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TÓM TẮT THÁNG 10/2019 

 

 

  

TÓM TẮT 

Giá cuộn thép ở Mỹ và châu Âu gần mức thấp nhất trong ba năm. Ở Mỹ có sự tăng 

trưởng nhẹ trong hoạt động sản xuất tháng 9 nhưng lĩnh vực này vẫn ở tình trạng ảm đạm 

tại châu Âu, do ngành công nghiệp ô tô suy yếu. 

Tăng trưởng kinh tế Ấn Độ ở mức thấp nhất trong 6 năm, trong khi GDP quý III của Trung 

Quốc tăng trưởng yếu nhất trong gần ba thập kỷ.  

So với nhiều thị trường, giá nội địa cao nên Trung Quốc không cạnh tranh trong thị trường 

xuất khẩu. Đây là lý do tại sao Nga đã và đang chào giá thép cuộn cán nóng (HRC) sang 

Trung Quốc trong tháng 10 với mức giá thấp hơn 200 nhân dân tệ/tấn (28 USD/tấn) so với 

giá nội địa Trung Quốc. 

Biên lợi nhuận HRC nội địa Trung Quốc gần như hòa vốn trong tháng 10, cho thấy việc 

giảm giá hơn nữa không thể xảy ra. Điều này đảm bảo xuất khẩu thép của Trung Quốc 

tăng 5,3% so với tháng trước. 

Tại Việt Nam, nếu loại trừ tăng trưởng của thép cuộn cán nóng thì tốc độ tăng trưởng sản 

xuất và bán hàng các sản phẩm thép đều giảm lần lượt 5% và 4% so với cùng kì năm 

ngoái.  

Lũy kế 10 tháng đầu năm, sản xuất thép các loại tăng 4,6% lên 21 triệu tấn. Bán hàng thép 

các loại tăng 6% lên gần 19,2 triệu tấn. 
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THỊ TRƯỜNG THÉP THẾ GIỚI THÁNG 10/2019 

 

PHẦN I 

THỊ TRƯỜNG THÉP THẾ GIỚI 

 

1. Sản lượng thép thế giới 

a. Tình hình cung cầu 

Doanh số bán hàng và sản xuất xe giảm trên toàn cầu đã làm giảm nhu cầu đối với cuộn cán 

nguội (CRC) và cuộn cán nóng (HRC) trong năm 2019, đặc biệt là HRC loại SAE.  

Điều này đã ngày càng thúc đẩy Nga và Ấn Độ đưa ra mức giá chào bán HRC thấp ở các thị 

trường châu Á trong nỗ lực giảm tồn kho, khiến giá Trung Quốc không cạnh tranh. 

Thị trường HRC châu Á suy yếu hơn do chào giá nguyên liệu có nguồn gốc từ Nga và Ấn Độ 

giảm trong khi nhu cầu kém và dự đoán giá thấp hơn sẽ tiếp tục ngăn cản người mua Việt 

Nam.  

Giữa tháng 10, HRC SAE1006 đứng ở 455 USD/tấn theo giá FOB (giá giao hàng trên tàu) 

Trung Quốc, trong khi trên cơ sở giá CFR (giá thành và cước phí) ở cảng Đông Nam Á, cuộn 

cùng loại được đánh giá ở 423 USD/tấn CFR Đông Nam Á. 

Nguồn cung dồi dào gây áp lực lên giá quặng sắt đường biển 

 

Nguồn cung mạnh và ít sự quan tâm mua kể từ khi 

thị trường trở lại từ nghỉ Tuần lễ vàng (từ ngày 1 

đến 7/10) đã dẫn đến giá thấp hơn. Platts đánh giá 

Chỉ số quặng sắt 62% Fe (IODEX) ở mức 92,65 

USD/tấn khô CFR Bắc Trung Quốc vào ngày 

11/10, giảm 1,25 USD/tấn khô so với tuần trước. 

Việc bổ sung nhu cầu từ các nhà máy thép đã giảm xuống dưới mức mong đợi, vì những 

người tham gia giữ tâm lí chờ đợi trong bối cảnh thị trường thép không chắc chắn.  

Nhập khẩu quặng sắt của Trung Quốc đã tăng 

trong ba tháng liên tiếp và ở trên mức 90 triệu 

tấn, gây áp lực lên giá giao ngay đường biển. 

Trung Quốc nhập khẩu 99,36 triệu tấn trong 

tháng 9, tăng từ 94,9 triệu tấn trong tháng 8. 

Trong 9 tháng đầu năm, Trung Quốc nhập khẩu 

784 triệu tấn, giảm khoảng 2,5% so với 803 triệu 

tấn trong cùng kì năm 2018. 



 

5 
 

THỊ TRƯỜNG THÉP THẾ GIỚI THÁNG 10/2019 

Tồn kho thép cao dẫn đến giá thấp hơn, và sẽ mất thời gian để tiêu thụ. Nhu cầu từ các 

thương nhân cũng bị hạn chế bởi sự biến động trong điều kiện kinh tế toàn cầu. 

 

Sản lượng thép toàn cầu 

 

 

 

Trung Quốc: Sản lượng thép thô 

của Trung Quốc trong tháng 8 

đạt 81,5 triệu tấn, giảm 0,6% so 

với cùng kì năm trước. Sản lượng trung bình 

ngày đạt 2,6 triệu tấn, giảm nhẹ so với 2,8 triệu 

tấn trong tháng 9.  

Trung Quốc cũng hạn chế sản xuất trong những tháng mùa đông cho đến tháng Ba năm sau, 

nhưng nhờ sản lượng tăng mạnh vào đầu năm 2019, lũy kế 10 tháng đầu năm, Trung Quốc 

vẫn sản xuất hơn 829 triệu tấn thép, tăng 7,4% so với cùng kì năm trước. 

Biểu đồ 1: Tháng 10, sản lượng thép thô thế giới của 64 quốc gia đạt trên 151 triệu tấn, giảm 2,8% so với 

cùng kì năm ngoái (Nguồn: World Steel) 

Tuy sản lượng thép thô tại các quốc gia đều sụt 

giảm trong tháng vừa qua nhưng lũy kế 10 tháng 

đầu năm, tổng sản lượng thép thế giới vẫn đạt 

hơn 1,5 tỉ tấn, tăng 3,2% cùng kì. 
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Tỉ lệ sử dụng tại các nhà máy thép trong tuần đầu tiên của tháng 10 (bao gồm lễ kỷ niệm 

Quốc khánh kéo dài một tuần của Trung Quốc) giảm 56%, mức thấp nhất trong hơn 7 năm 

qua, dữ liệu từ Mysteel. 

