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Tháng 1, sản lượng thép thô thế giới của 64 quốc gia đạt trên 154,4 triệu tấn, tăng 2,1% so 
với cùng kì năm 2019. 

Dịch virus corona chủng mới (covid-19) bùng phát hồi cuối năm ngoái tại Trung Quốc 
khiến hoạt động sản xuất và giao dịch tại các cảng chính bị đình trệ.  Điều này làm dấy lên 
sự lo lắng về tình hình kinh tế Trung Quốc nói chung và các hoạt động xây dựng nói riêng. 

Thông thường, nhu cầu thép vào tháng 1 và 2 đều tăng mạnh. Tuy nhiên, bị ảnh hưởng bởi 
dịch covid-19 nên hoạt động sản xuất của các nhà máy đều gián đoạn. Do đó, sản lượng 
thép cuộn cán nóng và cuộn cán nguội dự kiến sẽ sụt giảm, hàng tồn kho tăng lên khi nhu 
cầu tiêu thụ kém đi.   

Tổ chức S&P Global Platts nhận định nhu cầu và chiến lược của các nhà máy Trung Quốc 
sẽ quyết định hướng giá thị trường thép dài trong quí đầu năm 2020. 

Dịch covid-19 khiến hàng tồn kho tăng nhanh hơn và giá giao ngay biến động mạnh trong 
ngắn hạn. Giá HRC 5,75mm * 1500 tháng 1 đạt trung bình 3.850 nhân dân tệ/tấn (550,6 
USD/tấn), giảm 25 nhân dân tệ so với cuối tháng 12/2019. Giá CRC 1mm trung bình tháng 
1 đạt 4.474 nhân dân tệ/tấn, giảm 4 nhân dân tệ. 

Tại Việt Nam, hoạt động thị trường khá chậm chạp. Formosa Hà Tĩnh đã nâng giá HRC 
bình quân cho các lô hàng tháng 3 lên 520 USD/tấn CIF Việt Nam, tăng 35 USD/tấn so với 
tháng 12/2019. 

Sản lượng thép thô của Việt Nam trong tháng 1 đạt hơn 1,6 triệu tấn, giảm 22,3% so với 
cùng kì năm ngoái. Trong đó, bán hàng đạt gần 1,4 triệu tấn, giảm trên 30%.
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PHẦN 1 

 

1. Sản lượng thép thế giới 

Tình hình cung ciớ 

Hoạt động trên thị trường thép Trung Quốc chậm lại trước kì nghỉ Tết Nguyên đán. Tuy 
nhiên, sự xuất hiện của dịch do virus corona (covid-19) bùng phát tại Vũ Hán khiến thời 
gian nghỉ lễ kéo dài hơn dự kiến. Điều này làm dấy lên sự lo lắng về tình hình kinh tế Trung 
Quốc nói chung và các hoạt động xây dựng nói riêng. 

Theo Hiệp hội thép Việt Nam (VSA), thị trường Mỹ cũng khá chật vật để theo kịp với sự 
tăng vọt của giá thép. Trong khi đó, nhu cầu nhà ở tích cực hơn, tăng gần 17% so với tháng 
trước lên mức cao nhất trong 13 tháng, cho thấy hoạt động xây dựng mạnh mẽ. 

Tại Liên minh châu Âu, giá thép được hưởng lợi từ việc cắt giảm sản lượng và nhu cầu hạ 
nguồn dồn nén trong lĩnh vực xây dựng và ô tô. Thị trường thép cuộn cán nóng (HRC) phía 
bắc châu Âu đã chứng kiến sự phục hồi, phần lớn nhờ nguồn cung thu hẹp do chính sách 
cắt giảm công suất. Nhưng nếu các nhà máy khởi động lại lò luyện, giá cả có thể đi xuống. 

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, các doanh nghiệp sản xuất thép dài đã giảm sản lượng do nhu cầu xuất 
khẩu chậm. Giá thép thanh có thể giảm do giá phế liệu thấp hơn. Tổ chức S&P Global 
Platts cho biết giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 435 USD/tấn FOB vào giữa 
tháng 1. 

