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Diễn biến giá 

 

Nguồn: VNDIRECT 

 

Thông tin cổ phiếu 

Cao nhất 52 tuần (VND) 66.700 

Thấp nhất 52 tuần (VND) 26.682 

KLGDBQ 3 tháng (tr cp) 6,10 

GTGDBQ 3 tháng (tr VND) 333.597 

Thị giá vốn (tỷ VND) 84.945 

SL CP đang lưu hành (tr) 1.517 

Free float (%) 67,6 

TTM P/E 10,5 

P/B 2,6 

 

Cơ cấu sở hữu 

Trần Đình Long 25,2% 

Vũ Thị Hiền 7,3% 

VOF Investment Limited 4,7% 

Khác 62,8% 

Tăng trưởng bền vững trong chu kỳ đi lên của ngành xây dựng 
Việt Nam. 

Khuyến nghị MUA với tỷ suất sinh lời kỳ vọng 49,5%. Chúng tôi đưa ra báo 
cáo lần đầu đối với cổ phiếu HPG với khuyến nghị Mua, giá mục tiêu là 80.000 
đồng/cp, dựa trên mức P/E dự phóng là 10,2x (bình quân giai đoạn 2018-19F) và 
phương pháp định giá chiết khấu dòng tiền giai đoạn 5 năm 2018-22F. Khuyến 
nghị của chúng tôi dựa trên các cơ sở: 1) HPG là công ty sản xuất thép có tỷ suất 
lợi nhuận cao nhất trong ngành tại Việt Nam; 2) công ty có năng lực tận dụng chu 
kỳ đi lên của ngành bất động sản và sự phục hồi của đầu tư cơ sở hạ tầng trong 
nước; 3) kỳ vọng vào khả năng cải thiện biên lợi nhuận nhờ diễn biến của giá 
nguyên liệu và giá đầu ra; 4) triển vọng tích cực từ việc mở rộng công suất, gấp 
đôi năng lực sản xuất thép xây dựng trong vòng 12 tháng tới.  

Nhu cầu thép xây dựng kỳ vọng tăng trưởng tốt trong năm 2018. Chúng tôi 
dự báo nhu cầu tiêu thụ thép xây dựng tiếp tục mở rộng trong năm nay đạt mức 
tăng trưởng 15% so với mức tăng trưởng 12% của năm trước nhờ hoạt động xây 
dựng tiếp tục khởi sắc. Thị trường bất động sản tiếp tục sôi động trong năm nay 
cùng với sự hồi phục của đầu tư cơ sở hạ tầng sẽ là hai nhân tố hỗ trợ cho tăng 
trưởng lĩnh vực xây dựng. Ngoài ra, dòng vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục chảy 
vào lĩnh vực sản xuất công nghiệp sẽ thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ nhiều mặt hàng 
thép khác bên cạnh thép xây dựng.  

Năng lực duy trì và nâng cao vị thế đầu ngành thép. Chúng tôi tin rằng HPG 
sẽ tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu trong ngành thép và giành được thị phần cao hơn 
trong tương lai nhờ các yếu tố: 1) Công ty sở hữu khu liên hợp sản xuất thép hoàn 
thiện giúp kiểm soát được chi phí sản xuất; 2) khả năng quản trị vốn lưu động và 
hoạt động kinh doanh hiệu quả tạo nền tảng tài chính vững vàng cho kế hoạch 
đầu tư mở rộng khi thị trường thuận lợi; 3) ban điều hành có kinh nghiệm và tầm 
nhìn giúp công ty củng cố và nâng cao vị thế trong ngành.  

Biên lợi nhuận gia tăng nhờ diễn biến thuận lợi của giá thép và nguyên liệu. 
Chúng tôi kỳ vọng giá thép duy trì đà tăng trong hai năm tới do chính sách cắt 
giảm công suất của Trung Quốc và nhu cầu tiêu thụ thép tích cực trong nước. 
Trong khi đó, nguồn cung quặng sắt gia tăng và vấn đề hạn chế nguồn cung than 
cốc được khắc phục sẽ khiến giá nguyên liệu đầu vào giảm trở lại trong năm nay. 
Việc áp đặt các biện pháp bảo vệ môi trường chặt chẽ hơn tại Trung Quốc sẽ 
mang đến thuận lợi cho các doanh nghiệp thép Việt Nam, trong đó có HPG khi sử 
dụng tỷ lệ trộn phù hợp giữa quặng chất lượng cao và chất lượng thấp và kiểm 
soát được chi phí sản xuất.  

