Trung Quốc dừng chính sách hoàn thuế
xuất khẩu đối với một số loại thép
Ngành Thép
Báo cáo cập nhật
Tháng 5, 2021

Bộ Tài chính và Cơ quan quản lý thuế của Trung Quốc đã thông báo chính thức kể
từ ngày 01/05/2021, chính sách hoàn thuế xuất khẩu đối với một số loại thép được
sản xuất sẽ bị giảm từ 13% xuống 0% đối với một số nhóm thép.
Quyết định tác động mạnh đến XK thép hợp kim và thép carbon của Trung
Quốc. 64% lượng thép xuất khẩu, tương đương 34 triệu tấn thép của Trung Quốc
sẽ chịu ảnh hưởng của đợt dừng hoàn thuế xuất khẩu này.
Do các doanh nghiệp sản xuất thép niêm yết tại Việt Nam hiện chưa sản xuất
thép hợp kim nên BVSC đi sâu vào phân tích ảnh hưởng của việc dừng hoàn
thuế đến nhóm thép carbon. Trong nhóm thép carbon chịu ảnh hưởng, trong đó,
nhóm 7210: Thép mạ không hợp kim và 7217: Dây thép carbon là 2 nhóm có sản
lượng xuất khẩu lớn nhất, lần lượt đạt 7,5 và 1,2 triệu tấn.
Xét về ảnh hưởng tới hoạt động xuất, nhập khẩu của VN, nhóm 7210 chiếm
tỷ trọng đáng kể trong hoạt động xuất khẩu và nhập khẩu của Việt Nam. Trong
đó xuất khẩu đạt 1 triệu tấn (24%) và nhập khẩu đạt 0,7 triệu tấn (7,2%). Việc dừng
hoàn thuế xuất khẩu của Trung Quốc đối với nhóm 7210 có thể khiến giá bán trên
thế giới tăng lên.
Các doanh nghiệp thép VN sẽ không được hưởng lợi trực tiếp mà sẽ hưởng
lợi gián tiếp từ luật thuế mới của Trung Quốc. Xem chi tiết các sản phẩm của
các doanh nghiệp HSG, NKG và HPG, chủ yếu các sản phẩm tôn mạ là tôn mạ
kẽm, tôn lạnh và tôn mạ màu có mã HS Code là 721030, 721041,721049, 721041,
721061. Nếu so sánh trực tiếp với các mã HS Code chịu ảnh hưởng của luật thuế
mới thì chỉ có duy nhất mã 721041 nằm trong danh sách này. Như vậy, nếu so
sánh trực tiếp thì các doanh nghiệp thép Việt Nam được hưởng lợi trực tiếp rất ít.
Đặc biệt, HPG có tỷ trọng mảng tôn mạ rất thấp (5%) trong sản lượng tiêu thụ.
Tuy nhiên, theo chúng tôi đánh giá, các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam vẫn
được hưởng lợi gián tiếp từ luật thuế mới này. Các doanh nghiệp sản xuất có
thể linh động chuyển sang sản xuất các sản phẩm có mã khác nhau trong nhóm
7210. Điều này giúp mặt bằng giá chung cả nhóm 7210 tăng lên.
TQ giảm thuế nhập khẩu sắt vê viên, thép thô và thép phế về 0%. Đối tượng
được hưởng lợi lớn nhất là HPG. Do thuế nhập khẩu về 0% giúp nhu cầu NK
thép thô và thép phế tại TQ tăng lên và giúp giá thép thô và thép phế sẽ tăng. Giá
thép phế tăng giúp ưu thế của lò cao của HPG tiếp tục thể hiện so với lò điện của
các doanh nghiệp khác trong sản xuất thép xây dựng. Ngoài ra, nhu cầu nhập khẩu
phôi thép cũng sẽ giúp HPG tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu phôi thép sang TQ trong
thời gian tới.
Do giá bán đầu ra dự báo tiếp tục tăng nhờ luật dừng hoàn thuế của Trung Quốc.
Điều này giúp doanh thu và LNST của các doanh nghiệp HSG, NKG và HPG sẽ
cao hơn so với dự báo trước đây của chúng tôi. Chúng tôi sẽ điều chỉnh tăng định
giá các doanh nghiệp này trong thời gian tới.
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Bộ Tài chính và Cơ quan quản lý thuế của Trung Quốc đã thông báo chính thức kể từ ngày
01/05/2021, chính sách hoàn thuế xuất khẩu đối với một số loại thép được sản xuất sẽ bị giảm từ
13% xuống 0% đối với một số nhóm thép.
Quyết định tác động mạnh đến XK thép hợp kim và thép carbon của Trung Quốc. 64% lượng
thép xuất khẩu, tương đương 34 triệu tấn thép của Trung Quốc sẽ chịu ảnh hưởng của đợt dừng
hoàn thuế xuất khẩu này. Cụ thể, nhóm thép carbon và nguyên liệu tiền chế cho thép: 9 triệu tấn,
chiếm 34% tổng giá trị XK của nhóm này. Nhóm thép hợp kim: 25 triệu tấn, chiếm 94% tổng giá trị
XK của nhóm này. Nếu xét về tỷ trọng, thực ra lần thay đổi thuế này ảnh hưởng lớn nhất đến nhóm
thép hợp kim.
Do các doanh nghiệp sản xuất thép niêm yết tại Việt Nam hiện chưa sản xuất thép hợp kim
nên BVSC đi sâu vào phân tích ảnh hưởng của việc dừng hoàn thuế đến nhóm thép carbon.
Trong nhóm thép carbon chịu ảnh hưởng, trong đó, nhóm 7210: Thép mạ không hợp kim và 7217:
Dây thép carbon là 2 nhóm có sản lượng xuất khẩu lớn nhất, lần lượt đạt 7,5 và 1,2 triệu tấn.
Nhóm bị
áp thuế

