP TRUNG QUỐC THÁNG 4/2022 

Về nguồn cung, do ảnh hưởng bởi giá nguyên liệu đầu vào tăng mạnh, một số nhà máy thép bị lỗ, 
không tích cực sản xuất nên nguồn cung thép xây dựng ở mức thấp. Về nhu cầu, với những tác 
động liên tục của dịch COVID-19 ở một số vùng ở Trung Quốc, nhu cầu cũng bị hạn chế đáng kể. 

Giá nguyên liệu thô là quặng sắt của Trung Quốc cũng biến động giảm trong tháng 4, phần lớn do 
nhu cầu hạn chế trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát ở nước này và biên lợi nhuận của các nhà 
máy thép bị thu hẹp. 

Giá quặng sắt nhập khẩu tiêu chuẩn 62% vào ngày 27/4 giảm 12,94 USD xuống 138,23 USD/tấn 
so với mức giá vào cuối tháng 3/2022. Giá giao ngay cho quặng 61,5% -Fe đạt 935 - 960 NDT/tấn, 
giảm 45 - 65 NDT/tấn. Tại Đường Sơn, giá quặng sắt 66% - Fe sản xuất trong nước giảm 30 
NDT/tấn xuống 1.250 NDT/tấn. 

 

 

Chúng tôi cho rằng giá quặng sắt của Trung Quốc có thể tiếp tục dao động ở mức cao trong 
tháng 5 và triển vọng giá quặng sắt 62% ở mức 130 - 150 USD/tấn. 

Biểu đồ 8: Diễn biến giá thép (Đơn vị: NDT/tấn. Nguồn: SteelHome). 

 

Biểu đồ 9: Diễn biến giá quặng sắt nhập khẩu (Đơn vị: NDT/tấn. Nguồn: SteelHome). 
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THỊ TRƯỜNG THÉP VIỆT NAM THÁNG 4/2022 

PHẦN III: 

 

1. Sản lượng và tiêu thụ thép Việt Nam 

 

Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) cho biết trong tháng 4, tình hình sản xuất thép xây dựng sụt giảm 
mạnh so với tháng trước và cùng kỳ 2021.  

Cụ thể, sản lượng thép xây dựng sản xuất trong tháng 4/2022 đạt 1.142.184 tấn, giảm 18,19% so 
với tháng 3/2022 và giảm 3,8% so với cùng kỳ 2021. 

Bán hàng đạt 884.401 tấn, tăng 38,7% so với tháng trước và giảm 33,6% so với cùng kỳ năm 2021. 
Xuất khẩu thép trong tháng 4 đạt 174.637 tấn, giảm mạnh 44,17% so với tháng trước nhưng tăng 
4,7% so với cùng kỳ năm 2021. 

VSA cho biết giá nguyên vật liệu giảm liên tục từ cuối tháng 3 đến nay khiến thị trường chững lại. 
Nhà phân phối tìm cách giảm tồn kho, nên lượng hàng xuất của nhà máy giảm nhiều so với bình 
thường. Các nhà máy tìm thêm thị trường xuất khẩu và đẩy mạnh xuất khẩu (Cambodia, Hong 
Kong, Canada, Mỹ…). 

Tính chung 4 tháng đầu năm 2022, sản xuất thép xây dựng đạt 4.693.304 tấn,tăng 7,7% so với 
cùng kỳ năm 2021. Bán hàng thép xây dựng đạt 4.560.853 tấn, tăng 5,7% so với cùng kỳ 2021. 
Trong đó xuất khẩu đạt 887.987 tấn, tăng 41,6% so với cùng kỳ 2021. 

 
Biểu đồ 10: Tình hình sản xuất thép xây dựng tháng 4/2022 (Đơn vị: tấn. Nguồn: VSA). 
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2. Giá thép trong nước 
 

Theo VSA, trong những tháng đầu năm 2022, kinh tế Việt Nam phục hồi ngày càng rõ nét hơn, với 
gam màu sáng hơn nhờ Chính phủ quyết liệt khôi phục và mở cửa các hoạt động kinh tế, văn hóa, 
xã hội, tâm lý nhà phân phối tranh thủ đầu cơ hàng hóa trước khi giá lên nhằm kiếm lợi nhuận 
trong ngắn hạn, các nhà máy thép tăng giá bán song điều tiết lượng bán có hạn chế. 

