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Tập đoàn Hoà Phát  
KQKD Q1/19 kém tích cực do giá quặng sắt tăng  

■ Lợi nhuận ròng Q1/2019 giảm 18,6% yoy chủ yếu do giá nguyên liệu đầu vào 
(giá quặng sắt) tăng và hoàn thành 23,3% dự báo năm 2019 của chúng tôi.  

■ Giá quặng sắt đã tăng xấp xỉ 30% kể từ đầu năm do sự cố vỡ đập tại Brazil 
và thời tiết xấu ở Australia.     

■ Vì vậy, chúng tôi điều chỉnh giảm EPS dự phóng 2019-21, hạ giá mục tiêu 
xuống 33.100 đồng/cp và duy trì khuyến nghị Nắm giữ. 

 

Lợi nhuận Q1/2019 gặp áp lực do giá quặng sắt tăng đột biến 
Doanh thu thuần Q1/2019 đạt 14.963 tỷ đồng (+15,1% yoy) do sản lượng tiêu thụ tăng 

(sản lượng tiêu thụ thép xây dựng tăng 28,7% yoy; sản lượng tiêu thụ ống thép tăng 16,1% 

yoy). Tuy nhiên, biên LNG đã giảm 5,3 điểm % yoy xuống còn 17,5% do giá quặng sắt 

tăng mạnh. Vì vậy, lợi nhuận ròng Q1/2019 giảm 18,6% yoy, hoàn thành 27,0% kế hoạch 

năm 2019 của doanh nghiệp và 23,3% dự báo của chúng tôi.  

Giá quặng sắt tăng mạnh hơn ước tính của chúng tôi  
Như đã đề cập trong báo cáo trước đó vào ngày 19/2, sự cố vỡ đập của Brazil Vale - nhà 

sản xuất sắt lớn nhất thế giới, khiến giá quặng sắt tăng từ 75 USD/ tấn vào ngày 19/1 lên 

89 USD/tấn vào ngày 19/2 (~18,7%). Cuối tháng 3/2019, cơn bão nhiệt đới Veronica đổ 

bộ vào Australia và buộc các doanh nghiệp khai thác quặng sắt hàng đầu như BHP, Rio 

Tinto và Fortescue tạm ngừng hoạt động. Vì vậy, giá quặng sắt tiếp tục tăng từ 89 USD/tấn 

trong ngày 19/2 lên 93 USD/tấn vào cuối tháng 4 (~4,5%). Chúng tôi điều chỉnh tăng giả 

định cơ sở về giá quặng sắt trung bình từ 75 USD/tấn lên 84 USD/ tấn trong năm 2019. 

Chúng tôi cho rằng HPG đặt mục tiêu thận trọng cho năm 2019  
HPG đặt mục tiêu doanh thu năm 2019 đạt 70.000 tỷ đồng (+25,4% yoy) và lợi nhuận ròng 

đạt 6.700 tỷ đồng (-22,0% yoy). Ban lãnh đạo cho biết kế hoạch lợi nhuận năm 2019 của 

doanh nghiệp được đưa ra dựa trên giá quặng sắt trung bình là khoảng 90 USD/tấn. Tuy 

nhiên, theo S&P Global Platts, việc giá quặng sắt tăng xấp xỉ 30% tính từ đầu năm chủ 

yếu mang tính đầu cơ nhiều hơn và xu hướng này sẽ có thể sớm đảo ngược trong 6 tháng 

cuối năm 2019. Chúng tôi ước tính giá quặng sắt trung bình năm 2019 là 84 USD/tấn, 

tương ứng với lợi nhuận ròng cao hơn ở mức 7.764 tỷ đồng trong năm 2019. 