Nhóm thép
Nguyên liệu
thép

7205
7209

7210

Thép carbon
7212

7214
7217
Thép hợp
kim

7219-7229

Tên loại hàng

Giá trị XK của TQ
năm 2019(tấn)

Mã chi tiết

Hạt thép, bi thép, bột
sắt, thép tấm hợp kim
Thép cuộn, tấm cán
nguội
Thép mạ không hợp kim
dày trên 600mm (kẽm,
nhôm, mạ thiếc, mạ
điện….)
Thép mạ dày dưới 600
mm (kẽm, nhôm, mạ
thiếc, mạ điện….) loại 2,
băng
Thép hình U, I, V, Góc,
L, hộp vuông
Dây thép carbon, không
hợp kim các loại

2100

Tổng (tấn)

37.384.648

2500, 2600, 2700,
2800, 9000
1100, 2000, 4100,
5000, 6900, 7010,
7090, 9000

170.605.343

7.489.659.880
9.009.402.026

4000

58.618.376

1000

25.027.277

2000, 3010, 3090

Nhóm thép hợp kim

1.228.106.502
25.371.850.387

25.371.850.387

Tổng

34.381.252.413

Nhóm thép

Giá trị XK năm 2019 chịu
ảnh hưởng bởi luật thuế

Tổng giá trị XK của Trung Quốc
năm 2019

Thép carbon

9.009.402.026

26.534.119.442

34%

Thép hợp kim

25.371.850.387

27.103.417.003

94%

Tổng

34.381.252.413

53.637.536.445

64%

Tỷ trọng

Nhóm 7210 (Thép mạ không hợp kim) và 7217 (Dây thép carbon) sẽ chịu biến động về giá lớn
nhất do tỷ trọng của nhóm này lần lượt ở mức 11% và 19% so với tổng giá trị thương mại thế
giới. Đối với các nhóm khác như 7209: thép cuộn tấm cán nguội, 7214: thép hình chiếm tỷ trọng
tương đối nhỏ. Luật thuế mới của Trung Quốc khó có thể có ảnh hưởng rõ rệt đến giá thế giới của
nhóm này khi chỉ chiếm dưới 2% tổng sản lượng xuất khẩu.

Tên loại hàng

Giá trị XK năm 2019
của TQ chịu tác động
(nghìn USD)

Tổng giá trị XK
năm 2019 trên thế
giới (nghìn USD)

7205

Hạt thép, bi thép, bột sắt,
thép tấm hợp kim

52.710

2.009.112

3%

7209

Thép cuộn, tấm cán nguội

118.730

14.083.609

1%

7210

Thép mạ không hợp kim
dày trên 600mm (kẽm,
nhôm, mạ thiếc, mạ điện….)