Ngoài việc giá quặng sắt tăng mạnh gây áp lực cho các công ty thép trong năm nay, các nhà 

phân tích cũng lưu ý rằng sản lượng từ lò hồ quang điện bị ảnh hưởng bởi giá thép phế liệu 

cao hơn. 

 

Mỹ: Sản lượng thép 

thô cả nước đạt 7,4 

triệu tấn, tăng 

300.000 tấn so với tháng 9 nhưng 

giảm 2% so với cùng kì năm trước. 

Do giá thép giảm gần 40% tại 

nước này trong năm qua, trước 

ảnh hưởng của các biện pháp 

chống bán phá giá đối với Trung 

Quốc đang giảm dần. 

Ấn Độ: Tháng 10, 

tổng lượng thép thô 

đạt 9,1 triệu tấn, 

giảm 3,4% so với cùng kì. 

 
Biểu đồ 3: Dự báo tăng trưởng sản lượng thép thô hàng năm của 

một số quốc gia lớn. (Nguồn: Worldsteel/Fitch/ Đơn vị: triệu tấn) 

Biểu đồ 2: Sản lượng thép Trung Quốc từ tháng 11/2018 đến hết tháng 10/2019. (Đơn vị: triệu tấn/ 

Nguồn: World Steel) 



 

7 
 

THỊ TRƯỜNG THÉP THẾ GIỚI THÁNG 10/2019 

Nhật Bản: Sản xuất 8,2 triệu tấn thép thô trong tháng 10, giảm 4,9% so với cùng 

kì. 

 

Hàn Quốc: Sản lượng thép thô tháng 10 đạt 3,5 triệu tấn, giảm 3,5%. 

 

 

Nga: Sản lượng thép thô tháng 10 đạt 5,9 triệu tấn, tăng 300.000 tấn so với 

tháng 9 và giảm 7% so với cùng kì năm trước. 

 

Ukraine: Sản lượng thép thô tháng 10 tại Ukraine là 1,6 triệu tấn, giảm 12,7% so 

với cùng kì. 

 

Brazil: Sản lượng thép thô tháng 10 đạt 2,6 triệu tấn, tăng 200.000 tấn so với 

tháng trước và giảm 19,4% so với cùng kì. 

 

Liên minh châu Âu (EU): Đức sản xuất 3,3 triệu tấn thép thô, giảm 6,8% so với 

cùng kì năm trước. Trong khi đó, sản lượng của Italia đạt 2,2 triệu tấn, giảm 

3,7% so với cùng kì. Pháp sản xuất 1,2 triệu tấn, giảm 10,6%. Tây Ban Nha sản 

xuất 1,2 triệu tấn, giảm 7,6%. 

 

2. Tình hình xuất nhập khẩu 

Các quốc gia xuất khẩu thép lớn nhất  

Còn USDA ước tính sản lượng tiêu thụ gạo tháng 10 ở mức 41,2 triệu tấn, tăng 1%.  

Trung Quốc: Tháng 10, xuất khẩu thép chỉ đạt 4,8 triệu tấn, giảm 13% so với 

cùng kì năm trước. Lũy kế 10 tháng đầu năm, xuất khẩu thép giảm 5,8%, đạt 55 

triệu tấn. 

Ngoài ra, nhập khẩu thép khoảng hơn 1 triệu tấn, giảm gần 10% cùng kì. Tổng lượng nhập 

khẩu 10 tháng đầu năm khoảng 9,7 triệu tấn, giảm gần 12% cùng kì. 
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Bảng 1: Dữ liệu xuất/nhập khẩu thép của Trung Quốc tháng 10 và lũy kế 10 tháng đầu năm.                     

(Đơn vị: 10.000 tấn/Nguồn: SteelHome) 

Bảng 2: Tháng 10, Trung Quốc xuất khẩu thép nhiều nhất qua Hàn Quốc, Việt Nam, Indonesia, Thái Lan, 

Philippines. (Đơn vị: tấn/Giá trị: 10.000 USD/ Nguồn: SteelHome,Tổng cục Hải quan Trung Quốc) 
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Nhật Bản: Tháng 8, tổng xuất khẩu thép đạt hơn 2,8 triệu tấn, tăng nhẹ so với 

tháng trước. Trong đó, xuất khẩu thép sang Hàn Quốc đạt 460.631 tấn, Trung 

Quốc khoảng 436.000 tấn. Lũy kế 10 tháng, Nhật Bản xuất khẩu hơn 28,3 triệu 

tấn. 

Hàn Quốc: Xuất khẩu thép 10 tháng đầu năm giảm 9,7% so với cùng kì năm 

ngoái. 

 

 

Các quốc gia nhập khẩu thép lớn nhất 

 

Liên minh châu Âu EU: Việc 

sử dụng thép chất lượng tốt 

và chi phí cạnh tranh là một 

trụ cột quan trọng trong sự thành công 

của ngành công nghiệp gió châu Âu. 

Điều này cho phép ngành công nghiệp 

phát triển mạnh cùng các nguồn năng 

lượng thông thường, thậm chí ở các thị 

trường bên ngoài châu Âu. 

Tuy nhiên, những động thái gần đây của Ủy 

ban châu Âu nhằm đưa ra các biện pháp tự 

vệ nhằm hạn chế nhập khẩu thép thể khiến vấn đề này gặp rủi ro. 

Bảng 3: 10 quốc gia chính nhập khẩu thép từ Trung Quốc trong tháng 10. (Đơn vị: tấn/Giá trị: 

10.000 USD/Nguồn: SteelHome,Tổng cục Hải quan Trung Quốc) 

Biểu đồ 4: Sản lượng thép của Liên minh châu Âu 

(Đơn vị: triệu tấn/năm) 



 

10 
 

THỊ TRƯỜNG THÉP THẾ GIỚI THÁNG 10/2019 

 

Các công ty năng lượng và thép của Ấn Độ cho biết muốn nhập khẩu tới 9 triệu tấn nguyên 

liệu thô từ Nga mỗi năm. Tuy nhiên, các đối tác Ấn Độ yêu cầu Nga phát triển nội địa cũng 

như hậu cần và kết nối đường sắt ở Viễn Đông để tạo điều kiện cho sự tăng trưởng của nguồn 

cung.  