Nhu cầu và chiến lược của các nhà máy Trung Quốc sẽ quyết định hướng giá thị trường 
thép dài trong quí đầu năm 2020. 
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Sản lượng thép toàn cầu 
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2. Tình hình xuất nhập khẩu 

Các quốc gia xuất khẩu thép lớn nhất  

Trung Quốc: xuất khẩu hơn 8,2 triệu tấn thép thô trong tháng 1, theo số liệu 
ước tính của SteelHome. 
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Thông thường, nhu cầu thép vào tháng 1 và 2 đều tăng mạnh. Tuy nhiên, bị ảnh hưởng bởi 
dịch covid-19 nên hoạt động sản xuất của các nhà máy đều gián đoạn. Do đó, sản lượng 
thép cuộn cán nóng và cuộn cán nguội dự kiến sẽ sụt giảm, hàng tồn kho tăng lên khi nhu 
cầu tiêu thụ kém đi.   
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Theo SteelHome, hàng tồn kho của thép dây, thép thanh, thép cuộn cán nóng (HRC), cuộn 
cán nguội (CRC) và tấm độ dày trung bình tại các khu vực chính của Trung Quốc vào ngày 
22/1/2020 đạt gần 11,5 triệu tấn, tăng 3,5 triệu tấn so với cuối tháng 12. 

 

 

 

Nhật Bản: xuất khẩu hơn 2,8 triệu tấn sắt thép trong tháng 1, tăng 14% so với 
cùng kì năm ngoái.  
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Trong đó, xuất khẩu sang Hàn Quốc tăng 15% lên gần 449.000 tấn, Trung Quốc tăng 3% 
lên 400.261 tấn, Thái Lan tăng Đài Loan tương tự với 174.389 tấn. Ngược lại, xuất khẩu 
qua Thái Lan giảm mạnh gần 30% còn 301.448 tấn, Mỹ giảm 43% còn 74.777 tấn. 

Hàn Quốc: xuất khẩu 309.346 tấn thép cán nóng (HR) trong tháng 1, tăng 
13% so với cùng kì năm ngoái khi giá thép xuất khẩu giảm 20% còn 460 
USD/tấn. 

Trong đó, xuất khẩu sang thị trường Ấn Độ đạt trung bình 50.000 tấn mỗi tháng trong 
khoảng thời gian từ tháng 4/2019 đến hết tháng 1/2020 theo chính sách bảo hộ ngành 
công nghiệp của nước này. 

Việt Nam trở thành thị trường xuất khẩu quan trọng của ngành thép Hàn Quốc vào năm 
ngoái với lượng nhập khẩu thép cán nóng lớn nhất. Tháng 1, Việt Nam nhập khẩu khoảng 
70.000 tấn thép từ Hàn Quốc. 

Năm 2019, xuất khẩu HR sang Việt Nam tăng gần 20% (tương đương hơn 100.000 tấn) so 
với năm 2018, ghi nhận 609.912 tấn. KOSA nhận định có thể nhờ các yếu tố kết hợp như 
tăng trưởng kinh tế và dòng vốn Hàn Quốc chảy mạnh vào Việt Nam.  

Ngược lại, việc xuất khẩu dòng thép này sang Trung Quốc giảm nhẹ trong 10 tháng đầu 
năm 2019, tăng mạnh trở lại lên 75.266 tấn trong tháng 11. Tuy nhiên, tháng 1 vừa qua sụt 
giảm còn 10.393 tấn. 

Xuất khẩu sang các quốc gia khác như Nhật Bản, Mỹ, Indonesia và Malaysia không thay 
đổi nhiều. Trong khi đó, Hàn Quốc giảm mạnh nhập khẩu HR dù giá nhập khẩu giảm. 
Tháng 1, tổng nhập khẩu HRC giảm gần 13% còn 214.756 tấn. 

 

Các quốc gia nhập khẩu thép lớn nhất 

Mỹ: nhập khẩu hơn 3,1 triệu tấn thép trong tháng 1, giảm gần 10% so với 
cùng kì năm ngoái. Trong đó, gồm 1,6 triệu tấn thép thành phẩm, giảm 
33,4%.  