Giá bán thép xây dựng trong nước đầu tháng 5/2022 điều chỉnh giảm trung bình khoảng 300- 500 
đồng/kg kể từ cuối tháng 4/2022, hiện ở mức bình quân khoảng 18.250-18.500 đồng/kg (Chưa 
bao gồm VAT) tùy thuộc từng chủng loại sản phẩm và từng doanh nghiệp và vùng miền cụ thể.  

 

a. Nhập khẩu 

Số liệu của VSA cho biết, trong tháng 3, nhập khẩu thép thành phẩm vào Việt Nam đạt 1,1 triệu 
tấn với kim ngạch đạt 1,14 tỷ USD tăng 23% về lượng và tăng 22,36% về trị giá so với cùng kỳ năm 
2021. 

Tính chung quý I/2022, nhập khẩu thép thành phẩm các loại về Việt Nam khoảng 3 triệu tấn với trị 
giá hơn 3,1 tỷ USD, giảm 18,04% về lượng nhưng tăng 18,84% về giá trị. 

Các quốc gia cung cấp thép chính cho Việt Nam bao gồm: Trung Quốc (32,49%), Nhật Bản 
(15,6%), Ấn Độ (12,91%), Hàn Quốc (11,26%) và Đài Loan (10,27%) 

 
Biểu đồ 11: Diễn biến lượng và giá thép xuất khẩu của Việt Nam năm 2022 (Nguồn: VITIC 

tính toán số liệu của TCHQ, VSA). 
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b. Xuất khẩu 
 

Trong quý I, Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 2,275 triệu tấn thép giảm 22,15% so với cùng kỳ năm 
trước. Giá trị xuất khẩu đạt 2,3 tỷ USD tăng 12,53% so với cùng kỳ năm 2022. 

Thị trường xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam trong quý I năm 2022 là: khu vực ASEAN (40,57%), 
Khu vực EU (19,32%), Hoa Kỳ (8,34%), Hàn Quốc (6,97%) và Hồng Kông (3,91%). 

Việc phát triển đa dạng xuất khẩu sản phẩm là một mặt nhưng đồng thời cơ cấu thị trường xuất 
khẩu các sản phẩm thép Việt Nam cũng có thay đổi, điều này cho thấy sự linh hoạt thích ứng của 
các doanh nghiệp thép Việt Nam. 

 

 

 

 

 

 

Biểu đồ 12: Diễn biến lượng và giá thép nhập khẩu vào Việt Nam qua các năm                                    

(Nguồn: VITIC, Tổng cục Hải quan). 
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3. Dự báo 

Báo cáo của Bộ Công Thương mới đây cho biết dự kiến trong năm 2022, Việt Nam 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 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… với dự báo giá quặng sắt, thép phế, 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. 

Trong khi đó, trong báo cáo Triển vọng ngành thép và tôn mạ của Chứng khoán Mirae Asset     
Việt Nam (MASVN), các chuyên gia đánh giá tích cực cho ngành thép trong năm nay.  

Thứ nhất, giá thép cuộn cán nóng (HRC) kỳ vọng duy trì ở mức cao khi Trung Quốc và Australia 
tiếp tục căng thẳng thương mại, gây sức ép lên nguồn cung quặng sắt. 

Do ảnh hưởng bởi giá quặng sắt và than cốc, giá HRC giao dịch tại sàn Thượng Hải trong giai 
đoạn tháng 6/2021 lên đến 1.035 USD/tấn, tăng 130% so với lúc đáy 463 USD/tấn năm 2020.   
Tuy nhiên, sang quý IV/2021, nhu cầu đầu cơ HRC đã sụt giảm khi chính phủ Trung Quốc yêu cầu 
các nhà máy thép giảm sản lượng để nhường lượng than cho nhu cầu điện cao điểm mùa đông 
cũng như hạn chế ô nhiễm môi trường, giá HRC đã điều chỉnh và cân bằng quanh mức 760 
USD/tấn. Với áp lực từ giá than và giá quặng sắt, MASVN dự phóng giá HRC Thượng Hải sẽ    
quay lại mức 850 USD/tấn trong quý II/2022. 