Duy trì khuyến nghị Mua với giá mục tiêu 33.100 đồng/cp 
Chúng tôi điều chỉnh EPS dự phóng 2019-2021 giảm 10,9-14,2% để phản ánh giá quặng 

sắt tăng. Chúng tôi tăng P/E mục tiêu lên 8,4x (trước đó là 7,1x) do tâm lý thị trường gần 

đây trở nên khá tích cực khi giá thép toàn cầu tăng từ tháng 1/2019. Giá mục tiêu của 

chúng tôi là 33.100 đồng/cp được đưa ra bằng cách kết hợp hai phương pháp với tỷ trọng 

bằng nhau: 1) P/E dự phóng ở mức 8,4x dựa trên EPS trung bình giai đoạn 2019-20 và 2) 

mô hình định giá DCF giai đoạn 5 năm (WACC: 12,5%). Động lực tăng giá đến từ: 1) sự 

phục hồi giá thép và 2) giá nguyên liệu đầu vào sụt giảm. Rủi ro giảm giá bao gồm: 1) sản 

lượng tiêu thụ thấp hơn dự kiến và 2) giá nguyên liệu đầu vào tăng mạnh. 
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   Việt Nam 

NẮM GIỮ (không thay đổi) 

Consensus ratings*: Mua 8 Giữ 1 Bán 0 
  

Giá hiện tại: VND33.600 

Giá mục tiêu:   VND33.100 

Giá mục tiêu cũ: VND33.800 

Tỷ lệ tăng/giảm giá: -1,5% 

CGS-CIMB / Consensus: -18,1% 
  

Reuters: HPG.HM 

Bloomberg: HPG VN 

Thị giá vốn: US$3.065tr 

 VND71.363.280tr 

GTGD bình quân: US$6,09tr 

 VND141.212tr 

SLCP đang lưu hành: 2.124tr 

Free float: 67,6% 
*Nguồn: Bloomberg  
 

Thay đổi trọng yếu trong báo cáo 

 Điều chỉnh EPS dự phóng 2019-21 giảm 
10,9-14,2% 

 

  
 

 
Nguồn: Bloomberg 

 

Diễn biến giá 1T 3T 12T 
Tuyệt đối (%) 6,3 13,1 -12,1 

Tương đối (%) 5,3 5,3 -5,8 
 

Cổ đông chính % nắm giữ 
Trần Đình Long 25,2 
Dragon Capital 7,7 
Vũ Thị Hiền 7,3 
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Tóm tắt các chỉ tiêu chính 12/17A 12/18A 12/19F 12/20F 12/21F

Doanh thu (tỷ đồng) 46.162                 55.836                 69.886                 79.143                 87.626                 

EBITDA hoạt động (tỷ đồng) 11.626                 12.834                 14.811                 16.757                 18.519                 

Lợi nhuận ròng (tỷ đồng) 8.007                   8.592                   7.764                   8.537                   10.342                 

EPS cốt lõi (VNĐ) 3.379                   3.772                   3.473                   3.818                   4.626                   

Tăng trưởng EPS cốt lõi (%) 16,4% 11,6% -7,9% 10,0% 21,1%

Ước tính P/E cốt lõi (lần) 9,95                     8,91                     9,68                     8,80                     7,26                     

Cổ tức tiền mặt (VNĐ) 1,77                     2,79                     -                       -                       -                       

Tỷ suất cổ tức 0,005% 0,008% 0,000% 0,000% 0,000%

EV/EBITDA (lần) 6,90                     7,26                     6,77                     5,40                     4,25                     

P/FCFE NA NA 93,44                   17,36                   6,98                     

P/B (lần) 2,21                     1,76                     1,48                     1,26                     1,06                     

ROE 27,6% 22,0% 16,6% 15,4% 15,9%

Thay đổi ước tính EPS cốt lõi (%) -14,2% -12,9% -10,9%
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KQKD Q1/2019 kém tích cực do giá quặng sắt tăng 

Những điểm nổi bật trong Q1/2019   

Trong Q1/2019, doanh thu thuần và lợi nhuận ròng của HPG lần lượt đạt 14.963 

tỷ đồng (+15,1% yoy) và 1.810 tỷ đồng (-18,6% yoy). Sản lượng tiêu thụ thép xây 

dựng của HPG tăng 28,7% yoy lên xấp xỉ 700.000 tấn trong khi sản lượng tiêu 

thụ ống thép tăng 16,1% yoy lên khoảng 172.000 tấn.  

Biên LNG Q1/2019 đạt 17,5%, giảm 5,3 điểm % so với cùng kỳ và giảm 0,3 điểm 

% so với quý trước do giá bán thép giảm nhẹ và giá quặng sắt tăng: 

 Theo Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) trong Q1/2019, trung bình giá bán thép 

thanh của HPG giảm nhẹ 0,3% so với quý trước và 2,8% so với cùng kỳ. 

