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Tập đoàn Hòa Phát 
Tăng trưởng LNST Q4/19 phục hồi như kỳ vọng   
■ Doanh thu thuần tăng trưởng mạnh mẽ giúp LNST Q4/19 tăng 10,6% sv 

cùng kỳ, sau 3 quý tăng trưởng âm liên tục. 

■ HPG tiếp tục tăng thị phần thép xây dựng trong năm 2019 nhờ chiến lược 
cạnh tranh giá, bất chấp nhu cầu thị trường nội địa chậm lại.  

■ Duy trì khuyến nghị Khả quan và giá mục tiêu không đổi 29.700 đồng/cp.  
 

LNST Q4/19 tăng trưởng trở lại sau 3 quý sụt giảm  
DTT Q4/19 tăng 24,9% sv cùng kỳ đến từ sản lượng tiêu thụ thép tăng 17,4% sv cùng kỳ 

và DT mảng nông nghiệp tăng mạnh 84,8% sv cùng kỳ. Tuy nhiên, biên LNG Q4/19 giảm 

200 điểm cơ bản sv cùng kỳ, do 1) giá bán thép giảm 16,5% sv cùng kỳ trong khi giá quặng 

sắt tăng 27,3% sv cùng kỳ, và 2) mảng nông nghiệp với biên LNG thấp chiếm tỷ trọng lớn 

hơn. LNST Q4/19 chỉ tăng 10,6% sv cùng kỳ và là quý đầu tiên HPG ghi nhận tăng trưởng 

dương sau 3 quý sụt giảm. Lũy kế cả năm 2019, LNST giảm 11,6% sv cùng kỳ xuống 

7.578 tỷ đồng, tương đương với dự báo của chúng tôi. 

Sản lượng tiêu thụ 2019 tăng mạnh dù nhu cầu thị trường chậm lại 
Tổng sản lượng tiêu thụ thép xây dựng và ống thép Q4/19 của HPG tăng 17,4% sv cùng 

kỳ. Lũy kế cả năm 2019, sản lượng tiêu thụ thép tăng 16,2% sv cùng kỳ lên 2,5 triệu tấn, 

tương ứng 103,4% dự báo của chúng tôi. Trong khi đó, tổng sản lượng tiêu thụ thép của 

Việt Nam chỉ tăng 5,0% trong năm 2019 (Nguồn: Hiệp hội Thép Việt Nam). Nhờ đó  thị 

phần thép xây dựng cả năm 2019 của HPG tăng 2,4 điểm % lên 26,2%, trong khi thị phần 

ống thép cũng tăng 3,6 điểm % lên 31,3%. 

Dung Quất giai đoạn 2 sẽ hoàn thành chuỗi giá trị thép dẹt của HPG  
Ban lãnh đạo HPG dự kiến Khu liên hợp Dung Quất (KLHDQ) gđ 2 sẽ bắt đầu chạy thử 

nghiệm vào cuối Q2/20 và chính thức vận hành thương mại vào cuối năm nay. Khi vận 

hành tối đa công suất, giai đoạn 2 có thể bổ sung 2,5 triệu tấn thép cuộn cán nóng (HRC) 

vào tổng công suất hàng năm của HPG cũng như hoàn thiện chuỗi giá trị thép dẹt, từ 

quặng sắt đến sản phẩm cuối cùng (tôn mạ và ống thép). Chúng tôi kỳ vọng Dung Quất 

giai đoạn 2 có thể gia tăng biên LNG thép dẹt của HPG 8,6-9,0 điểm % trong năm 2020-

2021 so với 2019 nhờ nguồn HRC tự cung ứng.  