Thứ hai, dự phóng năm 2022 sản lượng cả ngành đạt 33.3 triệu tấn, tăng trưởng 8%. Trong năm 
2021, sản lượng thép toàn ngành đạt 30.8 triệu tấnm tăng 32,5% so với năm trước đó. Trong đó, 
sản lượng xuất khẩu đạt 7.5 triệu tấn, tăng 66% so với 2020, tương ứng với tổng giá trị xuất khẩu 

đạt 12 tỷ USD, cao nhất trong lịch sử. Trong mảng tôn mạ, sản lượng toàn ngành 2021 đạt 6 triệu 
tấn, tăng 52,5% so với năm 2020, trong đó xuất khẩu chiếm 45%, tương đương 3,4 triệu tấn, tăng 
133% so với năm trước đó. 

Theo MASVN, cầu ngành thép vốn liên quan trực tiếp đến ngành bất động sản. Tuy nhiên, do diễn 
biến dịch COVID-19 khiến ngành bất động sản không thực sự sôi động trong năm 2021. Điểm 
sáng nhất của ngành giúp cho sản lượng không bị suy giảm đến từ việc kích cầu đầu tư công của 
Chính phủ cũng như nhu cầu rất lớn đến từ châu Âu và Mỹ.  

Trong năm 2022, MASVN cho rằng ngành bất động sản lẫn xây dựng sẽ hồi phục, qua đó thúc 
đẩy sản lượng toàn ngành thép. Tuy nhiên, sản lượng sẽ khó có tăng trưởng đột biến như năm 
2021 khi hầu hết các công ty thép nội địa đã chạy hết công suất và chưa có những đại dự án mới 



 

18 
 

THỊ TRƯỜNG THÉP VIỆT NAM THÁNG 4/2022 

đưa vào. Do đó, MASVN dự đoán sản lượng thép năm nay sẽ đạt 33.3 triệu tấn, tăng 8% so với 
2021, riêng sản lượng xuất khẩu đạt 8,7 triệu tấn - tăng 15% so với năm ngoái. 

Thứ ba, cơ hội sẽ mở ra trong mảng xuất khẩu trong năm nay. MASVN cho rằng thị trường xuất 

khẩu sẽ tiếp tục rộng mở trong năm nay dưới tác động từ chiến tranh Nga – Ukraine. Hiện nay, 
Nga xếp thứ 2 về xuất khẩu thép vào EU, với tỷ trọng 14,1% thép dẹt và 19% thép dài. Ukraine 
chiếm 8% thép dẹt và 7,4% thép dài, còn Belarus chiếm 14,4% thép dài. Việc thiếu hụt nguồn cung 
trầm trọng sẽ giúp các công ty thép Việt Nam sẽ tiếp tục hưởng lợi từ xuất khẩu, đặc biệt từ thị 
trường châu Âu và Mỹ.  

Bên cạnh đó, trong cả năm 2021, các chính sách thuế chống bán phá giá đối với Việt Nam không 
thay đổi đáng kể, vẫn giữ nguyên ở mức rất thấp hoặc không bị áp dụng. Ngoại trừ một số sản 
phẩm xuất khẩu sang Thái Lan hay Australia, vốn chiếm dưới 5% tổng sản lượng xuất khẩu thép, 
mảng xuất khẩu của ngành thép hứa hẹn tiếp tục một năm 2022 tươi sáng phía trước. 

Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích của công ty chứng khoán cũng chỉ ra một số rủi ro mà ngành 
thép có thể gặp phải trong năm nay.  

Thứ nhất là rủi ro về biến động giá nguyên vật liệu. Ngành thép và tôn mạ có rủi ro lớn do chi phí 
nguyên liệu chiếm 65-75% giá thành sản xuất. Đặc biệt trong ngành tôn mạ, giá HRC chiếm hơn 
80% chi phí nguyên liệu đầu vào, khiến lợi nhuận của cả ngành biến động rất lớn theo HRC.  

Thứ hai, giá than cốc đã tăng rất mạnh cùng với giá quặng sắt liên tục có xu hướng tăng giá. 
Trong bối cảnh giá bán tăng cao có thể khiến thị trường xây dựng sẽ suy giảm tốc độ tăng trưởng, 
qua đó ảnh hưởng trực tiếp tới sản lượng. 

Thứ ba, rủi ro về thuế chống bán phá giá thị trường xuất khẩu. Ngành thép hiện nay xuất khẩu 
(chiếm 19,6% tổng sản lượng bán hàng) sang các nước như Trung Quốc, EU, Mỹ …. Vì vậy, vẫn tồn 
tại rủi ro về việc chính sách thuế quan sẽ thay đổi trong bối cảnh chiến tranh thương mại vẫn diễn 
ra giữa Trung Quốc và các nước. 

