STK- Mở rộng công suất, tiếp đà tăng trưởng
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CTCP Sợi Thế Kỷ
(Hose: STK)
STK là một trong những công ty sản xuất kinh doanh sợi dài
polyester (PFY) chất lượng cao hàng đầu Việt Nam. Với năng lực
sản xuất tốt và nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, STK đã có
được nhiều hợp đồng dài hạn với các hãng thời trang lớn như
Nike, Uniqlo, Adidas, Puma,... Công ty đang đẩy mạnh mặt hàng
sợi tái chế nhằm nắm bắt xu hướng sử dụng nguyên phụ liệu tái
chế, thân thiện với môi trường và giảm thiểu khí carbon của các
nhãn hàng. STK cũng có lợi thế về mặt công nghệ dệt từ hạt nhựa
(chip spinning) tạo lợi thế cạnh tranh. Dự án nhà máy Unitex ở
Trảng Bàng góp phần tăng công suất lên gấp đôi trong 2025 và đáp
ứng nhu cầu sợi tái chế từ phía khách hàng.
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Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ hoạt động chính trong lĩnh vực sản
xuất kinh doanh sợi dài polyester (PFY) bao gồm: DTY (sợi dún xơ
dài), FDY (sợi kéo duỗi toàn phần), sợi dope-dyed (sợi màu), và sợi
với các tính chất vật lý và hóa học đặc biệt. Điểm nhấn đầu tư của
doanh nghiệp bao gồm: (1) Tăng tỷ trọng mảng sợi tái chế có
biên lợi nhuận gộp cao sẽ là động lực thúc đẩy tăng trưởng
trong dài hạn, (2) Sản lượng tiêu thụ tăng trở lại trong năm
2022 khi gián đoạn chuỗi cung ứng giảm dần, (3) Dự án nhà
máy Unitex dự kiến sẽ mở rộng công suất sản xuất gấp đôi khi
đi vào hoạt động năm 2025.

Email: duy.phamviet@vndirect.com.vn

Sử dụng mô hình phân tích 4 yếu tố: (Macro) Vĩ mô và ngành,
(Moat) Lợi thế cạnh tranh, (Management) Ban lãnh đạo và Động
lực tăng giá (Margin of safety), chúng tôi cho rằng STK là một cổ
phiếu phù hợp cho những nhà đầu tư trung và dài hạn khi các yếu
tố cơ bản của cố phiếu này rất tốt. STK có mức ROE trung bình 3
năm gần nhất là 18.6%, đang giao dịch tại mức P/E fw2022 12 lần.
Tuy nhiên nhà đầu tư cũng nên lưu ý theo dõi sát tiến độ triển khai
kế hoạch tăng gấp đôi công suất vào năm 2025.

VĨ MÔ VÀ NGÀNH
Các sản phẩm của STK được sản xuất thành 2 loại: sợi nguyên sinh
và sợi tái chế. Năm 2021, sợi nguyên sinh đóng góp 50% và sợi tái
chế đóng góp 50% tổng doanh thu.
Kim ngạch xuất khẩu dệt may Việt Nam vẫn đạt tăng trưởng
dương bất chấp những khó khăn và bất ổn của 2021. Tổng kim
ngạch dệt may đã tăng 11% so với 2020, đạt 39 tỷ USD, hoàn thành
100% mục tiêu đề ra cho 2021. Mục tiêu 2022, ngành dệt may có
tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 42 tỷ USD, tăng 7% so với 2021.
Giá sợi toàn cầu đã bắt đầu cao hơn so với 2019 kể từ tháng
2/2021 và vẫn tiếp tục đà tăng do (1) giá dầu neo ở mức cao, (2)
nhu cầu về sợi tăng nhanh, khi nguồn cung sợi ở Trung Quốc dần
cạn kiệt, (3) lệnh cấm của Mỹ đối với các sản phẩm sợi có xuất sứ
từ vùng Tân Cương.
Hưởng lợi từ quy tắc xuất xứ (ROO) trong các FTA. Các FTA
như CPTPP (hiệu lực từ tháng 01/2019) và EVFTA (hiệu lực từ
01/08/2020) bao gồm các ROO như “từ sợi trở đi” (CPTPP) và “từ
vải trở đi” (EVFTA). Các quy tắc này yêu cầu rằng nhằm để hàng
may mặc được hưởng mức thuế ưu đãi, việc sản xuất may mặc
cũng như vải và sợi phải được thực hiện trong các nước thành viên
của FTA. Quy tắc “từ sợi trở đi” theo CPTPP sẽ ưu đãi cho sợi lấy
nguồn từ các quốc gia thành viên, do đó giúp các nhà sản xuất sợi
từ Việt Nam như STK hưởng lợi. Trong khi đó, quy tắc từ vải trở đi
theo EVFTA sẽ ưu tiên lấy nguồn từ vải của Việt Nam và có lợi gián
tiếp cho các nhà sản xuất sợi polyester trong nước như STK.
Sợi tái chế là xu hướng trong tương lai. Người tiêu dùng ngày
càng ưa chuộng những sản phẩm thân thiện với môi trường. Đồng
thời, với cam kết chống biến đổi khí hậu mạnh mẽ tại hội nghị
COP26 hướng tới mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050, các
nhãn hàng Nike, Adidas, H&M, Uniqlo… sẽ tiếp tục đẩy mạnh tiêu
thụ các loại sợi thân thiện với môi trường như sợi tái chế, sợi màu.