Họ cũng muốn các công ty Nga xem xét nhượng bộ và các điều khoản ưu đãi cho các công ty 

Ấn Độ. 

Nhật Bản: Tổng lượng thép nhập khẩu tháng 10 đạt trên 1 triệu tấn. 

 

 

3. Diễn biến giá 

Mỹ: giá thép tiếp tục suy yếu trong tháng 10, có thể chạm đáy trong ba năm. 

Giá thép tấm giảm 14% kể từ cuối tháng 8, từ mức 799 USD/tấn còn 684 

USD/tấn, gần với giá thép cuộn cán nóng (HRC). Giá thép cuộn cán nguội (CRC) 

cũng suy yếu, giảm 18% còn 590 USD/tấn. 

Ở Mỹ, đã có sự tăng trưởng nhẹ trong hoạt động sản xuất trong tháng 9 nhưng lĩnh vực này 

vẫn ở trong tình trạng ảm đạm ở châu Âu, do ngành công nghiệp ô tô suy yếu. 

Tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ ở mức thấp nhất trong 6 năm, trong khi GDP quý 3 của Trung 

Quốc ở mức tăng trưởng yếu nhất trong gần ba thập kỷ.  

So với nhiều thị trường, giá nội địa cao khiến Trung Quốc không cạnh tranh trong thị trường 

xuất khẩu.  

Đây là lý do tại sao Nga đã và đang chào giá HRC sang Trung Quốc trong tháng 10 với mức 

giá thấp hơn 200 NDT/tấn (28 USD/tấn) so với giá nội địa Trung Quốc. 

Giá thép cây của Mỹ giảm xuống 620 - 630 USD/tấn xuất xưởng, giảm từ 625-655 USD/tấn 

tuần trước, vì giá phế liệu tháng 10 thấp hơn được phản ánh ở giá nhà máy.  

Triển vọng về giá cả chưa rõ ràng, với một số người mua nói rằng nhu cầu sẽ phải giảm 

xuống với giá thấp hơn, trong khi những người khác hy vọng các nhà máy sẽ giảm chào giá. 

Giá có thể sẽ ở quanh phạm vi hiện tại trong thời gian tới. 

Trung Quốc: giá nguyên liệu luyện thép trong tháng 10 giảm nhẹ. Trong đó, giá 

quặng sắt nhập khẩu, trong nước và giá than cốc đồng loạt giảm. 

Tính đến cuối tháng 10, giá quặng thép 66% là 130,6 USD/tấn tại tỉnh Hà Bắc, 

giảm 10 RMB/tấn so với tháng trước.  

EU quy định, từ ngày 1/10 mức tăng hàng năm của hạn ngạch nhập khẩu thép bị 

giới hạn ở mức 3%, thay vì 5% như trước. 
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Giá tấm/cuộn mạ kẽm Trung Quốc tiếp tục giảm, các thương nhân chủ yếu tập trung vào việc 

giảm hàng tồn kho. Bên cạnh đó, sự phát triển thị trường ô tô và thiết bị gia dụng không như 

mong đợi. Tháng 11 các đơn đặt hàng cũng được cho là hạn chế. 

Tại thị trường HRC, giá thép suy yếu so với thời điểm cuối tháng 9, đạt 518,8 USD/tấn. Bên 

cạnh đó, giá nhập khẩu tại Mỹ giảm 59 USD/tấn, tại EU giảm 19 USD/tấn, ở Ấn Độ không đổi 

và tại Nhật Bản giảm 15 USD/tấn. 

Theo Hải quan Trung Quốc, lượng HRC xuất khẩu đạt 7,3 triệu tấn trong 9 tháng đầu năm, 

giảm 12,6% so với cùng kì năm trước. Dự kiến sản lượng HRC đạt hơn 20 triệu tấn trong tháng 

11. 

 

 

 

 

Bảng 4: Giá xuất xưởng HRC điều chỉnh của các nhà sản xuất thép Trung Quốc trong tháng 10.         

(Nguồn: SteelHome/ Đơn vị: nhân dân tệ/tấn) 
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Giá HRC nội địa Ấn Độ có thể đã chạm đáy và giá hiện tại của Mumbai là 485,93 USD/tấn có 

thể là một mức thực tế trong vài tuần tới trừ khi nguyên liệu xuất khẩu được chuyển hướng 

vào thị trường nội địa, trong trường hợp giá có thể giảm. 

Tại thị trường CRC, giá nội địa cũng sụt giảm nhẹ trong tháng 10, ghi nhận 617,8 USD/tấn đối 

với CRC 1mm. Mức giá nhập khẩu tại EU giảm 2 USD/tấn nhưng ổn định tại Ấn Độ, tại Trung 

Đông tăng 10 USD/tấn. 

 

 

 

 

Tại thị trường thép không gỉ, giá trong nước khá ổn định. Giá CR 300S và CR 400S đều tăng 

nhẹ trong khi loại 304HR giảm không đáng kể và 200S giữ nguyên. 

 

 

Bảng 5: Lượng xuất nhập khẩu thép HRC dự kiến đến hết tháng 11. (Đơn vị: nhân dân tệ/tấn) 

Bảng 6: Lượng xuất nhập khẩu thép CRC tháng 10 và dự kiến tháng 11. (Đơn vị: nhân dân tệ/tấn) 

Nhìn chung, tồn kho thép không gỉ vẫn còn khá cao và giá niken không đủ mạnh để 

hỗ trợ giá thị trường. 
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Thép phế và Nguyên liệu thô: Giá nhập khẩu thép phế liệu phục hồi nhẹ trong tuần thứ hai 

của tháng 10 nhưng vẫn ở mức ảm đạm khoảng 233 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ.  