Bên cạnh đó là rủi ro về hạn chế xuất khẩu. Hiện tại tháng 3/2022, giá thép xây dựng đã tăng lên 
mức VND 18.3 triệu/tấn. MASVN cho rằng nếu giá vật liệu xây dựng ở mức cao, một số dòng thép 
sẽ bị hạn chế xuất khẩu. Trong đó, phôi thép xây dựng là dòng sản phẩm sẽ đối diện với nguy cơ 
này đầu tiên. 
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PHẦN IV: 

1. Chính sách của Việt Nam 
 

Cần đầu tư thêm các dự án sản xuất HRC quy mô lớn 

Mới đây, Bộ Công Thương đã có văn bản đề xuất xây dựng “Chiến lược phát triển ngành thép    
Việt Nam đến 2030, tầm nhìn đến 2050” gửi Thủ tướng. Cơ quan này cho rằng cần có chính sách 
đặc thù để giúp phát triển hơn nữa ngành thép. 

Cụ thể, Bộ Công Thương cho rằng công nghiệp hoá trước hết được xác định bởi sự phát triển 

nhanh và bền vững của các ngành công nghiệp nền tảng, đặc biệt là các ngành công nghiệp     
chế biến, chế tạo. 

Ngành thép cung cấp nguyên vật liệu đầu vào quan trọng nhất cho các ngành sản xuất, chế tạo, 

đặc biệt là các ngành như cơ khí, công nghiệp đóng tàu, sản xuất ôtô xe máy, sản xuất đồ gia 
dụng, công nghiệp quốc phòng, công nghiệp khai khoáng, công nghiệp điện... 

Vì thế, tự chủ về sản xuất thép trong nước là yêu cầu tất yếu của việc tự chủ nguồn nguyên vật 

liệu phục vụ sản xuất, tiêu dùng của người dân, cũng như quá trình đô thị hoá, hiện đại hoá cơ sở 
vật chất quốc gia. 

Dự báo sơ bộ cho rằng tổng nhu cầu thị trường các ngành chế tạo của Việt Nam giai đoạn đến 

2030 có thể đạt tới 310 tỷ USD, trong đó nhu cầu thị trường từ cơ khí phục vụ công trình công 
nghiệp là 120 tỷ USD; cơ khí xây dựng, nông nghiệp, chế biến là 15 tỷ USD; giao thông đường sắt 
là 35 tỷ USD, tàu điện ngầm là 10 tỷ USD và ôtô là 120 tỷ USD. 

Đây sẽ là thị trường rất lớn cho ngành thép trong nước, đặc biệt là thép chế tạo, hợp kim chất 
lượng cao. 

Khẳng định ngành thép có vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển đất nước theo 
định hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa, song báo cáo nêu rõ tại thời điểm hiện tại không có 
chính sách đặc thù, riêng biệt để thúc đẩy, cũng như định hướng để phát triển ngành thép. 

Sau khi quy hoạch ngành thép bãi bỏ theo quy định của Luật Quy hoạch năm 2017 và việc      
kiểm soát giá cũng được đưa ra khỏi danh mục hàng hóa kiểm soát theo quy định của Luật Giá 
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năm 2012, Nhà nước không còn công cụ quản lý đối với ngành, không quản lý được năng lực    
sản xuất, cân đối cung - cầu sản phẩm ngành thép trong nước để cung cấp nguyên liệu, thúc đẩy 
các ngành công nghiệp mũi nhọn cũng như đảm bảo phát triển cơ sở hạ tầng theo hướng hiện  
đại hóa. 

Để ngành thép phát triển bền vững và ổn định cần xây dựng chính sách đủ mạnh để thúc đẩy sự 
phát triển của các ngành công nghiệp thép tạo nền tảng cơ bản cho công nghiệp hóa theo hướng 
hiện đại và bền vững. 

Bộ Công Thương vạch ra hướng phát triển chi tiết hơn như để đẩy nhanh quá trình công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước, Việt Nam cần có các định hướng chính sách để phát triển mạnh 
ngành luyện kim, vật liệu, đặc biệt là các loại thép chế biến chế tạo. 

