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Phần 1
thị trường thép
của thế giới



1. Cung cầu thép toàn cầu 

2. Sản lượng thép toàn cầu
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Nhập khẩu thép có xu hướng giảm gần như liên 
tục kể từ khi Tổng thống Trump áp thuế 25% đối 
với nhập khẩu thép. Tuy nhiên, có lẽ lần đầu 
tiên, tháng 7 đã chứng kiến một đợt tăng giá 
mạnh.

Theo Market Realist, mức tăng nhập khẩu trong 
tháng 7 chủ yếu là kết quả của nhập thép bán 
thành phẩm cao hơn.

Nhập khẩu trong tháng gồm chủ yếu phôi và 
tấm. Điều này là quá bất lợi cho các công ty 
thép của Mỹ, vì họ bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi 
nhập khẩu thép thành phẩm, chẳng hạn như 
thép cây, thép cán phẳng, và ống để vận 
chuyển dầu khí.

Giá thị trường thép Trung Quốc đã giảm trong 
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Biểu đồ 1: Tháng 8, sản lượng thép thô thế giới của 64 quốc gia đạt 156 triệu tấn, giảm không đáng kể so với tháng 7 

và tăng 3,4% so với cùng kì năm ngoái (Nguồn: WorldSteel)

Trung Quốc: Sản lượng thép thô 
của Trung Quốc trong tháng 8 đạt 
87,3 triệu tấn, tăng 9,3% so với cùng 

kì năm trước, theo dữ liệu của Cục Thống kê 
Quốc gia Trung Quốc (NBS). 

tháng 8. Điều tồi tệ hơn, tỉ lệ vận hành các lò 
cao ở Trung Quốc tăng cao dẫn đến tồn kho thị 
trường thép lớn hơn. 

Ngày 14/8, Ủy ban châu Âu (EU) cho biết kế 
hoạch cắt giảm hạn ngạch nhập khẩu từ 5% 
xuống còn 3%, dự kiến có hiệu lực từ ngày 
1/10. Trước đó, hạn ngạch nhập khẩu của EU 
tính toán dựa trên mức nhập khẩu trung bình 
giai đoạn 2015-2017 cộng thêm 5% từ ngày 1/7 
và có thể tăng một lần nữa vào năm sau. 

EU cũng có phương án hạn chế bất kì quốc gia 
nào có thị phần nhập khẩu thép dẹt cán nóng 
quá 30% trong một quí. Điều này có thể tác 
động đến Thổ Nhĩ Kỳ, nơi xuất khẩu khá nhiều 
thép sang EU.
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Theo SteelHome, hàng tồn kho của thép dây, thép 
cây, cuộn cán nóng (HRC), cuộn cán nguội (CRC) 
và tấm loại trung bình tại các thị trường chính của 
Trung Quốc vượt 13 triệu tấn vào ngày 22/8, tăng 
hơn 200.000 tấn so với cuối tháng trước.
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Sản lượng trung bình hàng ngày trong tháng 8 
đạt 2,8 triệu tấn. Lũy kế 8 tháng đầu năm, Trung 
Quốc đã sản xuất gần 665 triệu tấn thép, tăng 
9% so với cùng kì.

Đầu tháng 7, Bắc Kinh tuyên bố sẽ áp dụng các 
biện pháp có mục tiêu và hiệu quả hơn trong 
cuộc chiến chống ô nhiễm không khí bằng cách 
thực hiện các mức giảm sản lượng đối với từng 
công ty dựa trên tình hình xả thải của họ.
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Biểu đồ 2: Sản lượng thép Trung Quốc từ tháng 9/2018 đến hết tháng 8/2019 (Đơn vị: triệu tấn - Nguồn: World Steel)

Vào tháng 9, hàng tồn kho dự kiến giảm 
khi Trung Quốc bước vào mùa tiêu thụ 
và giá thép có thể tăng trở lại

Năm 2016, Baoshan Iron & Steel đã sáp 
nhập với Wuhan Iron & Steel, tạo ra nhà 
máy thép lớn thứ hai thế giới là Baowu 
Steel Group. Khoảng 10 triệu tấn thép 
công suất đã được dỡ bỏ trong quá 
trình này và tổng cộng 15,4 triệu tấn đã 
được cắt giảm vào năm 2017. 

Mỹ: Tháng 8, Mỹ sản xuất 7,5 triệu 
tấn thép thô, tăng 0,3% so với cùng kì 
năm trước. Sản lượng thép thô của 

Mỹ đạt mức cao nhất lịch sử là 11,95 triệu tấn 
vào tháng 5/1973 và thấp kỉ lục là 3,8 triệu tấn 
vào tháng 4/2009.

Giữa tháng 8, US Steel công bố sẽ tạm thời sa 
thải khoảng 200 công nhân của nhà máy Great 
Lakes Works (tiểu bang Michigan) do nhu cầu 
thép giảm.

Ấn Độ: Tổng lượng thép thô sản 
xuất trong tháng 8 đạt 8,9 triệu tấn, 
giảm 2,3% so với cùng kì. Lũy kế 8 

tháng đầu năm, sản lượng thép thô tăng 2% so 
với cùng kì lên gần 46 triệu tấn. Tiêu thụ thép 
đạt 42,6 triệu tấn từ tháng 4 đến tháng 8, tăng 
trưởng 6,3%.

Nhật Bản: Sản xuất 8,1 triệu tấn 
thép thô trong tháng 8, giảm 7,8% so 
với cùng kì. Sản lượng thép thô của 

Nhật Bản đạt mức cao nhất lịch sử là 10,8 triệu 
tấn vào tháng 3/2008 và thấp kỉ lục 1,2 triệu tấn 
vào tháng 1/1987.

Hàn Quốc: Sản lượng thép thô 
tháng 8 đạt 6 triệu tấn, tăng trưởng 
2,6%. Sản lượng thép thô của Hàn 

Quốc cao nhất lịch sử là 6,4 triệu tấn vào 
tháng 3/2014 và thấp kỉ lục là 650.000 tấn vào 
tháng 2/1980.
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Các quốc gia xuất khẩu thép chính 
sang thị trường EU gồm Trung Quốc, 
Ấn Độ, Nga, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và 
Ukraine.
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Biểu đồ 3: Ngành công nghiệp thép EU tạo ra gần 148 tỉ EUR giá trị gia tăng (Nguồn: Eurostat)
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Nga: Sản lượng thép thô tháng 8 đạt 
5,9 triệu tấn, giảm 4,8% so với tháng 
trước. Sản lượng thép thô của Nga 

cao nhất lịch sử là 6,8 triệu tấn vào tháng 5/2008 
và thấp kỉ lục là 3,1 triệu tấn vào tháng 9/1998.