Chúng tôi kỳ vọng triển vọng tích cực hơn của HPG trong 2020-21 
Chúng tôi dự báo tăng trưởng kép doanh thu thuần và LNST của HPG năm 2020-2021 lần 

lượt là 15,7% và 18,9% nhờ vào: 1) sản lượng tiêu thụ thép xây dựng và ống thép lần lượt 

đạt 20,7% CAGR và 9,1% CAGR trong cùng giai đoạn; 2) giá quặng sắt được giao dịch 

tại mức giá 75-80 USD/tấn; 3) KLHDQ được miễn thuế trong 4 năm đầu tiên và (4) chi phí 

vận chuyển thấp hơn của Dung Quất so với Hải Dương 

Duy trì đánh giá Khả quan và giữ nguyên giá mục tiêu 29.700đ/CP 
Giá mục tiêu 29.700đ/CP dựa trên sự kết hợp hai phương pháp với tỷ trọng bằng nhau: 

(1) P/E mục tiêu 8,0x cho EPS 2020; và (2) mô hình định giá DCF 10 năm. Rủi ro giảm giá 

bao gồm: (1) tăng trưởng nhu cầu thép chậm hơn dự kiến, và (2) hiệu suất hoạt động thấp 

hơn dự kiến của KLHDQ.  
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KHẢ QUAN (không thay đổi) 
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Giá hiện tại: VND25.200 

Giá mục tiêu:   VND29.700 

Giá mục tiêu cũ: VND29.700 
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Reuters: HPG.HM 
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 VND69.579 tỷ 
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Dragon Capital 7,7 
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Tóm tắt các chỉ tiêu chính 12/18A 12/19A 12/20F 12/21F 12/22F

Doanh thu (tỷ đồng) 55.836     63.658     72.825     85.160    95.704    

EBITDA hoạt động (tỷ đồng) 12.524     11.914     17.556     19.872    22.710    

Lợi nhuận ròng (tỷ đồng) 8.392       7.326       8.903       10.416    13.216    

EPS cốt lõi (VNĐ) 3.039       2.653       3.225       3.773      4.787      

Tăng trưởng EPS cốt lõi (%) 7,2% -12,7% 21,6% 17,0% 26,9%

Ước tính P/E cốt lõi (lần) 8,29         9,50         7,82         6,68        5,26        

Cổ tức tiền mặt (VNĐ) 2,1           0,0           500,0       500,0      500,0      

Tỷ suất cổ tức 0,01% 0,00% 1,98% 1,98% 3,97%

EV/EBITDA (lần) 7,00         8,43         5,73         4,57        3,38        

P/FCFE NA 38,44       55,89       27,64      22,29      

P/B (lần) 1,72         1,46         1,22         1,03        0,88        

ROE 23,1% 16,6% 17,0% 16,8% 18,1%

Thay đổi ước tính EPS cốt lõi (%) 0,00% -0,19% -0,51%

CGS-CIMB/Consensus EPS (lần) 1,02 1,05 0,00
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Tăng trưởng LNST Q4/19 phục hồi như kỳ vọng   
 

Hình 1: Tóm tắt KQKD (đơn vị: tỷ đồng)  

  

NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY   

 

 

Thị phần của HPG năm 2019 tiếp tục tăng dù nhu cầu thị trường chậm lại 
 

Hình 2: Thị phần nội địa theo quý của HPG 

  

NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, VSA   

 

 

Sản lượng tiêu thụ thép xây dựng của HPG tăng 16,6% sv cùng kỳ lên 2,8 triệu 

tấn trong năm 2019, cao hơn so với tăng trưởng toàn ngành là 6,0%. Sản lượng 

ống thép tăng 14,8% lên 0,75 triệu tấn trong cùng kỳ, so với mức tăng toàn ngành 

Q4/19 Q4/18 % yoy 2019 2018 % yoy

% so với dự 

báo cả năm Nhận xét

Doanh thu thuần 17.975       14.386      24,9% 63.658       55.836       14,0% 104,0%

Thép 14.289       11.924      19,8% 50.179       46.424       8,1% 102,5%

Sản phẩm CN 641             747            -14,3% 3.172         3.144         0,9% 91,0%

Nông nghiệp 2.607          1.411         84,8% 7.985         4.596         73,7% 111,7%

Giá thịt lợn tăng mạnh 54% trong Q4/19, hỗ 

trợ đáng kể kết quả kinh doanh của mảng 

chăn nuôi. Trong khi đó, tiêu thụ thịt bò 

Australia và trứng gà sạch tăng trưởng ổn 

định.