Trước tiên, trong giai đoạn tới, các dự án đầu tư sản xuất HRC quy mô lớn cần phải được tập trung 
đầu tư. Bởi đây là loại thép chiến tỷ trọng lớn trong ngành chế biến chế tạo. 

Tiếp nữa, với thép hợp kim và đặc biệt phục vụ ngành cơ khí, Việt Nam cần xây dựng các tổ hợp 
luyện kim có quy mô lớn, trong đó tập trung vào sản xuất các loại thép chế biến chế tạo có trình 
độ công nghệ, có dung lượng thị trường lớn, bước đầu làm chủ công nghệ sản xuất các loại thép 
chế biến chế tạo cơ bản. 

Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng đề cập tới việc Nhà nước nên có các chính sách ưu đãi về đất đai, 
hạ tầng, về khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực để khuyến khích, thúc đẩy các dự án 
thép phát triển nhằm hình thành phát triển mạnh ngành luyện kim, đáp ứng quá trình công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Bộ Công Thương ban hành quyết định về việc giữ nguyên việc áp dụng biện pháp chống bán phá 
giá đối với một số sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, được sơn có xuất 
xứ từ Hàn Quốc và Trung Quốc 

Ngày 5/5/2022, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 843/QĐ-BCT về giữ nguyên việc áp 

dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim 
được cán phẳng, được sơn có xuất xứ từ Hàn Quốc và Trung Quốc. 

Trong thời hạn 60 ngày trước khi kết thúc 1 năm kể từ ngày có Quyết định này, các bên liên quan 

theo quy định tại Điều 59 Nghị định số 10/2018/NĐCP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương 
mại, có thể nộp hồ sơ yêu cầu rà soát. 
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2. Chính sách của các nước trên thế giới 
 

Bộ Ngoại thương Thái Lan (DFT) thông báo về việc khởi xướng rà soát cuối kỳ đối với 
thép mạ hợp kim nhôm kẽm và thép phủ màu nhập khẩu từ Việt Nam 

Liên quan đến vụ việc này, các nhà sản xuất xuất khẩu tôn mạ Việt Nam được gia hạn bảng trả lời 
câu hỏi gửi phía cơ quan điều tra của Thái Lan đến ngày 2/6/2022. Về phía Hiệp hội đại diện 
ngành hàng sẽ có báo cáo đánh giá thiệt hại chung gửi cơ quan điều tra của Thái Lan sau thời 
gian trên. 

Trước đó, ngày 31/3/2022, Cục Phòng vệ thương mại (PVTM) nhận được thông tin về việc ngày 
23/3/2022, Bộ Ngoại hương Thái Lan (DFT) đã khởi xướng điều tra rà soát cuối kỳ lệnh áp thuế 

chống bán phá giá với hai sản phẩm: (1) thép mạ hợp kim nhôm kẽm và (2) thép phủ màu có xuất 
xứ từ Việt Nam.  

DFT đã gửi bản câu hỏi và yêu cầu các nhà sản xuất, xuất khẩu liên quan của Việt Nam nộp bản 
trả lời trước 16h30 ngày 2/5/2022 (giờ Bangkok). 

Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình, các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu liên quan 

cần phối hợp trả lời bảng câu hỏi và cung cấp các thông tin theo yêu cầu của DFT. Đồng thời, 
thường xuyên liên lạc với Cục PVTM để nhận được sự hỗ trợ kịp thời. 
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PHẦN V: 

Kết quả kinh doanh các doanh nghiệp thép chững lại 

Tập đoàn Hòa Phát (Mã: HPG): Lợi nhuận và doanh thu không còn liên tục          
phá đỉnh 

Cuối tháng 4, Hòa Phát công bố báo cáo tài chính quý I cho thấy lợi nhuận sau thuế đạt 8.206 tỷ 

đồng, tăng 17% so với cùng kỳ 2021 nhưng chỉ là mức cao thứ 3 trong lịch sử. Doanh thu thuần 
đạt 44.058 tỷ đồng, tăng 41% so với quý I/2021 nhưng thấp hơn so với quý IV năm ngoái. 

Theo thống kê của chúng tôi, Hòa Phát dẫn đầu thị trường chứng khoán Việt Nam về doanh thu 

và đứng thứ 2 về lãi sau thuế quý I, chỉ sau Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank - 
Mã: VPB). 