Thị phần nhập khẩu thép thành phẩm ước tính đạt 17%. Các loại thép đẩy mạnh nhập khẩu 
so với tháng 12/2019 gồm thép thanh (cốt thép) tăng 134%, thép tấm và mạ tăng 126%, 
thép dây tăng 66%, thép mạ kẽm nhúng nóng ước tính 56%, thép rút dây khoảng 33% và 
ống tiêu chuẩn tăng 13%. 

Nhật Bản nhập khẩu 682.486 tấn 
sản phẩm sắt thép trong tháng 1, 
giảm 16% so với cùng kì năm 
ngoái. Trong đó, nhập khẩu từ 

Trung Quốc hơn 144.000 tấn, Hàn Quốc khoảng 
290.000 tấn, Đài Loan gần 98.000 tấn. 
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Hàn Quốc: Theo thông tin từ Hiệp hội thép Hàn Quốc (KOSA), nhập khẩu từ 
Trung Quốc giảm xuống 29.373 tấn trong tháng 1, tương đương 68% so với 
cùng kì năm ngoái, chủ yếu do khả năng cạnh tranh giá yếu hơn đối với Nhật 
Bản. 

Nhập khẩu HR của Nhật Bản tăng 31% lên 164.980 tấn. Giá nhập khẩu rẻ hơn khoảng 4% 
so với Trung Quốc (454 USD/tấn). Vào tháng 12 năm ngoái và đầu năm nay, giá HR Trung 
Quốc còn chạm mức 473 USD/tấn. 
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Nhập khẩu từ Đài Loan đạt khoảng 20.000 tấn. Hàn Quốc nhập khẩu tấm cán nóng chủ yếu 
từ Đài Loan với giá nhập khẩu được cung cấp ở mức 446 USD/tấn vào tháng trước. Giá 
nhập khẩu trung bình đạt 459 USD/tấn trong tháng, tăng 15,3% so với cùng kì năm ngoái, 
khi được giao dịch ở mức 542 USD/tấn. 

 

3. Diễn biến giá 

Tổ chức S&P Global Platts cho biết giá HRC SAE1006 là 508 USD/tấn FOB Trung Quốc và 
515 USD/tấn CFR Đông Nam Á trong tuần thứ ba của tháng 1 trước khi thị trường tiêu thụ 
chậm lại. Nguyên liệu Trung Quốc phải cạnh tranh với Ukraine, dù hầu hết người mua tại 
Việt Nam không muốn nhập sản phẩm mà họ không quen thuộc.  

Giá HRC của Mỹ ổn định trên 600 USD/tấn nhưng các chào giá đã bị hạn chế do thiế hụt 
nhu cầu. Giá HRC của Mỹ tăng 134,5 USD/tấn so với mức đáy trong tháng 10/2019. Kì 
vọng giá phế liệu giảm hơn vào tháng 2, tháng 3 và nhu cầu giảm cho thấy giá cuộn thép 
có thể chịu áp lực. 

Tại Ấn Độ, giá HRC giao ngay trong nước là 536,33 USD/tấn nhờ hoạt động thắt chặt 
nguồn cung.  

Giá nhập khẩu phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chịu áp lực khi người bán không chấp nhận giá 
thầu thấp hơn từ các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ. Giá nhập khẩu phế liệu nóng chảy 1/2 
(80:20) của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 288,5 USD/tấn CFR vào ngày 21/1. 

Các nhà sản xuất thép dài đã giảm sản lượng do nhu cầu xuất khẩu chậm. Giá thép thanh 
giảm do giá phế liệu xuống thấp hơn. Platts cho biết, giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ 
Kỳ đạt 435 USD/tấn FOB vào giữa tháng 1. 

Tại thị trường HRC Trung Quốc, giá HRC 5,75mm * 1500 tháng 1 đạt trung bình 3.850 
nhân dân tệ/tấn (550,6 USD/tấn), giảm 25 nhân dân tệ so với cuối tháng 12/2019, theo dữ 
liệu của Steelhome. 