 Giá quặng sắt tăng đột biến trong cùng kỳ cũng ảnh hưởng đến biên lợi nhuận 

gộp của HPG. Như đã đề cập trong báo cáo cập nhật HPG trước đó của chúng 

tôi, vào ngày 19/2, sự cố vỡ đập của Vale tại Brazil đã khiến giá quặng sắt 

tăng từ 75 USD/ tấn vào ngày 19/1 lên 89 USD/tấn vào ngày 19/2 (~18,7%). 

Chưa dừng ở đó, cuối tháng 3/2019, cơn bão nhiệt đới Veronica đã đổ bộ vào 

Australia và buộc các doanh nghiệp khai thác quặng sắt hàng đầu như BHP, 

Rio Tinto và Fortescue phải tạm ngừng hoạt động. Vì vậy, giá quặng sắt đã 

tăng từ 89 USD/tấn vào ngày 19/2 lên 93 USD/tấn vào cuối tháng 4 (~4,5%). 

 
 

Hình 1: Tóm tắt KQKD Q1/2019 

 
   NGUỒN: VND RESEARCH, HPG  

 

 

HPG đã đặt mục tiêu năm 2019 khá thận trọng   

HPG đặt mục tiêu doanh thu năm 2019 đạt 70.000 tỷ đồng (+25,4% yoy) và lợi 

nhuận ròng đạt 6.700 tỷ đồng (-22,0% yoy). Mặc dù tăng trưởng doanh thu ở mức 

cao, tuy nhiên mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận ròng lại khá thấp do giá quặng sắt 

tăng và giá bán trung bình của thép xây dựng giảm. Theo ban lãnh đạo, HPG ước 

tính giá bán thép trung bình năm 2019 sẽ thấp hơn năm 2018 do cạnh tranh gia 

tăng tại thị trường thép Việt Nam. Ngoài ra, ban lãnh đạo cho biết giá quặng sắt 

tăng mạnh sẽ làm giảm biên lợi nhuận năm 2019. 

Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng ban lãnh đạo của HPG thường khá thận trọng khi 

lên kế hoạch cho các năm. Trong 5 năm vừa qua, HPG đều đã vượt mục tiêu 

doanh thu và lợi nhuận đặt ra.  

 

Doanh thu thuần 14.963,3  13.000,9  15,1% 21,4%

Lợi nhuận gộp 2.620,9   2.965,5   -11,6% 19,6% Do giá bán giảm và giá quặng sắt tăng

Biên LN gộp 17,5% 22,8% -5.3% pts

Chi phí BH & QLDN (314,2)     (258,2)     21,7%

Chi phí BH & QLDN/Doanh thu 2,1% -2,0% +0.1% pts

Lợi nhuận từ HĐKD 2.306,7   2.707,3   -14,8%

Chi phí lãi vay (185,2)     (118,0)     56,9%

Lợi nhuận trước thuế 2.170,9   2.608,4   -16,8%

Lợi nhuận ròng 1.810,0   2.222,7   -18,6% 20,0% Chủ yếu do biên lợi nhuận gộp giảm 

EPS (đồng) 852,2      1.046,5   -18,6%

so với dự 

phóng 2019
Nhận định(tỷ đồng) Q1/2018Q1/2019

so với 

cùng kỳ
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Hình 2: Doanh thu thực tế so với kế hoạch của HPG trong giai 

đoạn 2013-18 

Hình 3: Lợi nhuận ròng thực tế so với kế hoạch của HPG trong 

giai đoạn 2013-18 

  
   NGUỒN: VND RESEARCH, HPG    NGUỒN: VND RESEARCH, HPG 

  

 

Chúng tôi có quan điểm tích cực hơn so với ban lãnh đạo của HPG về triển vọng 

lợi nhuận, đặc biệt về dự báo xu hướng giá quặng sắt trong năm 2019. Theo ban 

lãnh đạo, kế hoạch lợi nhuận năm 2019 được đưa ra dựa trên giả định giá quặng 

sắt trung bình ở mức 90 USD/tấn. Tuy nhiên, theo S&P Global Platts, việc giá 

quặng sắt tăng xấp xỉ 30% tính từ đầu năm đến nay mang tính đầu cơ nhiều hơn 

và xu hướng này sẽ sớm đảo ngược trong 6 tháng cuối năm 2019. Chúng tôi cho 

rằng giá quặng sắt sẽ giảm khi các mỏ quặng sắt của Vale được khai thác trở lại. 