Brazil: Sản lượng thép thô tháng 8 
chỉ đạt 1,8 triệu tấn, giảm hơn 7%  
so với cùng kì. Lượng tiêu thụ nội địa 

thép cuộn cán phẳng giảm 5,6% còn 948.000 tấn.

Ukraine: Sản lượng thép thô tháng 
8 tại Ukraine là 1,9 triệu tấn, tăng 
8,5% so với cùng kì.

EU: Đức sản xuất 3,3 triệu tấn thép 
thô, tăng 0,8% so với cùng kì năm 
trước. Trong khi đó, sản lượng của 

Italia chỉ đạt 900.000 tấn, giảm 26,7% so với 
cùng kì. Pháp sản xuất 1,1 triệu tấn, tăng 11,2%. 
Tây Ban Nha sản xuất 1,1 triệu tấn, giảm 4,6%.

Chính sách bảo hộ của Mỹ
Theo báo cáo phân tích của CTCP Chứng 
khoán FPT (FPTS), từ tháng 7/2018, Mỹ áp 
dụng chính sách bảo hộ bằng cách áp dụng 
mức thuế suất nhập khẩu 25% đối với các 
mặt hàng thép. 
Những quốc gia bị ảnh hưởng tiêu cực trực tiếp 
đó là Canada, Mexico, Thổ Nhĩ Kì và các quốc 
gia thuộc khối EU. Các nhà sản xuất thép nội 
địa của Mỹ và các nhà sản xuất có nhà máy đặt 
tại các quốc gia được miễn giảm thuế sẽ được 
hưởng lợi từ chính sách bảo hộ. 

Hàn Quốc, Brazil và Argentina không phải chịu 
mức thuế suất 25%, nhưng sẽ có hạn ngạch 
nhập khẩu cụ thể cho từng quốc gia. Hàn Quốc 
có mức hạn ngạch mức 2,68 triệu tấn/năm, 
tương đương với mức cắt giảm 21% so với sản 
lượng xuất khẩu thép sang Mỹ năm 2017. Brazil 
có mức hạn ngạch ở 4,1 triệu tấn/năm, tương 
đương với mức cắt giảm 7% so với sản lượng 
xuất khẩu thép sang Mỹ năm 2017.
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Biểu đồ 4: Thay đổi (%) trong xuất khẩu của 10 quốc gia
(Nguồn: Bộ Thương mại Mỹ)

Nhật Bản: Ghi nhận lượng xuất 
khẩu sắt thép 6 tháng đầu năm đạt 
gần 16 triệu tấn, giảm 13% so với 

cùng kì năm trước. Xuất khẩu thép của quốc gia 
này chiếm 8% tổng lượng thép xuất khẩu toàn 
cầu vào năm 2017. 

THỊ TRƯỜNG THÉP CỦA THẾ GIỚI

Dưới đây gồm 10 quốc gia nhập khẩu thép lớn 
nhất, chiếm 72% lượng xuất khẩu thép của Hàn 
Quốc vào năm 2018. Trong đó, mỗi quốc gia 
nhập khẩu hơn 900.000 tấn.

Trung Quốc: Dẫn đầu thế giới về 
xuất khẩu thép và sản xuất thép 
không gỉ. Tháng 8, xuất khẩu thép 

không gỉ tăng 3,6% so với tháng trước, đạt 
341.500 tấn. Lũy kế 8 tháng đầu năm, gần 2,4 
triệu tấn thép không gỉ được xuất khẩu, giảm 
16% so với cùng kì năm ngoái.

Ngày 22/7, Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên 
bố áp thuế chống bán phá giá lên một số sản 
phẩm thép không gỉ nhập khẩu từ Liên minh 
châu Âu (EU), Nhật Bản, Hàn Quốc và 
Indonesia. 

Cụ thể, mức thuế suất từ 18,1% đến 103,1% sẽ 
được áp lên phôi thép không gỉ và tấm thép 
không gỉ cán nóng từ các công ty trong EU và 
ba nước châu Á nói trên, hiệu lực từ ngày 23/7.

3. Tình hình xuất nhập khẩu 
Các quốc gia xuất khẩu thép lớn nhất

Các quốc gia nhập khẩu thép lớn nhất
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Hàn Quốc: Xuất khẩu thép đến hơn 
150 quốc gia. Trong 6 tháng đầu 
năm, quốc gia này đã xuất khẩu gần 

15 triệu tấn thép, giảm 3% so với cùng kì. Thép 
chiếm khoảng 4,3% tổng lượng hàng hóa Hàn 
Quốc xuất khẩu trong năm 2018. 

EU: Lượng nhập khẩu thép trung 
bình 6 tháng đầu năm của EU đạt 
khoảng 2,17 triệu tấn. Trong đó, 

nhập khẩu thành phẩm có xu hướng giảm, còn 
bán thành phẩm tăng mạnh. 

Trong nửa đầu năm, EU nhập khẩu chủ yếu từ 
Thổ Nhĩ Kì, Nga, Hàn Quốc, Ấn Độ và Trung 
Quốc, chiếm 65% tổng lượng thép thành phẩm 
nhập khẩu vào EU. – icon số

Khối lượng thép nhập khẩu vào EU đã tăng 
đáng kể từ tháng 3/2018. Ngày 31/5/2018,  Mỹ 
thông báo chính thức áp thuế nhập khẩu 25% 
và 10% lần lượt đối với các sản phẩm thép và 
nhôm của EU, Canada và Mexico.

Mỹ: Là nước nhập khẩu thép lớn 
nhất thế giới. Theo Hiệp hội các nhà 
sản xuất thép Canada, có đến 90% 

sản lượng xuất khẩu thép của nước này được 
bán sang Mỹ. Tháng 8, Mỹ nhập khẩu 2 triệu tấn 
thép, bao gồm hơn 1,7 triệu tấn thép thành 
phẩm, giảm tương ứng 34% và 3,4% so với 
tháng trước).

8 tháng đầu năm, tổng nhập khẩu thép và thép 
thành phẩm của EU đạt tương ứng 20,6 triệu 
tấn và 15,3 triệu tấn, giảm 13,6% và 16% so với 
cùng kì.

