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Tập đoàn Hòa Phát 
Trên đà tăng trưởng  

■ LN ròng 9T20 của HPG vượt quá kỳ vọng trước đó của chúng tôi khi đạt 89,9% 
dự phóng cả năm nhờ KQKD mảng thép ấn tượng. 

■ Chúng tôi điều chỉnh dự phóng EPS năm 2020-22 tăng 22,7-38,4% nhờ sản 
lượng tiêu thụ thép cao hơn và giá than luyện cốc thấp hơn dự phóng trước.  

■ Duy trì khuyến nghị Khả quan và tăng giá mục tiêu lên 40.500 đồng/cp.  
 

Đằng sau đà tăng giá ngoạn mục của cổ phiếu HPG 3 tháng qua 
Giá cổ phiếu HPG đã tăng 33,8% trong 3 tháng qua, gần gấp đôi mức tăng của VNIndex 

(+20,2%), điều gì đã khiến thị trường bất ngờ? Trong Q3/20, LN ròng của HPG đã tăng 

mạnh 115,0% svck lên mức 3.773 tỷ đồng (cao hơn 30% sv dự báo của thị trường) bất 

chấp giá bán thép thanh nội địa giảm 10,4% svck và giá quặng sắt đầu vào giao dịch quanh 

mức đỉnh 6 năm, trung bình tăng 14,3% svck. Chúng tôi ước tính Khu liên hợp Dung Quất 

(KLHDQ) đã ghi nhận sản lượng sản xuất thép tăng gấp 10 lần svck và đóng góp 56,9% 

tổng sản lượng tiệu thụ thép của HPG trong Q3/20 (so với mức chỉ 11,4% của Q3/19), qua 

đó giúp KLHDQ đạt được hiệu quả kinh tế theo quy mô sớm hơn kỳ vọng. Lũy kế 9T20, 

HPG ghi nhận LN ròng tăng mạnh 57,4% svck đạt 8.801 tỷ đồng, hoàn thành 89,9% dự 

phóng cả năm trước đó của chúng tôi. 

Điều khiến chúng tôi tiếp tục tự tin về HPG trong 2 năm tới 
Chúng tôi lạc quan hơn về triển vọng của KLHDQ, nhờ 1) hiệu suất vận hành cao hơn kỳ 

vọng của giai đoạn 1, ước đạt 98,6%; 2) Lò cao số 3 và nhà máy thép cuộn cán nóng 

(HRC) của KLHDQ giai đoạn 2 đang vận hành trơn tru và đã sản xuất được 340.000 tấn 

HRC tính đến cuối tháng 10/20 (tương đương với mức 160% sản lượng hàng tháng so 

với dự báo trước) và 3) Biên EBITDA tốt hơn kỳ vọng giúp LN trước thuế của KLHDQ đã 

vượt qua mức hòa vốn trong 9 tháng đầu năm. Chúng tôi ước tính biên EBITDA của Dung 

Quất ở mức 22,5% trong 9T20, tiệm cận con số 25,1% của các nhà máy thép dài còn lại 

của HPG. Do đó, chúng tôi nâng dự phóng EPS năm 2020/21/22 lần lượt 22,7/34,1/38,4% 

để phản ánh: 1) sản lượng tiêu thụ thép cao hơn nhờ nhu cầu thép tăng (do giải ngân đầu 

tư công mạnh mẽ) và đóng góp nhiều hơn từ KLHDQ; và 2) giả định giá than cốc thấp hơn 

khi nhu cầu than ở các quốc gia nhập khẩu chính (Ấn Độ, Nhật Bản) giảm trong 6T20. 

Liệu triển vọng tăng trưởng của HPG đã phản ánh hết vào giá? 
HPG hiện đang giao dịch tại mức P/E 2020 và 2021 lần lượt là 8,9x/7,4x, cao hơn sv mức 

P/E 2020 trung bình của các doanh nghiệp trung khu vực là 7,9x. Tuy nhiên, chúng tôi tin 

rằng HPG xứng đáng được trả mức định giá cao hơn nhờ triển vọng tăng trưởng và khả 

năng sinh lời vượt trội so với các công ty cùng ngành trong khu vực.  

Duy trì khuyến nghị Khả quan và tăng giá mục tiêu lên 40.500 đồng/cp   
Chúng tôi nâng giá mục tiêu của HPG lên 40.500 đồng/cp nhằm phản ánh mức tăng EPS 

2020-2022. Định giá dựa trên sự kết hợp hai phương pháp với tỷ trọng bằng nhau: (1) P/E 

mục tiêu 9,0x cho EPS 2021; 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. Động lực tăng giá là giá quặng sắt 

thấp hơn dự kiến.  
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   Việt Nam 

KHẢ QUAN (không thay đổi) 

Consensus ratings*: KQ 10 TL 2 KKQ 0 
  

Giá hiện tại: VND32.250 

Giá mục tiêu:   VND40.500 

Giá mục tiêu cũ: VND27.300 

Tỷ lệ tăng/giảm giá: 25,6% 

CGS-CIMB / Consensus: 21,6% 
  

Reuters: HPG.HM 

Bloomberg: HPG VN 

Thị giá vốn: US$4.611tr 

 VND106.853 tỷ 

GTGD bình quân: US$17,37tr 

 VND409 tỷ 

SLCP đang lưu hành: 2.761 tr 

Free float: 67,3% 
*NGUỒN: Bloomberg  
 

Thay đổi trọng yếu trong báo cáo 

 Tăng 22,7-38,4% EPS dự phóng năm 2020-
22. 