Biên lãi gộp và biên lãi thuần của Hòa Phát ghi nhận tương ứng 22,9% và 18,6% trong quý đầu 
năm 2022, đều có cải thiện so với quý trước đó. 

 
Biểu đồ 13: Biên lợi nhuận hợp nhất hàng quý của Hòa Phát (Nguồn: Đức Quyền                                    

tổng hợp từ Hòa Phát). 
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Hội đồng quản trị Hòa Phát đã công bố kế hoạch kinh doanh năm 2022 với tổng doanh thu hợp 
nhất dự kiến 160.000 tỷ đồng, tăng gần 7% so với thực hiện năm ngoái và là mục tiêu cao chưa 
từng thấy trong lịch sử Hòa Phát.  

Lãi sau thuế phấn đấu đạt 25.000 - 30.000 tỷ đồng, thấp hơn 13-28% so với kết quả lợi nhuận 
34.521 tỷ đồng của năm 2021. Sau một quý, Hòa Phát đã thực hiện khoảng 28% mục tiêu doanh 
thu và 27% kế hoạch lợi nhuận.  

Kế hoạch kinh doanh nói trên cần được đại hội đồng cổ đông dự kiến tổ chức vào ngày 24/5 tới 
đây thông qua. 

 

 

 

HĐQT của Hòa Phát cũng đề xuất phương án chia cổ tức năm 2021 với tổng tỷ lệ 35%. Trong đó, 
cổ tức bằng tiền mặt là 5% mệnh giá (500 đồng/cp) và cổ tức bằng cổ phiếu là 30%.  

Hòa Phát hiện nay có hơn 4,47 tỷ cổ phiếu đang lưu hành nên sẽ cần chi ra khoảng 2.236 tỷ đồng 

tiền mặt và phát hành 1,34 tỷ cổ phiếu mới. Tổng số cổ phiếu sau khi chia cổ tức là hơn 5,8 tỷ đơn 
vị, ứng với vốn điều lệ 58.147 tỷ đồng.  

Biểu đồ 14: Kết quả kinh doanh hợp nhất của Hòa Phát (Nguồn: Đức Quyền                                    

tổng hợp từ báo cáo tài chính, số liệu năm 2022 là kế hoạch). 
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Tỷ lệ cổ tức dự kiến của năm 2022 là 25%, chưa rõ bao nhiêu % bằng tiền mặt và bao nhiêu % 
bằng cổ phiếu. Với năm 2020, lãnh đạo Hòa Phát ban đầu lên kế hoạch trả cổ tức 5% bằng tiền 
mặt, 30% bằng cổ phiếu, nhưng tại đại hội thường niên ngày 22/4/2021, cổ đông đã biểu quyết 
nâng tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu lên 35%.  

Ngày 12/5 vừa qua, tạp chí Forbes công bố danh sách Global 2000 bao gồm 2.000 doanh nghiệp 
đại chúng lớn nhất thế giới xét theo 4 tiêu chí là doanh thu, lợi nhuận, vốn hóa và tài sản. 

Việt Nam có 5 đại diện là Hòa Phát và 4 ngân hàng gồm Vietcombank, VietinBank, BIDV và 
Techcombank. 

 

 

 

Theo số liệu của Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), Hòa Phát tiêu thụ 1,64 triệu tấn thép xây dựng 
trong 4 tháng đầu năm nay, thị phần đạt 35,9%, cải thiện so với năm 2021.  

Với thị trường ống thép, Hòa Phát tiếp tục dẫn đầu toàn ngành với thị phần 27,9%. Ở mảng tôn 
mạ, Hòa Phát đứng thứ 4 sau Hoa Sen, Nam Kim và Tôn Đông Á. 

Bảng 2: 5 doanh nghiệp Việt Nam trong danh sách Global 2000 của Forbes năm 2022  

(Đơn vị: tỷ USD. Nguồn: Song Ngọc tổng hợp từ Forbes). 
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Tập đoàn Hoa Sen (Mã: HSG): Kết quả kinh doanh xuống dốc  

 

Hoa sen cho biết doanh thu thuần trong quý I/2022 (tức quý II theo niên độ của Hoa Sen) đạt 
12.661 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước.  

Giá vốn hàng bán tăng nhanh hơn doanh thu nên lợi nhuận gộp giảm 24% còn 1.430 tỷ đồng. Chi 
phí bán hàng tăng thêm tới 279 tỷ, chi phí quản lý doanh nghiệp thêm 99 tỷ.  