Tình hình sản xuất và vận chuyển thép bị hoãn lại do dịch virus corona chủng mới (covid-
19) bùng phát hồi cuối năm ngoái. Do vậy, giá thép HRC có thể tiếp tục đi xuống trong thời 
gian tới. 
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Tại thị trường CRC Trung Quốc, các doanh nghiệp sản xuất thép giữ giá xuất xưởng CRC 
ổn định trong tháng 1, ngoại trừ Baosteel tăng thêm 100 nhân dân tệ/tấn. Dịch covid-19 
khiến hàng tồn kho tăng nhanh hơn và giá giao ngay biến động mạnh trong ngắn hạn. Giá 
CRC 1mm trung bình tháng 1 đạt 4.474 nhân dân tệ/tấn, giảm 4 nhân dân tệ so với tháng 
12/2019. 
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PHẦN 2 

1. Sản lượng thép Việt Nam 

 

 

 

Sản lượng thép thô của Việt Nam trong tháng 
1 đạt hơn 1,6 triệu tấn, giảm 22,3% so với cùng 
kì năm ngoái. Trong đó, bán hàng đạt gần 1,4 
triệu tấn, giảm trên 30% so với cùng kì, theo 
thông tin từ Hiệp hội thép Việt Nam (VSA). 
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2. Diễn biến giá 
 

 
 

 

Quặng sắt loại 62%Fe: Giá quặng sắt ngày 7/2 giao dịch 83 USD/tấn CFR cảng Thiên Tân, 
Trung Quốc, tăng khoảng 10 USD/tấn so với tháng 1/2020. 

Than mỡ luyện coke: Giá than mỡ luyện cốc, xuất khẩu tại cảng Úc (giá FOB) cùng ngày: 
Hard coking coal: khoảng 137 USD/tấn, tăng 15 USD/tấn so với đầu tháng 1/2020. 

Thép phế liệu: Giá thép phế HMS ½ 80:20 nhập khẩu cảng Đông Á ở mức 270-275 USD/tấn 
CFR Đông Á ngày 7/2. Mức giá tăng so với hồi đầu tháng 1/2020 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 đi ngang và 
giảm. 

Điện cực graphite: Nhìn chung, giá than điện cực trong tháng 1/2020 tương đối ổn định. 
Mức giá giao dịch trung bình là khoảng 2.500 USD/tấn FOB Trung Quốc (loại nhỏ). Tuy 
nhiên, do tác động của dịch covid-19, việc sản xuất và cung ứng than điện cực hạn chế sẽ 
dẫn đến giá than điện cực có xu hướng tăng trong thời gian tới. 

Cuộn cán nóng HRC: Giá HRC ngày 8/2 là 470 USD/tấn CFR cảng Đông Á, giảm gần 20 
USD/tấn so với ngày 8/1. 
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3. Tình hình xuất nhập khẩu 

Theo VSA, Việt Nam nhập khẩu hơn 940.000 tấn sắt thép các loại trong tháng 1, trị giá 
khoảng 567 triệu USD. Trong khi đó, xuất khẩu hơn 460.000 tấn sắt thép các loại, trị giá 
khoảng 247 triệu USD, theo số liệu của Tổng cục Hải quan. 

Bên cạnh đó, xuất khẩu thép Việt Nam trong tháng 1 giảm 38% so với cùng kì năm ngoái 
còn 283.134 tấn. 

 

 

 

Đáng chú ý, xuất khẩu sản phẩm sắt thép của Việt Nam sang Australia vào tháng 1 tăng 
vọt đến 244% đạt 14,6 triệu USD. Đây là một trong những mặt hàng hiếm hoi có kim ngạch 
xuất sang Australia tăng trong tháng 1 bên cạnh nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày; hàng 
rau quả; clynker và xi măng; kim loại thường khác và sản phẩm. 

Theo VSA, nhập khẩu sắt thép các loại năm 2019 tăng 7,6% về lượng nhưng giảm gần 4% 
về kim ngạch so với năm 2018, đạt 14,5 triệu tấn, trị giá 9,51 tỉ USD. 

Nhập khẩu thép từ Trung Quốc – thị trường lớn nhất, giảm 18% về lượng, giảm 26,6% về 
kim ngạch và giảm 10,5% về giá so với năm 2018, đạt 5,14 triệu tấn, tương đương 3,3 tỉ 
USD.   