  
 

 
NGUỒN: Bloomberg 

 

Diễn biến giá 1T 3T 12T 
Tuyệt đối (%) 10,8 33,8 70,9 

Tương đối (%) 8,4 20,2 75,2 
 

Cổ đông lớn % nắm giữ 
Trần Đình Long 25,4 

Vũ Thị Hiền 7,3 
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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 88.801 108.502 114.427

EBITDA hoạt động (tỷ đồng) 12.524 11.914 21.493 25.361 27.066

Lợi nhuận ròng (tỷ đồng) 8.392 7.318 11.996 14.439 16.412

EPS cốt lõi (VNĐ) 2.533 2.209 3.621 4.358 4.953

Tăng trưởng EPS cốt lõi (%) 7,2% (12,8%) 63,9% 20,4% 13,7%

Ước tính P/E cốt lõi (lần) 12,73 14,60 8,91 7,40 6,51

Cổ tức tiền mặt (VNĐ) 2 0 500 500 1.000

Tỷ suất cổ tức 0,01% 0,00% 1,55% 1,55% 3,10%

EV/EBITDA (lần) 9,98 11,56 5,94 4,65 3,73

P/FCFE (lần) NA 58,63 31,65 32,98 9,37

P/B (lần) 2,64 2,24 1,64 1,35 1,15

ROE 23,1% 16,6% 21,3% 20,0% 19,0%

CGS-CIMB/Consensus EPS (lần)   1,08 1,07 1,09
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Trên đà tăng trưởng    

Ngành thép Việt Nam: hưởng lợi từ việc đẩy nhanh 
giải ngân vốn đầu tư công     

Giải ngân vôn đầu tư công bứt phá trong 10 tháng đầu năm 
2020   

Nhằm đảo ngược xu hướng giảm của tăng trưởng GDP, Chính phủ đang đẩy 

mạnh đầu tư công trong bối cảnh các động lực tăng trưởng chính khác suy yếu. 

Theo Tổng cục Thống kê (TCTK), giải ngân đầu tư công 10 tháng đầu năm 2020 

tăng 34,4% svck lên mức 354,6 nghìn tỷ đồng, tương đương hoàn thành 69,8% 

kế hoạch cả năm đã điều chỉnh.  

Vào ngày 30/09/2020, Bộ Giao thông Vận tải đã khởi công 3 dự án thành phần 

cao tốc Bắc Nam, bao gồm đoạn Mai Sơn – Quốc lộ 45, Vĩnh Hảo – Phan Thiết 

và Phan Thiết – Dầu Giây. 3 dự án thành phần trên đã được Quốc hội chuyển đổi 

hình thức đầu tư từ đầu tư theo phương thức đối tác công-tư (PPP) sang đầu tư 

công, với tổng mức đầu tư đạt 54.000 nghìn tỷ đồng (chiếm tới 45% tổng mức 

đầu tư của dự án cao tốc Bắc-Nam phía Đông).  

Với đóng góp từ những dự án mới được triển khai, chúng tôi cho rằng giải ngân 

đầu tư công sẽ tiếp tục bứt phá trong Q4/20 và cả năm 2021, giải ngân đầu tư 

công có thể hoàn thành 95-100% kế hoạch đã được Chính phủ đề ra (kế hoạch 

điều chỉnh). 

 
  

Hình 1: Giải ngân vốn đầu tư công trong 10 tháng đầu năm giai 

đoạn 2016-2020 (nghìn tỷ đồng) 

Hình 2: Giải ngân vốn đầu tư công giải ngân theo tháng (nghìn tỷ 

đồng) 

   

NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, TCTK NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, TCTK   

  

 

Sản lượng tiêu thụ thép của Việt Nam phục hồi mạnh mẽ trong 
Q3/20   

Đại dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến nhu cầu thép của Việt Nam 

trong 6T20, cụ thể tổng sản lượng thép (bao gồm thép xây dựng, ống thép và tôn 

mạ) bán ra trong Q1/20 giảm mạnh 13,2% svck đạt 3,6 triệu tấn trước khi giảm 

nhẹ 0,4% svck đạt 4,2 triệu tấn trong Q2/20. 

Tuy nhiên, sản lượng tiêu thụ thép đã cho thấy sự phục hồi đáng kể trong Q3/20, 

khi tăng 12,4% svck đạt mức 4,6 triệu tấn, nhờ sản phẩm ống thép ghi nhận mức 

tăng trưởng ấn tượng 23,4% svck. Chúng tôi tin rằng việc đẩy mạnh giải ngân 

vốn đầu tư công, tập trung vào phát triển cơ sở hạ tầng từ tháng 7/2020 đã hỗ trợ 

nhu cầu thép trong Q3/20. 
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Hình 3: Sản lượng tiêu thụ thép (tấn) cho thấy dấu hiệu phục hồi rõ rệt trong Q3/20 

 

NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, HIỆP HỘI THÉP VIỆT NAM (VSA)   

 

 

Các doanh nghiệp lớn gia tăng thị phần trong 9T20   

Mặc dù đại dịch Covid-19 đã phủ bóng đen lên thị trường thép nội địa, các nhà 

sản xuất thép lớn với sức mạnh đặt giá, khả năng tài chính tốt và sở hữu lợi thế 

theo quy mô đã nắm bắt cơ hội này để giành lấy thị phần.  

Chúng tôi nhận thấy HPG - nhà sản xuất thép lớn nhất trong nước, đã tăng thị 

phần thép xây dựng từ 26,2% cuối năm 2019 lên 32,6% trong 9T20. Công ty đã 

bán 2,5 triệu tấn thép xây dựng trong 9T20, tăng 26,4% svck. Trong khi sản lượng 

tiêu thụ thép toàn ngành lại giảm 3,1% svck, đạt 7,6 triệu tấn. 

Tương tự, doanh nghiệp dẫn đầu thị phần mảng tôn mạ - Tập đoàn Hoa Sen 

(HSG VN, HOSE) cũng đã giành thêm 2,8% thị phần lên 32,4% trong 9T20 từ 

mức 29,6% của 9T20 và năm 2019.  

Tại mảng ống thép, nhóm 4 doanh nghiệp dẫn đầu (bao gồm HPG, HSG, Minh 

Ngọc (Chưa niêm yết) và Thép TVP (Chưa niêm yết)) cũng giành thị phần từ các 

đối thủ cạnh tranh khác. Nhóm doanh nghiệp này đang nắm giữ 66,7% thị phần 

ống thép trong 9T20, tăng từ mức 60,9% trong năm 2017.  