5.622.961

48.907.393

11%

Nhóm bị
áp thuế

Tỷ
trọng
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7212
7214
7217

Thép mạ dày dưới 600 mm
( kẽm, nhôm, mạ thiếc, mạ
điện….) loại 2, băng
Thép hình U, I, V, Góc, L,
hộp vuông
Dây thép carbon, không
hợp kim các loại

Tổng

64.559

4.161.977

2%

22.679

15.674.644

0%

1.411.683

7.279.217

19%

7.293.322

92.115.952

8%

Xét về ảnh hưởng tới hoạt động xuất, nhập khẩu của VN, nhóm 7210 chiếm tỷ trọng đáng kể
trong hoạt động xuất khẩu và nhập khẩu thép của Việt Nam. Trong đó xuất khẩu đạt 1 triệu tấn
(24%) và nhập khẩu đạt 0,7 triệu tấn (7,2%). Việc dừng hoàn thuế xuất khẩu của Trung Quốc đối
với nhóm 7210 có thể khiến giá bán trên thế giới tăng lên. Điều này giúp gia tăng được lợi nhuận
cho các doanh nghiệp sản xuất của Việt Nam. Khi đó, HSG, NKG và HPG có thể đẩy mạnh chiếm
thị phần và tăng giá bán giúp cả doanh thu và biên lợi nhuận đều được cải thiện.
HS Code
nhóm bị
ảnh hưởng

Giá trị XK VN
sang Trung Quốc

Tổng giá trị XK
Việt Nam

7210

3

7217

3307

147.473

3.310

1.157.284

Tổng giá trị

Tỷ trọng trong
tổng XK thép VN

1.009.811

Tổng giá trị NK
Việt Nam

Tỷ trọng trong
tổng NK thép VN

24,0%

687.697

7,2%

3,5%

155.914

1,6%

27,5%

843.611

8,9%
Số liệu năm 2019 .

Tác động đến doanh nghiệp:
Các doanh nghiệp thép VN sẽ không được hưởng lợi trực tiếp mà sẽ hưởng lợi gián tiếp từ
luật thuế mới của Trung Quốc. Xem chi tiết các sản phẩm của các doanh nghiệp HSG, NKG và
HPG, chủ yếu các sản phẩm tôn mạ là tôn mạ kẽm, tôn lạnh và tôn mạ màu có mã HS Code là
721030, 721041,721049, 721041, 721061. Nếu so sánh trực tiếp với các mã HS Code chịu ảnh
hưởng của luật thuế mới thì chỉ có duy nhất mã 721041 nằm trong danh sách này. Như vậy, nếu so
sánh trực tiếp thì các doanh nghiệp thép Việt Nam được hưởng lợi trực tiếp rất ít. Đặc biệt, HPG có
tỷ trọng mảng tôn mạ rất thấp (5%) trong sản lượng tiêu thụ. Tuy nhiên khi giá các sản phẩm khác
trong nhóm 7210 tăng lên, có thể tác động lan tỏa tới các mã hàng khác trong nhóm này giúp HSG,
NKG và HPG hưởng lợi gián tiếp.
Giá tôn mạ tăng cũng là động lực giúp giá nguyên liệu đầu vào là HRC tăng, ảnh hưởng tích cực
gián tiếp đến HPG khi sản lượng HRC ước tính trong năm 2021 đạt 3 triệu tấn.
Sản phẩm

Mã HSCode

Tôn mạ
Tôn mạ kẽm

721030, 721041, 721049

HSG

NKG

HPG

1.324.084

561.989

490.151

242.013

Tôn mạ màu

721041

402.645

103.471

Hợp kim kẽm nhôm

721061

431.288

216.505

1.770.491

703.733

Tổng sản lượng tiêu thụ

250.000

4.601.391

Số liệu năm 2020

.

