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CTCP TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT (HPG) 

Giá thị trường Giá mục tiêu Tỷ suất cổ tức Khuyến nghị Ngành 

VND59.900 N/A 0,00% KHÔNG ĐÁNH GIÁ Vật liệu cơ bản 
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CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) đã tổ chức thành công 

ĐHCĐTN vào cuối tuần trước. Thông tin đáng chú ý tại đại hội là 

mục tiêu phát triển giai đoạn 2017-20 với mức tăng trưởng bình 

quân hàng năm doanh thu và LNST lần lượt là 29,4% và 23,3%. 

Cơ sở để hiện thực hóa mục tiêu này đến từ đóng góp của khu 

liên hợp thép Dung Quất. Định giá hiện tại của cổ phiếu HPG là 

không rẻ, tuy nhiên chúng tôi vẫn đánh giá cao tiềm năng tích 

cực của công ty trong dài hạn.  

Mục tiêu tăng trưởng mạnh trong giai đoạn 2018-20 mặc dù kế 
hoạch lợi nhuận năm 2018 khá thận trọng. Theo ban lãnh đạo của 
HPG, kết quả lợi nhuận của năm 2017 có sự đóng góp tích cực 
khoảng 700 tỷ đồng đến từ việc sử dụng hợp đồng kỳ hạn để phòng 
ngừa rủi ro biến động giá quặng. Do đó, mặc dù đặt kế hoạch doanh 
thu tăng trưởng 19,1% đạt 55.000 tỷ đồng nhưng mục tiêu lợi nhuận 
hầu như không đổi (8.050 tỷ đồng, +0,5% yoy). Đến năm 2020, công 
ty đặt mục tiêu 100.000 tỷ đồng doanh thu và 15.000 tỷ đồng lợi 
nhuận sau thuế, tương ứng với mức tăng trưởng bình quân là 29,4% 
và 23,3% mỗi năm cho giai đoạn 2017-20. Chúng tôi cho rằng mục 
tiêu này là khả thi với đóng góp chính đến từ dự án khu liên hợp thép 
Dung Quất.  

Tiến độ dự án Dung Quất theo sát kế hoạch. Theo công ty, dây 
chuyền cán đầu tiên của dự án khu liên hợp thép Dung Quất giai 
đoạn 1 sẽ đi vào hoạt động vào tháng 7/2018. Dây chuyền này có 
công suất 600.000 tấn thép xây dựng sẽ giúp công suất của HPG 
tăng thêm 23,2% và bắt đầu đóng góp vào tăng trưởng sản lượng 
trong nửa cuối năm nay. Giai đoạn 2 của dự án được khởi công vào 
tháng 8 năm ngoái, và dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2019. 
HPG cho biết sẽ hướng đến mục tiêu tăng thị phần ở khu vực miền 
Trung và miền Nam sau khi giai đoạn 1 hoàn thành, khoảng 25% sản 
lượng thép sẽ được công ty xúc tiến xuất khẩu. Chúng tôi cũng kỳ 
vọng công ty sẽ cải thiện được đáng kể biên gộp và tỷ suất sinh lời 
sau khi hoàn thiện chuỗi giá trị sản xuất thép dẹt (ống thép, tôn mạ).  

Ngày 28/03/2018 

Trần Thị Hà My 

my.tranha@vndirect.com.vn  

 

 

 

 

 

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) 5,72 

GTGDBQ 3 tháng (tr VND) 339.501 

Thị giá vốn (tỷ VND) 89.342 

SL CP đang lưu hành (tr) 1.504 

Free float (%) 3,0 

TTM P/E (x) 11,3 

P/B (x) 2,8 

 

Cơ cấu sở hữu 

Trần Đình Long 25,2% 

Vũ Thị Hiền 7,3% 

VOF Investment Limited 4,7% 

Khác 62,8% 

Nguồn: VNDIRECT 

 

 

 

Nguồn: VNDIRECT 

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 9.447

Tăng trưởng LN ròng 89,4% 21,3% 18,0%

Tăng trưởng LN cốt lõi

EPS cơ bản 4.517 6.847 4.895 5.791

EPS điều chỉnh 2.008 3.804 4.895 5.791

BVPS 19.706 23.425 21.282 27.073

ROAE 38,6% 30,8% 25,8%
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Nhà máy tôn mạ màu mới dự kiến sẽ đi vào hoạt động tháng 
05/2018. Gia nhập vào lĩnh vực sản xuất tôn mạ sẽ là một trong 
những cột mốc quan trọng đối với HPG. Chúng tôi cho rằng sản 
phẩm mới của công ty có tiềm năng tiêu thụ tốt bởi HPG đã có bước 
chuẩn bị thông qua việc làm thương mại với sản phẩm tôn mạ màu 
từ năm trước với sản lượng tích cực là 200.000 tấn. HPG kỳ vọng 
nhà máy tôn mạ với công suất 400.000 tấn sẽ đóng góp khoảng 
3.000 tỷ đồng vào doanh thu năm nay và tăng gấp 3 lần lên 9.000 tỷ 
đồng khi hoạt động hết công suất từ năm 2019 trở đi.  