Các nhà cung cấp thép lớn nhất của Mỹ trong 
năm nay là Hàn Quốc, Nhật Bản và Đức. Trong 
tháng 6, nhập khẩu đã giảm 43% từ Hàn Quốc 
và 5% từ Nhật Bản. Nhập khẩu tăng 36% từ 
Đức, 5% từ Đài Loan và 7% từ Việt Nam.

Đông Nam Á: Nhóm các nước đang 
phát triển, đặc biệt khu vực Đông 
Nam Á –nổi bật (Thái Lan, Việt Nam, 

Indonesia) đang trong giai đoạn tăng trưởng 
mạnh. Tại các quốc gia này, nhìn chung nhu cầu 
xây dựng vẫn còn rất lớn, và cần phải nhập 
khẩu khá nhiều sản phẩm thép. Năm 2018, 
Indonesia nhập khẩu gần 12 triệu tấn thép, chủ 
yếu từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc.
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Tại thị trường HRC, giá biến động tương đối 
nhiều. Giá thép Q235 (5,75mm * 1500mm) trung 
bình ở mức 3.775 nhân dân tệ/tấn, giảm 121 
nhân dân tệ/tấn so với cuối tháng 7. 

THỊ TRƯỜNG THÉP CỦA THẾ GIỚI

Các ngành công nghiệp hạ nguồn như 
thiết bị gia dụng và ô tô chuẩn bị bước 
vào mùa tiêu thụ, dự kiến sẽ làm tăng 
nhu cầu CRC. Bên cạnh đó, CRC mang 
lại nhiều lợi nhuận hơn giai đoạn trước 
và các nhà máy thép sẽ tích cực nâng 
cao sản lượng. 

4. Diễn biến giá

Trung Quốc: Giá nguyên liệu luyện 
thép tháng 8 sụt giảm. Trong số đó, 
giá quặng sắt nhập khẩu và trong 

nước đều giảm nhẹ, giá than cốc và giá phế liệu 
hầu hết chứng kiến sự đi xuống.
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Biểu đồ 5: Hàng tồn kho HRC tính đến ngày 29/8 (Đơn vị: 10000 tấn - Nguồn: SteelHome)

Hàng tồn kho thị trường HRC của Trung Quốc 
tiếp tục giảm trong tháng 8. Theo thống kê từ 
SteelHome, hàng tồn kho của HRC tại các thị 
trường và cảng lớn của Trung Quốc là 2,8 triệu 
tấn vào ngày 22/ 8. 

Theo thống kê từ NBS, Trung Quốc sản xuất hơn 
137,8 triệu tấn thép HRC trong 7 tháng đầu năm, 
tăng 4,5% so với cùng kì năm ngoái. Trong đó, 
sản lượng HRC tháng 7 gần 21 triệu tấn.

Tại thị trường CRC, cuối tháng 8, CRC 1,0mm 
tại thị trường nội địa trung bình ở mức 4.369 
nhân dân tệ/tấn, giảm 5 nhân dân tệ/tấn so với 
cuối tháng 7.

Theo thống kê từ SteelHome, hàng tồn kho CRC 
của Trung Quốc tại các thị trường lớn đạt 1,4 
triệu tấn vào ngày 22/8, giảm 61.000 tấn (3,9%) 
so với ngày 25/7.

Hiện tại, hàng tồn kho thị trường CRC trong 
nước đang ở mức cao lịch sử. Tuy nhiên sẽ giảm 
nhẹ trong tháng 9 do nhu cầu ngày càng tăng.

Tại thị trường thép không gỉ, giá trong nước 
dao động nhẹ. Cả hai loại thép không gỉ SUS 
304 và 400 đều có xu hướng tăng trong khi giá 
thép không gỉ 304 HR và thép không gỉ 200 giảm 
vừa phải. 

Tính đến cuối tháng 8, tổng tồn kho thép không 
gỉ tại thị trường Vô Tích và Phật Sơn là 0,6 triệu 
tấn, tăng 100.000 tấn so với cuối tháng trước 
trong khi nhu cầu không thay đổi. Thông thường, 
nhu cầu về thép không gỉ cao trong tháng 9. Tuy 
nhiên, chiến tranh thương mại quốc tế gia tăng 
và việc cắt giảm các đơn hàng xuất khẩu sẽ 
khiến nhu cầu đối với thép không gỉ sụt giảm.

Giá thị trường thép Trung Quốc giảm mạnh 
trong tháng 8, chủ yếu là do chiến tranh thương 
mại Mỹ - Trung leo thang, tồn kho thị trường 
tăng và giá quặng sắt giảm mạnh. Đến cuối 
tháng 8, chỉ số giá thép của Trung Quốc 

THÁNG 8 NĂM 2019

(SHCNS I) là 94,21 điểm (4.075 nhân dân 
tệ/tấn), giảm 3,38 điểm (146 nhân dân tệ/tấn) 
so với cuối tháng 7, giảm 5,7% so với cùng kì 
năm 2018.
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Biểu đồ 6: Giá thép Trung Quốc tính đến hết tháng 8 (Nguồn: SteelHome)
Theo thống kê từ SteelHome, hàng tồn kho CRC 
của Trung Quốc tại các thị trường lớn đạt 1,4 
triệu tấn vào ngày 22/8, giảm 61.000 tấn (3,9%) 
so với ngày 25/7.

Hiện tại, hàng tồn kho thị trường CRC trong 
nước đang ở mức cao lịch sử. Tuy nhiên sẽ giảm 
nhẹ trong tháng 9 do nhu cầu ngày càng tăng.

Tại thị trường thép không gỉ, giá trong nước 
dao động nhẹ. Cả hai loại thép không gỉ SUS 
304 và 400 đều có xu hướng tăng trong khi giá 
thép không gỉ 304 HR và thép không gỉ 200 giảm 
vừa phải. 

Tính đến cuối tháng 8, tổng tồn kho thép không 
gỉ tại thị trường Vô Tích và Phật Sơn là 0,6 triệu 
tấn, tăng 100.000 tấn so với cuối tháng trước 
trong khi nhu cầu không thay đổi. Thông thường, 
nhu cầu về thép không gỉ cao trong tháng 9. Tuy 
nhiên, chiến tranh thương mại quốc tế gia tăng 
và việc cắt giảm các đơn hàng xuất khẩu sẽ 
khiến nhu cầu đối với thép không gỉ sụt giảm.