Năng lực sản xuất thép xây dựng sẽ gấp đôi trong vòng 12 tháng tới. Khu 
liên hợp thép Dung Quất sẽ giúp HPG củng cố vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực sản 
xuất thép xây dựng (thêm 2 triệu tấn thép xây dựng trong vòng 12 tháng tới), đồng 
thời sẽ là bước chuyển nổi bật của công ty khi thâm nhập vào lĩnh vực sản xuất 
thép dài (vốn đang là một mảnh ghép còn thiếu của ngành với 2 triệu tấn HRC). 
Chúng tôi kỳ vọng mức tăng trưởng hàng năm về doanh thu và lợi nhuận lần lượt 
là 24,4% và 32,9% trong giai đoạn 2017-2020F, giả định khu liên hợp thép Dung 
Quất vận hành được 85% công suất.  
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Nguồn: VNDIRECT, EPS điều chỉnh: sau khi trừ đi quỹ khen thưởng phúc lợi 

Tổng quan tài chính (VND) 12-15A 12-16A 12-17A 12-18E

Doanh thu thuần (tỷ) 27.453 33.283 46.162 60.064

Tăng trưởng DT thuần 21,2% 38,7% 30,1%

Biên lợi nhuận gộp 20,4% 26,3% 23,1% 22,0%

Biên EBITDA 20,3% 28,2% 24,5% 26,1%

LN ròng (tỷ) 3.485 6.602 8.007 9.416

Tăng trưởng LN ròng 89,4% 21,3% 17,6%

Tăng trưởng LN cốt lõi

EPS cơ bản 2.297 4.352 5.278 6.207

EPS điều chỉnh 2.008 3.804 4.895 5.896

BVPS 19.706 23.425 21.282 27.180

ROAE 38,6% 30,8% 25,6%
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Hình 1: Thị phần thép xây dựng của HPG liên tục tăng trong 
giai đoạn 2013-2017 

 Hình 2: HPG cũng đang là doanh nghiệp có thị phần ống thép 
lớn nhất tại Việt Nam  

 

 

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

Hình 3: Tăng trưởng sản lượng bình quân hàng năm giai đoạn 
2013-2017 đạt 33,8% (đv: tấn) 

 Hình 4: Giá thép chỉ mới bắt đầu phục hồi từ năm 2017 (giá 
thép xây dựng, đồng/kg, 2012-2017) 

 

 

 

   NGUỒN: VNDIRECT, HPG     NGUỒN: VNDIRECT, VSA 

Hình 5: Giá quặng điều chỉnh giảm từ đầu tháng 3/2018 (đv: 
$/tấn) 

 Hình 6: Giá than cốc duy trì ổn định (đv: $/tấn) 

 

 

 

   NGUỒN: VNDIRECT, BLOOMBERG     NGUỒN: VNDIRECT, BLOOMBERG 
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LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ 

Nhu cầu thép xây dựng Việt Nam kỳ vọng tăng trưởng 15% trong 

năm 2018 

Trong năm 2017, tăng trưởng GDP đạt mức tăng ấn tượng 6,8%, vượt 
xa mục tiêu 6,7% của Chính phủ. Trong đó, lĩnh vực xây dựng và bất 
động sản tăng trưởng lần lượt 8,7% và 4,1%. Với mục tiêu tăng trưởng 
kinh tế duy trì ở mức cao 6,7% trong năm nay, Chính phủ đưa ra kỳ 
vọng tăng trưởng cao hơn đối với lĩnh vực xây dựng ở mức 9,2%. 
Trong đó, đáng chú ý là kỳ vọng chi đầu tư cơ sở hạ tầng hồi phục với 
vốn giải ngân cho đầu tư cơ sở hạ tầng dự kiến tăng trưởng 28,3% 
trong năm nay. Nhờ nguồn thu lớn từ thương vụ thoái vốn nhà nước 
gần đây, tỷ lệ nợ công/GDP đã giảm đáng kể từ mức 63,6% trong năm 
2016 còn 61,3% tại thời điểm cuối năm 2017, do đó, chúng tôi kỳ vọng 
sẽ có dư địa cho nới lỏng chính sách tài khóa khi nút thắt về thủ tục 
pháp lý đối với giải ngân vốn đầu tư công được tháo gỡ. Đối với thị 
trường bất động sản, Hiệp hội bất động sản Tp.HCM dự báo thị trường 
sẽ tiếp tục mở rộng nhờ sức cầu nội địa tốt và ngân hàng Nhà nước 
duy trì chính sách nới lỏng tiền tệ.  

Chúng tôi dự báo mức tăng trưởng tiêu thụ đối với thép xây dựng đạt 
mức 15% trong năm 2018, cao hơn mức tăng 12% trong năm 2017. 
Đồng thời, dòng vốn FDI tiếp tục chảy vào lĩnh vực sản xuất sẽ thúc 
đẩy tăng trưởng sản xuất công nghiệp, từ đó, gia tăng nhu cầu sử 
dụng các mặt hàng thép khác bên cạnh thép xây dựng.  