Bất động sản 275             304            -9,5% 1.621         1.672         -3,0% 99,8%

Lợi nhuận gộp 2.836          2.561         10,7% 11.185       11.671       -4,2% 98,0%

Biên LNG 15,8% 17,8% -2,0% pts 17,6% 20,9% -3,3% pts -1,1% pts

Thấp hơn dự báo của chúng tôi do mảng 

nông nghiệp với biên lợi nhuận thấp đóng 

góp tỷ trọng cao hơn trong tổng doanh thu.

Chi phí BH&QLDN 376             401            -6,4% 1.442         1.121         28,7% 98,4%

EBITDA 3.263          2.427         34,4% 12.381       12.524       -1,1% 104,1%

HPG đã ghi nhận một phần KLHDQ là tài sản 

cố định sớm hơn dự kiến. Do đó chi phí khấu 

hao Q4/19 tăng mạnh.

Chi phí lãi vay 248             145            71,2% 937             540             73,5% 95,8%

LNTT 2.285          2.037         12,2% 9.097         10.071       -9,7% 100,0%

LN ròng 1.923          1.739         10,6% 7.578         8.573         -11,6% 100,8% Phù hợp với dự báo của chúng tôi.

Biên LN ròng 10,7% 12,1% -1,4% pts 11,9% 15,4% -3,4% pts -0,4% pts

Biên EBITDA 18,2% 16,9% 1,3% pts 19,4% 22,4% -3,0% pts 0,0% pts

Chi phí BH&QLDN/DTT 2,1% 2,8% -0,7% pts 2,3% 2,0% 0,3% pts -0,1% pts

Sản lượng tiêu thụ (tấn) 1.008.568  858.822    17,4% 3.525.503 3.033.209 16,2% 103,4%

Thép xây dựng (tấn) 807.868     685.222    17,9% 2.774.703 2.379.309 16,6% 103,9%

Cao hơn dự báo của chúng tôi do sản lượng 

tiêu thụ thép xây dựng đạt mức cao kỷ lục 

trong 2 tháng cuối năm 2019.

Ống thép (tấn) 200.700     173.600    15,6% 750.800     653.900     14,8% 101,6%
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chỉ là 0,9%. Với diễn biến trên, thị phần thép xây dựng và ống thép của HPG năm 

2019 lần lượt tăng lên 26,2% và 31,3%, từ mức 23,8% và 27,7% năm 2018. 

Năm 2020, HPG đặt mục tiêu tiêu thụ 3,6 triệu tấn thép xây dựng (tăng 29,7% sv 

cùng kỳ), trong đó tăng gấp đôi sản lượng bán hàng tại khu vực phía Nam lên 1,0 

triệu tấn. Khi đó theo ước tính của chúng tôi, thị phần thép xây dựng của HPG sẽ 

tăng thêm 4,9-6,2 điểm %. Chúng tôi tin rằng mục tiêu trên là khả thi, nhờ việc 

đưa KLHDQ vào hoạt động, HPG sẽ tăng khả năng cạnh tranh tại khu vực phía 

Nam. Chúng tôi cho rằng HPG đang sẵn sàng đánh đổi mức giá bán thép thấp để 

giành lấy thị phần trong bối cảnh nhu cầu nội địa dự báo tiếp tục yếu trong năm 

2020. 

 

Chúng tôi kỳ vọng giá quặng sắt năm 2020 sẽ biến 
động trong khoảng 75-80 USD/tấn 

Vale sẽ cắt giảm sản lượng trong Q1/2020 để kiểm tra an toàn khai thác 

Nhà sản xuất quặng sắt lớn nhất thế giới - Vale cho biết công ty đã tạm dừng việc 

khai thác quặng sắt từ một đến hai tháng tại một đập phục vụ mỏ Brucutu. Công 

tác đánh giá các chỉ tiêu an toàn kỹ thuật của đập sẽ ảnh hưởng đến việc khai 

thác tại mỏ quặng chính của Vale. 