Giá thị trường thép Trung Quốc giảm mạnh 
trong tháng 8, chủ yếu là do chiến tranh thương 
mại Mỹ - Trung leo thang, tồn kho thị trường 
tăng và giá quặng sắt giảm mạnh. Đến cuối 
tháng 8, chỉ số giá thép của Trung Quốc 
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5. Một số tập đoàn sản xuất thép lớn nhất
thế giới

Arcelor Mittal: Là một tập đoàn thép đa quốc 
gia có trụ sở chính ở thành phố Luxembourg, 
chuyên khai thác, luyện thép, đồng thời, là một 
trong những nhà sản xuất quặng sắt và than 
luyện kim hàng đầu thế giới, có mặt ở 60 quốc 
gia và ghi dấu ấn công nghiệp tại 18 nước.

Nửa đầu năm 2019, Tập đoàn lỗ ròng 33 triệu 
USD. Các lô hàng thép ước tính gần 45 triệu 
tấn, tăng 3,5% so với cùng kì do tác động từ 
thương vụ mua lại nhà máy thép lớn nhất châu 
Âu (IIVA) của Ý.

Baowu Steel Group: Là nhà cung cấp thép lớn 
thứ hai toàn cầu, có trụ sở chính tại Thượng 
Hải, Trung Quốc. Năm 2016, Baoshan 
Iron&Steel đã sáp nhập với Wuhan Iron&Steel, 
tạo ra Baowu Steel Group. Năm 2018, lượng 
sản xuất thép của Tập đoàn vượt 67 triệu tấn. 

Việc sáp nhập này có thể giúp Baowu nâng tổng 
công suất thép lên tới 90 triệu tấn/năm, chênh 
lệch không nhiều so với nhà sản xuất thép hàng 
đầu thế giới – ArcelorMittal.

THÁNG 8 NĂM 2019

(SHCNS I) là 94,21 điểm (4.075 nhân dân 
tệ/tấn), giảm 3,38 điểm (146 nhân dân tệ/tấn) 
so với cuối tháng 7, giảm 5,7% so với cùng kì 
năm 2018.
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Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation 
(NSSMC): Là nhà cung cấp thép lớn thứ ba trên 
toàn cầu. Tập đoàn có chi nhánh tại 15 quốc gia 
với gần 83.000 nhân viên. Năm 2018, lượng sản 
xuất thép của Tập đoàn vượt 49 triệu tấn.

Theo tân Chủ tịch Eiji Hashimoto của Nippon 
Steel, Ấn Độ là thị trường tăng trưởng nhanh 
nhất thế giới và đầu tư của Nippon vào các hoạt 
động của Essar Steel India tại Ấn Độ sẽ là dự 
án chủ chốt của Nippon Steel trong năm 2019.

Quí IV/2018, ArcelorMittal và Nippon đã chi 5,7 
tỉ USD hoàn tất mua lại Essar Steel khi công ty 
này tuyên bố phá sản.

Tập đoàn gang thép Hà Bắc (HBIS): Ở Trung 
Quốc giữ vị trí thứ 4 với sản lượng 46,8 triệu tấn 
thép năm 2018. Ngày 25/7, HBIS Group Serbia 
Iron & Steel (công ty con) cho biết sẽ đầu tư 
khoảng 108 triệu EUR để xây dựng một nhà 
máy “thiêu kết” mới (nén vật liệu mà không nung 

Tập đoàn Gang thép Pohang /POSCO: 
Thành lập năm 1968, là một trong 5 nhà sản 
xuất thép lớn nhất thế giới. Đặt trụ sở chính tại 
Pohang, Hàn Quốc, POSCO điều hành hai nhà 
máy lớn nhất thế giới ở Pohang và Gwangyang 
với các sản phẩm chính là thép dẹt, thép dài, 
tấm. Năm 2018, Tập đoàn sản xuất gần 43 triệu 
tấn thép.

Quí II/2019, lợi nhuận ròng của POSCO đạt 
681,4 tỉ won (khoảng 577 triệu USD), tăng 17% 
so với cùng kì năm ngoái nhờ kinh doanh khởi 
sắc tại các chi nhánh. Trong quý II, POSCO đã 
bán 8,7 triệu thép, giảm 2,4% so với cùng kì 
năm ngoái.

THÁNG 8 NĂM 2019

chảy đến điểm hóa lòng), giúp Zelezara 
Smederevo thành một nhà máy thép thông minh 
và tiết kiệm năng lượng hàng đầu châu Âu. 



thị trường thép
việt nam
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Tháng 8, sản xuất thép đạt gần 2,1 triệu tấn, 
giảm 1,15% so với tháng trước, và xấp xỉ so với 
cùng kì năm ngoái.

Bán hàng đạt hơn 1,8 triệu tấn, giảm 10,3% so 
với tháng trước, giảm 4,4% so với cùng kì năm 
ngoái. Trong đó, xuất khẩu thép đạt 355.641 
tấn, giảm 2,7% so với tháng 7 và giảm 9,3% so 
với cùng kì năm ngoái.

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 là 
2% và 4% so với cùng kì năm 2018.

Lũy kế 8 tháng đầu năm, sản xuất thép đạt hơn 
16,8 triệu tấn, tăng 6,2% so với cùng kì năm 
trước. Lượng bán hàng hơn 15,4 triệu tấn, 
tăng 8,1%. Trong đó, xuất khẩu thép đạt gần 3,2 
triệu tấn, tăng trưởng 3%.

1. Sản lượng thép Việt Nam

Theo Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), ngành sản 
xuất thép trong nước 8 tháng đầu năm tương 
đối ổn định về giá cả và thị trường các sản 
phẩm thép. Xuất khẩu thép ra thị trường nước 
ngoài vẫn gặp khó khăn bởi các hàng rào phòng 
vệ thương mại. 

Tăng trưởng sản xuất và bán hàng thép trong 8 
tháng 2019 lần lượt đạt 6,2% và 8% so với cùng 
kì năm 2018. Ngành công nghiệp duy trì đà tăng 
trưởng trên 9% (quí II tăng 9,3%). Trong đó, 
tăng trưởng của ngành công nghiệp chế biến, 
chế tạo đạt trên 11 %.