Vì vậy, chúng tôi dự báo giá quặng sắt trung bình năm 2019 ở mức 84 USD/tấn.  

Mặc dù giá quặng sắt tăng, chúng tôi vẫn giữ nguyên giả định giá bán trung bình 

năm 2019 của HPG giảm 7% như báo cáo trước đó. Trên thực tế, theo số liệu 

của Hiệp hội Thép Việt Nam, giá bán thép thanh trung bình của HPG trong 

Q1/2019 giảm 2,8% so với cùng kỳ và 0,3% so với quý trước.  

Theo ước tính của chúng tôi, năm 2019, HPG có thể hoàn thành kế hoạch doanh 

thu và vượt 15,8% kế hoạch lợi nhuận, với mức lợi nhuận ròng đạt 7.764 tỷ đồng. 

 
 

Hình 4: Thay đổi trong dự phóng (đv: tỷ đồng) 

 
   NGUỒN: VND RESEARCH 

 

 

  

Title:

Source:

Please fill in the values above to have them entered in your report

100%

105%

110%

115%

120%

125%

130%

 -

 10.000

 20.000

 30.000

 40.000

 50.000

 60.000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

tỷ đồng

Kế hoạch doanh thu Doanh thu thực tế % thực hiện

Title:

Source:

Please fill in the values above to have them entered in your report

100%

120%

140%

160%

180%

200%

220%

 -

 1.000

 2.000

 3.000

 4.000

 5.000

 6.000

 7.000

 8.000

 9.000

 10.000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

tỷ đồng

Kế hoạch lợi nhuận ròng Lợi nhuận ròng thực tế % thực hiện

2019F 2020F 2021F 2019F 2020F 2021F 2019F 2020F 2021F

Doanh thu 69.886   79.143   87.626   69.886   79.143   87.626   0,0% 0,0% 0,0%

Lợi nhuận gộp 13.373   14.314   16.335   12.393   12.857   14.876   -7,3% -10,2% -8,9%
Do giá quặng sắt tăng (chúng tôi giả định giá quặng sắt bình quân sẽ đạt 

84USD/tấn thay vì 75USD/tấn trong năm 2019)

EBIT 11.975   12.731   14.495   10.995   11.274   13.036   -8,2% -11,4% -10,1%

LNTT 10.528   11.279   13.356   9.038     9.823     11.897   -14,2% -12,9% -10,9%
Do chi phí lãi vay cao hơn vì lãi vay của nhà máy Dung Quất không thể vốn hóa 

trong năm 2018)

Lợi nhuận ròng 9.054     9.813     11.619   7.764     8.537     10.342   -14,3% -13,0% -11,0%

SLCPĐLH (triệu cp) 2.124     2.124     2.124     2.124     2.124     2.124     0,0% 0,0% 0,0%

EPS (đồng) 4.046     4.385     5.193     3.473     3.818     4.626     -14,3% -13,0% -11,0%

Dự phóng cũ Dự phóng mới
Chênh lệch giữa dự phóng cũ 

và mới Nhận định
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Định giá 

Chúng tôi đưa ra giá mục tiêu 33.100 đồng/cp bằng cách kết hợp hai phương 

pháp với tỷ trọng bằng nhau: 1) P/E dự phóng ở mức 8,4x dựa trên EPS giai đoạn 

2019-20, và 2) mô hình định giá DCF trong giai đoạn 5 năm.  

Chúng tôi cho rằng HPG xứng đáng được định giá cao hơn các đối thủ cùng 

ngành do ROE dự phóng giai đoạn 2018-19 ở mức 21,1% (so với trung bình 

ngành 13,9%). Vì vậy, chúng tôi ước tính P/E giai đoạn 2018-2019 của HPG ở 

mức 8,4x và cao hơn 5,0% so với P/E trung bình của ngành giai đoạn 2018-19 là 

8,0x. 