LỢI THẾ CẠNH TRANH
Thế mạnh sản xuất sợi tái chế có biên lợi nhuận cao hơn. Có
2 công nghệ kéo sợi: Kéo sợi trực tiếp và kéo sợi từ hạt nhựa.
STK sử dụng công nghệ kéo sợi từ hạt nhựa có khả năng sản xuất
sợi tái chế có biên lợi nhuận cao hơn từ hạt PET tái chế trong khi
kéo sợi trực tiếp không thể. Ngoài ra, với công nghệ dệt từ hạt
nhựa, sản phẩm đầu ra phụ thuộc vào nguyên liệu đầu vào nên
khả năng chuyển hóa từ sợi nguyên sinh sang sợi tái chế là điều
doanh nghiệp có thể linh hoạt trong sản xuất để đáp ứng nhu cầu
từ khách hàng.
Mảng nhựa tái chế có rào cản gia nhập ngành cao. (1) Để sản
xuất sợi tái chế, các công ty cần đáp ứng các tiêu chuẩn về ESG
(Environmental-Social-Governance) và đều phải có chứng chỉ
GRS (Global Recycled Standard) và RCS (Recycled Claim
Standard). Hàng năm, GRS và RCS sẽ kiểm tra các công ty về
chuỗi giá trị, quy trình sản xuất, nguyên liệu đầu vào, quản lý chất
thải, và các vấn đề về môi trường khác. Hiện nay ở Việt Nam chỉ
có 2 công ty đạt tiêu chuẩn để sản xuất sợi tái chế là STK và
Formosa. (2) Nguồn cung hạn chế hạt nhưa PET tái chế làm đầu
vào. STK được hưởng lợi từ việc nhận nhượng quyền sản xuất
sợi tái chế từ Unifi, một trong những tên tuổi lớn trong ngành sợi
tái chế từ Mỹ. Nhờ đó, STK có được nguồn cung hạt nhựa tái chế
đảm bảo và tận dụng được lợi thế thương hiệu của Unifi.
Hưởng lợi từ việc áp thuế chống bán phá giá. Bộ Thương Mại
Mỹ đã tiến hành áp thuế chống bán phá giá sơ bộ đối với Sợi
polyester filament nhập khẩu, mức thuế dành riêng cho Sợi Thế
Kỷ (2.67%) thấp hơn rất nhiều so với các công ty khác (từ Trung
Quốc, Ấn độ, Indonesia, Malaysia, Thailand và Việt Nam). Sợi Thế
Kỷ cho biết đang từng bước nắm bắt cơ hội này để phát triển thêm
nhiều khách hàng tại thị trường Mỹ, chủ yếu các khách hàng hoạt
động trong lĩnh vực chế tạo ô tô, đồ dùng nội thất với yêu cầu rất
cao về chất lượng sợi.
Hình 2: Công suất sản xuất của STK (đợn vị: nghìn tấn)

Điểm tiêu cực:
Rủi ro về giá nguyên liệu đầu vào bị ảnh hưởng bởi giá dầu.
Hình 1: Biến động giá dầu

Nguồn: TT TVĐT tổng hợp
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BAN LÃNH ĐẠO
Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ được thành lập năm 2000. Hoạt
động sản xuất chính của công ty là sản xuất sợi tơ tổng hợp, dệt
kim. Nhà máy được trang bị các dây chuyền sản xuất hiện đại
được nhập khẩu từ Tập đoàn Barmag AG (Đức) để sản xuất sợi
tổng hợp microfilament với đầy đủ các quy cách chủng loại. Sản
phẩm của công ty được xuất khẩu chủ yếu sang châu Âu (Thổ
Nhĩ Kỳ) và châu Á. Công ty cũng là nhà cung cấp cho các doanh
nghiệp như Nike, Adidas, Uniqlo và Puma. Công ty chính thức
hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ năm 2004 và được
niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
năm 2015.
Nhóm cổ đông sáng lập nắm giữ nhiều cổ phần của công ty
nhất. Trong đó gồm ông Đặng Triệu Hòa – Chủ tịch Hội Đồng
quản trị; em trai là ông Đặng Hướng Cường (thành viên HĐQT)
và em gái là bà Đặng Mỹ Linh (thành viên HĐQT) nắm giữ tổng
cộng 37.9% cổ phần. Đây là điểm tích cực khi giá trị công ty tạo
ra gắn liền với lợi ích của Ban lãnh đạo từ đó sẽ thúc đẩy hiệu
quả làm việc của Ban lãnh đạo để mang lại giá trị cao nhất cho
doanh nghiệp và cổ đông. Ngoài ra, Ban lãnh đạo cũng là những
người có kinh nghiệm lâu năm trong ngành, ông Đặng Triệu Hòa
có hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành phân phối và sản xuất
sợi và dệt may, bà Đặng Mỹ Linh đã làm việc 10 năm tại Công ty
TNHH Worldtex Enterprise (một công ty dệt may Đài Loan) trước
khi gia nhập STK.
Cổ đông tổ chức lớn nhất hiện tại của STK là CTCP Tư vấn đầu
tư Hướng Việt nắm giữ 20.7% cổ phần. Công ty hoạt động trong
lĩnh vực tư vấn quản lý với đại diện cổ phần tại STK là giám đốc
ông Võ Quang Long – thành viên hội đồng quản trị không điều
hành STK.
STK đang lên kế hoạch phát hành cổ phiếu cho riêng lẻ với
khối lượng 13.5 triệu đơn vị, tương ứng 20% cổ phiếu đang lưu
hành. STK cho biết mức giá chiết khấu so với giá thị trường tại
thời điểm công bố sẽ chỉ tối đa 7%-10%. Chúng tôi dự báo, nếu
phát hành thành công, doanh nghiệp có thể bổ sung thêm khoảng
700 tỷ đồng để tài trợ vốn cho các dự án mở rộng công suất của
công ty.
Doanh nghiệp duy trì chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt
đều và ổn định qua các năm, 3 năm gần nhất tỷ lệ chi trả cổ
tức bằng tiền mặt là 15%.

