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NGÀNH THÉP 

Cổ phiếu ngành thép dưới tác động của Dự 
thảo điều chỉnh thuế XNK  
 Bộ Tài chính vừa đề xuất sửa đổi mức thuế xuất nhập khẩu đối với một số 

mặt hàng thép, cụ thể: (1) tăng thuế xuất khẩu phôi thép từ 0% lên 5% và 

(2) giảm 5-10% thuế nhập khẩu một số mặt hàng thép (từ mức 15-25%).  

 Trong trường hợp được Chính phủ thông qua, thuế suất sửa đổi sẽ phần 

nào ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của HPG; trong khi POM và VIS 

là những doanh nghiệp được hưởng lợi. 

Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh thuế xuất nhập khẩu thép nhằm hạ nhiệt 
đà tăng của giá thép nội địa 

Theo Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), trung bình giá thép xây dựng nội địa trong 
Q2/21 đạt 16,7 triệu đồng/tấn, tăng mạnh 50% so với cùng kỳ (svck) năm 2020 
và 39% sv thời điểm cuối năm 2020. Trong dự thảo, Bộ Tài chính cho rằng giá 
thép cao đã ảnh hưởng lớn đến tiến độ giải ngân của các dự án đầu tư công và 
tăng chi phí đầu vào của nhiều ngành sản xuất. Do đó, Bộ trình Chính phủ 
phương án điều chỉnh mức thuế suất, nhằm hạ nhiệt đà tăng của giá thép, cụ 
thể như sau: 

Hình 1: Đề xuất điều chỉnh thuế xuất nhập khẩu một số sản phẩm thép của Bộ Tài chính 

 

   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BỘ TÀI CHÍNH 

 

Dự thảo sẽ được trình Chính phủ nghiên cứu trước khi có hiệu lực chính thức. 

Chúng tôi cho rằng tác động của việc điều chỉnh thuế lần này sẽ không 
quá lớn đối với các doanh nghiệp thép đang niêm yết 

- Trong trường hợp chênh lệch giá phôi trong nước và quốc tế không quá 
lớn, các doanh nghiệp có thể sẽ hạn chế xuất khẩu và chuyển sang bán 
trong nước hoặc tập trung cán thép thành phẩm. Nguồn cung thép gia 
tăng sẽ phần nào tác động đến giá thép nội địa. Bên cạnh đó, mức thuế 
5% đối với sản phẩm phôi thép sẽ ảnh hưởng nhẹ đến các doanh 
nghiệp xuất khẩu sản phẩm này. Đối với HPG, nếu công ty vẫn duy trì 
việc xuất khẩu phôi thép như trong 6 tháng đầu năm và chịu toàn bộ 
phần thuế tăng lên thì lợi nhuận trước thuế có thể giảm 435 tỷ đồng 
(tương đương 1,3% lợi nhuận dự báo cả năm 2021 của chúng tôi). 

- Nhu cầu nhập khẩu các sản phẩm dự kiến bị giảm thuế là không quá 
lớn, trong khi giá thép xây dựng Việt Nam đang thấp hơn 8% sv Trung 
Quốc, do đó rủi ro thép nhập khẩu cạnh tranh với thép nội địa là thấp, 
theo quan điểm của chúng tôi. 

 

 

Đề xuất thay đổi thuế Sản phẩm Mức thuế hiện nay Mức thuế mới đề xuất 

Tăng thuế xuất khẩu phôi 

thép 

Phôi vuông (nhóm 72.06 và 

72.07) 0% 5%

Thép cốt bê tông 20% 15%

Thép góc, khuôn, hình 15% 10%

Thép có răng khía 15% 10%

Nhóm sắt thép không hợp kim 

cán phẳng (thuộc 8 mã hàng) 20-25% 15%

Giảm thuế nhập khẩu ưu 

đãi (MFN) thép xây dựng

 

Chuyên viên phân tích 

 
Trần Bá Trung 

trung.tranba@vndirect.com.vn 

Báo cáo ngành 
 
19 tháng 07 2021 
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Đánh giá tác động của việc tăng 5% thuế xuất khẩu mặt hàng phôi thép 

Theo số liệu của VSA, các doanh nghiệp thép nội địa (chỉ tính thành viên của 
VSA) đã xuất khẩu 748.756 tấn phôi thép vuông trong 5 tháng đầu năm 2021. 
Đáng chú ý, HPG là doanh nghiệp xuất khẩu phôi thép vuông lớn nhất, với 
560.262 tấn, trong khi TungHo là doanh nghiệp có tỷ trọng xuất khẩu phôi 
vuông/tổng sản lượng tiêu thụ thép của doanh nghiệp lớn nhất (22%). Như vậy, 
nếu mức thuế xuất khẩu tăng từ 0% lên 5% có thể sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực 
nhất đến TungHo và HPG. 