Vale đã đưa ra kế hoạch giảm sản lượng khai thác quặng sắt trong Q1/2020 

xuống còn 68-73 triệu tấn, tương ứng mức giảm 12,0-18,1% sv sản lượng khai 

thác trong Q1/19. Xuất khẩu quặng sắt tháng 12/2019 của công ty cũng đã giảm 

xuống 24,67 triệu tấn, so với mức 27,27 triệu tấn của tháng 11/2019 và 33,2 triệu 

tấn của tháng 12/2018. 

Việc cắt giảm nguồn cung là lý do chính khiến giá quặng sắt toàn cầu tăng mạnh 

thời gian gần đây, từ mức 80,3 USD/tấn hồi giữa tháng 11 (11/11/2019) lên 94,8 

USD/tấn vào ngày 20/01/2020, tương ứng mức tăng giá 18,1% chỉ trong vòng 

hơn 2 tháng. 
 

Hình 3: Diễn biến giá quặng sắt (62% FE) từ tháng 01/2019 đến tháng 01/2020    

 

NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, BLOOMBERG   

 

 

Sự bùng nổ của 2019-nCoV sẽ làm giảm nhu cầu quặng sắt tại Trung Quốc 

trong Q1/20 

Sự bùng phát của dịch virus corona mới (nCoV), xuất hiện tại tỉnh Hồ Bắc cuối 

tháng 12/2019, sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu thép của Trung Quốc do: 1) các hoạt 

động xây dựng và sản xuất bị hoãn lại so với dự kiến ban đầu sau khi chính phủ 

Trung Quốc kéo dài thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, và 2) hạn chế vận chuyển sẽ 

cản trở việc phân phối các sản phẩm thép và nguyên liệu thô. Đặc biệt, Hồ Bắc 

được biết đến là một trong những trung tâm công nghiệp nặng của Trung Quốc, 

nơi đặt nhà máy của các công ty sản xuất thép lớn nhất quốc gia này như Tập 

đoàn Thép Baowu Trung Quốc, Tập đoàn Sắt thép Vũ Hán. Trung Quốc cũng là 

quốc gia chiếm khoảng 70-80% giao dịch quặng sắt toàn cầu, do đó nhu cầu tại 
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quốc gia này sụt giảm sẽ làm ảnh hưởng đáng kể đến nhu cầu quặng sắt trên thế 

giới.  

 

Chúng tôi giữ nguyên dự báo giá quặng sắt bình quân trong năm 2020, thấp 

hơn 14,0-19,4% sv cùng kỳ năm trước 

Chúng tôi dự báo giá quặng sắt sẽ giao dịch quanh mức 75-80 USD/tấn trong 

năm nay, tương ứng giảm 14,0-19,4% so với 2019, bởi các lý do sau: 

1) Giá quặng sắt đã ở mức cao, ước tính trung bình đạt 93,1 USD/tấn trong 

năm 2019 (tăng 33,7% sv năm 2018). Khi đó, thị trường quặng sắt phải 

đối mặt với cú sốc cung sau vụ vỡ đập ở miền Nam Brazil hồi tháng 

1/2019 (kết quả là mỏ Brucutu và các mỏ lân cận buộc phải đóng cửa), 

cùng với nguồn cung từ Australia bị suy giảm. 

2) Hoạt động khai thác tại mỏ Brutucu dự kiến sẽ quay trở lại bình thường 

sau khi các cuộc kiểm tra an toàn tại mỏ hoàn thành trong Q2/2020. Trong 

khi hoạt động khai thác tại Australia đã phục hồi. 

3) Các nhà khai thác quặng sắt khác đang tiếp tục duy trì sản lượng khai 

thác ở mức cao như nửa cuối năm 2019, khi bù đắp một phần sản lượng 

thiếu hụt trong nửa đầu năm ngoái. Do đó, các cú sốc cung quặng sắt có 

thể sẽ không lặp lại. 