ĐỘNG LỰC TĂNG GIÁ
Lũy kế cả năm 2021, STK ghi nhận doanh thu thuần 2,042 tỷ đồng,
tăng 16%; lợi nhuận sau thuế 278 tỷ đồng, tăng 93%. Công ty thực
hiện được 87% mục tiêu doanh thu và vượt 12% mục tiêu lợi nhuận
năm. Tỷ lệ doanh thu sợi tái chế đạt tỷ trọng 50% trên tổng doanh thu.
Thỏa thuận hợp tác giữ STK và Unifi sẽ còn tiếp tục tới năm 2024.
Công ty cho rằng mối quan hệ hợp tác này sẽ vẫn còn tiếp tục trong
tương lai do đây là mối quan hệ cả 2 bên cùng có lợi. Khi doanh số
bán sợi tái chế của STK tăng lên thì quy mô kinh doanh của Unifi cũng
tăng. Khi mở rộng hoạt động trên trường quốc tế Unifi áp dụng mô
hình hợp tác chứ không thực hiện đầu tư nhà máy. Hiện STK là công
ty duy nhất trên thế giới mà Uniffi hợp tác theo mô hình này.
Tăng tỷ trọng mảng sợi tái chế với biên lợi nhuận gộp cao sẽ là
động lực tăng trưởng cho doanh nghiệp (tại Q1.2022 biên gộp mảng
sợi tái chế đạt 27% trong khi mảng sợi nguyên sinh đạt 9%). Rất nhiều
nhãn hàng thể thao, trong đó có các khách lớn của STK như: Adidas,
Nike, Puma, Uniqlo,... đang hướng tới tăng tỷ trọng sử dụng sợi tái
chế trong dài hạn. STK đang hướng tới mảng sợi tái chế sẽ chiếm hơn
60% doanh thu năm 2025 (năm 2021 đã chiếm khoảng 50%), việc
tăng tỷ trọng sợi tái chế trên tổng doanh thu sẽ hỗ trợ cho tăng trưởng
doanh thu và cải thiện biên lợi nhuận gộp của STK.
Dự án nhà máy Unitex khi đi vào vận hành sẽ nâng công suất của
Sợi Thế Kỷ lên gấp đôi. Dự án có tổng công suất 60,000 tấn, tập
trung vào phân khúc sợi tái chế, sợi có chất lượng cao và sợi đặc biệt.
Dự án có tổng đầu tư khoảng 120 triệu USD. Doanh nghiệp xây dựng
dự án theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 công suất 36,000 tấn, khởi công
trong năm 2021, đến 2023 đưa vào vận hành. Giai đoạn 2, công suất
24,000 tấn, thực hiện trong giai đoạn 2023-2025. Với nhà máy này,
60% năng suất sẽ dành cho dòng sợi tái chế, 20% cho sợi giá trị gia
tăng và 20% sợi phổ thông.
Tình hình tài chính lành mạnh tạo tiền đề cho chu kỳ đầu tư xây
dựng cơ bản mới: Cuối năm 2021, STK không có nợ dài hạn, vay
ngắn hạn 321 tỷ nhưng có 366 tỷ đồng tiền mặt.
Dự báo năm 2022, doanh thu thuần đạt 2,606 tỷ đồng và lợi nhuận
sau thuế đạt 350 tỷ đồng, lần lượt tăng 28% và 26% so với 2021, EPS
đạt 5,100 VNĐ/CP tương đương PE fw2022 12 lần.
Điểm tiêu cực:
(1) Giá sợi nguyên sinh giảm nhanh hơn dự kiến (2) Sự chậm trễ trong
tiến độ xây dựng nhà máy Unitex.

Hình 3: Quá trình tăng vốn điều lệ của STK

Hình 4: Cơ cấu doanh thu theo sản phẩm
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