2017 2018 2019
Thép xây dựng Ống thép Tôn mạ KL & SPM Thép cán nguội HRC Tổng cộng

Biểu đồ 7: Tình hình sản xuất thép thành phẩm đến tháng 8/2019 (Nguồn: Hiệp hội Thép Việt Nam)

2,1 triệu tấn
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1,8 triệu tấn
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Tháng 8/2018
4,4%

355.641 
tấn

Xuất khẩu

Tháng 7
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Tháng 8/2018
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THÁNG 8 NĂM 2019THỊ TRƯỜNG THÉP CỦA VIỆT NAM
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Biểu đồ 8: Tình hình bán hàng thép thành phẩm đến tháng 8/2019
(Đơn vị: nghìn tấn - Nguồn: Hiệp hội Thép Việt Nam)

2. Diễn biến giá
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Biểu đồ 9: Giá nguyên liệu sản xuất thép năm 2019
(Đơn vị: IODEX: USD/tấn khô-CFR: tiền hàng và cước phí - Nguồn: Hiệp hội Thép Việt Nam)

Quặng sắt loại 62%Fe: Giá quặng sắt ngày 7/9 
giao dịch ở mức 87-89 USD/Tấn CFR cảng 
Thiên Tân, Trung Quốc, giảm khoảng 
25-30USD/tấn trong vòng hai tháng gần đây.

Than mỡ luyện coke:  Giá than mỡ luyện cốc, 
xuất khẩu tại cảng Úc (giá FOB)  ngày 7/9/2019: 

Hard coking coal: khoảng 140 USD/tấn, giảm 10 
USD/tấn so với đầu tháng 8.

Thép phế liệu:  Giá thép phế HMS ½ 80:20 
nhập khẩu cảng Đông Á ở mức 292 USD/tấn 
CFR Đông Á ngày 7/9, giảm khoảng 5-7 
USD/tấn so với đầu tháng 8. So với các thị 

THÁNG 8 NĂM 2019THỊ TRƯỜNG THÉP CỦA VIỆT NAM
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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

trường khác, giá thép phế khu vực Châu Âu và 
Châu Á đang có chiều hướng ổn định, trong khi 
thị trường Châu Mỹ đang có xu hướng tăng.

Điện cực graphite:  Giá than điện cực mặc dù 
đã giảm do nguồn cung từ Trung Quốc được cải 
thiện, giá than điện cực hiện nay trung bình 
2.500 - 4.000USD/tấn, tùy chủng loại và chất 
lượng than điện cực.

Cuộn cán nóng HRC: Giá HRC ngày 7/8 ở 
mức 505 USD/T, CFR cảng Đông Á, giảm mạnh 
gần 40 USD/tấn với đầu tháng 6. 

3. Tình hình xuất nhập khẩu
a. Nhập khẩu

b. Xuất khẩu

Trong 7 tháng đầu năm 2019, nhập khẩu thép 
thành phẩm các loại là 8,7 triệu tấn, trong đó 

Tính đến 31/7/2019, Việt Nam xuất khẩu hơn 
4,7 triệu tấn thép thành phẩm và bán thành 
phẩm, tăng 9,7% so với cùng kì năm trước. 
Tổng kim ngạch xuất khẩu 7 tháng đầu năm 
2019 đạt hơn 3,1 tỉ USD.

Trong đó, xuất khẩu một số sản phẩm thép có 
ưu thế của Việt Nam lại giảm như:

– Tôn mạ KL&SPM: giảm 17,3%

– Ống thép: giảm 15,4%

nhập khẩu một số sản phẩm thép tăng cao so 
với cùng kì như:

+ Thép hình: 226.043 tấn, tăng 78%

+ Thép cuộn: 163.725 tấn, tăng 15%

226.043 tấn

163.725 tấn

78%

15%

Biểu đồ 10:  Diễn biến lượng và giá thép nhập khẩu vào Việt Nam đến tháng 6/2019 (Nguồn: Vinanet). 
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Biểu đồ 11: Top 10 quốc gia xuất khẩu thép của Việt Nam 7 
tháng đầu năm 2019 (Nguồn: VSA)
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Nhu cầu thép tại các nền kinh tế mới 
nổi (trừ Trung Quốc) dự kiến tăng 
trưởng lần lượt 2,9% và 4,6% trong 
năm 2019 và 2020.

Tháng 4, World Steel ước tính nhu cầu thép 
toàn cầu có thể đạt 1,73 tỉ tấn vào năm 2019 
và 1,75 tỉ tấn vào năm 2020. 

Theo Hiệp hội Sắt Thép Đông Nam Á (SEAISI), 
tổng nhu cầu thép tại 6 nước thành viên 
ASEAN (ASEAN-6) đạt khoảng 74 triệu tấn 
trong năm 2017 và dự kiến vượt 80 triệu tấn 
vào năm 2020.

Biểu đồ 12: Nhu cầu thép tại các khu vực trên thế giới (tăng trưởng so với cùng kì)
(Đơn vị: triệu tấn - Nguồn: Steel360). 

2019 2020
1,73

tỉ tấn
1,75

tỉ tấn

Ước tính nhu cầu
thép toàn cầu

Các nền kinh tế EU đang phải đối mặt với môi 
trường thương mại xấu đi trước việc Anh chuẩn 
bị rời khỏi Liên minh châu Âu (Brexit). World 
Steel dự kiến nhu cầu thép tại các nền kinh tế 
lớn của EU sẽ tăng trưởng chậm lại vào năm 
2019 (đặc biệt là những nước phụ thuộc xuất 
khẩu nhiều hơn). Điều này dự kiến cải thiện vào 
năm 2020 nếu diễn biến thương mại thuận lợi.

Tại Nhật Bản, nhu cầu thép có thể sẽ giảm nhẹ 
do hoạt động xây dựng và xuất khẩu giảm tốc 
bất chấp sự hỗ trợ của các dự án công cộng.

Ngoài ra, nhu cầu thép tại Hàn Quốc cũng được 
dự báo tiếp tục giảm trong năm 2019 trước khi 
có thể phục hồi trong năm 2020 do thị trường 
bất động sản và môi trường xuất khẩu xấu đi.