Ngoài ra, xuất khẩu sắt thép của Việt Nam tăng 6,6% về lượng nhưng giảm 7,4% về kim 
ngạch và giảm 13,2% về giá so với năm 2018, đạt 6,7 triệu tấn, giá trị 4,2 tỉ USD. 

Việt Nam xuất khẩu chủ yếu sang các nước Đông Nam Á, chiếm 62,5% trong tổng lượng 
sắt thép xuất khẩu của cả nước và gần 60% trong tổng kim ngạch, đạt 4,17 triệu tấn, giá trị 
2,52 tỉ USD. 
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PHẦN 3 

 

CTCP Tập đoàn Hòa Phát (Mã: HPG): Tham vọng mở rộng đại dự án 
Dung Quất  

CTCP Tập đoàn Hòa Phát mới đây công bố chủ trương đầu tư Khu Liên 
hợp Sản xuất Gang thép Hòa Phát Dung Quất - Giai đoạn mở rộng tại tỉnh 
Quảng Ngãi. 

Công suất của dự án là 5 triệu tấn thép gồm 3 triệu tấn thép cuộn cán nóng (HRC), 1 triệu 
tấn thép hình cỡ trung, 0,5 triệu tấn thép dây cuộn chất lượng cao và 0,5 triệu tấn thép tròn 
cơ khí chế tạo. 

Tổng vốn đầu tư dự kiến 60.000 tỉ đồng, trong đó vốn cố định là 50.000 tỉ đồng (gồm 
30.000 tỉ đồng vốn tự có và 20.000 tỉ đồng vốn vay) và vốn lưu động 10.000 tỉ đồng.  

Dự án được thực hiện theo hai phân kì. Phân kì I dự kiến hoàn thành và bắt đầu hoạt động 
trong vòng 36 tháng kể từ ngày bàn giao đất và cấp phép xây dựng. Phân kì II phấn đấu 
hoàn thành và hoạt động trong vòng 36 tháng kể từ khi xong Phân kì I. 

Hiện nay Hòa Phát đang chuẩn bị xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về kế hoạch này, thời 
gian lấy ý kiến từ ngày 4 đến 23/3.  

Theo CTCP Chứng khoán HSC, sau khi nhận được sự chấp thuận của cổ đông, Hòa Phát 
sẽ trình nghị quyết lên Sở KHĐT Quảng Ngãi vào cuối tháng 3 để xin quĩ đất mới phục vụ 
việc mở rộng. Tỉnh Quảng Ngãi sẽ trình đề xuất mở rộng lên Thủ tướng để xin phê duyệt 
giấy phép dự án. Thông thường, sẽ mất 2-3 năm để được Thủ tướng phê duyệt. Dựa trên 
qui trình này, HSC kì vọng giai đoạn mở rộng của dự án Dung Quất sẽ được khởi công vào 
khoảng năm 2023. 

Khu Liên hợp Dung Quất ban đầu có công suất 4 triệu tấn thép, trong đó có 2 triệu tấn HRC 
và 2 triệu tấn thép xây dựng. Tổng vốn đầu tư là 65.000 tỉ đồng, trong đó vốn tự có là 
25.000 tỉ đồng. Sau khi giai đoạn mở rộng hoàn thành, tổng công suất của Hòa Phát tại 
Dung Quất có thể đạt 9 triệu tấn thép/năm. 

CTCP Chứng khoán SSI nhận định áp lực tài chính với Hòa Phát trong giai đoạn mở rộng 
tại Dung Quất sẽ thấp hơn giai đoạn đầu. Nguyên nhân là doanh nghiệp sẽ có sức mạnh tài 
chính vững chắc hơn trong những năm tới nhờ đóng góp từ dự án Dung Quất giai đoạn đầu 
đã hoàn thành và thời gian triển khai của dự án mở rộng này cũng chậm hơn. 