Hình 7: Tương quan giữa tăng trưởng tiêu thụ thép và ngành xây dựng (2007-17) 

 
   Nguồn: VNDIRECT, Tổng cục thống kê (GSO), Hiệp hội thép thế giới 

Năng lực củng cố vị thế đầu ngành thép trong chu kỳ đi lên của 

nền kinh tế 

Theo quan sát của chúng tôi, HPG đã rất thành công mở rộng thị phần 
thép xây dựng từ mức 14,1% trong năm 2013 lên 23,8% vào năm 
2017 trong khi các đối thủ khác không vượt qua được khó khăn về tài 
chính và sản xuất sau sự sụp đổ của bong bóng nhà đất vào năm 
2011. Nhờ đầu tư vào khu liên hợp sản xuất thép giai đoạn 2 và 3 lần 
lượt vào năm 2013 và 2016, HPG đã đạt được mức tăng trưởng sản 
lượng bình quân là 35,5% trong giai đoạn 2015-17 và mức tăng trưởng 
doanh thu vượt trội so với các đối thủ cùng ngành. Cụ thể, tăng trưởng 
doanh thu bình quân hàng năm giai đoạn 2015-17 của HPG là 29,7% 
so với mức tăng trung bình chỉ 9,7% của các doanh nghiệp sản xuất 
thép trong nước và 10,8% của các doanh nghiệp thép trong khu vực.   

Sau khi Chính phủ Việt Nam áp thuế chống bán phá giá lên thép nhập 
khẩu vào tháng 3/2016, HPG ghi nhận sự cải thiện đáng kể về lợi 
nhuận với mức lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 89,4% so với cùng kỳ 
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trong năm 2016. Trong năm 2017, lợi nhuận sau thuế tiếp tục tăng 
trưởng 21,3% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp của công ty cải thiện 
từ mức 20,4% trong năm 2015 lên 26,3% trong năm 2016 trước khi 
giảm trở lại về mức 23,1% trong năm 2017. Biên lợi nhuận ròng ghi 
nhận mức cao kỷ lục lần lượt là 19,8% và 17,3% trong năm 2016 và 
2017.  

Chúng tôi tin rằng HPG có vị thế vượt trội so với các doanh nghiệp 
cùng ngành và có năng lực tận dụng được cơ hội tăng trưởng trong 
chu kỳ đi lên của ngành xây dựng nhờ vào các yếu tố sau: 1) theo ước 
tính của chúng tôi, chi phí sản xuất một đơn vị phôi thép của HPG thấp 
hơn khoảng 20% so với các doanh nghiệp cùng ngành trong nước sử 
dụng công nghệ lò hồ quang (EAF), và thấp hơn 10% so với chi phí 
sản xuất của phôi thép nhập khẩu (giả định thuế chống bán phá giá ở 
mức 19,3%); 2) công ty có nền tảng tài chính vững vàng để sẵn sàng 
cho việc mở rộng sản xuất mà không phải chịu áp lực cao về lãi vay; 
3) ban điều hành của HPG có năng lực và tầm nhìn dẫn dắt công ty 
trở thành công ty đầu ngành thép về quy mô và hiệu quả trong suốt 
gần 26 năm hoạt động. 

Kỳ vọng giá thép duy trì đà tăng trong khi giá nguyên liệu giảm 

trở lại 

Mặc dù nhu cầu tiêu thụ thép tăng trưởng nhưng giá thép liên tục đi 
xuống cho đến năm 2017 khi thị trường chứng kiến sự hồi phục mạnh 
mẽ của giá thép thế giới do tác động của việc tái cấu trúc ngành thép 
tại Trung Quốc, giá thép nội địa theo đó cũng tăng trở lại. Trong năm 
2017, giá thép thanh tăng 17,4% so với cùng kỳ, trong khi thép cuộn 
tăng 20,1%. Diễn biến trên cũng song hành với sự hồi phục của giá 
nguyên liệu. Tuy nhiên, nhờ phòng ngừa tốt rủi ro tăng giá quặng trong 
năm 2017, HPG đã ghi nhận mức biên gộp khá cao khoảng 23,1%. 
Chúng tôi kỳ vọng biến động của giá quặng sẽ thấp hơn trong năm 
nay và công ty có thể duy trì biên lợi nhuận gộp ở mức 22,0%, giảm 
nhẹ so với năm trước.  

Chúng tôi kỳ vọng đà tăng của giá thép duy trì trong năm 2018 do 
Trung Quốc tiếp tục chính sách cắt giảm thêm 30 triệu tấn thép 
(khoảng 9,4% tổng lượng thép dư thừa) trong bối cảnh nhu cầu tiêu 
thụ thép thế giới tiếp tục khả quan. Deutsche Bank dự báo giá quặng 
sẽ giảm về mức 58-60$/tấn trong giai đoạn 2019-20F do áp lực dư 
cung trong dài hạn. Tổ chức này cũng kỳ vọng giá than cốc sẽ ổn định 
trong năm 2018 và giảm dần trong 2 năm tới khi sự gián đoạn về 
nguồn cung tại cảng xuất khẩu than của Úc do ảnh hưởng của bão 
Debbie được khắc phục. Dựa trên cơ sở đà tăng của giá thép trong 
điều kiện giá nguyên liệu đang có chiều hướng giảm, chúng tôi kỳ vọng 
biên lợi nhuận gộp của HPG sẽ cải thiện trong dài hạn.  