 
 

Hình 5: Mô hình DCF  

 
   NGUỒN: VND RESEARCH 

 

 
  

Hình 6: Định giá HPG dựa trên phương pháp P/E  Hình 7: Giá mục tiêu theo 2 phương pháp 

  
   NGUỒN: VND RESEARCH    NGUỒN: VND RESEARCH 

  

 
 

Hình 8: So sánh với các công ty cùng ngành trong khu vực 

 
   NGUỒN: VND RESEARCH, BLOOMBERG 

LƯU Ý: TÍNH TẠI NGÀY 02/05/2019 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

Giả định chính 2019F 2020F 2021F 2022F 2023F Sau năm 2023

Tỷ suất sinh lợi phi rủi ro (TPCP 10 năm) 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

Phần bù rủi ro vốn cổ phần 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0%

Beta (nguồn: Bloomberg) 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18

Chi phí sử dụng vốn 18,0% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0%

Tăng trưởng dài hạn 2,1%

ROE (%) 14,4%

(tỷ đồng)

Giá trị hiện tại giai đoạn tăng trưởng nhanh 29.069                                       

Giá trị hiện tại giai đoạn tăng trưởng bền vững 72.259                                       

Giá trị doanh nghiệp 101.328                                     

Trừ: Tổng nợ 31.655                                       

Cộng: Tiền và tương đương tiền 2.865                                         

Giá trị cổ phần 72.537                                       

SL cổ phiếu đang lưu hành (triệu) 2.124                                         

Giá trị mỗi cổ phiếu (đồng) 34.153                                       

 FY19F  FY20F  Avg. FY19-20F 

EPS 3.655              4.019           3.837                      

P/E trung bình ngành 8,2                  7,8              8,0                         

Premium 5,0%

P/E mục tiêu 8,4                         

Giá trị mỗi cổ phiếu (đồng) 32.231                    

Phương pháp
Giá trị mỗi cổ phiếu 

(đồng)
Tỷ trọng (%)

Giá theo tỷ trọng 

(đồng)

DCF 34.153                      50% 17.000                   

P/E 32.231                      50% 16.100                   

Giá mục tiêu (đồng) 33.100                   

Công ty Mã Bloomberg

Khuyến 

nghị Giá đóng cửa Giá mục tiêu Vốn hóa

(đồng nội tệ) (đồng nội tệ) (triệu USD) CY19F CY20F CY19F CY20F CY19F CY20F

JSW Steel JSTL IN Bán 308,4             299,4             10.702         24,3 17,2 2,2 1,9 9,7 11,4

Tata Steel TATA IN Mua 557,2             625,7             9.103           11,7 11,1 0,9 0,8 7,8 7,5

NMDC NMDC IN Mua 100,5             121,3             4.416           16,6 13,7 1,2 1,1 7,6 8,7

Shanxi Taigang Stainless-A 000825 CH Không KN 4,6                 na 3.848           11,1 11,3 na na 7,9 5,5

Steel Authority of India SAIL IN Bán 55,8               52,4               3.309           7,5 7,9 0,6 0,5 9,1 7,7

Maanshan Iron & Steel-A 600808 CH Mua 3,5                 4,4                 3.881           14,1 13,9 0,9 0,8 6,8 6,8

Liuzhou Iron & Steel Co-A 601003 CH Mua 6,8                 8,8                 2.603           24,5 22,4 1,4 1,2 6,6 5,3

Xinxing Ductile Iron Pipes-A 000778 CH Mua 4,8                 6,6                 2.850           7,5 7,5 0,9 0,8 10,2 9,2

Trung bình 14,7 13,1 1,2 1,0 8,2 7,8

Trung vị 12,9 12,5 0,9 0,8 7,9 7,6

Tập đoàn Hòa Phát HPG VN Giữ 33.600           33.100           3.058           22,2      20,0      1,5        1,3        7,7 6,1

ROE (%) P/B (lần) P/E (lần)
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FD Core EPS Growth (rhs)

Báo cáo KQ HĐKD 

(tỷ đồng) 12/17A 12/18A 12/19F 12/20F 12/21F

Doanh thu thuần 46.162         55.836         69.886         79.143         87.626         