Chủ yếu vì những nhân tố trên, lãi sau thuế của Hoa Sen chỉ còn 234 tỷ đồng, giảm 77% so với 
cùng kỳ 2021. Biểu đồ bên dưới cho thấy đây là mức lợi nhuận thấp nhất trong vòng 8 quý trở lại 
đây. Biên lãi thuần cũng sa sút chỉ còn 1,8%. 

 

 

 

Biểu đồ 15: Thị phần tiêu thụ thép xây dựng năm 2021 (Vòng trong) và 4 tháng đầu       

năm 2022 (Vòng ngoài). (Nguồn: Song Ngọc tổng hợp từ Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA)). 
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Lũy kế 6 tháng đầu niên độ, Hoa Sen báo cáo doanh thu thuần tăng trưởng 48% lên gần 29.600 tỷ 
đồng, lợi nhuận gộp nhích 3% lên 3.553 tỷ. Tuy nhiên, do các loại chi phí bán hàng và quản lý 

doanh nghiệp tăng nóng nên lãi sau thuế của Hoa Sen chỉ còn 872 tỷ đồng, thấp hơn 48% so với 
nửa đầu niên độ trước.  

Trong cả niên độ 2022, Hoa Sen đặt mục tiêu doanh thu gần 46.400 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 

khoảng 1.500 - 2.500 tỷ đồng. Sau 6 tháng, tập đoàn của Chủ tịch Lê Phước Vũ đã thực hiện gần 
64% kế hoạch doanh thu và khoảng 35-58% mục tiêu lợi nhuận.  

So với các daonh nghiệp khác trên sàn chứng khoán, Hoa Sen xếp thứ 6 về doanh thu thuần quý 
I/2022. Trong top 20 doanh thu quý vừa qua có 4 đại diện ngành thép là Hòa Phát, Hoa Sen, Nam 
Kim và Đầu tư Thương mại SMC. 

 

 

Biểu đồ 16: Kết quả kinh doanh hợp nhất của Hoa Sen. (Nguồn: Đức Quyền tổng hợp từ 

báo cáo tài chính. Niên độ của Hoa Sen bắt đầu từ ngày 1/10). 
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Theo số liệu từ VSA, trong 4 tháng đầu năm nay Hoa Sen tiêu thụ 510.000 tấn tôn mạ và chiếm 
30,1% thị phần, vẫn dẫn đầu toàn ngành nhưng đã giảm so với mức 35,9% của năm ngoái.  

Ở thị trường ống thép, Hoa Sen tiếp tục đứng thứ 2 sau Hòa Phát với sản lượng tiêu thụ hơn 
126.000 tấn trong 4 tháng vừa qua. 

 

 

 

 

 

 

Biểu đồ 17: Top 20 doanh thu thuần hợp nhất quý I/2022 (Đơn vị: tỷ đồng. Nguồn: Song Ngọc 

tổng hợp từ báo cáo tài chính hợp nhất). 
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Công ty cổ phần Thép Nam Kim (Mã: NKG)  

 

Nam Kim là một trong số ít doanh nghiệp thép ghi nhận tăng trưởng cả về doanh thu lẫn lợi 
nhuận trong quý I vừa qua. Đa phần doanh nghiệp khác báo cáo doanh thu đi lên nhờ giá thép 
cao nhưng lợi nhuận sa sút do chi phí nguyên vật liệu tăng mạnh hơn.  

Nam Kim báo cáo doanh thu thuần hợp nhất quý đầu năm nay là 7.151 tỷ đồng, cao hơn 47% so 
với quý I năm ngoái. Lợi nhuận gộp cũng nhảy vọt từ 610 lên 957 tỷ.  

Sau khi trừ đi các khoản chi phí, công ty có lãi ròng gần 507 tỷ đồng. Biên lợi nhuận ròng đạt 7,1%, 
cao hơn cùng kỳ năm ngoái cũng như quý liền trước.  

Giải trình của Nam Kim cho biết doanh thu tăng là do công ty đẩy mạnh các kênh bán hàng trong 

nước và xuất khẩu, và sản lượng sản xuất tăng làm cho chi phí sản xuất bình quân giảm, biên lợi 
nhuận gộp tăng làm cho lãi ròng tăng.  