Bên cạnh đó, chúng tôi cho rằng áp lực về vấn đề ô nhiễm môi trường 
tại Trung Quốc sẽ khiến các nhà sản xuất thép tại nước này chịu quy 
định chặt chẽ hơn trong việc sử dụng quặng chất lượng cao và chuyển 
dịch sang sử dụng lò hồ quang điện và thép phế trong tương lai. Điều 
này sẽ khiến giá quặng chất lượng thấp sẽ duy trì ở vùng giá thấp. 
Trong điều kiện ngành thép Việt Nam không chịu áp lực giải quyết vấn 
đề ô nhiễm môi trường tương tự như Trung Quốc, HPG có thể tận 
dụng xu hướng trên để kiểm soát chi phí sản xuất các sản phẩm thép 
từ quặng, từ đó gia tăng lợi thế so với thép nhập khẩu.  

Năng lực sản xuất thép dài sẽ tăng gấp đôi trong 12 tháng tới 

HPG đã thành công trong việc tận dụng lợi thế kinh tế theo quy mô 
nhờ mở rộng quy mô sản xuất liên tục trong giai đoạn vừa qua. Khu 
liên hợp thép Dung Quất sắp tới sẽ đánh dấu bước chuyển không chỉ 
giúp công ty củng cố vị thế đầu ngành trong lĩnh vực sản xuất thép xây 
dựng mà còn đưa HPG thâm nhập vào lĩnh vực mới mẻ của ngành 
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thép Việt Nam (sản xuất ở khâu thượng nguồn của thép dẹt – thép 
cán nóng HRC). Hiện tại, thép dẹt được ứng dụng nhiều trong sản 
xuất công nghiệp và xây dựng như lĩnh vực ô tô, đóng tàu và thiết bị 
gia dụng, đặc biệt khâu thượng nguồn còn nhiều tiềm năng phát triển 
tại Việt Nam.  

Hình 8: Sản xuất thép nội địa theo sản phẩm (triệu tấn, 2017) 

 
   Nguồn: VNDIRECT,  VSA 

Giai đoạn thứ nhất của khu liên hợp thép Dung Quất sẽ giúp HPG tăng 
gấp đôi công suất thép dài lên 4 triệu tấn. Giai đoạn 1 được khởi công 
từ tháng 2/2017 và dự kiến hoàn thành vào tháng 2/2019. Trong giai 
đoạn 2, HPG dự kiến sản xuất thêm 2 triệu tấn thép cán nóng, khởi 
công vào tháng 8/2017 và dự kiến hoàn thành vào cuối năm sau. 
Trong ngành thép Việt Nam, HRC là nguyên liệu đầu vào cho các sản 
phẩm ống thép và tôn mạ với tổng tiêu thụ trong nước là 5,7 triệu tấn 
và tăng trưởng bình quân mỗi năm khoảng 19,9% trong giai đoạn 
2013-17. Sau khi hoàn thành giai đoạn 2, HPG sẽ trở thành doanh 
nghiệp thứ 2 có năng lực sản xuất thép cán nóng sau Formosa (công 
ty có vốn đầu tư nước ngoài). Chúng tôi cho rằng việc đưa ra nhận 
định về áp lực cạnh tranh giữa Formosa và HPG là quá sớm do nếu 
xét về mảng sản xuất thép dài, công suất của Formosa là khá nhỏ so 
với HPG (chỉ khoảng 300.000-500.000 tấn/năm so với công suất 
khoảng 2 triệu tấn/năm hiện tại của HPG và 4 triệu tấn/năm trong năm 
tiếp theo). Về sản xuất thép dẹt, do nguồn cung nội địa đối với sản 
phẩm HRC còn thiếu, kết hợp năng lực sản xuất của HPG và Formosa 
kỳ vọng sẽ đáp ứng được nhu cầu nguyên liệu cho sản xuất ống thép 
và tôn mạ trong nước, chưa kể xuất khẩu. Do đó, áp lực cạnh tranh là 
chưa cao, ngoài ra, hiện tại, chúng tôi chưa thấy Formosa có động 
thái lấn sân sang mảng thép dài trên quy mô lớn hay mở rộng hoạt 
động sản xuất thép dẹt về phía hạ nguồn.  

Hình 9: Năng lực sản xuất thép của HPG (triệu tấn/năm)  Hình 10: Năng lực của HPG sau khi hoàn thành dự án Dung 
Quất so với các công ty cùng ngành* (triệu tấn/năm) 

 

 

 
   Nguồn: VNDIRECT, HPG     Nguồn: VNDIRECT, *số liệu năm tại thời điểm cuối năm 2016 
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Chúng tôi ước tính đóng góp của giai đoạn 1 – dự án thép Dung Quất 
vào doanh thu của HPG ước khoảng 20-25% tổng doanh thu giai đoạn 
2019-20F. Đối với giai đoạn 2, chúng tôi giả định công ty sẽ sử dụng 
nội bộ phần lớn sản phẩm HRC làm nguồn nguyên liệu cho các nhà 
máy sản xuất ống thép và tôn mạ, do đó, biên lợi nhuận dự kiến sẽ cải 
thiện đáng kể sau khi công ty hoàn thành giai đoạn 2. Trong giai đoạn 
2018-20F, chúng tôi dự báo biên gộp của HPG sẽ tăng khoảng 3,4 
điểm phần trăm từ mức bình quân 21,5% trong giai đoạn 2013-17. 
Nhờ đó, tăng trưởng lợi nhuận ròng bình quân ước đạt 32,9% trong 
giai đoạn 2017-20F.  