4) Sản lượng thép thô tại tỉnh Hồ Bắc chiếm khoảng 4% sản lượng thép 

quốc gia trong năm 2019, theo Hiệp hội Sắt thép Trung Quốc (CISA). 

Chúng tôi ước tính nhu cầu quặng sắt tại Hồ Bắc năm 2019 khoảng 2,5 

triệu tấn/tháng. Trong nỗ lực ngăn chặn nCoV lan rộng, chúng tôi ước 

tính nhu cầu giảm tại Hồ Bắc sẽ giảm thiểu tác động cắt giảm sản lượng 

của Vale, do đó hỗ trợ giá quặng sắt ở mức thấp trong Q1/2020. Ngoài 

ra, nhu cầu quặng sắt của Trung Quốc (không bao gồm Hồ Bắc) đạt 87 

triệu tấn/tháng trong năm 2019. Giả sử nhu cầu quặng sắt của Trung 

Quốc chỉ giảm 10% do nCoV, chúng tôi ước tính nhu cầu quặng sắt toàn 

cầu sẽ giảm khoảng 5,0-5,3%. 
 

Hình 4: Nhập khẩu quặng sắt của Trung Quốc sv sản lượng khai thác quặng sắt tại 

Vale (triệu tấn)  

 

NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY, CISA   
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Định giá và dự phóng 
 

Hình 5: Tóm tắt dự phóng 2020-2021F (tỷ đồng) 

 

NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY   

 

 
 

Duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 
29.700 đồng/cp 

Chúng tôi không thay đổi giá mục tiêu là 29.700 đồng/cp và duy trì khuyến nghị 

Khả quan để phản ánh triển vọng tốt hơn cho giai đoạn 2020-21 nhờ 1) HPG tiếp 

tục giành thêm thị phần, và 2) KLHDQ giai đoạn 2 đi vào hoạt động. Định giá dựa 

trên sự kết hợp hai phương pháp với tỷ trọng bằng nhau: (1) P/E mục tiêu 8,0x 

cho EPS 2020; và (2) mô hình định giá DCF 10 năm. Rủi ro giảm giá bao gồm: 

(1) tăng trưởng nhu cầu thép chậm hơn dự kiến, và (2) hiệu suất hoạt động thấp 

hơn dự kiến tại KLHDQ. 

 
 

Hình 6: Các giả định chính của mô hình DCF  

 
   NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH 

 

 

2018  2019E  2020F  2021F 

Doanh thu thuần 55.836 63.658 72.825 85.160

Thép 46.424 50.179 60.169 72.372

LN gộp 11.671 11.185 14.316 16.255

 Biên LNG 20,9% 17,6% 19,7% 19,1%

CPBH&QLDN 1.121 1.442 1.744 2.040

EBITDA 12.524 11.914 17.556 19.901

Chi phí lãi vay 540 937 1.782 1.536

LN Trước thuế 10.071 9.097 10.776 12.626

Lợi nhuận sau thuế 8.573 7.578 9.132 10.705

Biên LNST 15,4% 11,4% 12,5% 12,6%

Biên EBITDA 18,5% 18,7% 17,0% 16,4%

CPBH&QLDN/DTT 2,0% 2,3% 2,4% 2,4%

Tăng trưởng DTT 21,0% 14,0% 14,4% 16,9%

Tăng trưởng LNST 7,1% -11,6% 20,5% 17,2%

EPS (đồng) 3.039 2.655 3.225 3.780

Sản lượng (tấn)

Thép xây dựng 2.379 2.775 3.591 4.041

Thép ống 654 751 813 894

Tăng/giảm giá bán 9,8% -6,5% -3,6% 0,1%

Giả định chung

Lãi suất phi rủi ro (TPCP -10 năm) 4,0%

Phần bù rủi ro 10,0%

Beta 1,1                       

Chi phí vốn 15,1%

Tăng trưởng dài hạn 2,0%

Chi phí vay 5,0%

WACC 11,8%

(tỷ đồng)