Người mua sẵn sàng chấp nhận giá cao hơn phần lớn là do sự gia tăng trong hoạt động thị 

trường sản phẩm, với các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ nhận được một số sự quan tâm mua sau một 

thời gian dài nhu cầu chậm chạp ở phía thép thành phẩm. 

Giá than luyện kim châu Á-Thái Bình Dương đã phục hồi nhẹ sau khi giao dịch tốt ở Trung 

Quốc gần đây. Than luyện cốc cứng cao cấp là 152,25 USD/tấn FOB Úc và giá giao cho Trung 

Quốc là 167 USD/tấn CFR.  

Giá có thể tăng hơn nữa do cơ hội chênh lệch giá, tái bổ sung kho và các chuyến hàng qua 

đường biển vào tháng 12 sẽ ít rủi ro hơn khi hạn ngạch nhập khẩu được thiết lập lại vào năm 

2020. Ngoài Trung Quốc, sự quan tâm mua có thể vẫn yên ắng. 

 

4. Một số tập đoàn sản xuất thép lớn 

Arcelor Mittal: lên kế hoạch làm việc với chính phủ Ý về tương lai của 

nhà máy thép Iiva vào cuối tháng 11 vừa qua. Dường như, Arcelor đang 

chuyển trách nhiệm cho chính phủ nước này khi di chuyển phế liệu từ nhà 

Bảng 7: Giá thép không gỉ Trung Quốc tính đến hết tháng 10. (Đơn vị: nhân dân tệ/tấn/ Nguồn: Steel Home) 

Lưu ý: cuộn 304 CR SS, cuộn 430 CR SS và tấm loại trung bình 304 HR SS được sản xuất bởi TISCO; 

cuộn 304 HR SS được sản xuất bởi Eastern Special Steel; cuộn CR SS 201 được sản xuất bởi LISCO. 
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máy nhằm miễn trừ pháp lý trong thỏa thuận trước đây. 

Arcelor Mital hướng tới hoạt động công nghiệp mới với các giải pháp sản xuất mới và công 

nghệ sinh thái cho phép việc làm sạch được tối ưu nhất. 

  

Baowu Steel Group: 9 tháng đầu năm, Tập đoàn thép lớn nhất Trung 

Quốc ghi nhận lợi nhuận ròng hơn 1,3 tỉ USD, giảm 44% trong năm dù 

sản xuất ổn định. Trong kì, Baowu sản xuất 11,8 triệu tấn gang và 12,4 

triệu tấn thép thô. 

 

Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (NSSMC): Đầu tháng 10, 

Tập đoàn sản xuất thép lớn thứ ba thế giới cho biết sẽ đình chỉ hoạt động 

hai nhà máy thép hợp kim trong nhiều tháng (phục vụ cho sản xuất ô tô) 

do cơn bão hồi tháng 9 và một vụ cháy nhà máy buộc phải đóng cửa. Cụ 

thể, nhà máy Kimitsu mất khoảng 6 tháng và Kure khoảng 10 tháng để 

phục hồi trở lại.  

Dự kiến, việc này sẽ gây tổn thất cho Nippon vài chục tỉ Yên. Đại diện phát ngôn của Toyota 

cho biết, họ không mong đợi bất kì tác động nào đối với sản xuất ô tô của mình. Tuy nhiên, 

Toyota bắt đầu tìm nguồn sản phẩm thép hợp kim từ các nhà sản xuất khác. 

 

Tập đoàn gang thép Hà Bắc (HBIS): Cuối tháng 11 vừa qua, HBIS và 

Tập đoàn đường sắt Bắc Kinh đã ký kết hợp tác chiến lược. Toàn bộ 

thành phẩm của HBIS sẽ chuyển tới Bắc Kinh bằng hệ thống đường sắt 

trong cuối năm nay, nhằm cải cách hệ thống hậu cần xanh. 

 

 

Tập đoàn Gang thép Pohang /POSCO: cho biết vào ngày 22/11, công 

ty sẽ tăng cường sản xuất pin để bù đắp cho sự suy thoái trong kinh 

doanh thép truyền thống.  

Nhu cầu ô tô giảm nói chung sẽ làm giảm nhu cầu thép. Nhưng nếu các nhà sản xuất ô tô 

toàn cầu đẩy mạnh sản xuất ô tô điện, nhu cầu về kim loại sẽ tăng nhanh, vì cần nhiều kim 

loại được sử dụng để sản xuất một chiếc xe điện hơn là một chiếc xe thông thường. 

Posco tập trung vào sản xuất thép tự động, vật liệu pin và lithium cũng như các giải pháp 

trọng lượng nhẹ. Posco International phụ trách sản xuất linh kiện ô tô và lõi động cơ. Posco 

Chemical sản xuất vật liệu điện cực dương và Posco Coated & Color Steel phục trách thép 

tráng nhôm. 
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Posco có tham vọng trở thành nhà cung cấp vật liệu hàng đầu trên thế giới bằng cách mở 

rộng trên 20% thị phần trên thị trường vật liệu pin thứ cấp. 
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PHẦN II 

THỊ TRƯỜNG THÉP VIỆT NAM 

 

1. Sản lượng thép Việt Nam 

 

 

 Tháng 10, sản xuất thép đạt trên 2,1 triệu tấn, tăng 8,4% so với tháng trước nhưng giảm 

3,5% cùng kì. 

Bán hàng đạt gần 1,9 triệu tấn, tăng 2,9% so với tháng trước nhưng giảm 3,3% so với cùng kì. 

Trong đó, xuất khẩu thép đạt 343.154 tấn, giảm gần 6% so với tháng 9 và giảm 22% so với 

cùng kì năm ngoái. 

 

 

 

 

 

 

Biểu đồ 5: Tình hình sản xuất thép thành phẩm năm 2019 (Đơn vị: nghìn tấn/ Nguồn: Hiệp hội Thép Việt Nam) 
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Nếu loại trừ tăng trưởng của thép cuộn cán nóng thì tốc độ tăng trưởng sản xuất và bán hàng 

các sản phẩm thép đều giảm lần lượt 5% và 4% so với cùng kì năm ngoái. 