ĐỊNH GIÁ  

Chúng tôi phát hành báo cáo lần đầu với khuyến nghị Mua cổ phiếu 
HPG với giá mục tiêu là 80.000 đồng/cp (tỷ suất sinh lời kỳ vọng là 
49,5% so với mức giá đóng cửa ngày 26/04/2018) dựa trên giá mục 
tiêu bình quân của hai phương pháp: 1) định giá so sánh với mức P/E 
dự phóng là 10,2x trên cơ sở EPS bình quân giai đoạn 2018-19 và 2) 
định giá theo phương pháp chiết khẩu dòng tiền cho giai đoạn 5 năm. 
Giá mục tiêu theo phương pháp chiết khẩu dòng tiền là 84.300 
đồng/cp, sử dụng chi phí sử dụng vốn bình quân (WACC) là 11,3% và 
tăng trưởng đều vĩnh viễn là 2,1% dựa trên mức tăng trưởng tiêu thụ 
thép bình quân của các nước đang phát triển. Giá mục tiêu theo 
phương pháp so sánh là 75.800 đồng/cp dựa trên mức P/E là 10,2x, 
cao hơn mức P/E trung vị của các công ty cùng ngành trong khu vực 
(7,9x). Cơ sở cho mức chênh lệch trên là do HPG có mức tỷ suất ROE 
cao hơn nhiều so với các công ty cùng ngành, lần lượt là 24,3% và 
28,6% so với mức 18,0% và 20,1% trong hai năm 2018-19F.  

Hình 11: Mô hình DCF 

 
   Nguồn: VNDIRECT 

 

Hình 12: Phương pháp so sánh  Hình 13: Giá mục tiêu theo 2 phương pháp 

 

 

 
   Nguồn: VNDIRECT     Nguồn: VNDIRECT 

 

 

Giả định chính 2016A 2017A 2018F 2019F 2020F 2021F 2022F Sau năm 2022

Tỷ suất sinh lợi phi rủi ro (TPCP 10 năm) 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1%

Phần bù rủi ro vốn cổ phần 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%

Beta (nguồn: Bloomberg, 1 năm) 1,04          1,04          1,04          1,04          1,04          1,04          1,04          1,19                

Chi phí sử dụng vốn 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 16,0%

Tăng trưởng dài hạn 2,1%

ROE (%) 23,0%

(tỷ đồng)

Giá trị doanh nghiệp 136.641     

Trừ: Tổng nợ 12.980      

Cộng: Tiền và tương đương tiền 4.265        

Giá trị cổ phần 127.926     

SLCPĐLH 1.517        

Giá trị mỗi cổ phiếu (đồng) 84.314      

FY18F FY19F Bq. CY18-19F

EPS 5.896          8.890       7.393               

P/E trung vị của ngành 8,6             7,2           7,9                   

Phần bù 30,0%

P/E mục tiêu 10,2                 

Giá trị mỗi cổ phiếu (đồng) 75.765              

Phương pháp Giá trị mỗi cổ 

phiếu (đồng)

Tỷ trọng (%) Giá theo tỷ 

trọng (đồng)

DCF 84.314                 50% 42.157          

P/E 75.765                 50% 37.883          

Giá mục tiêu (đồng) 80.040          
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Hình 14: So sánh với các công ty cùng ngành trong khu vực 

 
   Nguồn: VNDIRECT 

  

Tên công ty Mã 

Bloomberg

Khuyến 

nghị

Giá đóng 

cửa

Giá mục 

tiêu

Vốn hóa

(đồng nội tệ) (đồng nội tệ) (tr. $) CY18F CY19F CY18F CY19F CY18F CY19F

JSW Steel JSTL IN Bán 324,3 222,0          11.813   14,0    14,3    2,8      2,4      16,6    13,2    

Tata Steel TATA IN Bán 596,3 460,0          10.307   14,0    10,8    1,4      1,3      9,6      8,3      

NMDC NMDC IN Mua 124,1 162,0          5.918     16,0    16,0    1,6      1,5      9,8      9,4      

Shanxi Taigang Stainless-A 000825 CH na 6 na 5.420     14,7    15,7    1,1      1,0      7,6      6,4      

Maanshan Iron & Steel-A 600808 CH Mua 3,74 4,7             4.412     15,2    16,8    1,1      1,0      6,8      6,6      

Hunan Valin Steel Co Ltd -A 000932 CH Mua 8,67 13,7           4.147     26,4    31,8    1,8      1,4      5,7      5,3      