Nhờ việc mở rộng thị phần nhanh chóng, chúng tôi tin rằng HPG sẽ là doanh 

nghiệp được hưởng lợi lớn nhất từ việc đẩy mạnh đầu tư công. Sản phẩm của 

công ty đang được sử dụng trong các dự án cơ sở hạ tầng trọng điểm, bao gồm 

đường cao tốc Bắc Nam, dự án cải tạo, nâng cấp đường băng sân bay Nội Bài 

và Tân Sơn Nhất cùng nhiều dự án nhà máy nhiệt điện khác. 
   

Hình 4: Thị phần của các doanh nghiệp 

thép xây dựng lớn nhất Việt Nam  

Hình 5: Thị phần của các doanh nghiệp tôn 

mạ lớn nhất Việt Nam  

Hình 6: Thị phần của các doanh nghiệp ống 

thép lớn nhất Việt Nam 

 

 

 

NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, VSA   NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, VSA   NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, VSA   
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Kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng của Trung Quốc đã nhanh 
chóng hỗ trợ nhu cầu các sản phẩm thép   

Kể từ Q2/20, Trung Quốc đã nỗ lực đẩy nhanh quá trình phê duyệt và khởi công 

xây dựng các dự án cơ sở hạ tầng mới, kết hợp với các chính sách tài khóa mở 

rộng đã hỗ trợ đáng kể nhu cầu thép cho hạ tầng những tháng gần đây. Chúng 

tôi kỳ vọng xu hướng này sẽ kéo dài tối thiểu đến hết Q2/21, từ đó thúc đẩy nhu 

cầu nhập khẩu thép vào quốc gia này.  

Theo S&P Global Platts, Trung Quốc đã phê duyệt 14 dự án sân bay với tổng vốn 

đầu tư lên tới 105,7 tỷ Nhân dân tệ (15,3 tỷ USD) trong giai đoạn từ tháng 1-

7/2020, cao hơn 13% giá trị phê duyệt của cả năm 2019. Ngoài ra, 22 dự án 

đường sắt cũng đã được chấp thuận đầu tư trong vòng 7 tháng, bên cạnh 16 dự 

án khác dự kiến sẽ sớm được phê duyệt. Tổng chiều dài các dự án này đạt 5.801 

km, tương đương tổng chiều dài của tất cả các dự án được phê duyệt năm 2019. 

Hầu hết các dự án trên sẽ được khởi công xây dựng trong 6 tháng cuối năm 2020. 

S&P Global Platts ước tính nhu cầu thép của các dự án cở sở hạ tầng lớn tại 

Trung Quốc (bao gồm các dự án mới được phê duyệt và các dự án đường sắt, 

sân bay lớn đã được phê duyệt trong giai đoạn 2016-2019) sẽ tăng 24% svck lên 

khoảng 23 triệu tấn trong năm 2020. 

Xuất khẩu sắt thép từ Việt Nam sang Trung Quốc cũng bắt đầu tăng mạnh kể từ 

tháng 6/2020. Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải Quan, Trung Quốc 

đã vượt qua ASEAN để trở thành thị trường nhập khẩu sắt thép lớn nhất của Việt 

Nam trong 9T20, đạt 2,53 triệu tấn (tăng 1.732% svck), tương đương 36,2% tổng 

sản lượng sắt thép xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ. 
 

Hình 7: Sản lượng sắt thép Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc (tấn) 

 

NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, TỔNG CỤC HẢI QUAN VIỆT NAM   

 

 

Sản lượng tiêu thụ thép của HPG bùng nổ trong Q3/20 

Thép xây dựng ghi nhận sản lượng bán kỷ lục   

Sản lượng tiêu thụ thép xây dựng của HPG tăng 56,7% svck trong Q3/20 nhờ 

việc nhu cầu thép nội địa cải thiện. 

Tuy nhiên, HPG chỉ ghi nhận bán 250.000 tấn thép xây dựng trong tháng 10/2020, 

giảm 26,6% sv tháng trước đó do gặp khó khăn trong việc vận chuyển hàng hóa 

trong bối cảnh lũ lụt nghiêm trọng tại miền Trung Việt Nam. Lũy kế 10T20, công 

ty đã bán được 2,7 triệu tấn thép xây dựng (tăng 25,1% svck).  

Sản lượng bán hàng tăng nhanh của HPG chủ yếu nhờ 1) nhanh chóng mở rộng 

thị phần tại thị trường miền Nam và 2) sản lượng xuất khẩu tăng trưởng mạnh. 

Trong 10T20, sản lượng bán hàng của HPG tại miền Nam tăng gần gấp đôi lên 

651.460 tấn từ 328.136 tấn trong 10T19, trong khi doanh số xuất khẩu tăng 

211,6% svck đạt 435.549 tấn. 
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Hình 8: Sản lượng tiêu thụ thép xây dựng của HPG theo quý  

 

   NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY   

 

 

Tiêu thụ phôi thép tiếp tục duy trì hiệu suất ấn tượng nhờ nhu 
cầu từ thị trường Trung Quốc   

Trong Q3/20, sản lượng bán phôi thép đạt 509.000 tấn, tăng 6,0% sv quý trước. 

Do HPG không bán phôi thép trong Q3/19, tổng sản lượng tiêu thụ thép xây dựng 

và phôi thép trong Q3/20 đã tăng mạnh 138,6% svck. Dựa trên sản lượng sản 

xuất thép thô 9T20 đạt 4,03 triệu tấn, chúng tôi ước tính hiệu suất hoạt động của 

tất cả các nhà máy thép của HPG đạt 98,6% trong 9T20 (bao gồm Hải Dương, 

Hưng Yên và KLHDQ giai đoạn 1). Công ty cũng đã bán 133.000 tấn phôi thép 

trong tháng 10/2020, tăng 3 lần so với mức 41.988 tấn trong tháng 10/2019.  