Lợi nhuận gộp 10.674         11.671         12.393         12.857         14.876         

LN hoạt động thuần 11.626         12.834         14.811         16.757         18.519         

Chi phí khấu hao (2.005)         (2.284)         (3.816)         (5.483)         (5.483)         

LN hoạt động trước thuế & lãi vay 9.622           10.550         10.995         11.274         13.036         

TN từ hoạt động tài chính (370)            (478)            (1.956)         (1.451)         (1.138)         

TN từ các Cty LK & LD -              -              -              -              -              

Chi phí/lãi ngoài HĐKD 36               (1)                (1)                (1)                (1)                

Lợi nhuân trước thuế 9.288           10.071         9.038           9.823           11.897         

Các khoản đặc biệt

LNTT sau các khoản đặc biệt 9.288           10.071         9.038           9.823           11.897         

Thuế (1.274)         (1.471)         (1.265)         (1.277)         (1.547)         

Lợi nhuận sau thuế 8.015           8.601           7.773           8.546           10.351         

Lợi ích của cổ đông thiểu số (8)                (9)                (9)                (9)                (9)                

Cổ tức ưu đãi

Trao đổi ngoại tệ và điều chỉnh khác 

Lợi nhuận ròng 8.007           8.592           7.764           8.537           10.342         

Lợi nhuận thường xuyên 7.176           8.011           7.375           8.110           9.825           

Dòng tiền

(tỷ đồng) 12/17A 12/18A 12/19F 12/20F 12/21F

EBITDA 11.626         12.834         14.811         16.757         18.519         

Lãi (lỗ) từ đầu tư vào công ty liên kết

Tăng/(Giảm) vốn lưu động (3.149)         (2.767)         (12.508)        (3.024)         (2.619)         

(Tăng)/Giảm các khoản dự phòng

Chi/(Thu) bằng tiền khác (5)                31               0 0 0

Dòng tiền hoạt động khác (361)            (530)            (371)            (393)            (407)            

(Chi phí lãi vay)/Thu nhập lãi tiền gửi (334)            (476)            (1.957)         (1.452)         (1.139)         

Thuế đã trả (1.724)         (1.416)         (1.265)         (1.277)         (1.547)         

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 6.054           7.676           (1.291)         10.612         12.807         

Tiền chi mua sắm tài sản cổ định (8.875)         (27.594)        (6.245)         (1.358)         (1.700)         

Tiền thu do thanh lý TSCĐ, các khoản ĐT 0 0 0 0 0

Tiền chi đầu tư góp vốn

Tiền khác từ hoạt động đầu tư (9.058)         6.995           0 0 0

Dòng tiền từ hoạt động đầu tư (17.926)        (20.491)        (6.245)         (1.358)         (1.700)         

Tiền vay nhận được/(đã trả) 6.520           11.326         8.299           (5.143)         (882)            

Tiền thu từ phát hành, nhận góp vốn 0 0 0 0 0

Tiền mua lại CP đã phát hành 0 0 0 0 0

Cổ tức LN đã trả cho chủ sở hữu (4)                (6)                0 0 0

Cổ tức ưu đãi đã trả

Tiền khác từ hoạt động tài chính 1 (189)            (415)            (618)            (826)            

Dòng tiền từ hoạt động tài chính 11.574         11.143         7.885           (5.761)         (1.708)         

Tổng tiền trong năm (298)            (1.673)         349             3.493           9.400           

Dòng tiền tự do cho cổ đông (5.352)         (1.490)         764             4.111           10.225         

Dòng tiền tự do cho doanh nghiệp (11.537)        (12.340)        (5.579)         10.706         12.246         
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Bảng cân đối Kế toán

(tỷ đồng) 12/17A 12/18A 12/19F 12/20F 12/21F

Tiền và tương đương tiền 4.265           2.516           2.865           6.358           15.758         

Các khoản phải thu ngắn hạn 6.555           3.915           8.386           9.497           10.515         

Hàng tồn kho 11.769         14.115         20.123         23.200         25.462         

Tài sản ngắn hạn khác 10.489         5.468           5.816           6.235           6.737           

Tổng tài sản ngắn hạn 33.077         26.014         37.190         45.290         58.472         