Sansteel Minguang Co Ltd -A 002110 CH na 18,25 na 3.976     26,3    30,1    1,8      1,4      5,9      5,4      

Shandong Iron And Steel Co-A 600022 CH na 2,02 na 3.507     12,9    13,0    1,1      0,9      9,4      7,2      

Nanjing Iron & Steel Co-A 600282 CH na 4,8 na 3.356     20,0    23,7    1,4      1,2      6,0      5,7      

Xinyu Iron & Steel Co Ltd-A 600782 CH na 6,17 na 3.120     18,2    20,5    1,3      1,1      6,1      5,8      

Xinxing Ductile Iron Pipes-A 000778 CH na 4,67 na 2.956     6,8      6,4      0,9      0,8      13,7    12,2    

Sgis Songshan Co Ltd-A 000717 CH na 7,05 na 2.705     38,5    53,7    2,8      1,8      5,9      5,6      

Gansu Jiu Steel Group Hong-A 600307 CH na 2,34 na 2.324     10,3    8,5      1,5      1,3      15,6    11,7    

Trung bình 18,0    20,1    1,6      1,3      9,1      7,9      

Trung vị 15,2    16,0    1,4      1,3      7,6      6,6      

CTCP Tập đoàn Hòa Phát HPG VN Mua 56.000         80.000        3.731     24,3    28,6    2,3      1,7      9,5      6,3      

ROE (%) P/BV (x) P/E (x)
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RỦI RO ĐẦU TƯ 

Rủi ro về chính sách 

Chúng tôi nhận thấy tỷ suất lợi nhuận của HPG tăng mạnh trong giai 
đoạn 2016-17 nhờ sự hỗ trợ từ chính sách áp thuế chống bán phá giá 
lên mặt hàng thép nhập khẩu từ Trung Quốc. Chính sách bảo hộ đối 
với ngành thép nội địa sẽ giảm dần từ nay đến năm 2020, do đó sẽ 
khiến áp lực cạnh tranh gia tăng đối với HPG.  

Cho đến thời điểm hiện tại, công cuộc tái cấu trúc ngành thép Trung 
Quốc vẫn chưa có lời giải rõ ràng, do đó, những thay đổi bất lợi nếu 
diễn ra sẽ ảnh hưởng đến nền tảng cung-cầu và diễn biến thị trường 
thép toàn cầu, bao gồm Việt Nam. Kịch bản cơ sở trong dự phóng của 
chúng tôi không tính đến khả năng sụt giảm mạnh của giá thép trong 
tương lai gần. Do đó, trong trường hợp giá bán thép của HPG sụt giảm 
sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến biên lợi nhuận và dự phóng về tăng trưởng 
lợi nhuận của chúng tôi.  

Các quy định về vấn đề môi trường đang ngày càng nghiêm ngặt hơn 
ở Trung Quốc, trong khi đó Việt Nam chưa có dấu hiệu sẽ đưa ra kiểm 
soát tương tự. Theo kế hoạch, HPG sẽ chi ra khoảng 20-30% tổng 
vốn đầu tư cho khu liên hợp thép Dung Quất với mục đích giải quyết 
các vấn đề về môi trường. Chúng tôi không cho rằng quá trình đầu tư 
nhà máy thép Hòa Phát – Dung Quất gặp phải vấn đề môi trường 
nghiêm trọng như Formosa, tuy nhiên, nếu kịch bản này diễn ra sẽ tác 
động vô cùng tiêu cực đến danh tiếng của công ty cũng như kỳ vọng 
về giá cổ phiếu.  

Rủi ro về giá nguyên liệu và giá thép 

Một trong những rủi ro trọng yếu nhất đối với hoạt động kinh doanh 
của HPG chính là diễn biến giá nguyên liệu và giá thép. Theo đánh 
giá của nhiều nhà phân tích, nền kinh tế Trung Quốc dự kiến sẽ tăng 
trưởng chậm lại trong năm 2018 và nhu cầu tiêu thụ thép của quốc gia 
này sẽ suy giảm từ đó tạo nên áp lực đối với giá thép toàn cầu trong 
tương lai. Phân tích độ nhạy của chúng tôi chỉ ra thu nhập trên mỗi cổ 
phần của HPG sẽ biến động mạnh trong kịch bản giá thép giảm. Cứ 
mỗi mức sụt giảm 2% đối với giá bán thép bình quân (so với kịch bản 
cơ sở) sẽ khiến cho EPS năm 2018 của HPG giảm từ 4-5%.  

Nhờ sở hữu chu trình sản xuất khép kín, HPG có khả năng kiểm soát 
chi phí sản xuất nhưng mặt khác, công ty cũng đối diện với biến động 
của giá nguyên liệu đầu vào. Bất kỳ sự thay đổi tăng giá nguyên liệu 
(quặng sắt, than cốc) nào cũng sẽ tác động tiêu cực đến biên lợi nhuận 
của công ty. Phân tích độ nhạy của chúng tôi cho thấy mỗi mức tăng 
5% đối với giá quặng và than cốc sẽ khiến cho EPS năm 2018 của 
HPG giảm 2-3%. 