Giá trị hiện tại của dòng tiền 10 năm 84.926                  

Giá trị hiện tại của giá trị doanh nghiệp năm cuối chu kỳ 45.876                  

Giá trị doanh nghiệp 130.802                

Trừ: tổng nợ 41.605                  

Cộng: Tiền và tương đương tiền 3.503                    

Trừ: Lợi ích cổ đông thiểu số 154                       

Giá trị cổ phần 92.546                  

SLCP Đang lưu hành 2.761                    

Giá trị mỗi cổ phiếu (đồng) 33.518                  
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Hình 7: Phương pháp định giá so sánh P/E Hình 8: Giá mục tiêu 

  
   NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH    NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH 

  

 
 

Hình 9: So sánh với các doanh nghiệp cùng ngành 

 
Ghi chú: Số liệu các công ty không khuyến nghị dựa trên thống kê của Bloomberg,    

NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, BLOOMBERG, số liệu ngày 06/02/2020 

 

 

 

Giá trị

EPS 2020 3.225                      

P/E bình quân ngành 6,2x

Premium 29,0%

P/E mục tiêu 8,0x

Giá trị mỗi cổ phiếu (đồng) 25.796                    

Phương pháp Giá trị mỗi cp 

(đồng)

Tỷ trọng (%) Giá theo tỷ trọng 

(đồng)

DCF 33.518                    50% 16.759                 

P/E 25.796                    50% 12.898                 

Giá mục tiêu (làm tròn, đồng) 29.700                 

Giá ht Giá mục tiêu Vốn hóa Tăng trưởng

Nội tệ Nội tệ tr.USD 2020F 2021F EPS 3 năm 2020F 2021F 2020F 2021F 2020F 2021F

Các doanh nghiệp thép trong khu vực

Sansteel Minguang Co Ltd -A 002110 CH na 7,58 na 2.653     3,9      4,2      na 0,9   0,8  2,7     2,6     19,7    18,7  

Xinxing Ductile Iron Pipes-A 000778 CH na 3,43 na 1.955     7,1      6,7      76,7             0,6   0,6  5,1     4,9     8,0     8,0    

Xinyu Iron & Steel Co Ltd-A 600782 CH na 4,2 na 1.912     3,8      3,8      437,3           0,6   0,5  3,2     2,7     15,8    13,8  

Nanjing Iron & Steel Co-A 600282 CH na 2,94 na 1.860     4,0      3,9      na 0,8   0,7  4,0     3,9     18,6    17,1  

Liuzhou Iron & Steel Co-A 601003 CH na 4,66 na 1.705     5,6      5,2      na 1,0   0,9  14,0   63,8   18,8    17,9  

Hangzhou Iron & Steel Co-A 600126 CH na 4,46 na 2.151     na na na na na 14,8   14,4   na na

SGIS Songshan Co Ltd-A 000717 CH na 3,58 na 1.237     4,7      4,7      na 1,1   0,9  3,2     3,1     23,1    18,9  

Trung bình 2.141    6,2     5,4     0,8  0,7  6,9     13,7  14,8   13,9  

Trung vị 2.099    4,9     4,7     0,8  0,7  3,9     3,9    17,5   15,7  

Hoa Phat Group HPG VN Khả quan 25.200  29.700          2.925     7,6      6,5      7,7               1,2   1,0  5,6     4,5     16,5    16,9  

ROE (%)Công ty Mã CK K/N P/E (x) P/B EV/EBITDA (x)
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THÔNG TIN TÀI CHÍNH 
 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 
NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY  

 
  

15.0%
16.6%
18.2%
19.8%
21.4%
23.0%
24.6%
26.2%
27.8%
29.4%
31.0%

1.10
1.30
1.50
1.70
1.90
2.10
2.30
2.50
2.70
2.90
3.10

Jan-15A Jan-16A Jan-17A Jan-18A Jan-19F Jan-20F

P/BV vs ROE

Rolling P/BV (x) (lhs) ROE (rhs)