Tài sản cố định 18.652         50.149         52.382         48.267         44.493         

Tổng đầu tư 17               67               67               67               67               

Tài sản vô hình 240             305             296             286             277             

Tài sản dài hạn khác 1.035           382             1.774           1.863           1.956           

Tổng tài sản dài hạn 19.945         52.211         54.519         50.483         46.793         

Vay & nợ ngắn hạn 11.329         11.495         10.483         6.331           7.010           

Nợ dài hạn đến hạn trả

Phải trả người bán 6.487           12.029         10.349         11.931         13.095         

Nợ ngắn hạn khác

Tổng nợ ngắn hạn 17.815         23.524         20.832         18.263         20.105         

Vay & nợ dài hạn 1.651           12.811         21.172         19.076         16.076         

Nợ dài hạn khác 1.158           1.281           1.308           1.499           1.807           

Tổng nợ dài hạn 2.809           14.092         22.480         20.575         17.884         

Dự phòng -              -              -              -              -              

Tổng nợ 20.624         37.616         43.312         38.838         37.989         

Vốn chủ sở hữu 32.287         40.481         48.244         56.781         67.123         

Lợi ích cổ đông thiểu số 111             128             154             154             154             

Tổng nợ và vốn chủ sở hữu 32.398         40.609         48.398         56.395         67.277         

Các chỉ tiêu chính

12/17A 12/18A 12/19F 12/20F 12/21F

Tăng trưởng doanh thu 38,7% 21,0% 25,2% 13,2% 10,7%

Tăng trưởng LNHĐKD 22,0% 10,4% 15,4% 13,1% 10,5%

Biên LNHĐKD 25,2% 23,0% 21,2% 21,2% 21,1%

LN trên cổ phiếu (4.103)         (10.259)        (13.555)        (8.969)         (3.451)         

Giá trị sổ sách/cp 15.202 19.060 22.715 26.734 31.603

Khả năng thanh toán lãi vay 34,37 21,99 5,29 6,93 9,39

Thuế suất hiệu dụng 13,7% 14,6% 14,0% 13,0% 13,0%

Tỷ lệ chia cổ tức 0,047% 0,069% NA NA NA

Số ngày phải thu 35,38 34,22 32,12 41,35 41,68

Số ngày tồn kho 113,2 107,0 108,7 119,6 122,1

Số ngày phải trả 64,71 76,51 71,03 61,51 62,78

ROIC 42,8% 25,0% 17,3% 14,4% 16,8%

ROCE 27,2% 19,3% 15,3% 14,0% 15,3%

Chỉ tiêu hoàn vốn tổng tài sản 19,4% 13,8% 11,4% 10,7% 11,4%

Key Drivers

Dec-17A Dec-18A Dec-19F Dec-20F Dec-21F

ASP (% Change) 18.6% 15.6% -7.0% -5.0% 0.0%

Unit Sales Growth (%) 17.8% 14.6% 38.6% 14.0% 5.9%

Utilisation Rate (%) 101.0% 85.9% 84.3% 81.8% 86.7%
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HỆ THỐNG KHUYẾN NGHỊ CỦA VNDIRECT  

Khuyến nghị đầu tư được đưa ra dựa trên khả năng sinh lời dự kiến của cổ phiếu, được tính bằng chênh lệch phần trăm 

giữa giá mục tiêu và giá thị trường tại thời điểm công bố báo cáo. Trừ khi được nêu rõ trong báo cáo, các khuyến nghị 

đầu tư có thời hạn đầu tư là 12 tháng.  

Khuyến nghị  

MUA  Giá mục tiêu cao hơn giá thị trường từ 15% trở lên  

NẮM GIỮ  Giá mục tiêu nằm trong khoảng từ -10% đến 15% so với giá thị trường  

BÁN  Giá mục tiêu thấp hơn giá thị trường trên 10%  

  

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 – Phó Giám đốc Khối Phân tích  

Email: hien.trankhanh@vndirect.com.vn   

Trần Hà My – Chuyên viên Phân tích Cao cấp 

Email: my.tranha@vndirect.com.vn   

Nguyễn Xuân Hùng – Chuyên viên Phân tích  

Email: hung.nguyenxuan@vndirect.com.vn   

 

  

              

 

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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