Hình 15: Độ nhạy của EPS đối với giá thép 

 
   Nguồn: VNDIRECT 

 

 

 

 

 

 

10.214     10.424   10.635   10.845   11.056   11.267   11.477   11.688   

2018F 4.682       4.925     5.167     5.410     5.653     5.896     6.138     6.381     

2019F 7.447       7.735     8.024     8.312     8.601     8.890     9.178     9.466     

Giá bán thép bình quân (đồng/kg)
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Hình 16: Độ nhạy của EPS đối với diễn biến giá nguyên liệu  

 
   Nguồn: VNDIRECT 

Hình 17: Tác động gộp của rủi ro biến động giá nguyên liệu và giá thép lên EPS 
năm 2018 

 
   Nguồn: VNDIRECT 

Rủi ro về sự suy giảm của tăng trưởng ngành bất động sản 

Mặc dù chu kỳ phục hồi hiện tại của ngành bất động sản chưa có dấu 
hiệu bong bóng như giai đoạn trước, chúng tôi nhận thấy tín dụng cho 
lĩnh vực bất động sản đang tăng khá nóng thông qua tăng trưởng cho 
vay đối với người mua cuối cùng. Trong năm 2017, tăng trưởng tín 
dụng tiêu dùng đạt 59,0% so với cùng kỳ và chiếm khoảng 13,0% tổng 
tín dụng trong khi tăng trưởng tín dụng cho lĩnh vực xây dựng và bất 
động sản chỉ tăng khoảng 13,0% và chiếm khoảng 15,5% tổng dư nợ, 
giảm so với mức 17,1% vào cuối năm 2016. Tín dụng cho lĩnh vực bất 
động sản, đặc biệt là cho người mua đang hỗ trợ tích cực cho tăng 
trưởng của ngành này, do đó, bất cứ dấu hiệu suy giảm hoặc thắt chặt 
cho vay đối với lĩnh vực này cũng sẽ gây ra sự suy yếu về nhu cầu 
xây dựng nói chung và nhu cầu tiêu thụ thép của HPG nói riêng.  

Rủi ro về lãi suất  

Áp lực tăng lãi suất sẽ tạo ra gánh nặng về chi phí lãi vay và trả nợ đối 
với HPG, đặc biệt là sau khi hoàn thành giai đoạn 2 của khu liên hợp 
thép Dung Quất. Mặc dù chúng tôi cho rằng HPG hiện nay vẫn có tỷ 
lệ sử dụng đòn bẩy khá an toàn nhưng với tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu là 
63,7% vào cuối năm 2017, biến động tăng lãi suất vẫn có thể tác động 
lên dự phóng về lợi nhuận của HPG.  

 

 

 

58      62      66      69      73      76      80      83      

154   6.451  6.318  6.185  6.052  5.919  5.786  5.653  5.520  

164   6.306  6.173  6.040  5.907  5.774  5.641  5.508  5.375  

173   6.162  6.029  5.896  5.763  5.630  5.497  5.363  5.230  

183   6.017  5.884  5.751  5.618  5.485  5.352  5.219  5.086  

192   5.872  5.739  5.606  5.473  5.340  5.207  5.074  4.941  

202   5.728  5.595  5.462  5.329  5.196  5.063  4.929  4.796  

211   5.583  5.450  5.317  5.184  5.051  4.918  4.785  4.652  

220   5.438  5.305  5.172  5.039  4.906  4.773  4.640  4.507  

Quặng sắt ($/tấn)

Than cốc 

($/tấn)

100 105 110 115 120 125

100        5.896     5.618     5.340     5.063     4.785     4.507     

98          5.653     5.375     5.097     4.820     4.542     4.264     

96          5.410     5.132     4.855     4.577     4.299     4.022     

94          5.167     4.890     4.612     4.334     4.057     3.779     

93          4.925     4.647     4.369     4.091     3.814     3.536     

91          4.682     4.404     4.126     3.849     3.571     3.293     

Chỉ số giá nguyên liệu đầu vào

Chỉ số giá bán 

bình quân
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29,0%

30,333%

31,667%

33,0%

34,333%

35,667%

37,0%

38,333%

39,667%

41,0%

,500

,700

,900

1,100

1,300

1,500

1,700

1,900

2,100

2,300

01-14A 07-14A 01-15A 07-15A 01-16A 07-16A 01-17A 07-17A

Rolling P/B (x) (lhs) ROAE (rhs)

Báo cáo KQ HĐKD

(tỷVND) 12-16A 12-17A 12-18E

Doanh thu thuần 33.283 46.162 60.064

Giá vốn hàng bán (24.533) (35.487) (46.880)

Chi phí quản lý DN (405) (409) (721)

Chi phí bán hàng (490) (643) (901)

LN hoạt động thuần 7.856 9.622 11.563

EBITDA thuần 9.530 11.626 16.228

Chi phí khấu hao (1.674) (2.005) (4.665)