-20.0%

-13.6%

-7.1%

-0.7%

5.7%

12.1%

18.6%

25.0%

6.4

7.4

8.4

9.4

10.4

11.4

12.4

13.4

Jan-15A Jan-16A Jan-17A Jan-18A Jan-19F Jan-20F

12-mth Fwd FD Core P/E vs FD Core EPS 
Growth

12-mth Fwd Rolling FD Core P/E (x) (lhs)

FD Core EPS Growth (rhs)

Báo cáo KQ HĐKD 

(tỷ đồng) 12/18A 12/19A 12/20F 12/21F 12/22F

Doanh thu thuần 55.836        63.658        72.825        85.160        95.704       

Lợi nhuận gộp 11.671        11.185        14.316        16.255        13.216       

LN hoạt động thuần 12.524        11.914        17.556        19.872        22.710       

Chi phí khấu hao (2.206)         (2.417)         (5.194)         (5.965)         (5.965)        

LN hoạt động trước thuế & lãi vay 10.318        9.498          12.362        13.906        16.745       

TN từ hoạt động tài chính (245)            (465)            (1.563)         (1.295)         (720)          

TN từ các Cty LK & LD 0                (1)               0                0                0               

Chi phí/lãi ngoài HĐKD (1)               66               (22)              (10)              (45)            

Lợi nhuân trước thuế 10.071        9.097          10.776        12.602        15.980       

Các khoản đặc biệt

LNTT sau các khoản đặc biệt 10.071        9.097          10.776        12.602        15.980       

Thuế (1.471)         (1.518)         (1.616)         (1.890)         (2.397)        

Lợi nhuận sau thuế 8.601          7.578          9.160          10.712        13.583       

Lợi ích của cổ đông thiểu số (28)              (71)              (28)              (28)              (28)            

Cổ tức ưu đãi

Trao đổi ngoại tệ và điều chỉnh khác (181)            (182)            (229)            (268)            (340)          

Lợi nhuận ròng 8.392          7.326          8.903          10.416        13.216       

Lợi nhuận thường xuyên 8.392          7.326          8.903          10.416        13.216       

Dòng tiền

(tỷ đồng) 12/18A 12/19A 12/20F 12/21F 12/22F

EBITDA 12.524        11.914        17.556        19.872        22.710       

Lãi (lỗ) từ đầu tư vào công ty liên kết 0                (1)               0                0                0               

Tăng/(Giảm) vốn lưu động (2.766)         (8.494)         (2.054)         (5.302)         (1.731)        

(Tăng)/Giảm các khoản dự phòng (73)              0                0                0                0               

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

Dòng tiền hoạt động khác (86)              (8)               (134)            (128)            (383)          

(Chi phí lãi vay)/Thu nhập lãi tiền gửi (540)            (937)            (1.782)         (1.444)         (1.064)        

Thuế đã trả (1.416)         (1.518)         (1.616)         (1.714)         (2.397)        

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 7.642          955             11.970        13.196        17.136       

Tiền chi mua sắm tài sản cổ định (27.594)       (27.594)       (1.099)         (800)            (500)          

Tiền thu do thanh lý TSCĐ, các khoản ĐT 65               0                -              0                0               

Tiền chi đầu tư góp vốn 6.148          2.350          629             0                0               

Tiền khác từ hoạt động đầu tư 849             41               41               0                0               

Dòng tiền từ hoạt động đầu tư (20.533)       25.203        (510)            (800)            (500)          

Tiền vay nhận được/(đã trả) 11.137        26.058        (10.214)       (11.277)       (13.514)      

Tiền thu từ phát hành, nhận góp vốn 11               0                0                0                0               

Tiền mua lại CP đã phát hành

Cổ tức LN đã trả cho chủ sở hữu (6)               0                (1.381)         (1.381)         (2.761)        

Cổ tức ưu đãi đã trả

Tiền khác từ hoạt động tài chính

Dòng tiền từ hoạt động tài chính 11.143        26.058        (11.595)       (12.658)       (16.276)      

Tổng tiền trong năm (1.748)         1.810          (136)            (262)            360           

Dòng tiền tự do cho cổ đông (1.754)         1.810          1.245          1.119          3.121         