THÁNG 8 NĂM 2019
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Ngày 7/9, Bộ Công Thương ban hành Quyết 
định tiến hành điều tra áp dụng biện pháp 
chống bán phá giá đối với một số sản phẩm 
thép cacbon cán nguội (ép nguội) dạng cuộn 
hoặc tấm xuất xứ từ Trung Quốc. Bên yêu cầu là 
ba công ty đại diện cho ngành sản xuất thép 
cán nguội Việt Nam gồm: Công ty TNHH Posco 
– Việt Nam, Công ty Cổ phần China Steel 
Sumikin Việt Nam và Công ty TNHH Một thành 
viên Thép tấm lá Phú Mỹ - VNSTEEL.

Ngày 4/9, Mỹ thông báo áp thuế CBPG lên tới 
141% đối với thép xây dựng từ Trung Quốc và 
35% đối với Mexico sau khi kết luận sơ bộ rằng 
các nhà sản xuất ở hai quốc gia này đã bán 
thép xây dựng trên thị trường Mỹ ở mức thấp 
hơn giá thị trường.

Ngày 14/8, Bộ Thương mại Mỹ tuyên bố sẽ điều 
tra các sản phẩm thép chống ăn mòn từ Costa 
Rica, Guatemala, Malaysia, Nam Phi và Các 
Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). 

Họ sẽ xác định liệu loạt sản phẩm này có phải 
chỉ trải qua bước xử lí nhỏ nhằm che giấu 
nguồn gốc Trung Quốc và Đài Loan hay không. 

Mỹ đã áp thuế chống bán phá giá và thuế chống 
trợ cấp đối với sản phẩm thép chống ăn mòn từ 
Trung Quốc và Đài Loan vào năm ngoái. Trong 
khi lô hàng từ hai nguồn cung trên sụt giảm, 
thép nhập khẩu từ 5 quốc gia đang bị điều tra lại 

Ngày 2/7, Bộ Thương mại Mỹ cho biết sẽ áp 
thuế hơn 450% đối với thép Việt Nam có xuất 
xứ Hàn Quốc, Đài Loan. Bộ Thương mại Mỹ cho 
hay đã phát hiện sản phẩm thép chống gỉ và 
thép cán nguội được sản xuất tại Việt Nam 
bằng thép chất nền có nguồn gốc từ Hàn Quốc 
và Đài Loan, vốn chịu thuế chống bán phá giá 
và thuế chống trợ cấp của Mỹ.
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Mức thuế CBPG tạm thời dao động từ 
3,45% đến 34,27% và có hiệu lực sau 7 
ngày kể từ ngày 18/6.

Tôn mạ (CORE)

Thuế chống
bán phá giá

Trung
Quốc 199,43% 39,05% 199,76% 256,44%

Thuế chống
trợ cấp

Thuế chống
bán phá giá

Thuế chống
trợ cấp

Thép cán nguội (CRS)

Bảng 1: Mức thuế Mỹ áp dụng với Trung Quốc 
(Nguồn: Cục phòng vệ thương mại)

tăng nhanh chóng.

Trong quí II, ngày 18/6, Bộ trưởng Bộ Công 
Thương ban hành quyết định áp dụng thuế 
chống bán phá giá (CBPG) tạm thời đối với một 
số sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim 
được cán phẳng, mạ hoặc không mạ, sơn có 
xuất xứ từ Trung Quốc và Hàn Quốc. 



Tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam

VCA

TNB

TDS

NKG

TIS

TMG

KTL

HSG

HPG

22

22

29

34

47

74

116

214

3.860

Biểu đồ 13: Doanh nghiệp thép có lợi nhuận sau thuế trên 10 tỉ đồng sau nửa đầu 2019 
(Nguồn số liệu: FiinPro, Kiên Dương tổng hợp). 

Biểu đồ 14: Những doanh nghiệp thép có giá trị hàng tồn kho trên 1.000 tỉ đồng
(Nguồn số liệu: FiinPro, Kiên Dương tổng hợp). 

Tổng doanh thu thuần nửa đầu năm 2019 của 
19 doanh nghiệp thép có cổ phiếu giao dịch trên 
HOSE, HNX, UPCoM đạt 72.765 tỉ đồng, giảm 
5,1% (3.906 tỉ đồng) so với cùng kì năm trước.

Riêng CTCP Tập đoàn Hòa Phát (Mã: HPG) đạt 
doanh thu tới 30.061 tỉ đồng trong 6 tháng đầu 
năm, bỏ xa đối thủ thứ hai là CTCP Tập đoàn 
Hoa Sen (Mã: HPG) với 14.139 tỉ đồng.  

Tháng 8 vừa qua, thép xây dựng Hòa Phát đạt 
sản lượng tiêu thụ 193.000 tấn, tăng 7,6% so 
với cùng kì năm trước. Với kết quả này, Hòa 
Phát tiếp tục dẫn đầu thị phần ngành (trên 
25%). Lũy kế 8 tháng đầu năm, Hòa Phát cho ra 
thị trường gần 1,8 triệu tấn, tăng hơn 20% so 
với cùng kì năm ngoái. Trong đó, sản lượng xuất 
khẩu đạt 165.000 tấn, tăng trưởng 38%. 
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Ước tính giá 
quặng HPG 
bình quân 
Q1/2019

71 USD/tấn

Ước tính giá 
quặng HPG 
bình quân 
Q2/2019

87 USD/tấn
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Hòa Phát và Hoa Sen tiếp tục là hai đại gia dẫn 
đầu với lãi gộp 5.648 tỉ đồng và 1.752 tỉ đồng. 
Tính riêng quí II, Hòa Phát lãi sau thuế 3.860 tỉ 
đồng, lớn hơn tất cả doanh nghiệp khác cộng 
lại, tuy nhiên vẫn suy giảm 12,8% so với cùng kì 
năm ngoái.

Các đại gia ngành thép khác là CTCP Gang 
thép Thái Nguyên (Tisco – Mã: TIS), CTCP Thép 
Nam Kim (Mã: NKG), CTCP Thép Pomina (Mã: 
POM) đạt doanh thu thuần trong khoảng 5.000 - 
6.000 tỉ đồng.

Tổng giá trị hàng tồn kho tại thời điểm 
30/6/2019 của 19 doanh nghiệp thép được 
thống kê là 32.686 tỉ đồng, giảm 3,4% so với 
một năm trước. Đáng chú ý, chỉ riêng Hoa Sen 
đã giảm hàng tồn kho tới gần 3.400 tỉ đồng, một 
số tập đoàn lớn có hàng tồn kho giảm như Nam 
Kim (-1.282 tỉ đồng), Tisco (-862 tỉ đồng).