 

 

Lũy kế 10 tháng đầu năm, sản xuất thép đạt gần 21 triệu tấn, tăng 4,6% so với cùng kì năm 

trước. Lượng bán hàng hơn 19 triệu tấn, tăng 6%. Trong đó, xuất khẩu thép đạt gần 3,8 triệu 

tấn, giảm 6%. 

 

 

Biểu đồ 6: Tình hình bán hàng thép thành phẩm năm 2019 (Đơn vị: nghìn tấn/ Nguồn: Hiệp hội Thép Việt Nam) 
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2. Diễn biến giá 

 

 

 

 

Quặng sắt loại 62%Fe: Giá quặng sắt ngày 8/11 giao dịch ở mức 82-83 USD/tấn CFR cảng 

Thiên Tân, Trung Quốc, tăng khoảng 10 USD/tấn so với tháng trước. 

Than mỡ luyện coke: Giá than mỡ luyện cốc, xuất khẩu tại cảng Úc (giá FOB) ngày 

8/11/2019: Hard coking coal: khoảng 121 USD/tấn, giảm 10 USD/tấn so với đầu tháng 10. 

Thép phế liệu: Giá thép phế HMS ½ 80:20 nhập khẩu cảng Đông Á ở mức 265-270 USD/tấn 

CFR Đông Á ngày 8/11. Mức giá tăng so với hồi đầu tháng 10/2019 là 10-15 USD/tấn. Tại các 

thị trường khu vực Châu Á, Châu Âu và Châu Mỹ, giá thép phế đều có xu hướng tăng nhẹ sau 

khi chạm đáy hồi tháng 9/19 kể từ tháng 10/2018. 

Điện cực graphite: Giá than điện cực hiện nay trung bình là khoảng 2.000-2.300 USD/tấn FOB 

Trung Quốc (loại nhỏ).  Hai nhà sản xuất lớn nhất ở Trung Quốc, Fangda Group và Sinosteel 

Jilin Carbon. Khoảng 70% sản lượng của Trung Quốc được tiêu thụ trong nước và 30% được 

xuất khẩu. 

Cuộn cán nóng HRC: Giá HRC ngày 8/11/2019 ở mức 438-440 USD/tấn, CFR cảng Đông Á, 

giảm khoảng 10-12 USD/tấn với ngày 8/10/2019.  So với đầu năm 2019, mức giá hiện tại 

giảm khoảng 80 USD/tấn. Trong khoảng 2 năm trở lại đây, mức giá đạt cao nhất được ghi 

nhận 620 USD/tấn vào hồi đầu tháng 3/2018. 

 

Biểu đồ 7: Biểu đồ giá nguyên liệu sản xuất thép năm 2019 (Nguồn: Hiệp hội Thép Việt Nam) 



 

19 
 

THỊ TRƯỜNG THÉP  VIỆT NAM THÁNG 10/2019 

3. Tình hình xuất nhập khẩu 

 

Xuất khẩu 

Tính đến 30/9/2019, Việt Nam 

xuất khẩu hơn 5,95 triệu tấn thép 

thành phẩm và bán thành phẩm, 

tăng gần 4% so với cùng kì năm 

trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu 

8 tháng đầu năm 2019 đạt hơn 

3,9 tỉ USD, giảm 8% về trị giá xuất 

khẩu. 

Một số sản phẩm thép có tăng 

trưởng xuất khẩu tốt như thép xây 

dựng (thanh, cuộn và hình). Bên 

cạnh đó, xuất khẩu một số sản 

phẩm thép của Việt Nam lại 

giảm như  

- Tôn mạ KL&SPM: giảm 22,5% 

- Ống thép: giảm 29% 

 

Xuất khẩu 

Tính đến hết 30/9/2019, nhập 

khẩu thép thành phẩm các loại 

đạt hơn 11,8 triệu tấn. Trong đó 

nhập khẩu một số sản phẩm 

thép tăng cao so với cùng kì như: 

- Thép hình: 304.358 tấn, tăng 50% 

về sản lượng nhưng giảm 4% về giá trị. 

- Thép cán nguội: 662.509 tấn, tăng 18%. 

 

Biểu đồ 8: Top 10 quốc gia xuất khẩu thép của Việt Nam 8 

tháng đầu năm 2019. (Nguồn: VSA) 

Top 5 các quốc gia cung cấp thép cho Việt Nam lần lượt là Trung Quốc, Nhật Bản, 

Hàn Quốc, Đài Loan và Ấn Độ. 
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PHẦN III 

HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH 

 

Công ty cổ phần Thép Nam Kim (Mã: NKG): Hội đồng quản trị Nam Kim 

ngày 22/11 đã thông qua chủ trương thành lập công ty con và đầu tư dự 

án Nhà máy ống thép mới tại Khu Công nghiệp Hậu Cần, Cảng Tam Hiệp 

(tỉnh Quảng Nam). Nhà máy dự kiến sẽ sản xuất 150.000 tấn ống 

thép/năm. 

Tổng vốn đầu tư cho nhà máy ước tính 150 tỉ đồng. Để thực hiện dự án, Nam Kim dự định 

thành lập một công ty con với hình thức Công ty TNHH Một thành viên do Nam Kim sở hữu 

100%.Vốn điều lệ của công ty con dự tính là 68 tỉ đồng. 

Trước đó vào tháng 8, Nam Kim cho biết đã hoàn tất chuyển nhượng Nhà máy Nam Kim 1 

cho Công ty TNHH Sứ Kỹ thuật Minh Long 2. 

Nhà máy này nằm tại Thị xã Thuận An - Bình Dương, được đầu tư xây dựng từ năm 2003 với 

công suất 50.000 tấn/năm gồm dây chuyền mạ kẽm và mạ màu. Các dây chuyền này đã 

ngừng sản xuất từ quí IV/2018 do Nam Kim đã chuyển sản xuất các mặt hàng nói trên sang 

Nhà máy Nam Kim 3 tại Đồng An, Bình Dương). 

CTCP Tập đoàn Hòa Phát (Mã: HPG): Sau 10 tháng đầu năm 2019, Hòa 

Phát đã sản xuất và cung cấp cho thị trường hơn 2,18 triệu tấn thép xây 

dựng, tăng 12,5% so với cùng kì năm trước, tiếp tục giữ thị phần lớn nhất 

Việt Nam. 