Doanh số bán phôi thép của HPG được thúc đẩy chủ yếu nhờ nhu cầu từ thị 

trường Trung Quốc, chiếm 71,1% sản lượng xuất khẩu phôi thép của HPG trong 

10T20, khi giải ngân đầu tư công đang diễn ra mạnh mẽ tại thị trường tiêu thụ 

thép lớn nhất thế giới này. 
  

Hình 9: Sản lượng tiêu thụ phôi thép của HPG (tấn) Hình 10: Các thị trường xuất khẩu phôi thép của HPG trong 10T20 

   

NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, TỔNG CỤC HẢI QUAN VIỆT NAM   NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, TỔNG CỤC HẢI QUAN VIỆT NAM   

  

 

Bên cạnh đó, HPG cũng ghi nhận sản lượng tiêu thụ ống thép đạt 569.078 tấn 

trong 9T20, tăng nhẹ 3,5% svck. 
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Tóm tắt KQKD Q3/20: Mảng thép ghi nhận sản lượng 
bán hàng và biên lợi nhuận ấn tượng 

 

Hình 11: Tóm tắt KQKD (tỷ đồng) 

 

   NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY   

 

 

Chúng tôi nhận thấy triển vọng tích cực hơn của HPG 
trong năm 2021-2022  

KLHDQ giai đoạn 2 sẽ dẫn dắt tăng trưởng sản lượng tiêu thụ 
thép năm 2021   

Lò cao số 3 (sản xuất HRC) tại KLHDQ giai đoạn 2 bắt đầu đi vào hoạt động từ 
ngày 24/08/2020. Tất cả sản phẩm HRC đều được sử dụng nhằm đáp ứng nhu 
cầu nội bộ cho các nhà máy thép ống và tôn mạ của HPG trong Q3/20. HPG sẽ 
bắt đầu bán HRC ra thị trường từ tháng 11/2020. 

Chúng tôi ước tính tổng sản lượng HRC được sản xuất ra trong năm 2020 sẽ đạt 
575.000 tấn (tính đến quý 3/2020 đã sản xuất được 230.000 tấn HRC). Trong đó, 
sẽ có 230.000 tấn HRC được sử dụng nội bộ và 345.000 tấn HRC được bán ra 
thị trường. Ban lãnh đạo HPG cũng cho biết lò cao số 4 tại KLHDQ giai đoạn 2 sẽ 
đi vào hoạt động từ đầu năm sau. 

Chúng tôi ước tính tổng sản lượng tiêu thụ thép của HPG (bao gồm thép xây 
dựng, phôi thép, ống thép, tôn mạ và HRC) sẽ tăng trưởng 17,4% svck, đạt 7,5 
triệu tấn vào năm 2021, nhờ hiệu suất vận hành cao của KLHDQ giai đoạn 1 và 
đóng góp đủ cả năm của giai đoạn 2. Tiêu thụ HRC sẽ là động lực tăng trưởng 
sản lượng chính trong năm 2021 khi đạt 1,3 triệu tấn (tăng 288,7% svck). 

Mảng bất động sản sẽ đóng góp nhiều hơn vào LN của công ty 
trong giai đoạn 2021-2023   

Sau khi không có dự án bất động sản lớn nào được bàn giao trong năm 2020, 

HPG sẽ bắt đầu mở bán dự án Khu đô thị Phố Nối trong nửa đầu năm 2021 (tổng 

vốn đầu tư khoảng 4.000 tỷ đồng) và cho thuê Khu công nghiệp Phố Nối A mở 

rộng 2 trong Q4/20. Công ty cũng đang có kế hoạch sẽ quản lý 1.500ha diện tích 

đất khu công nghiệp vào năm 2025. Chúng tôi ước tính doanh thu mảng bất động 

sản sẽ đạt mức tăng trưởng kép 40,1%/năm trong giai đoạn 2021-2023. 
 

Quý 3/2020 Quý 3/2019 svck 9T/2020 9T/2019 svck

% sv dự báo 

cả năm Nhận xét

Doanh thu thuần       24.686         15.087 63,6%        64.340       45.683 40,8% 74,6%

Thép 21.127      12.291        71,9% 54.071       36.426      48,4% 76,3%

Sản phẩm CN 574          725            -20,8% 1.887         2.532       -25,5% 57,4%

Nông nghiệp 2.791        1.816         53,7% 7.834         5.378       45,7% 73,3% Phù hợp với dự phóng của chúng tôi.

Bất động sản 193          255            -24,2% 549            1.347       -59,3% 40,6%

Lợi nhuận gộp 5.169        2.702         91,3% 12.638       8.350       51,4% 81,7%

Biên LNG 20,9% 17,9% 3,0 đ % 19,6% 18,3% 1,4 đ % 1,7 đ %

Trong quý 3/2020, HPG đã tích lũy một lượng đáng 

kể quặng sắt giá rẻ sv trung bình giá quặng sắt tiêu 

chuẩn (62% Fe - giao cho Thanh Đảo - Trung Quốc) 

là 114 USD/tấn, theo ban lãnh đạo công ty. Điều này 

đã giúp biên lợi nhuận gộp mảng thép quý 3/2020 

vượt qua dự báo trước đó của chúng tôi.

Chi phí BH&QLDN 462          377            22,5% 1.287         1.067       20,7% 62,4%

EBITDA 5.904        2.977         98,3% 14.778       9.132       61,8% 78,2%

Chi phí lãi vay 541          266            103,4% 1.545         666          131,9% 80,9%

LNTT 4.272        2.161         97,7% 10.025       6.812       47,2% 88,5%

LN ròng 3.773        1.755         115,0% 8.801         5.591       57,4% 89,9%

Biên LN ròng 15,3% 11,6% 3,7 đ % 13,7% 12,2% 1,4 đ % 2,3 đ %

Biên EBITDA 23,9% 19,7% 4,2 đ % 23,0% 20,0% 3,0 đ % 1,1 đ %

Chi phí BH&QLDN/DTT 1,9% 2,5% -0,6 đ % 2,0% 2,3% -0,3 đ % -0,4 đ %

Sản lượng tiêu thụ (tấn) 1.705.058 810.377      110,4% 4.395.258   2.519.083 74,5% 84,1%