Biểu đồ 18: Sản lượng tiêu thụ tôn mạ hàng tháng (Đơn vị: tấn. Nguồn: Song Ngọc tổng hợp 

từ Hiệp hội Thép Việt Nam). 
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Cả năm 2022, công ty lên kế hoạch doanh thu hợp nhất 28.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 
1.600 tỷ đồng, giảm tương ứng 0,7% và 28% so với kết quả năm 2021. Sau một quý, Nam Kim đã 
thực hiện 25,5% kế hoạch doanh thu và 31,7% mục tiêu lãi ròng. 

 

 

 

Theo số liệu từ VSA, Nam Kim tiêu thụ 293.000 tấn tôn mạ và 57.000 tấn ống thép trong 4 tháng 
vừa qua, lần lượt tăng trưởng 11,2% và giảm 14,4% so với cùng kỳ 2021.  

Nam Kim hiện nay đứng thứ 2 toàn ngành về thị phần tôn mạ và thứ 5 về thị phần ống thép. 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng 3: Báo cáo doanh thu thuần hợp nhất quý đầu năm 2022 (Nguồn: Song Ngọc tổng hợp 

từ báo cáo tài chính). 
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Nam Kim dự kiến trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu tỷ lệ 20%, qua đó nâng vốn điều lệ từ 2.194 
tỷ đồng lên 2.633 tỷ đồng. Tổng số cổ phiếu NKG phát hành thêm là gần 43,9 triệu đơn vị. 

 

Tổng Công ty Thép Việt Nam (VNSteel – Mã: TVN)  

Thông báo lợi nhuận quý I xấp xỉ 195 tỷ đồng, chỉ bằng một nửa so với cùng kỳ năm 
ngoái. Doanh thu thuần tăng 30% lên 12.240 tỷ đồng. Biên lãi thuần giảm từ 4,2% trong quý 

I/2021 còn 1,6% trong quý vừa qua. Trong 4 tháng đầu năm nay, VNSteel nắm 11,8% thị phần thép 
xây dựng. 

 

Công ty cổ phần Thép Pomina (Mã: POM)  

Báo cáo doanh thu thuần tăng 61% lên 4.356 tỷ đồng còn lãi sau thuế giảm gần 6% còn 70 tỷ 
đồng trong quý I/2022. Công ty tiêu thụ 184.000 tấn thép xây dựng trong 4 tháng đầu năm nay, 
giảm 14,2% so với cùng kỳ 2021. 

Biểu đồ 19: Thị phần tiêu thụ ống thép năm 2021 (Vòng trong) và 4 tháng đầu năm 2022 

(Vòng ngoài) (Nguồn: Song Ngọc tổng hợp từ Hiệp hội Thép Việt Nam). 
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CTCP Gang Thép Thái Nguyên (Tisco - Mã: TIS)  

Báo cáo doanh thu thuần tăng 24% lên 3.733 tỷ, trong khi lãi sau thuế chỉ đạt 29 tỷ, 
giảm 34% so với quý I năm ngoái. 

 

 
Bảng 4: Báo cáo doanh thu thuần hợp nhất của CTCP Gang Thép Thái Nguyên           

(Nguồn: Song Ngọc tổng hợp từ báo cáo tài chính). 
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Thông tin và tài liệu trong báo cáo được nỗ lực tổng hợp dưới dạng sẵn có một cách chính xác nhất có thể.          
Tuy nhiên, tác giả không đảm bảo tính chính xác, sự thích hợp hay đầy đủ của các thông tin và số liệu, đồng thời 
tuyên bố miễn trừ hoàn toàn trách nhiệm đối với các lỗi hoặc thiếu sót trong các thông tin và số liệu này. 

Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) 

Trung tâm Thông tin Công Nghiệp và Thương Mại 
(VITIC) 

Hiệp hội thép Nhật Bản 

Viện Sắt thép Mỹ  

Báo cáo CTCK BVSC, MBKE 

World Steel 

MySteel 

SteelHome 

Trading Economics 

Fastmarkets 

Báo cáo “Thị trường thép tháng 4/2022” được biên tập viên mục Hàng hóa của VietnamBiz tổng hợp và trình bày. 

Các số liệu, thông tin và những phân tích được tổng hợp trong báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin 

và không được sử dụng như lời khuyên cho việc tư vấn kinh doanh, tài chính và những lĩnh vực chuyên nghiệp khác. 

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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