Hình 2: Xuất khẩu thép thô của các doanh nghiệp thép nội địa trong 5T21 (tấn) 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, VSA 

 

Đối với HPG: do việc nguồn cung thép toàn cầu thiếu hụt, công ty đã duy trì 
sản lượng xuất khẩu phôi thép ở mức cao trong 4T21 nhằm tận dụng mức giá 
bán và biên lợi nhuận tốt của sản phẩm. Tuy nhiên, sản lượng xuất khẩu phôi 
thép của HPG đã giảm mạnh trong tháng 5-6/2021, chỉ còn chiếm dưới 8% tổng 
sản lượng tiêu thụ thép toàn công ty, thấp hơn đáng kể sv mức 23,2% trong 
tháng 1/2021 và 26% của trung bình năm 2020.  

Theo ban lãnh đạo HPG, định hướng của công ty là giảm dần hoạt động bán 
phôi thép và tập trung tiêu thụ thành phẩm – thép dài (với biên lợi nhuận cao 
hơn và đã bắt đầu vận hành full công suất kể từ tháng 3/2021) tại thị trường nội 
địa trong dài hạn. HPG cũng đang chạy thử nhà máy cán thép số 3 (tại Khu liên 
hợp Gang thép Dung Quất – KLHDQ, công suất 1 triệu tấn/năm) và dự kiến sẽ 
đi vào sản xuất thương mại trong năm nay, từ đó giúp công ty giảm áp lực phải 
bán bán thành phẩm – phôi thép khi năng lực sản xuất thép thành phẩm chưa 
đáp ứng đủ nhu cầu. Chúng tôi cũng lưu ý rằng, nhờ dây chuyền sản xuất linh 
hoạt, HPG có thể điều chỉnh sản lượng sản xuất phôi thép vuông và phôi thép 
dẹt (dùng để sản xuất thép cuộn cán nóng – HRC, sản phẩm mà thép Việt Nam 
đang phụ thuộc vào thị trường xuất khẩu) ở một tỷ lệ nhất định trong 5,6 triệu 
tấn phôi thép tại KLHDQ (theo công suất thiết kế).  

Hình 3: Sản lượng xuất khẩu phôi thép của HPG (tấn) 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, VSA 

 

Do đó chúng tôi cho rằng mức thuế suất xuất khẩu phôi thép nếu được áp dụng 
có thể sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến HPG trong ngắn hạn, tuy nhiên mức độ 
tác động là không quá lớn. Trong kịch bản tiêu cực, chúng tôi giả định HPG sẽ 
tiếp tục xuất khẩu khoảng 100.000 tấn phôi thép/tháng trong 6 tháng cuối năm 
2021 và chịu hoàn toàn 5% chi phí thuế xuất khẩu, khi đó lợi nhuận trước thuế 

Công ty 

Phôi dẹt

Bloom / 

Beam 

Blank Phôi vuông Tổng 

Tỷ trọng xuất khẩu phôi 

vuông trong tổng sản 

lượng tiêu thụ của 

doanh nghiệp

Formosa 293.800      10.490        128.340      432.630      4,7%

HPG 560.262      560.262      15,0%

Posco Yamato Vina 9.927          22.950        32.877        9,6%

TungHo 37.204        37.204        22,0%

Tổng 293.800      20.417        748.756      1.062.973   10,8%

2020 2021 % svck

Tổng sản lượng 

tiêu thụ thép HPG 

năm 2021

Tỷ trọng phôi thép 

trong tổng sản lượng 

tiêu thụ thép HPG

Tháng 1 105.000       134.270       27,9% 579.380                23,2%

Tháng 2 110.000       73.203         -33,5% 439.548                16,7%

Tháng 3 135.000       178.658       32,3% 1.018.972             17,5%

Tháng 4 183.000       121.790       -33,4% 869.348                14,0%

Tháng 5 132.263       52.341         -60,4% 695.366                7,5%

Tháng 6 164.747       31.510         -80,9% 569.026                5,5%

Tổng 830.010       591.772       -28,7% 4.171.640             14,2%
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của công ty sẽ giảm khoảng 435 tỷ đồng, tương đương 1,3% dự phóng lợi 
nhuận cả năm 2021 của chúng tôi. 