 Biểu đồ 9: Thị phần thép xây dựng và ống thép năm 2018 và 10 tháng năm 2019 (Nguồn: Song Ngọc 

tổng hợp từ VDSC, VSA)  
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Tính riêng tháng 10, sản lượng thép xây dựng Hòa Phát đạt khoảng 217.000 tấn, giảm 13,2% 

so với cùng kì 2018. Trong tháng 9, tiêu thụ thép xây dựng Hòa Phát đạt 193.000 tấn, cũng 

giảm 12,7% so với cùng kì năm ngoái. 

Sản lượng bán thép xây dựng của Hòa Phát tại khu vực miền Nam tăng mạnh nhất, đạt 

328.100 tấn trong 10 tháng, tăng 91% so với cùng kì năm ngoái. Đáng chú ý, thép cuộn 

nguyên liệu cho rút dây tăng đột biến gấp 4 lần so với cùng kì. Khu vực miền Trung đạt 

329.800 tấn, tăng gần 50% so với sản lượng 10 tháng 2018. 

Ở thị trường quốc tế, trong 10 tháng đầu năm nay nay, tổng lượng xuất khẩu thép Hòa Phát 

đạt 205.800 tấn, tăng 10% so với cùng kì, chiếm 9,3% tổng sản lượng bán hàng. 

Sản lượng ống thép tháng 10 vừa qua đạt 65.700 tấn tăng hơn 7% so với tháng 10/2018. Lũy 

kế 10 tháng, Hòa Phát đã bán ra thị trường 615.800 tấn ống thép, tăng 13,7% so với cùng kì 

năm ngoái. Với kết quả này, thị phần ống thép của Hòa Phát đã tăng lên 31,02%, tiếp tục 

dẫn đầu thị trường Việt Nam. 

CTCP Tập đoàn Hoa Sen (Mã: HSG): Trong báo cáo phân tích mới đây, 

CTCP Chứng khoán TP HCM (HSC) cho biết Hoa Sen đã tích cực quản trị 

chi phí hoạt động. Chẳng hạn, trong 9 tháng đầu năm, Hoa Sen đã giảm số 

lượng nhân viên xuống còn 6.600 người từ mức đỉnh là 9.800 người. 

Số lượng nhân viên bán hàng và quản lí giảm đã giúp Hoa Sen tiết kiệm 

được 30-40 tỉ đồng chi phí lương hàng tháng. Trên thực tế, chi phí quản lí doanh nghiệp niên 

độ 2018-2019 của Hoa Sen đã giảm 208 tỉ đồng so với niên độ trước. 

HSC cũng cho biết, thời điểm đầu tháng 10, tổng số điểm phân phối sản phẩm của Hoa Sen 

là 553 trong đó có 53 chi nhánh và 500 điểm bán hàng trên toàn quốc. HSC dẫn lời đại diện 

Hoa Sen khẳng định công ty sẽ duy trì số lượng mạng lưới phân phối ở mức này. 

Ở mạng lưới phân phối với cơ cấu mới, mỗi chi nhánh sẽ phủ một địa bàn rộng hơn và giảm 

lực lượng bán hàng quản lí cấp trung, từ đó nâng cao hiệu quả của đội ngũ bán hàng tại mỗi 

chi nhánh và điểm bán hàng. 

 

 

 

 

 

 

 
Biểu đồ 10: Số chi nhánh của Hoa Sen giảm mạnh trong quá trình tái cơ cấu, thay vào đó là số cửa hàng 

trực thuộc chi nhánh tỉnh tăng lên. (Nguồn: Kiên Dương tổng hợp từ Hoa Sen, HSC) 
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Hoa Sen tiếp tục dẫn đầu thị trường tôn mạ trong nước tuy nhiên thị phần đã giảm từ 34% 

trong năm 2018 xuống còn 30% trong 10 tháng đầu năm nay. 

 
Biểu đồ 10: Thị phần tôn mạ 10 tháng năm 2019 

so với năm 2018 (Nguồn: Song Ngọc tổng hợp 

từ VDSC, VSA) 
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PHẦN IV 

DỰ BÁO 

 

Theo báo cáo kinh doanh thép từ Steel Business Briefing – SBB, giá cuộn cán nóng của Mỹ 

đã giảm xuống mức thấp nhất gần ba năm qua ở mức 481,5 USD/tấn trong điều kiện thị 

trường không mấy tích cực trong khi cuộn cán nguội đã suy yếu xuống 684,5 USD/tấn.  

Các trung tâm dịch vụ chỉ ra sự thiếu chắc chắn của thị trường và giá phế liệu không ổn định 

do họ không muốn cam kết mua hàng mới. Như vậy, giá cuộn thép của Mỹ có thể sẽ yếu 

hơn trong tháng tới. 

Giá HRC châu Á là 434 USD/tấn giá FOB Trung Quốc và 422 USD/tấn CFR Đông Nam Á vào 

ngày 18/10. Các nhà máy Trung Quốc đã tìm kiếm mức 435- 465 USD/tấn FOB cho lô hàng 

tháng 12 nhưng không có kết quả.  

Vì có khoảng cách lớn giữa giá cả trong nước và xuất khẩu của Trung Quốc, người mua 

ASEAN muốn thấy mức chào giá giảm hơn. Với nguyên liệu của Nga và Ấn Độ thêm vào cạnh 

tranh ở châu Á, giá xuất khẩu có vẻ sẽ yếu đi trong tháng tới. 

Giá thép cây châu Á đã giảm xuống còn 415 USD/tấn giá FOB Trung Quốc do giá giao ngay 

và giá tương lai của Trung Quốc thấp hơn.  

Thị trường Trung Quốc vẫn khá giảm nhưng hoạt động xây dựng sẽ mạnh trong khoảng một 

tháng tới. Bắc Kinh có khả năng kích thích nền kinh tế sau khi con số GDP quý III yếu nên thép 

cây trong nước cần được hỗ trợ hợp lí. 

Giá quặng sắt đường biển biến động khi giảm gần 7 USD/tấn trong một tuần xuống còn 85,7 

USD/tấn khô CFR Bắc Trung Quốc đối với loại quặng cám 62% Fe vào ngày 18/10.  