Thép xây dựng 974.080    621.554      56,7% 2.486.917   1.967.160 26,4% 69,2%

Phôi thép 509.000    -             NA 1.339.263   -           NA 152,2%

Ống thép 221.978    188.823      17,6% 569.078     551.923    3,1% 75,6%
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Hình 12: Danh mục các dự án Bất động sản của HPG 

 

   NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY   

 

 

Giá bán thép đã tăng trở lại kể từ tháng 8, hỗ trợ biên lợi nhuận 
gộp mảng thép của HPG trong 6 tháng cuối năm 2020   

 Giá thép xây dựng: Trung bình giá bán thép xây dựng trong nước đã giảm 

trong nửa đầu năm 2020 do nhu cầu thép nội địa yếu. Giá bán của thép 

HPG cũng trong xu hướng này, đặc biệt trong bối cảnh công ty đang ưu 

tiên mở rộng thị phần và nỗ lực tiêu thụ lượng lớn thép được sản xuất tại 

KLHDQ. 

Giá bán trung bình của thép thanh HPG đã giảm xuống 10,8 triệu 

đồng/tấn trong 9T20 từ mức 12,4 triệu đồng/tấn trong 9T19 và 12,1 triệu 

đồng trong cả năm 2019. Chúng tôi kỳ vọng giá bán thép thanh của HPG 

sẽ ở mức 11,2 triệu đồng/tấn (giảm 7,1% svck) trong năm 2020, trước khi 

tăng lên 11,3 triệu đồng/tấn (tăng 1% svck) vào năm 2021. 

 Giá quặng sắt: Giá quặng sắt đã tăng từ cuối Q2/20 do nhu cầu cao từ 

Trung Quốc và thiếu hụt nguồn cung ở Brazil. Tuy nhiên, trung bình chi 

phí quặng sắt đầu vào của HPG trong Q3/20 đã không tăng đáng kể sv 

quý trước đó nhờ công ty đã tích lũy được lượng lớn quặng sắt giá thấp 

từ Q2/20. Áp lực từ giá quặng sắt cao tới KQKD mảng thép HPG sẽ rõ 

ràng hơn trong Q4/20. Chúng tôi ước tính bình quân chi phí quặng sắt/tấn 

của HPG trong Q4/20 sẽ tăng 15,0% sv quý trước đó. Đối với năm 2021, 

chúng tôi cho rằng giá quặng sắt sẽ giảm xuống mức 85 USD/tấn (giảm 

10,5% svck) do 1) nguồn cung quặng sắt trên biển sẽ phục hồi nhờ sản 

lượng khai thác Brazil tăng, và 2) khả năng vận hành ổn định từ các mỏ 

quặng tại khu vực Pilbara (Australia). 

 Giá than cốc: Do nhu cầu than cốc yếu tại các quốc gia nhập khẩu chính 

(Ấn Độ, Nhật Bản) trong 6T20, giá than cốc đã giảm xuống mức thấp nhất 

trong 4 năm và giao dịch quanh mức 115 USD/tấn. Mặc dù đã có dấu 

hiệu phục hồi vào cuối Q3/20 nhưng kể từ ngày 12/10/2020, các nhà máy 

thép của Trung Quốc đã ngừng nhập khẩu than cốc từ Australia (do căng 

thẳng thương mại giữa 2 quốc gia này), điều này đã khiến giá than cốc 

quay đầu giảm mạnh trong tháng qua. Chúng tôi kỳ vọng chi phí than cốc 

đầu vào của HPG trong Q4/20 sẽ không đổi so với quý trước ở mức 120 

USD/tấn. Trong năm 2021, chúng tôi giả định trung bình giá than cốc đầu 

vào sẽ tăng 12,5% svck lên 135 USD/tấn do các thị trường nhập khẩu 

sản phẩm phục hồi hoạt động sản xuất sau đại dịch. 

Chúng tôi lưu ý rằng, quặng sắt và than cốc là 2 sản phẩm đầu vào chính, 

chiếm khoảng 50-60% giá thành sản xuất thép của HPG. 

 

 

Dự án

Diện tích 

(ha)

Tỷ lệ lấp 

đầy (%) Tình trạng

BĐS Khu công nghiệp 1.509        

Phố Nối A 687           

Phố Nối A 390           95%

Phối Nối A mở rộng 1 204           97%

Phố Nối A mở rộng 2 93            Dự kiến cho thuê cuối năm 2020

Yên Mỹ II 384           

Yên Mỹ II - Giai đoạn 1 98            82%

Yên Mỹ II - Giai đoạn 2 70            Dự kiến cho thuê vào năm 2022

Yên Mỹ II mở rộng 216           Đang hoàn thiện thủ tục pháp lý

Hòa Mạc 439           66%

Số 6 Ân Thị 308           Đang hoàn thiện thủ tục pháp lý

BĐS dân cư 296           

Khu đô thị Phố Nối 262           

Đang xây dựng, dự kiến chào bán trong 

6T/2021.

Khu đô thị Phố Nối mở rộng 32             Đang hoàn thiện thủ tục pháp lý

Tòa nhà hỗn hợp Yên Sở - Hoàng Mai 1,7            Đang hoàn thiện thủ tục pháp lý
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Hình 13: Diễn biến giá quặng sắt, than cốc và giá bán thép xây dựng của HPG  

 

   NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY   

 

 

Điều chỉnh dự phóng giai đoạn 2020-2022   

Chúng tôi kỳ vọng HPG sẽ tiếp tục hưởng lợi từ 1) giải ngân vốn đầu tư công 
mạnh mẽ trong năm 2021 và 2) nhu cầu thép nội địa phục hồi sau đại dịch. Chúng 
tôi điều chỉnh tăng dự phóng EPS của các năm 2020/2021/2022 lần lượt 
22,7%/33,1%/38,4% nhằm phản ánh: 1) tăng trưởng 65,5%/17,4%/0,3% svck của 
tổng sản lượng tiêu thụ thép (so với dự báo trước đó là tăng trưởng 
52,2%/15,0%/7,9% svck); và (2) trung bình giá than cốc đầu vào giảm 
27,2%/15,6%/3,1% sv dự báo trước đó. 
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Hình 14: Điều chỉnh dự phóng năm 2020-2022 (tỷ đồng) 