Ngược lại, hàng tồn kho của Hòa Phát tăng 
2.418 tỉ đồng, Pomina tăng 1.293 tỉ đồng. Tuy 
Hòa Phát có giá trị hàng tồn kho lớn nhất nhưng 
tỉ lệ so với tổng tài sản lại vào nhóm nhỏ nhất, 
chỉ 16,6%. Trong khi đó, tỉ lệ này của Hoa Sen là 
27%, của Pomina là 29%, Nam Kim 31%, Tisco 

19%, Thép Việt-Ý 40%, …

Tại thời điểm 30/6, tổng tài sản của Hòa Phát 
cũng tăng gần 31.000 tỉ đồng (50%) so với đầu 
năm, lên hơn 93.000 tỉ đồng. Trong một năm 
qua, Hòa Phát tập trung đầu tư vào Dự án Khu 
liên hợp gang thép Dung Quất (tỉnh Quảng 
Ngãi).

Theo báo cáo phân tích từ CTCP Chứng khoán 
Bảo Việt (BVSC), giá quặng tăng lên tục từ đầu 
năm đến nay do các sự cố liên tục xảy ra ảnh 
hưởng đến khai thác quặng tại Brazil và Úc. Sự 
cố vỡ đập Brumadinho ngày 25/1/2019 khiến 
VALE cắt giảm kế hoạch sản lượng 40 triệu tấn 
(tương đương 10% sản lượng của VALE) và 
phải giảm khoảng 30 triệu tấn nữa do một số 
mỏ bị Chính phủ yêu cầu dừng hoạt động vì vấn 
đề an toàn. 

Trong khi đó BHP và Rio Tinto cũng lên kế 
hoạch cắt giảm sản lượng 16 – 20 triệu tấn sau 
trận lốc xoáy Veronica tại Australia vào cuối 
tháng 3/2019. Thâm hụt nguồn cung quặng ước 
tính khoảng 60 triệu tấn trong 2019 (khoảng 4% 
tổng xuất khẩu quặng sắt thế giới).

Biểu đồ 15: Diễn biến giá quặng sắt thế giới và của HPG  (Đơn vị: USD/tấn, Nguồn: Bloomberg, BVSC). 
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Ngày 26/8, 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 Nam Kim 1 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, mạ màu công suất thấp. 

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 
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Tất cả cổ phần tại Nam Kim Corea

Nhà máy sản xuất Nam Kim 1
(công suất 50.000)
Quyền sử dụng đất của Nam Kim
Bà Rịa - Vũng Tàu (33 ha)

Thuận An, Bình Dương N/A

N/A

KCN Việt Nam - Singapore
(VISIP) II-A, Bình Dương

Chinasia Textile
(Hồng Kông)

KCN Mỹ Xuân B, Bà Rịa -
Vũng Tàu

Tài sản Người muaĐịa điểm/Khu vực

Công ty Chứng khoán Bảo Việt cho rằng, lợi 
nhuận quí II của Hòa Phát bị ảnh hưởng do giá 
vốn quặng sắt tăng mạnh và chi phí tài chính 
tăng. Ước tính giá vốn quặng nhập của Tập 
đoàn trong quí II khoảng 87 USD/tấn do tồn kho 
quặng sắt khoảng 1,5 đến 2 tháng. Chi phí tài 
chính trong kì cũng tăng do công ty mẹ đã vay 
tối đa hạn mức khoản vay dài hạn từ BNP 
Paribas (200 triệu USD) trong quí I/2019. 

BVSC dự báo giá quặng sẽ hạ nhiệt trong nửa 
cuối năm nay nhưng vẫn duy trì ở mức cao, giá 
quặng bình quân trong hai quý còn lại của năm 
2019 ước tính khoảng 95 USD/tấn, bình quân 
cả năm khoảng 87 USD/tấn. Tuy vậy, kết quả 
kinh doanh quí III sẽ bị ảnh hưởng mạnh nhất từ 
giá vốn quặng nhập cao trong quí II, chi phí tài 
chính tăng khi lò cao 1 và cán 2 đi vào hoạt 
động do chi phí lãi vay không còn được vốn hóa.

Năm 2019, BVSC dự báo doanh thu Hòa Phát 
đạt 74.851 tỉ đồng, tăng trưởng 34% so với năm 
ngoái; lợi nhuận sau thuế khoảng 7.068 tỉ đồng, 
giảm 18%. Năm 2020 khả quan với doanh thu, 
lợi nhuận sau thuế dự báo đạt 97.516 tỉ đồng 
và 9.485 tỉ đồng, tăng trưởng tương ứng 30% 
và 35%.

Trong quí vừa qua Hoa Sen đã thực hiện nhiều 

biện pháp tái cơ cấu hệ thống phân phối và hoạt 
động kinh doanh. Cụ thể, công ty chấm dứt hoạt 
động khoảng 250 chi nhánh để chuyển đổi mô 
hình hoạt động thành điểm bán hàng trực thuộc 
chi nhánh tỉnh.

Hoa Sen khẳng định số địa điểm phân phối sản 
phẩm của Tập đoàn không bị giảm đi trong quá 
trình tái cơ cấu này.

6 tháng đầu năm, lãi ròng của CTCP Thép Nam 
Kim (Mã: NKG) đạt khoảng 34 tỉ đồng, thấp hơn 
nhiều so với 230 tỉ đồng trong 6 tháng 2018. 
Khoản lợi nhuận này đã bao gồm cả lãi bất 
thường từ thoái vốn cổ phần khỏi Nam Kim 
Corea và Nam Kim 1. Năm 2019, công ty đặt 
mục tiêu doanh thu đạt 15.500 tỉ đồng, tăng 5% 
so với 2018; lãi ròng 295 tỉ đồng và gấp 5 lần 
2018.

Sự đột biến này bao gồm cả lãi bất thường dự 
kiến từ thoái vốn khỏi ba tài sản đó dự án Nam 
Kim Corea tại tỉnh Bình Dương, nhà máy sản 
xuất Nam Kim 1 tại Bình Dương và dự án nhà 
máy Nam Kim 5 tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Thép 
Nam Kim dự kiến thu về 850 tỉ đồng từ việc thoái 
vốn này để giảm các khoản vay trung hạn và chi 
phí tài chính.

Bảng 2: Tổng hợp kế hoạch thoái vốn của NKG (Nguồn: NKG). 