Mặt khác, việc tăng thuế xuất khẩu phôi thép có thể sẽ khiến các doanh nghiệp 
xuất khẩu bán sản phẩm này vào thị trường nội địa, khiến giá phôi thép giảm 
trong thời gian tới. Tuy nhiên, công ty xuất khẩu phôi thép vuông lớn nhất - HPG 
sẽ giảm sản lượng bán bán thành phẩm trong nửa cuối năm 2021 và 2022, do 
đó sản lượng phôi thép bán vào thị trường nội địa sẽ không đáng kể trong thời 
gian này.  

 

Tác động của việc giảm 5-10% thuế nhập khẩu một số mặt hàng thép xây 

dựng lên các DN thép niêm yết là không đáng kể 

Dù không có đủ số liệu về sản lượng thép xây dựng nhập khẩu của Việt Nam 
nhưng chúng tôi tin rằng số liệu này là không đáng kể, nhờ việc: 

(1) Tình từ đầu năm 2020, giá thép xây dựng nội địa của Việt Nam thường 
xuyên thấp hơn sv Trung Quốc và hiện tại đang ở mức thấp hơn 8%. 

(2) Các doanh nghiệp xuất khẩu thép vào Việt Nam sẽ phải chịu thêm chi 
phí vận chuyển. 

(3) Theo Quyết định 918/QĐ-BCT, các sản phẩm thép dài nhập khẩu vào 
Việt Nam đang chịu mức thuế tự vệ 7,9% từ ngày 22/03/2021-
21/03/2022, trước khi bị giảm xuống mức 6,4% từ ngày 22/03/2022-
31/03/2023. 

Như vậy, nếu như mức thuế nhập khẩu được giảm 5-10% thì giá thép xây dựng 
Việt Nam vẫn đang rẻ hơn khoảng 20% sv giá thép nhập khẩu. Cũng trong dự 
thảo của Bộ Tài chính, nhu cầu nhập khẩu đối với các sản phẩm thép dài được 
đề xuất giảm thuế nhập khẩu lần này cũng không quá lớn. Do đó, chúng tôi cho 
rằng tác động của việc giảm thuế nhập khẩu đến các doanh nghiệp thép nội địa 
là không đáng kể. 

Hình 4: Diễn biến giá thép xây dựng Việt Nam và Trung Quốc (USD/tấn)  Hình 5: Thuế tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài Việt Nam 

 

 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, VSA, BLOOMBERG     Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BỘ CÔNG THƯƠNG 
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Hình 6: Bảng tóm tắt đánh giá tác động của việc thay đổi thuế xuất nhập khẩu một số sản phẩm thép đến các doanh nghiệp thép niêm yết 

 
Chú thích:     = “Tích cực”,  = “Tiêu cực”,    = “Trung tính”  

  

  Nguồn: VNDIRECT RESEARCH 

 

Cập nhật KQKD ngành thép 6T21 

Kết quả kinh doanh trong 6T21 tăng trưởng mạnh mẽ 

Tuần qua đã có những doanh nghiệp thép đầu tiên công bố kết quả kinh doanh 
Q2/21. Giá thép và sản lượng tiêu thụ cao đã giúp nhiều doanh nghiệp ghi nhận 
mức lợi nhuận quý cao nhất kể từ lúc niêm yết. Đáng chú ý có NKG và SMC 
đều đã công bố mức lợi nhuận ròng tăng lần lượt 49 lần và 11 lần svck. Một số 
doanh nghiệp công bố ước tính kết quả kinh doanh theo tháng như HSG và TLH 
cũng đang cho thấy hiệu quả sinh lời ấn tượng của các doanh nghiệp ngành 
thép trong Q2/21. 