LN HĐ trước thuế & lãi vay 7.856 9.622 11.563

Thu nhập lãi 197 186 181

Chi phí tài chính (368) (556) (795)

Thu nhập ròng khác 17 36 36

TN từ các Cty LK & LD (1) (0) (0)

LN trước thuế 7.702 9.288 10.985

Thuế (1.096) (1.274) (1.558)

Lợi ích cổ đông thiểu số (4) (8) (11)

LN ròng 6.602 8.007 9.416

Thu nhập trên vốn 6.602 8.007 9.416

Cổ tức phổ thông

LN giữ lại 6.602 8.007 9.416

Bảng cân đối kế toán

(tỷVND) 12-16A 12-17A 12-18E

Tiền và tương đương tiền 4.559 4.265 7.813

Đầu tư ngắn hạn 694 9.937 937

Các khoản phải thu ngắn hạn 2.395 6.555 3.604

Hàng tồn kho 10.247 11.769 15.470

Các tài sản ngắn hạn khác 289 552 663

Tổng tài sản ngắn hạn 18.183 33.077 28.487

Tài sản cố định 13.778 17.924 41.841

Tổng đầu tư 126 740 17

Tài sản dài hạn khác 1.139 1.281 1.320

Tổng tài sản 33.227 53.022 71.665

Vay & nợ ngắn hạn 5.488 11.329 13.949

Phải trả người bán 6.097 6.487 8.438

Nợ ngắn hạn khác 0 0 (0)

Tổng nợ ngắn hạn 11.585 17.815 22.388

Vay & nợ dài hạn 972 1.651 6.605

Các khoản phải trả khác 819 1.158 1.327

Vốn điều lệ và 8.429 15.171 15.171

LN giữ lại 9.486 13.397 22.342

Vốn chủ sở hữu 19.745 32.287 41.234

Lợi ích cổ đông thiểu số 106 111 111

Tổng nợ và vốn chủ sở hữu 33.227 53.022 71.665

Báo cáo LCTT

(tỷVND) 12-16A 12-17A 12-18E

LN trước thuế 7.702 9.288 10.985

Khấu hao 1.363 1.870 4.665

Thuế đã nộp (1.096) (1.274) (1.558)

Các khoản điều chỉnh khác 422 1.720 0

Thay đổi VLĐ (1.888) (8.847) 3.095

LC tiền thuần HĐKD 6.503 2.757 17.187

Đầu tư TSCĐ (5.832) (2.361) (23.466)

Thu từ TL, nhượng bán TSCĐ 8 9 0

Các khoản khác 88 (9.181) 9.000

Thay đổi tài sản dài hạn khác 2.608 (6.393) 0

LC tiền từ HĐĐT (3.128) (17.926) (14.465)

Thu từ PH CP, nhận góp VCSH 1.099 6.742 0

Trả vốn góp CSH, mua CP quỹ (0) (1) 2

Tiền vay ròng nhận được (395) 6.520 (2.333)

Dòng tiền từ HĐTC khác (2.208) (1.687) 5.161

Cổ tức, LN đã trả cho CSH 0 0 0

LC tiền thuần HĐTC (1.505) 11.574 2.830

Tiền & tương đương tiền đầu kì 2.373 4.559 4.265

LC tiền thuần trong năm 1.870 (3.595) 5.552

Tiền & tương đương tiền cuối kì 4.243 964 9.817

Các chỉ số cơ bản

12-16A 12-17A 12-18E

Dupont

Biên LN ròng 19,8% 17,3% 15,7%

Vòng quay TS 1,13 1,07 0,96

ROAA 22,5% 18,6% 15,1%

Đòn bẩy tài chính 1,72 1,66 1,70

ROAE 38,6% 30,8% 25,6%

Hiệu quả

Số ngày phải thu 17,0 15,8 6,4

Số ngày nắm giữ HTK 153 121 120

Số ngày phải trả tiền bán 91,0 66,7 65,7

Vòng quay TSCĐ 2,53 2,91 2,01

ROIC 25,1% 17,6% 15,2%

Thanh khoản

Khả năng thanh toán ngắn hạn 1,57 1,86 1,27

Khả năng thanh toán nhanh 0,68 1,20 0,58

Khả năng thanh toán tiền mặt 0,45 0,80 0,39

Vòng quay tiền 78,9 70,1 61,1

Chỉ số tăng trưởng (yoy)

Tăng trưởng DT thuần 21,2% 38,7% 30,1%

Tăng trưởng LN từ HĐKD 78,2% 22,5% 20,2%

Tăng trưởng LN ròng 89,4% 21,3% 17,6%

Tăng trưởng EPS 89,4% 21,3% 17,6%

Giá trị cổ phiếu

EPS cơ bản (VND) 4.352 5.278 6.207

BVPS (VND) 23.425 21.282 27.180
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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. 
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Trần Thị Hà My – Chuyên viên phân tích  
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Số 1 Nguyễn Thượng Hiền – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội 

Điện thoại: +84 2439724568 

Email: research@vndirect.com.vn 
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