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Hòa Phát sắp đạt chứng nhận uy tín UK Cares dành cho sản phẩm cốt thép 
  United Kingdom Certification Authority for Reinforcing Steels (viết tắt là UK Cares) là một chứng nhận quan trọng và uy 

tín đến từ Vương Quốc Anh và là chứng nhận duy nhất được UKAS (Cơ quan kiểm định Vương Quốc Anh) công nhận để 
chứng nhận cho các sản phẩm cốt thép và sản phẩm thép xây dựng đạt chuẩn trong các lĩnh vực như cơ khí, xây dựng. 
Theo Fastmarkets đưa tin, Tập đoàn Hòa Phát của Việt Nam đã nộp hồ sơ và gần như có đủ điều kiện để nhận được chứng 
nhận UK Cares. Điều này sẽ giúp cho Hòa Phát xuất khẩu và phân phối các sản phẩm cốt thép, thép cây của mình sang 
các thị trường yêu cầu nghiêm ngặt về chứng nhận UK Cares như Singapore và Hong Kong.

Ngân hàng Á Châu không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hoạt động kinh doanh nào phát sinh từ việc tham khảo hay sử dụng thông tin từ Bản tin này.
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   TIÊU ĐIỂM TRONG NGÀY

THÉP
*  Sản lượng tiêu thụ thép nội địa của nước ta đã giảm mạnh vào quý III do ảnh 
hưởng bởi giãn cách xã hội nghiêm ngặt tại các tỉnh phía Nam. Nhu cầu thép 
giảm mạnh nhất đối với các sản phẩm thép xây dựng và ống thép. Ngược lại, xuất 
khẩu vẫn tăng tốt, bù đắp phần nào cho sự sụt giảm tại thị trường nội địa. Tuy 
nhiên, phần tăng chủ yếu là nhờ xuất khẩu thép cuộn cán nóng (HRC) của Tập 
đoàn Hòa Phát và công ty gang thép Nghi Sơn. Vào quý cuối năm, ngành thép kỳ 
vọng tăng trưởng sẽ đạt được cả ở thị trường nội địa và xuất khẩu, đặc biệt trong 
bối cảnh Trung Quốc cắt giảm sản lượng thép thành phẩm như hiện nay.
*  Thị trường thép châu Á tiếp tục nhộn nhịp vào quý cuối năm khi nhu cầu từ 

Trung Quốc và Hàn Quốc tăng cao. Theo Fastmarkets, những giới hạn và biện 
pháp nghiêm ngặt cắt giảm nhu cầu sử dụng điện đã được nới lỏng ở Trung Quốc 
vào đầu tháng 10, vì vậy mà nhiều nhà máy sản xuất thép bắt đầu tăng nhanh 
công suất hoạt động trở lại. Nhiều nhà máy tại tỉnh Giang Tô - Trung Quốc đã tăng 
giá thu mua sắt thép phế liệu từ 15 - 20 USD/tấn vào tuần trước để tăng nguồn 
nguyên liệu sản xuất thép. Giá thu mua sắt thép phế liệu nội địa nước này đang 
ở mức 586 - 600 USD/tấn. Trong khi đó, giá xuất khẩu thép phế liệu từ Nhật Bản 
tiếp tục đà tăng mạnh lên mức 615 - 630 USD/tấn. Giá thép phế liệu nhập khẩu 
ở Hàn Quốc cũng tăng liên tiếp trong vài tuần trở lại đây, ở mức 458 - 500 USD/
tấn từ Mỹ, Nga và Nhật Bản. 
*  Giá thép cuộn cán nóng (HRC) ở Mỹ giảm nhiệt vào tháng đầu quý IV, mức 
giảm từ 25 - 37 USD/tấn, giao dịch quanh mức 1.880 - 1.915 USD/tấn tại khu vực 
Miền Nam. Theo đại diện đến từ Steel Dynamics - nhà sản xuất thép lớn thứ 4 
của Mỹ cho biết, giá thép đã được đẩy lên mức cao nhất trong nhiều năm qua do 
nhu cầu tăng cao, tuy nhiên sẽ bắt đầu giảm dần cho đến đầu năm sau khi nguồn 
cung sắt thép sẽ dồi dào trở lại. Ngoài ra, Đại diện thương mại Mỹ cũng cho biết, 
hiện Mỹ đang cân nhắc đến một thỏa thuận khác về xuất nhập khẩu thép với liên 
minh châu Âu, thay thế các loại thuế quan Mục 232 bằng một thỏa thuận hạn 
ngạch nhập khẩu khác cao hơn trong thời gian tới.

Nguồn: TCTK, Bloomberg, Reuters, Vietdata, các Hiệp hội ngành nghề trong và ngoài nước ...