Sản lượng tiêu thụ thép xây dựng tháng 6/2021 giảm mạnh 18% svck do 
ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19  

Làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4 bắt đầu bùng phát tại TP.Hồ Chí Minh 
(TP.HCM) và các tỉnh phía Nam từ cuối tháng 4/2021. Ngày 09/07/2021, Sở Xây 
dựng TP.HCM đã yêu cầu các công ty xây dựng phải thực hiện phương châm 
“3 tại chỗ”: Làm việc tại chỗ - ăn tại chỗ - nghỉ ngơi tại chỗ. Với số lượng công 
nhân lớn tại các công trình xây dựng, các biện pháp đảm bảo an toàn phòng 
dịch nãy đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thi công tại các dự án. Bên cạnh 
đó, giai đoạn tháng 6-8 hàng năm không phải là mùa cao điểm xây dựng. Kết 
quả là sản lượng tiêu thụ thép xây dựng tháng 6/2021 đã giảm 18% svck xuống 
mức 655.046 tấn. Trong khi đó, tôn mạ vẫn ghi nhận sản lượng tiêu thụ đạt 
453.748 tấn (+38,1% svck) nhờ nhu cầu của thị trường xuất khẩu tiếp tục duy 
trì ở mức cao. 

 

 

 

Ngành nghề kinh 

doanh chính

Cổ phiếu 

liên quan
Tác động Nhận định về cổ phiếu trong danh sách khuyến nghị

HPG

HPG là doanh nghiệp nội địa có sản lượng xuất khẩu phôi thép vuông lớn nhất trong 5 tháng 

đầu năm 2021 với 560.262 tấn. Tuy nhiên công ty cũng đã giảm dần sản lượng sản xuất 

phôi thép và chỉ còn xuất khẩu lần lượt 52.341 tấn và 31.510 tấn trong tháng 5-6/2021 khi 

công suất sản xuất thép thành phầm đáp ứng đủ năng lực sản xuất. Ban lãnh đạo HPG 

cũng chia sẻ mục tiêu trong dài hạn của công ty là bán thép thành phầm trong thị trường nội 

địa.

POM & VIS

Việc tăng thuế xuất khẩu phôi thép vuông 5% có thể sẽ khiến các doanh nghiệp xuất khẩu 

(Formosa, HPG, Posco Yamato Vina và TungHo) bán sản phẩm này vào thị trường nội địa, 

khiến giá phôi thép giảm trong thời gian tới. Mặc dù không có đủ số liệu về sản lượng nhập 

phôi thép từ bên ngoài về cán thành phẩm nhưng chúng tôi tin rằng POM và VIS có thể 

được hưởng lợi từ mức giá phôi nội địa thấp hơn, khi 2 công ty có thể lựa chọn việc nhập 

phôi từ bên ngoài hoặc tự sản xuất phôi trong bối cảnh giá thép phế liệu đầu vào đang ở 

mức cao. Tuy nhiên, như chúng tôi đã đề cập ở trên, công ty xuất khẩu phôi thép vuông lớn 

nhất - HPG sẽ giảm sản lượng bán bán thành phẩm trong nửa cuối năm 2021 và 2022, do 

đó sản lượng phôi thép bán vào thị trường nội địa sẽ không đáng kể trong thời gian này.

Tôn mạ HSG & NKG
Dự thảo thay đổi thuế suất xuất nhập khẩu của Bộ Tài chính không đề cập đến các sản 

phẩm đầu ra (tôn mạ) và đầu vào (HRC) của các doanh nghiệp tôn mạ.

Thương mại và gia 

công thép
SMC & TLH

Theo ban lãnh đạo SMC, sản lượng tiêu thụ các sản phẩm thép xây dựng (có trong danh 

mục xem xét giảm thuế) của công ty là không đáng kể và tác động của đề xuất này đến 

công ty là không lớn.

Trong khi đó, TLH chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực thương mại sản phẩm thép HRC, do đó 

cũng không bị tác động bởi dự thảo thay đổi thuế suất này.

Thép xây dựng
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Hình 7: Sản lượng tiêu thụ thép xây dựng và tôn mạ 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, VSA 

 

Do tình hình dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp, chúng tôi đánh giá kém 
khả quan với triển vọng tiêu thụ thép của Việt Nam trong Q3/21, đặc biệt là tại 
khu vực phía Nam (địa bàn kinh doanh chính của POM và SMC). Trong kịch 
bản tích cực - dịch bệnh sớm được kiểm soát, chúng tôi kỳ vọng sản lượng tiêu 
thụ thép sẽ quay lại ở mức cao trong Q4/21 khi Chính phủ đẩy mạnh giải ngân 
đầu tư công nhằm kích thích tăng trưởng kinh tế. 