 

NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY   

 

 
 

Hình 15: Bảng phân tích độ nhạy của giá quặng sắt và than cốc tới LN ròng của HPG 

năm 2021 (tỷ đồng) 

 

   NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY   

 

 

 

Ghi chú

2020F 2021F 2022F 2020F 2021F 2022F 2020F 2021F 2022F

Doanh thu thuần 86.215 100.221 109.132 88.801 108.502 114.427 3,0% 8,3% 4,9%

  Thép 70.883 84.236 92.359 74.715 92.607 96.346 5,4% 9,9% 4,3%

Chúng tôi tăng dự báo doanh thu mảng thép 

năm 2020/2021 lên 5,4%/9,9% nhờ tổng sản 

lượng tiêu thụ thép tăng 8,8%/11,0% bù đắp 

mức trung bình giá bán thép giảm 3,1%/1,0% 

sv dự báo trước đó của chúng tôi.

  Sản phẩm CN 3.289 3.476 3.720 2.498 2.647 2.846 -24,0% -23,9% -23,5%

  Nông nghiệp 10.691 10.962 12.014 10.781 11.203 12.147 0,8% 2,2% 1,1%

  Bất động sản 1.351 1.547 1.039 806 2.045 3.088 -40,3% 32,2% 197,2%

LN gộp 15.474 16.754 17.756 18.049 21.097 22.927 16,6% 25,9% 29,1%

   Biên LNG 17,9% 16,7% 16,3% 20,3% 19,4% 20,0% 2,4 đ % 2,7 đ % 3,8 đ %

Chúng tôi tăng giả định biên lợi nhuận gộp năm 

2020/2021/2022 thêm 2.4%/2.7%/3.8% điểm % 

nhờ 1) giá than cốc thấp hơn 

27.3%/15.6%/3.1%, bù đắp giá quặng sắt cao 

hơn 10.9%/13.3%/7.1% và 2) hiệu suất vận 

hành cao hơn của KLHDQ giai đoạn 2 hỗ trợ 

biên lợi nhuận gộp mảng thép dẹt.

CPBH&QLDN 2.064 2.399 2.612 1.776 2.170 2.289 -13,9% -9,5% -12,4%

EBITDA 18.890 20.820 21.590 21.493 25.361 27.066 13,8% 21,8% 25,4%

Chi phí lãi vay 1.911 1.711 1.182 1.955 1.710 1.089 2,3% -0,1% -7,9%

LN Trước thuế 11.325 12.387 13.646 14.133 16.928 19.212 24,8% 36,7% 40,8%

Lợi nhuận sau thuế 9.792 10.803 11.938 12.306 14.811 16.834 25,7% 37,1% 41,0%

Biên LNST 11,4% 10,8% 10,9% 13,9% 13,7% 14,7% 2,5 đ % 2,9 đ % 3,8 đ %

Biên EBITDA 21,9% 20,8% 19,8% 24,2% 23,4% 23,7% 2,3 đ % 2,6 đ % 3,9 đ %

CPBH&QLDN/DTT 2,4% 2,4% 2,4% 2,0% 2,0% 2,0% -0,4 đ % -0,4 đ % -0,4 đ %

EPS (đồng) 2.951 3.250 3.579 3.621 4.358 4.953 22,7% 34,1% 38,4%

Sản lượng (tấn) 5.844 6.723 7.257 6.357 7.460 7.481 8,8% 11,0% 3,1%

Thép xây dựng 3.591 4.041 4.266 3.341 4.048 4.223 -7,0% 0,2% -1,0%

Chúng tôi giảm dự phóng sản lượng tiêu thụ 

thép xây dựng 7% trong năm 2020 do HPG đẩy 

mạnh việc bán phôi thép trong năm nay.

Phôi thép 880 426 197 1.730 1.045 566 96,6% 145,2% 187,2%

Chúng tôi tăng dự phóng sản lượng tiêu thụ 

phôi thép nhờ việc hiệu suất vận hành của 

KLHDQ giai đoạn 1 cao hơn dự kiến.

Ống thép 753 828 869 790 869 913 5,0% 5,0% 5,0%

Tôn mạ 120 126 132 150 158 165 25,0% 25,0% 25,0%

HRC 500 1.302 1.792 345 1.341 1.614 -31,0% 3,0% -9,9%

Dự báo cũ Dự báo mới % thay đổi

77,5          80,0          82,5          85,0          87,5          90,0          92,5          

120,0 17.672,6    17.101,3    16.530,4    15.959,7    15.389,2    14.819,0    14.249,0    

125,0 17.289,3    16.718,1    16.147,2    15.576,6    15.006,2    14.436,1    13.866,2    

130,0 16.906,1    16.335,0    15.764,1    15.193,6    14.623,2    14.053,2    13.483,4    

135,0 16.522,9    15.951,9    15.381,1    14.810,6    14.240,3    13.670,3    13.100,6    

140,0 16.139,8    15.568,8    14.998,1    14.427,6    13.857,5    13.287,6    12.717,9    

145,0 15.756,7    15.185,8    14.615,1    14.044,7    13.474,7    12.904,8    12.335,3    

150,0 15.373,7    14.802,8    14.232,2    13.661,9    13.091,9    12.522,2    11.952,8    

Quặng sắt (USD/tấn)

T
h

a
n

 c
ố

c
 (

U
S

D
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ấ
n

)
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Hình 16: Tóm tắt dự phóng năm 2020-2022 (tỷ đồng) 

 
   NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

 

Duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN và tăng giá mục tiêu 
lên 40.500 đồng/cp 

Chúng tôi nâng giá mục tiêu của HPG lên 40.500 đồng/cp nhằm phản ánh triển 

vọng lạc quan hơn của doanh nghiệp trong năm 2021-22 và chuyển năm cơ sở 

định giá sang 2021. Định giá dựa trên sự kết hợp hai phương pháp với tỷ trọng 

bằng nhau: (1) P/E mục tiêu 9,0x 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 dây chuyền sản xuất HRC.  