TQ giảm thuế nhập khẩu sắt vê viên, thép thô và thép phế về 0%. Đối tượng được hưởng lợi
lớn nhất là HPG. Do thuế nhập khẩu về 0% giúp nhu cầu NK thép thô và thép phế tại TQ tăng lên
và giúp giá thép thô và thép phế sẽ tăng. Giá thép phế tăng giúp ưu thế của lò cao của HPG tiếp tục
thể hiện so với lò điện của các doanh nghiệp khác trong sản xuất thép xây dựng. Ngoài ra, nhu cầu
nhập khẩu phôi thép cũng sẽ giúp HPG tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu phôi thép sang TQ trong thời
gian tới.
Do giá bán đầu ra dự báo tiếp tục tăng nhờ luật dừng hoàn thuế của Trung Quốc. Điều này giúp
doanh thu và LNST của các doanh nghiệp HSG, NKG và HPG sẽ cao hơn so với dự báo trước đây
của chúng tôi. Chúng tôi sẽ điều chỉnh tăng định giá các doanh nghiệp này trong thời gian tới.
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TUYÊN BỐ TRÁCH NHIỆM

Tôi, chuyên viên Nguyễn Đức Hoàng, xin khẳng định hoàn toàn trung thực và không có động cơ cá nhân khi thực hiện báo cáo này.
Tất cả những thông tin nêu trong báo cáo này được thu thập từ những nguồn tin cậy và đã được tôi xem xét cẩn thận. Tuy nhiên,
tôi không đảm bảo tính đầy đủ cũng như chính xác tuyệt đối của những thông tin nêu trên. Các quan điểm, nhận định trong báo cáo
này chỉ là quan điểm riêng của cá nhân tôi mà không hàm ý chào bán, lôi kéo nhà đầu tư mua, bán hay nắm giữ chứng khoán. Báo
cáo chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và nhà đầu tư chỉ nên sử dụng báo cáo phân tích này như một nguồn tham khảo. Cá
nhân tôi cũng như Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trước nhà đầu tư cũng như đối
tượng được nhắc đến trong báo cáo này về những tổn thất có thể xảy ra khi đầu tư hoặc những thông tin sai lệch về doanh nghiệp.
Báo cáo này là một phần tài sản của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, tất cả những hành vi sao chép, trích dẫn một phần
hay toàn bộ báo cáo này phải được sự đồng ý của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

LIÊN HỆ
Khối Phân tích và Tư vấn đầu tư - Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Phạm Tiến Dũng

Lưu Văn Lương

Giám đốc khối

Phó Giám đốc khối

phamtien.dung@baoviet.com.vn

luuvanluong@baoviet.com.vn

Hoàng Bảo Ngọc

Nguyễn Chí Hồng Ngọc

Phạm Lê An Thuận

Công nghệ, Cảng biển

Bất động sản, Khu công nghiệp

Dược, Thuỷ sản

hoangbaongoc@baoviet.com.vn

nguyenchihongngoc@baoviet.com.vn

phamleanthuan@baoviet.com.vn

Đỗ Long Khánh

Lê Thanh Hòa

Hoàng Thị Minh Huyền

Hàng không, Bảo hiểm

Tiện ích công cộng, Ngân hàng

Chuyên viên vĩ mô

dolongkhanh@baoviet.com.vn

lethanhhoa@baoviet.com.vn

hoangthiminhhuyen@baoviet.com.vn

Trần Phương Thảo

Trương Sỹ Phú

Trần Xuân Bách

VLXD, BĐS, Cao su tự nhiên

Hàng tiêu dùng

Phân tích kỹ thuật

tranphuongthaoa@baoviet.com.vn

truongsyphu@baoviet.com.vn

tranxuanbach@baoviet.com.vn

Nguyễn Hà Minh Anh

Ngô Trí Vinh

Lê Hoàng Phương

Hàng tiêu dùng, Tiện ích công cộng

Hàng tiêu dùng, Chăn nuôi, Chứng khoán

Chiến lược thị trường

nguyenhaminhanh@baoviet.com.vn

ngotrivinh@baoviet.com.vn

lehoangphuong@baoviet.com.vn

Nguyễn Đức Hoàng

Trần Đăng Mạnh

Thép, Phân bón

Xây dựng, Ô tô & Phụ tùng

nguyenduchoang@baoviet.com.vn

trandangmanh@baoviet.com.vn
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Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
Trụ sở chính:

Chi nhánh:

▪ 72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

▪ Tầng 8, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp. HCM

▪ Tel: (84 24) 3 928 8080

▪ Tel: (84 28) 3 914 6888