Chúng tôi cũng lưu ý rằng lượng hàng tồn kho giá thấp sẽ dần hạn chế, gây áp 
lực đáng kể lên biên lợi nhuận của các doanh nghiệp ngành thép trong nửa cuối 
năm 2021.  
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HỆ THỐNG KHUYẾN NGHỊ CỦA VNDIRECT 

Khuyến nghị cổ phiếu 

KHẢ QUAN Khả năng sinh lời của cổ phiếu từ 15% trở lên 

TRUNG LẬP Khả năng sinh lời của cổ phiếu nằm trong khoảng từ -10% đến 15% 

KÉM KHẢ QUAN Khả năng sinh lời của cổ phiếu thấp hơn -10% 

jfv 

 

 

Khuyến nghị đầu tư được đưa ra dựa trên khả năng sinh lời dự kiến của cổ phiếu, được tính bằng tổng của (i) chênh lệch 
phần trăm giữa giá mục tiêu và giá thị trường tại thời điểm công bố báo cáo, và (ii) tỷ suất cổ tức dự kiến. Trừ khi được nêu 
rõ trong báo cáo, các khuyến nghị đầu tư có thời hạn đầu tư là 12 tháng. 

Khuyến nghị ngành 

TÍCH CỰC Các cổ phiếu trong ngành có khuyến nghị tích cực, tính trên cơ sở vốn hóa thị trường gia quyền 

TRUNG TÍNH Các cổ phiếu trong ngành có khuyến nghị trung bình, tính trên cơ sở vốn hóa thị trường gia quyền 

TIÊU CỰC Các cổ phiếu trong ngành có khuyến nghị tiêu cực, tính trên cơ sở vốn hóa thị trường gia quyền 

 giajfv 

 

 

  
 

KHUYẾN CÁO 

Báo cáo này được viết và phát hành bởi Khối Phân tích - Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT. Thông tin trình bày trong 
báo cáo dựa trên các nguồn được cho là đáng tin cậy vào thời điểm công bố. Các nguồn tin này bao gồm thông tin trên sàn 
giao dịch chứng khoán hoặc trên thị trường nơi cổ phiếu được phân tích niêm yết, thông tin trên báo cáo được công bố của 
công ty, thông tin được công bố rộng rãi khác và các thông tin theo nghiên cứu của chúng tôi. VNDIRECT không chịu trách 
nhiệm về độ chính xác hay đầy đủ của những thông tin này. 

Quan điểm, dự báo và những ước tính trong báo cáo này chỉ thể hiện ý kiến của tác giả tại thời điểm phát hành. Những quan 
điểm này không thể hiện quan điểm chung của VNDIRECT và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. 

Báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT tham 
khảo và không mang tính chất mời chào mua hay bán bất kỳ chứng khoán nào được thảo luận trong báo cáo này. Các nhà 
đầu tư nên có các nhận định độc lập về thông tin trong báo cáo này, xem xét các mục tiêu đầu tư cá nhân, tình hình tài chính 
và nhu cầu đầu tư của mình, tham khảo ý kiến tư vấn từ các chuyên gia về các vấn đề quy phạm pháp luật, tài chính, thuế và 
các khía cạnh khác trước khi tham gia vào bất kỳ giao dịch nào với cổ phiếu của (các) công ty được đề cập trong báo cáo này. 
VNDIRECT không chịu trách nhiệm về bất cứ kết quả nào phát sinh từ việc sử dụng nội dung của báo cáo dưới mọi hình thức. 
Bản báo cáo này là sản phẩm thuộc sở hữu của VNDIRECT, người sử dụng không được phép sao chép, chuyển giao, sửa 
đổi, đăng tải lên các phương tiện truyền thông mà không có sự đồng ý bằng văn bản của VNDIRECT. 

 

  
Trần Khánh Hiền - Giám đốc Phân tích 

Email: hien.trankhanh@vndirect.com.vn 

Nguyễn Thanh Tuấn – Trưởng phòng 

Email: tuan.nguyenthanh@vndirect.com.vn 

Trần Bá Trung – Chuyên viên Phân tích  

Email: trung.tranba@vndirect.com.vn 
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   –  

Email:  

   –  

Email:  

   –  

Email:  
 

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 

Số 1 Nguyễn Thượng Hiền – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội 

Điện thoại: +84 2439724568 

Email: research@vndirect.com.vn 

Website: https://vndirect.com.vn 
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