Dòng tiền tự do cho doanh nghiệp (12.351)       (23.311)       13.241        13.840        17.699       
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THÔNG TIN TÀI CHÍNH (tiếp)  
 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 
NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY  

 
 

Bảng cân đối Kế toán

(tỷ đồng) 12/18A 12/19A 12/20F 12/21F 12/22F

Tiền và tương đương tiền 6.240          5.939          5.175          6.388          7.066         

Các khoản phải thu ngắn hạn 3.210          3.575          6.173          8.166          7.555         

Hàng tồn kho 14.115        19.412        19.360        22.786        26.247       

Tài sản ngắn hạn khác 1.743          1.546          2.274          2.659          2.988         

Tổng tài sản ngắn hạn 25.309        30.472        32.982        39.999        43.856       

Tài sản cố định 50.852        68.992        69.684        65.732        61.780       

Tổng đầu tư 67               26               67               67               67             

Tài sản vô hình 217             269             195             183             172           

Tài sản dài hạn khác 1.778          2.032          2.319          2.712          3.048         

Tổng tài sản dài hạn 52.914        71.319        72.264        68.694        65.066       

Vay & nợ ngắn hạn 11.495        16.838        19.492        13.349        2.073         

Nợ dài hạn đến hạn trả

Phải trả người bán 8.707          6.178          8.071          9.247          10.675       

Nợ ngắn hạn khác 2.435          3.982          3.175          3.713          4.173         

Tổng nợ ngắn hạn 22.636        26.998        30.738        26.309        16.921       

Vay & nợ dài hạn 12.811        19.842        16.574        14.082        11.992       

Nợ dài hạn khác 2.153          7.163          728             852             957           

Tổng nợ dài hạn 14.964        27.005        17.302        14.934        12.949       

Dự phòng 0                0                0                0                0               

Tổng nợ 37.600        54.003        48.040        41.243        29.870       

Vốn chủ sở hữu 40.496        47.605        57.024        67.240        78.715       

Lợi ích cổ đông thiểu số 127             183             182             210             237           

Tổng nợ và vốn chủ sở hữu 40.623        47.788        57.206        67.450        79.052       

Các chỉ tiêu chính

12/18A 12/19A 12/20F 12/21F 12/22F

Tăng trưởng doanh thu 21,0% 14,0% 14,4% 16,9% 12,4%

Tăng trưởng LNHĐKD 9,7% -4,9% 47,4% 13,2% 14,3%

Biên LNHĐKD 22,4% 18,7% 24,1% 23,3% 23,7%

LN trên cổ phiếu (6.543)         (11.134)       (11.188)       (7.621)         (2.535)        

Giá trị sổ sách/cp 14.667 17.241 20.653 24.353 28.545

Khả năng thanh toán lãi vay 19,11 10,14 6,94 8,69 15,74

Thuế suất hiệu dụng 14,6% 16,7% 15,0% 15,0% 15,0%

Tỷ lệ chia cổ tức 0,1% NA 13,1% 11,2% 17,7%

Số ngày phải thu 31,92 19,45 24,50 30,73 29,98

Số ngày tồn kho 106,9 116,6 121,3 111,6 117,2

Số ngày phải trả 53,44 51,77 44,56 45,87 47,63

ROIC 27,9% 13,0% 12,3% 13,3% 15,9%

ROCE 19,2% 13,3% 14,2% 15,1% 18,2%

Chỉ tiêu hoàn vốn tổng tài sản 15,4% 10,3% 11,5% 12,6% 14,9%

Các nhân tố chính

12/18F 12/19A 12/20F 12/20F 12/20F

Giá bán trung bình (% thay đổi) 9,8% -6,1% -3,9% 0,1% -0,4%

Tăng trưởng doanh số (%) 6,4% 13,0% 27,8% 20,1% 14,5%

Tỷ lệ hoạt động 84,7% 63,9% 68,9% 77,6% 83,3%
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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% 

 

 

 

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 

 gia 

 

 

  

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.  
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