Trong tháng 1 vừa qua, sản lượng bán hàng thép xây dựng của Hòa Phát đạt mức khiêm 
tốn 175.800 tấn, giảm gần 30% so với mức 250.000 tấn của tháng 1/2019. Nguyên nhân, 
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theo Hòa Phát, là hai kì nghỉ Tết với thời gian dài đã ảnh hưởng chung tới kết quả tiêu thụ 
của các doanh nghiệp thép xây dựng 

Tuy nhiên, Hòa Phát cho biết tiêu thụ tại miền Nam vẫn tăng trưởng hơn 41% so với cùng kì 
nhờ có sự cung ứng nhanh và đầy đủ từ Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất.  

Cụ thể từng khu vực, lượng thép tiêu thụ ở miền Bắc đạt 90.500 tấn, miền Nam là 34.571 
tấn và miền Trung là 23.800 tấn. Theo thống kê sơ bộ của Hòa Phát, lượng hàng bán ra ở 
khu vực phía Bắc của 11 doanh nghiệp thép xây dựng chỉ đạt hơn 300.000 tấn trong tháng 
vừa qua. 

Ở thị trường nước ngoài, thép xây dựng Hòa Phát xuất khẩu gần 27.000 tấn thép thành 
phẩm và trên 60.000 tấn phôi thép. Năm 2020, Hòa Phát đặt mục tiêu xuất khẩu 400.000 
tấn thép xây dựng, tăng trưởng 51% so với con số 265.000 tấn đã thực hiện năm 2019. 

Nói về tác động của dịch virus corona (covid-19) tới hoạt động của Hòa Phát, Chứng khoán 
HSC cho rằng dịch này có ảnh hưởng tiêu cực đến tiến độ xây dựng dự án do thiếu nhân 
lực, hoạt động bán thép của Hòa Phát cũng bị chậm lại. 

HSC kì vọng dịch covid-19 sẽ được kiềm chế trong quí I/2020 và sau đó Hòa Phát có thể 
quay lại hoạt động bình thường cho đến hết năm 2020. 

Dịch bệnh nhiều khả năng sẽ làm chậm kế hoạch đưa lò cao số 3 và số 4 của Khu Liên hợp 
Dung Quất đi vào hoạt động. Theo HSC, các chuyên gia Trung Quốc đóng vai trò quan 
trọng trong việc chuyển giao công nghệ cần thiết để sản xuất thép cuộn cán nóng HRC. 
Lệnh cấm người Trung Quốc quay trở lại Việt Nam bắt đầu từ cuối tháng 1 đã cản trở kế 
hoạch quay trở lại làm việc của nhiều chuyên gia Trung Quốc về dây chuyền sản xuất HRC 
của Hòa Phát.  

Tuy vậy HSC vẫn tin rằng Hòa Phát có thể đạt được mục tiêu cho ra mắt sản phẩm HRC 
đầu tiên vào cuối tháng 6/2020. 

Đầu năm 2020, Hòa Phát đã cho ra mắt sản phẩm mới là ống thép cỡ lớn, cụ thể là các loại 
ống tròn ⱷ273 và ⱷ 325 mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250 mm, ống chữ nhật 
200x300. Hòa Phát cho biết độ dày ống thép lên đến 12 mm và có thể thay thế hàng nhập 
khẩu từ Trung Quốc. Công suất của dây chuyền làm ống thép Hòa Phát là 50.000 tấn/năm. 

 

CTCP Tập đoàn Hoa Sen (Mã: HSG): Kế hoạch kinh doanh thận trọng 

Đầu năm 2020, Hoa Sen dự báo cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc 
có thể sẽ tiếp tục leo thang và hai nước khó đạt được thỏa thuận cuối 
cùng. Do đó, trật tự thương mại trên thế giới vẫn còn nhiều bất ổn, giá 
nguyên liệu và thị trường tiền tệ sẽ biến động mạnh, khó lường. 
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Hoạt động xuất khẩu nhiều khả năng sẽ khó khăn hơn do các biện pháp phòng vệ thương 
mại, suy giảm nhu cầu tiêu thụ và gia tăng áp lực cạnh tranh từ nguồn cung nội địa tại các 
thị trường xuất khẩu. Thị trường nội địa dự kiến sẽ tiếp tục cạnh tranh khốc liệt và sàng lọc 
mạnh. 