Sản xuất thép có giảm trong tháng 9 trước ngày lễ Quốc khánh, nhưng sản lượng sẽ tăng trở 

lại và cắt giảm sản lượng mùa đông dự kiến sẽ không quá khắt khe trong năm nay.  

Tồn kho quặng sắt đã giảm, hỗ trợ giá ít nhất 90 USD/tấn, đặc biệt nếu hoạt động xây dựng 

và kì vọng về hỗ trợ kích thích khởi động. 

Giá than luyện kim châu Á - Thái Bình Dương đã phục hồi nhẹ sau khi giao dịch tốt ở Trung 

Quốc gần đây. Than luyện cốc cứng cao cấp là 152,25 USD/tấn giá FOB Úc và giá giao cho 

Trung Quốc là 167 USD/tấn giá CFR.  

Giá có thể tăng hơn nữa do cơ hội chênh lệch giá, tái bổ sung kho và các chuyến hàng qua 

đường biển vào tháng 12 sẽ ít rủi ro hơn khi hạn ngạch nhập khẩu được thiết lập lại vào năm 

2020. 
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PHẦN V 

CHÍNH SÁCH TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC 

 

1. Chính sách các nước trên thế giới 

Trung Quốc: dự kiến sẽ hoãn triển khai chính sách phân loại lại kim loại phế liệu 

chưa được công bố cho đến tháng 3/2020, do các cuộc tham vấn riêng với 

ngành này vẫn tiếp tục, theo thông báo vào ngày 27/11. 

Việc phân loại lại theo kế hoạch kim loại phế liệu có độ tinh khiết cao làm nguyên liệu thô với ít 

hạn chế nhập khẩu hơn ban đầu dự kiến sẽ được công bố vào cuối năm nay. Nhưng sự phức 

tạp của các quy tắc đề xuất đã tạo ra những khó khăn trong việc thực hiện, điều này đã làm trì 

hoãn việc triển khai. 

Cho đến khi chính sách phân loại lại được thực thi, khối lượng nhập khẩu của Trung Quốc sẽ 

tiếp tục bị hạn chế bởi hạn ngạch nhập khẩu hàng quý do cơ quan môi trường ban hành.  

Từ ngày 1/7/2020 trở đi, tất cả người mua sẽ cần giấy phép được cấp theo hạn ngạch hàng 

quý được phê duyệt trước khi họ có thể nhập bất kỳ kim loại phế liệu nào. Khối lượng hạn 

ngạch nhập khẩu phế liệu đã và đang giảm và thấp hơn nhiều so với nhu cầu của người mua. 

Theo đề xuất phân loại lại không báo trước, hàm lượng đồng và nhôm cần thiết trong nhập 

khẩu phế liệu của Trung Quốc sẽ được nâng lên và giảm thiểu tạp chất. Đề xuất liệt kê các 

quy trình kiểm tra bắt buộc phức tạp, theo đó mỗi lô phế liệu nhập khẩu vào Trung Quốc sẽ 

được lấy mẫu và kiểm tra hàm lượng kim loại, tạp chất và tỷ lệ thu hồi. 

Phế liệu nhôm sẽ được yêu cầu đóng gói theo kích thước (65 mm, 28 - 65 mm và 28 mm) và 

phải thường xuyên trực quan. Bao bì phải có mô tả, kích thước, trọng lượng, hàm lượng nhôm 

và hợp kim của phế liệu, hàm lượng kim loại, tỷ lệ thu hồi, loại bao bì, nguồn gốc và tiêu chuẩn 

điều hành. 

Ngoài ra, Trung Quốc cũng bắt đầu tiến hành điều tra công suất sản xuất tại các nhà máy 

thép trong bối cảnh lo ngại gia tăng về sự tăng trưởng sản lượng nhanh chóng trong năm nay, 

theo một lưu ý được lưu truyền trên mạng hôm 18/11. 

Theo Reuters, đây là lưu ý chung từ Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia, Bộ Công thương 

và Công nghệ Thông tin (MIIT) và Cục Thống kê Trung Quốc thúc giục chính quyền địa 

phương và Ủy ban Quản lí và Giám sát Tài sản (SASAC) quốc gia xác minh công suất, sản 

lượng và đầu tư tài sản cố định của các nhà máy thép. 

Chính quyền địa phương sẽ kiểm tra các nhà máy nằm trong khu vực quản lí, trong khi SASAC 

sẽ thanh tra các nhà máy thép nhà nước.  
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Cả ba cơ quan chính phủ đã xác nhận tính xác thực của lưu ý, được công bố hôm 4/11, mà 

không đưa ra phát biểu nào thêm. 

Ấn Độ: Ngày 15/11, các thẩm phán của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đã 

bác bỏ hầu hết các khiếu nại của Ấn Độ rằng Mỹ không tôn trọng phán quyết 

trước đó của WTO liên quan đến thuế chống trợ cấp đối với thép Ấn Độ. 

Trước đó, Ấn Độ đã phàn nàn rằng, Mỹ đã không đáp ứng thời hạn tháng 4/2016 để tuân thủ 

quyết định của WTO đã phạm lỗi về việc áp thuế "đối kháng" đối với các sản phẩm thép 

carbon cán nóng từ Ấn Độ.  

Mặc dù các mức thuế của Mỹ vẫn được áp dụng, hội đồng WTO đã bác bỏ nhiều khiếu nại 

của Ấn Độ, đồng thời cho rằng Mỹ cần phải đưa ra một điều khoản pháp lý phù hợp với các 

quy tắc của WTO. 

Ấn Độ đã đưa đơn khiếu nại ban đầu lên WTO vào tháng 4/2012, sau khi Bộ Thương mại Mỹ 

ấn định mức thuế nhập khẩu gần 286% đối với sản phẩm ống thép chất lượng carbon hàn 

tròn từ Ấn Độ để bù đắp trợ cấp của chính phủ.  

Bộ Thương mại Mỹ đã hành động sau khi nhận được kiến nghị từ các nhà sản xuất thép như 

Allied Tube & Conduit, JMC Steel Group, Wheatland Tube và United States Steel Corp.  