Chúng tôi tăng mức định giá P/E của HPG lên 9,0x từ mức 8,0x của báo cáo 

trước đó nhằm phản ảnh mức tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ của HPG trong 

năm 2020-2022 và hiệu suất vận hành tại KLHDQ cao hơn dự kiến. 
 

Hình 17: Các giả định chính của mô hình DCF  

 
   NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH 

 

 

 2019E  2020F  2021F  2022F 

Doanh thu thuần 63.658            88.801            108.502          114.427          

Thép 50.179            74.715            92.607            96.346            

LN gộp 11.185            18.049            21.097            22.927            

 Biên LNG 17,6% 20,3% 19,4% 20,0%

CPBH&QLDN 1.442             1.776             2.170             2.289             

EBITDA 11.914            21.493            25.361            27.066            

Chi phí lãi vay 937                1.955             1.710             1.089             

LN trước thuế 9.097             14.133            16.928            19.212            

LN sau thuế 7.578             12.376            14.881            16.905            

LN ròng 7.508             12.306            14.811            16.834            

Biên LN ròng 11,8% 13,9% 13,7% 14,7%

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

Tăng trưởng DTT 2,3% 139,5% 122,2% 105,5%

Tăng trưởng LN ròng 14,0% 39,5% 22,2% 5,5%

EPS (đồng) -12,4% 63,9% 20,4% 13,7%

Sản lượng (tấn) 3.840             6.357             7.460             7.481             

Thép xây dựng 2.775             3.341             4.048             4.223             

Phôi thép 220                1.730             1.045             566                

Ống thép 753                790                869                913                

Tôn mạ 92                  150                158                165                

HRC -                 345                1.341             1.614             

Giả định chung

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

Phần bù rủi ro 11,0%

Beta 1,1                       

Chi phí vốn 16,2%

Tăng trưởng dài hạn 1,0%

Chi phí vay 5,0%

WACC 12,9%

(tỷ đồng)

Giá trị hiện tại của dòng tiền 10 năm 89.209                  

Giá trị hiện tại của giá trị doanh nghiệp năm cuối chu kỳ 60.152                  

Giá trị doanh nghiệp 149.361                

Trừ: tổng nợ 27.276                  

Cộng: tiền và tương đương tiền 16.606                  

Trừ: lợi ích cổ đông thiểu số 324                       

Giá trị cổ phần 138.367                

SLCP đang lưu hành 3.313                    

Giá trị mỗi cổ phiếu 41.761                  
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Hình 18: Phương pháp định giá so sánh P/E Hình 19: Giá mục tiêu 

  
   NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH    NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH 

  

 
 

Hình 20: 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 16/11/2020 

 

 

EPS 2021 4.358                      

P/E bình quân ngành 9,3                          

Premium -3,2%

P/E mục tiêu 9,0                          

Giá trị mỗi cổ phiếu (đồng) 39.220                    

Phương pháp Giá trị mỗi cp 

(đồng)

Tỷ trọng Giá trị tỷ trọng 

(đồng)

DCF 41.761                    50% 20.881                 

P/E 39.220                    50% 19.610                 

Giá mục tiêu (làm tròn, đồng) 40.500                 

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 n/a 7,07 8,0 2.637     6,8      6,2      78,9             0,8      0,8      5,3      5,1      12,2    12,3    

Xinxing Ductile Iron Pipes-A 000778 CH n/a 3,88 4,5 2.356     9,2      8,7      68,9             0,7      0,7      6,2      5,9      7,6      7,6      

Xinyu Iron & Steel Co Ltd-A 600782 CH n/a 4,62 4,8 2.241     5,8      5,7      179,9           0,6      0,5      6,9      6,3      10,1    9,2      

Nanjing Iron & Steel Co-A 600282 CH n/a 3,29 3,7 3.076     8,4      7,7      322,5           1,0      0,9      5,6      5,2      12,1    11,9    

Liuzhou Iron & Steel Co-A 601003 CH n/a 5,07 5,5 1.977     7,3      6,9      327,1           1,1      1,0      8,4      7,9      13,8    13,3    

Angang Steel Co Ltd-A 000898 CH n/a 2,98 3,0 4.132     16,4    12,8    87,1             0,5      0,5      6,0      5,5      3,2      3,7      

Xinyu Iron & Steel Co Ltd-A 600782 CH n/a 4,62 4,8 2.241     5,8      5,7      179,9           0,6      0,5      6,9      6,3      10,1    9,2      

Hyundai Steel 004020 KS n/a 33.100  33.263     3.994     na 20,2    (48,7)            0,3      0,3      9,2      7,5      (0,8)     1,3      

JFE Holidng Inc 5411 JP n/a 901 1087,1 5.301     na 10,8    na 0,3      0,3      17,8    8,2      (7,1)     2,8      

Tata Steel TATA IN Khả quan 492,2 503,1 7.556     217,0  9,5      50,0             0,8      0,7      9,1      6,2      0,5      8,2      

Jindal Steel & Power Ltd JSP IN Khả quan 216,4 277,5 2.964     10,5    10,0    58,5             0,7      0,6      4,6      4,7      6,5      6,4      

NMDC Ltd NMDC IN Khả quan 94 112,2 3.865     7,3      7,1      14,4             1,0      0,9      5,2      4,9      13,5    13,0    

Trung bình 3.492    29,6   9,3     176,6          0,7     0,7     7,4     6,0     7,5     8,8     

Trung vị 3.020    7,9     8,2     78,9            0,7     0,7     6,1     5,7     8,8     8,7     

Tập đoàn Hòa Phát HPG VN Khả quan 32.250  40.500     4.610     11,2    9,3      4,5              1,6      1,3      5,6      4,4      21,3    20,0    