Trong bối cảnh đó, Hoa Sen đặt mục tiêu doanh thu thuần niên độ 2019-2020 (từ 
1/10/2019 đến 30/9/2020) đạt 28.000 tỉ đồng, giảm 35 tỉ đồng so với thực hiện niên độ 
trước. Kế hoạch lợi nhuận sau thuế 400 tỉ đồng, tăng trưởng 11%. 

Sản lượng tiêu thụ phấn đấu đạt 1,5 triệu tấn, trong đó tiêu thụ thành phẩm là 1,4 triệu tấn, 
thay đổi không đáng kể so với thực hiện niên độ trước. 

 

 

Trong quí đầu tiên của niên độ (từ 1/10 đến 31/12/2019), doanh thu của Hoa Sen đạt 
6.583 tỉ đồng, giảm 13% so với cùng kì niên độ trước. Ngược lại, lợi nhuận sau thuế đạt 181 
tỉ đồng, cao gấp ba lần con số 60,7 tỉ đồng của quí I niên độ 2018-2019. Như vậy, Hoa Sen 
đã thực hiện 23,5% kế hoạch doanh thu và 45,25% kế hoạch lợi nhuận. 

Kế hoạch kinh doanh nói trên được công ty đưa ra trước khi dịch virus corona (covid-19) 
bùng phát mạnh ở Trung Quốc và chưa lan đến Việt Nam. Trong báo cáo phân tích mới 
đây, CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCSC) cho rằng hoạt động xây dựng trong nước sẽ 
chững lại cùng với nhu cầu xuất khẩu giảm trong quí I/2020 do dịch virus corona thời gian 
qua khiến VCSC hạ dự báo tăng trưởng sản lượng 4%. 

Trong tháng 2 này, Hoa Sen đã xuất khẩu lô 10.000 tấn tôn mạ trị giá 7,5 triệu USD sang 
châu Âu, không lâu sau khi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA) được Nghị 
viện Châu Âu thông qua. 
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PHẦN 4 

 

 

Trong bối cảnh giá thép biến động liên tục bởi dịch covid-19, thị trường vẫn kì vọng nhu 
cầu sớm phục hồi. Ở châu Á, thị trường HRC dường như ổn định hơn khi chào giá từ các 
nhà máy Trung Quốc tăng trở lại. 

Hầu hết nhà máy thép Trung Quốc chào giá cuộn SS400 khoảng 505 – 510 USD/tấn cho lô 
hàng tháng 3, trong khi một nhà máy ở phía bắc Trung Quốc chào giá 495 USD/tấn FOB 
cho lô hàng tháng 4. Đối với thép tấm, giá chào bán từ các nhà máy Trung Quốc đã tăng 
lên 490 – 505 USD/tấn FOB cho các lô hàng tháng 3, so với 475 – 485 USD/tấn FOB trước 
đây.  

Trong khi các nhà máy thép của Trung Quốc tăng cường việc cắt giảm sản lượng thì tình 
trạng dư cung dường như không thể tránh khỏi tại thị trường nội địa vào tháng 2 và 3. Tổ 
chức S&P Global Platts ước tính Trung Quốc có thể cắt giảm 7 triệu tấn thép thô trong 
tháng 2. 

S&P cũng dự đoán tiêu thụ thép thành phẩm của Trung Quốc tháng 3 có thể giảm 22 triệu 
tấn so với cùng kì năm ngoái. Trong đó, tiêu thụ gang khoảng 19 triệu tấn (tương ứng 30%) 
do dịch covid-19. Tuy nhiên, nhu cầu thép phẳng có thể phục hồi nhanh hơn so với thép dài 
trong ngắn hạn nhờ ngành sản xuất hoạt động tích cực hơn xây dựng. 