Năm 2014, WTO phát hiện ra rằng vì nhiều lý do, Mỹ đã vi phạm các quy tắc thương mại toàn 

cầu. Hai bên đã đồng ý rằng Mỹ sẽ tuân thủ phán quyết đó vào năm 2016, nhưng sau đó 

không đồng ý về việc liệu họ đã làm như vậy hay chưa. 

Một trong hai bên có thể kháng cáo những kết luận mới nhất của hội đồng WTO. Nếu một 

quốc gia không tuân thủ phán quyết của WTO, bên kia có thể yêu cầu áp dụng các biện pháp 

trừng phạt. 

Mỹ: Ngày 15/11, Bộ Thương mại Mỹ cho biết nếu các cuộc điều tra của Ủy ban 

Thương mại quốc tế Mỹ (ITC) phát hiện phụ kiện thép rèn xuất khẩu của Hàn 

Quốc và Ấn Độ được trợ giá không công bằng làm tổn hại ngành công nghiệp 

Mỹ, Bộ Thương mại sẽ áp thuế đối với mặt hàng này.  

 

2. Chính sách của Việt Nam 

Ngày 8/11/2019, Canada đã khởi xướng điều tra chống bán phá giá, chống trợ cấp đối với sản 

phẩm thép chống ăn mòn (CORE) từ Việt Nam và một số nước. 

Cụ thể, theo Cục phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) sản phẩm bị điều tra thuộc các mã 

HS 7210.30.00, 7210.49.00, 7210.61.00, 7210.69.00, 7212.20.00, 7212.30.00, 7212.50.00, 

7225.91.00, 7225.92.00, 7226.99.00. 

Giai đoạn điều tra chống bán phá giá, chống trợ cấp là từ 1/7/2018 – 30/6/2019. Với nguyên 

đơn là Công ty ArcelorMittal Dofasco G.P. (AMD). 
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Chương trình trợ cấp bị điều tra gồm 10 chương trình liên quan đến miễn thuế nhập khẩu, ưu 

đãi thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, miễn, giảm tiền thuê đất, cho vay ưu đãi, bảo lãnh vay, 

bao thanh toán xuất khẩu, ưu đãi, miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, khấu hao nhanh 

tài sản cố định; hỗ trợ đầu tư, xúc tiến xuất khẩu và các hình thức hỗ trợ khác. 

Ngoài ra, trong vụ việc này, Cơ quan dịch vụ biên giới Canada cũng điều tra vấn đề tình hình 

thị trường đối với ngành thép cuộn của Việt Nam trong đó bao gồm sản phẩm bị điều tra theo 

Mục 20 của Đạo luật các Biện pháp nhập khẩu đặc biệt (SIMA) của Canada. 

Điều này căn cứ cáo buộc của nguyên đơn về việc giá bán nội địa ở thị trường Việt Nam bị can 

thiệp bởi Chính phủ. 

Đáng chú ý, theo Hiệp hội thép Việt Nam, khoảng 16 doanh nghiệp Việt Nam và các công ty 

liên kết bị nêu trong thông báo khởi xướng. 

Cùng với thông báo khởi xướng, cơ quan dịch vụ biên giới canada đã ban hành Bản câu hỏi 

điều tra chống bán phá giá, chống trợ cấp và Section 20 đối với Chính phủ và doanh nghiệp 

Việt Nam với thời hạn trả lời Bản câu hỏi là ngày 16/12/2019. 

Cơ quan dịch vụ biên giới Canada dự kiến sẽ ban hành kết luận sơ bộ về phá giá và trợ cấp 

trong vòng 90 ngày kể từ ngày khởi xướng, khoảng tháng 2/2020 trong khi Tòa Thương mại 

quốc tế Canada sẽ ban hành kết luận sơ bộ về thiệt hại trong trong 60 ngày kể từ ngày khởi 

xướng dự kiến tháng 1/2020. 

Trong trường hợp Cục giao thông và vận chuyển Canada (CITT) kết luận sơ bộ không có thiệt 

hại đối với ngành sản xuất nội địa Canada, vụ việc sẽ được chấm dứt.

Kỹ sư Hồ Quang Cua  
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TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM 

Thông tin và tài liệu trong báo cáo được nỗ lực tổng hợp dưới dạng sẵn có một cách chính xác nhất có thể. Tuy nhiên, tác giả 

không đảm bảo tính chính xác, sự thích hợp hay đầy đủ của các thông tin và số liệu, đồng thời tuyên bố miễn trừ hoàn toàn trách 

nhiệm đối với các lỗi hoặc thiếu sót trong các thông tin và số liệu này. 

BẢN QUYỀN 

Báo cáo “Thị trường thép tháng 10/2019 ” được phóng 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 “Thị trường thép tháng 10/ 2019” chỉ nhằm mục đích cung cấp thông 

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

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM 

VietnamBiz sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường đối với bất kỳ 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. 

Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) 

Tổng cục Hải quan Trung Quốc 

Viện Sắt thép Mỹ 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt 

Cục phòng vệ Thương mại – Bộ Công thương 

Steel Business Briefing 

World Steel 

Reuters 

MySteel 

Fitch 

SteelHome 

Eurofer 
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ĐỂ THEO DÕI CÁC BÁO CÁO GẦN NHẤT CỦA CHÚNG TÔI,                                                        

XIN TRUY CẬP ĐỊA CHỈ: 

Báo cáo thị trường thép tháng 7/2019 

Báo cáo thị trường thép tháng 8/2019  

Báo cáo thị trường thép quí III/2019 

Mục “Báo cáo ngành hàng” của VietnamBiz 

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

Trần Thị Hạnh – Chủ mục Hàng hóa – trang TTĐTTH VietnamBiz 

Email: hanhtt@vietnambiz.vn 

SĐT: 0373246888 

 

Hoặc liên hệ tới đường dây nóng: 

Hotline: 0995222999 

Email: info@vietnambiz.vn  
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https://vietnambiz.vn/bao-cao-thi-truong-thep-qui-iii-2019-xu-huong-giam-gia-xuat-khau-viet-nam-giam-5-cung-ki-20191112153414307.htm
https://vietnambiz.vn/hang-hoa/bao-cao-nganh-hang.htm?fbclid=IwAR3d1WEfJcuzBq4m7PpM2JLdtJqCKl6M_UBAeSAXJa3xAfVQ_0kCZnfIoOg
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