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 88.801 108.502 114.427

Lợi nhuận gộp 11.671 11.185 18.049 21.097 22.927

LN hoạt động thuần 12.524 11.914 21.493 25.361 27.066

Chi phí khấu hao (2.206) (2.417) (5.507) (6.840) (6.840)

LN hoạt động trước thuế & lãi vay 10.318 9.498 15.987 18.521 20.226

TN từ hoạt động tài chính (245) (465) (1.824) (1.579) (958)

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

Chi phí/lãi ngoài HĐKD (1) 66 (28) (12) (54)

Lợi nhuân trước thuế 10.071 9.097 14.133 16.928 19.212

Các khoản đặc biệt

LNTT sau các khoản đặc biệt 10.071 9.097 14.133 16.928 19.212

Thuế (1.471) (1.518) (1.757) (2.047) (2.308)

Lợi nhuận sau thuế 8.601 7.578 12.376 14.881 16.905

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

Cổ tức ưu đãi

Trao đổi ngoại tệ và điều chỉnh khác (181) (189) (309) (372) (423)

Lợi nhuận ròng 8.392 7.318 11.996 14.439 16.412

Lợi nhuận thường xuyên 8.392 7.318 11.996 14.439 16.412

Dòng tiền

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

EBITDA 12.524 11.914 21.493 25.361 27.066

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

Tăng/(Giảm) vốn lưu động (2.766) (8.494) (5.432) (7.499) 433

(Tăng)/Giảm các khoản dự phòng (73) (6) 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) (1.955) (1.710) (1.089)

Thuế đã trả (1.416) (1.518) (1.757) (2.047) (2.308)

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 7.642 949 12.213 13.976 23.718

Tiền chi mua sắm tài sản cổ định (27.594) (21.622) (7.000) (6.000) (5.000)

Tiền thu do thanh lý TSCĐ 65 22 0 0 0

Tiền chi đầu tư góp vốn 6.148 2.350 (7.559) 0 0

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

Dòng tiền từ hoạt động đầu tư (20.533) (19.209) (14.559) (6.000) (5.000)

Tiền vay nhận được/(đã trả) 11.137 20.082 5.722 (4.736) (7.317)

Tiền thu từ phát hành, nhận góp vốn 11 0 5.522 0 0

Tiền mua lại CP đã phát hành

Cổ tức LN đã trả cho chủ sở hữu (6) (13) (1.657) (1.657) (3.313)

Cổ tức ưu đãi đã trả

Tiền khác từ hoạt động tài chính

Dòng tiền từ hoạt động tài chính 11.143 20.069 9.587 (6.393) (10.630)

Tổng tiền trong năm (1.748) 1.810 7.241 1.583 8.088

Dòng tiền tự do cho cổ đông (1.754) 1.822 3.376 3.240 11.401

Dòng tiền tự do cho doanh nghiệp (12.351) (17.323) (390) 9.686 19.807
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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 15.124 16.606 24.788

Các khoản phải thu ngắn hạn 3.210 3.575 6.812 8.918 8.203

Hàng tồn kho 14.115 19.412 23.261 29.668 31.664

Tài sản ngắn hạn khác 1.743 1.546 2.156 2.634 2.778

Tổng tài sản ngắn hạn 25.309 30.472 47.353 57.826 67.432

Tài sản cố định 50.852 68.992 70.485 69.644 67.803

Tổng đầu tư 67 26 26 26 26

Tài sản vô hình 217 269 250 231 212

Tài sản dài hạn khác 1.778 2.032 4.440 5.425 5.721

Tổng tài sản dài hạn 52.914 71.319 75.201 75.326 73.762

Vay & nợ ngắn hạn 11.495 16.838 14.146 8.918 3.503

Phải trả người bán 8.707 6.178 8.723 10.776 12.843

Nợ ngắn hạn khác 2.435 3.982 5.328 6.249 6.401

Tổng nợ ngắn hạn 22.636 26.998 28.197 25.944 22.747

Vay & nợ dài hạn 12.811 19.842 21.587 18.358 15.146

Nợ dài hạn khác 2.153 7.163 7.548 9.223 9.726

Tổng nợ dài hạn 14.964 27.005 29.135 27.580 24.872

Dự phòng 0 0 0 0 0

Tổng nợ 37.600 54.003 57.332 53.524 47.619

Vốn chủ sở hữu 40.496 47.605 64.968 79.304 93.181

Lợi ích cổ đông thiểu số 127 183 253 324 394

Tổng nợ và vốn chủ sở hữu 40.623 47.788 65.222 79.628 93.575

Các chỉ tiêu chính

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

Tăng trưởng doanh thu 21,0% 14,0% 39,5% 22,2% 5,5%

Tăng trưởng LNHĐKD 9,7% (4,9%) 80,4% 18,0% 6,7%

Biên LNHĐKD 22,4% 18,7% 24,2% 23,4% 23,7%

Tiền ròng/cp (5.452) (9.278) (6.220) (3.220) 1.853

Giá trị sổ sách/cp 12.222 14.368 19.608 23.935 28.123

Khả năng thanh toán lãi vay 19,11 10,14 8,18 10,83 18,57

Thuế suất hiệu dụng 14,6% 16,7% 12,4% 12,1% 12,0%

Tỷ lệ chia cổ tức 0,1% NA 12,0% 10,0% 17,7%

Số ngày phải thu 31,92 19,45 21,41 26,46 27,31

Số ngày tồn kho 106,9 116,6 110,4 110,5 122,3

Số ngày phải trả 53,44 51,77 38,54 40,71 47,11

ROIC 27,9% 13,0% 16,3% 17,4% 17,9%

ROCE 19,2% 13,3% 17,4% 17,9% 18,6%

Chỉ tiêu hoàn vốn tổng tài sản 15,4% 10,3% 13,7% 14,0% 14,3%

Giả định chính

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

Tăng giá bán (%) 14,6% -8,8% -7,1% 1,0% 1,0%

Tăng trưởng sản lượng (%) 6,4% 21,1% 65,5% 17,4% 0,3%

Hiệu suất hoạt động (%) 84,7% 71,1% 107,7% 108,1% 101,7%
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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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