Tại Việt Nam, hoạt động thị trường khá chậm chạp khi những người mua vẫn xem xét các 
chào giá mới cho lô hàng tháng 3 từ nhà sản xuất HRC Formosa Hà Tĩnh. Formosa đã 
nâng giá HRC bình quân cho các lô hàng tháng 3 lên 520 USD/tấn CIF Việt Nam, tăng 35 
USD/tấn so với tháng 12/2019.
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PHẦN 5 

 

1. Chính sách các nước trên thế giới 

Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết ngày 6/2, Cục Phòng 
vệ thương mại nhận được thông tin về việc Ủy ban kinh tế Á - Âu (EEC) đã 
thông báo chấm dứt điều tra tự vệ đối với ống thép không gỉ vào ngày 

27/12/2019, do đơn kiện đã được rút lại  

Như vậy, việc Ủy ban kinh tế Á - Âu thông báo chấm dứt điều tra vụ việc này đồng nghĩa với 
việc Ủy ban kinh tế Á - Âu sẽ không áp thuế tự vệ với ống thép không gỉ nhập khẩu. Do đó 
hoạt động xuất khẩu ống thép không gỉ sẽ không bị ảnh hưởng. Sản phẩm bị điều tra là 
ống thép hàn không gỉ gồm các mã HS: 7306 40 2009, 7306 40 8001, 7306 40 8008, 7306 
61 1009 và 7306 69 1009. 

Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương Việt Nam) cho biết, ngày 4/2 
nhận được thông tin về việc Cục Ngoại Thương Thái Lan (DFT) ra thông báo 
kết luận rà soát cuối kì lệnh áp thuế chống bán phá giá đối với một số sản 

phẩm thép cacbon cuộn nguội hoặc không cuộn nguội, nhập khẩu từ Việt Nam. 

Ủy ban chống bán phá giá và trợ cấp Thái Lan cho rằng việc chấm dứt lệnh áp thuế sẽ dẫn 
tới khả năng tiếp diễn của việc bán phá giá và gây thiệt hại cho ngành sản xuất trong nước. 
Do đó, Thái Lan sẽ gia hạn biện pháp chống bán phá giá với sản phảm thép nói trên thêm 5 
năm. 

Trước đó, ngày 13/9/2012, Cục Ngoại thương Thái Lan đã khởi xướng điều tra vụ việc. 
Ngày 6/2/2014, cơ quan điều tra đã ban hành kết luận cuối cùng áp thuế chống bán phá 
giá 14,35% trong thời gian 5 năm với sản phẩm có các mã HS: 7209.1500, 7209.1600, 
7209.1700, 7209.1820, 7209.1890, 7209.2500, 7219.2600, 7209.2700, 7209.2810, 
7209.2890, 7209.9010, 7209.9090, 7211.2310, 7211.2320, 7211.2330, 7211.2390, 7211 
của Việt Nam. 

Chính phủ Mỹ quyết định tăng thuế đối với các mặt hàng thép và nhôm nhập 
khẩu lần lượt là 25% và 10%, hiệu lực từ ngày 8/2. Cũng theo tuyên bố này, 
Argentina, Australia, Brazil , Canada , Mexico và Hàn Quốc được miễn thuế bổ 

sung đối với các sản phẩm thép phái sinh, trong khi Argentina, Australia, Canada và 
Mexico được miễn thuế bổ sung đối với các sản phẩm nhôm phái sinh. 
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2. Chính sách của Việt Nam 

Ngày 17/2, Bộ Công Thương chính thức thông báo Quyết định miễn trừ áp dụng biện pháp 
tự vệ và biện pháp chống bán phá giá đối với hơn 82.000 tấn tôn màu nhập khẩu chất 
lượng cao năm 2020. 
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Trước đó, ngày 31/5/2017, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định về việc áp dụng biện 
pháp tự vệ đối với tôn màu nhập khẩu vào Việt Nam (Quyết định 1931). 

Ngày 24/10/2019, Bộ Công Thương tiếp tục ban hành Quyết định về việc áp dụng thuế 
chống bán phá giá đối với tôn màu có xuất xứ từ Trung Quốc và Hàn Quốc. (Quyết định 
3198). 
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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) 

Tổng cục Hải quan Việt Nam 

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 

Báo cáo “Thị trường thép tháng 1/2020” được Biên tập viên mục Hàng hóa của VietnamBiz tổng hợp và 
trình bày. Các số liệu, thông tin và những phân tích được tổng hợp trong báo 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 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. 
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Báo cáo thị trường thép tháng 11/2019 

Báo cáo thị trường thép năm 2019 
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