Đồng An, Bình Dương).

Đồng thời trong quí II/2019 Nam Kim đưa thêm 
một dây chuyền mạ kẽm công suất 350.000 
tấn/năm tại Nhà máy Nam Kim 3 vào hoạt động 
nên công ty khẳng định vẫn đảm bảo tăng 
trưởng sản lượng trong năm 2019.

Formosa Hà Tĩnh (FHS) bắt đầu vận hành nhà 
máy thép tích hợp đầu tiên tại Việt Nam cách 
đây 2 năm, công suất đạt hơn 7 triệu tấn thép 
thô/năm. Về dài hạn, tập đoàn dự kiến nâng sản 
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lượng thép thô hàng năm lên 22,5 triệu tấn, gấp 
3 lần so với hiện tại, theo Nikkei Asia Review.

Tính đến thời điểm hiện tại, FHS là dự án đầu tư 
lớn nhất trong khu kinh tế Vũng Áng và cũng là 
dự án FDI lớn nhất tại Việt Nam, với số vốn đầu 
tư đăng ký đạt 12,787 tỉ USD.

Tổng diện tích của dự án của FHS là 3.318 ha, 
trong đó diện tích đất liền là 2.025 ha và diện 
tích mặt nước là 1.293 ha. Hiện số lao động 
thuộc công ty FHS quản lý khoảng 7.500 người.

Theo báo cáo FHS, sản lượng thép cuộn cán 
nóng tiêu thụ trong nước chiếm tỉ lệ 85% tổng 
sản lượng, tiêu thụ nước ngoài chiếm tỉ lệ 15%. 
Một số khách hàng đang là đối tác tiêu thụ của 
FHS như: Công ty TNHH POSCO International 
Việt Nam; Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát; 
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC....

Sản lượng thép sản xuất 6 tháng đầu năm 2019 
của FHS đạt gần 3,2 triệu tấn (tăng 69% so với 

cùng kỳ năm 2018), doanh thu đạt 1,71 tỉ USD. 
Tổng thuế và các khoản nộp ngân sách đạt trên 
4.242 tỉ đồng, trong đó thuế xuất nhập khẩu đạt 
trên 3.840 tỉ đồng (tăng 27% so với cùng kỳ 
2018), thuế nội địa đạt trên 400 tỉ đồng.

Theo báo cáo tại buổi làm việc với Ban Quản lý 
Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh của Công ty FHS diễn 
ra mới đây, dự kiến theo lộ trình từ năm 2021 - 
2025, FHS sẽ đầu tư xây dựng Lò cao số 3 (bao 
gồm cả hệ thống công trình phụ trợ có liên 
quan) nâng tổng công suất nhà máy thép lên 
10,4 triệu tấn thép/năm.

Giai đoạn 2026 - 2035 sẽ tiếp tục đầu tư xây 
dựng Lò cao số 4 nâng tổng công suất đạt 
khoảng 14,8 triệu tấn/năm.

Hai lò cao của FHS tại Hà Tĩnh chiết xuất được 
4.350 mét khối thép, thấp hơn một chút so với lò 
cao của các nhà sản xuất lớn hoạt động tại 
Nhật Bản. 

Biểu đồ 16: Tổng khối lượng thép tiêu thụ tại Việt Nam
(Đơn vị: Triệu tấn). 

Biểu đồ 17: Việt Nam dẫn đầu sản lượng thép thô ở khu vực Đông Nam Á
(Nguồn: World Steel Association). 
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Hiệp hội Thép Việt Nam
Cục Phòng vệ Thương mại
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Steel360
FPTS
Bloomberg

Vinanet
McKinsey
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Global Trade Atlas
Bộ Thương mại Mỹ
Steelhome
Nikkei

nguồn tham khảo

Báo cáo “Thị trường thép tháng 8 năm 2019” được phóng viên mục Hàng hóa của VietnamBiz tổng hợp và trình bày. Sử 
dụng thông tin và số liệu Các số liệu, thông tin và những phân tích được tổng hợp trong báo cáo “Thị trường thép tháng 
8/2019” 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.

bản quyền

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.

tuyên bố miễn trừ 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.

giới hạn trách nhiệm 
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Biểu đồ 1: Tháng 8, sản lượng thép thô thế giới của 64 quốc gia đạt 156 triệu tấn, giảm không đáng kể so với tháng 7 
và tăng 3,4% so với cùng kì năm ngoái
Biểu đồ 2: Sản lượng thép Trung Quốc từ tháng 9/2018 đến hết tháng 8/2019
Biểu đồ 3: Ngành công nghiệp thép EU tạo ra gần 148 tỉ EUR giá trị gia tăng
Biểu đồ 4: Thay đổi (%) trong xuất khẩu của 10 quốc gia
Biểu đồ 5: Hàng tồn kho HRC tính đến ngày 29/8
Biểu đồ 6: Giá thép Trung Quốc tính đến hết tháng 8 
Biểu đồ 7: Tình hình sản xuất thép thành phẩm đến tháng 8/2019 
Biểu đồ 8: Tình hình bán hàng thép thành phẩm đến tháng 8/2019
Biểu đồ 9: Giá nguyên liệu sản xuất thép năm 2019
Biểu đồ 10: Diễn biến lượng và giá thép nhập khẩu vào Việt Nam đến tháng 6/2019
Biểu đồ 11: Top 10 quốc gia xuất khẩu thép của Việt Nam 7 tháng đầu năm 2019
Biểu đồ 12: Nhu cầu thép tại các khu vực trên thế giới (tăng trưởng so với cùng kì)
Biểu đồ 13: Doanh nghiệp thép có lợi nhuận sau thuế trên 10 tỉ đồng sau nửa đầu 2019 
Biểu đồ 14: Những doanh nghiệp thép có giá trị hàng tồn kho trên 1.000 tỉ đồng
Biểu đồ 15: Diễn biến giá quặng sắt thế giới và của HPG
Biểu đồ 16: Tổng khối lượng thép tiêu thụ tại Việt Nam
Biểu đồ 17: Việt Nam dẫn đầu sản lượng thép thô ở khu vực Đông Nam Á

Bảng 1: Mức thuế Mỹ áp dụng với Trung Quốc
Bảng 2: Tổng hợp kế hoạch thoái vốn của NKG

danh mục biểu đồ

PHỤ LỤC THÁNG 8 NĂM 2019
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