Biên lợi nhuận sụt giảm trong Q1/2018. Tại ĐHCĐ, ban lãnh đạo 
của HPG cũng công bố ước tính sơ bộ về KQKD Quý 1 với doanh 
thu và LNST đạt lần lượt 12.000 tỷ đồng (+15,0% yoy) và 2.000-
2.100 tỷ đồng (+3,4-8,6% yoy), trong đó lợi nhuận bao gồm 100 tỷ 
đồng từ dự án bất động sản Mandarin Garden 2. Mặc dù giá thép 
xây dựng tiếp tục tăng trong Quý 1 nhưng biên lợi nhuận thấp hơn kỳ 
vọng của chúng tôi do biến động của giá nguyên liệu đầu vào (đặc 
biệt là giá than coke).  

Công ty dự định trả 40% cổ tức bằng cổ phiếu cho năm 2017 
vào khoảng Q2-Q3 năm nay. Tổng lượng cổ phiếu tăng thêm ước 
khoảng 606,8 triệu đơn vị, và vốn điều lệ của công ty sau đợt chia 
thưởng này sẽ tăng xấp xỉ 1 tỷ USD (21.239 tỷ đồng). Công ty cũng 
dự định sẽ chia cổ tức với tỷ lệ 30% trong năm 2018 nhưng chưa 
quyết định hình thức chia thưởng là cổ tức hay tiền mặt do hiện tại 
vẫn đang tiến hành đầu tư khá lớn cho dự án Dung Quất. HPG dự 
định sẽ bán cổ phiếu quỹ với số lượng khoảng 206.327 cổ phiếu 
trong vài tháng tới với vùng giá kỳ vọng có biên độ khá rộng khoảng 
từ 20.000 - 70.000 đồng/cp.  

HPG thể hiện sự tự tin về khả năng đối diện với áp lực cạnh 
tranh. Theo công ty, HPG có thể cạnh tranh được với Formosa nhờ 
tỷ suất đầu tư trên vốn thấp hơn, chỉ bằng 1/3 lần Formosa. Ngoài 
ra, với việc xây dựng một chuỗi sản xuất liên hợp, sản phẩm HRC sẽ 
góp phần giúp HPG tận dụng được đầu ra sẵn có về kênh phân phối 
và thị phần lớn ở mảng ống thép. Đối với ảnh hưởng từ việc áp thuế 
đối với mặt hàng thép của chính quyền tổng thống Mỹ, HPG cho 
rằng không đáng ngại bởi tỷ lệ xuất khẩu sang thị trường Mỹ chỉ 
khoảng 1-2% tổng sản lượng của công ty.  

Chúng tôi cho rằng cổ phiếu HPG có tiềm năng tăng trưởng tích 
cực trong vòng 12-18 tháng tới. HPG hiện tại đang được giao dịch 
với mức P/E forward là 10,6x (dựa trên ước tính của chúng tôi), và 
cao hơn 30% so với mức P/E forward bình quân của các công ty 
cùng ngành trong khu vực. Áp lực bán đối với cổ phiếu trong thời 
gian gần đây đến từ ảnh hưởng thuế nhập khẩu đối với mặt hàng 
thép tại Mỹ, sự sụt giảm về biên lợi nhuận trong Q1 và một số phản 
ảnh truyền thông đối với vấn đề ô nhiễm. Bên cạnh đó, việc chia cổ 
tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 40% và kế hoạch bán cổ phiếu quỹ cũng 
có thể là nhân tố gây thất vọng cho nhà đầu tư. Chúng tôi nhận thấy 
động lực chính cho năm 2018 chỉ gồm có nhà máy tôn, dây chuyền 
thép số 1 của khu liên hợp Dung Quất và lợi nhuận từ dự án 
Mandarin Garden 2. Tuy nhiên, sự thành công của dự án thép Dung 
Quất có thể là yếu tố thúc đẩy giá cổ phiếu trong dài hạn bởi chúng 
tôi kỳ vọng doanh thu và tỷ suất lợi nhuận của HPG sẽ tăng mạnh từ 
sau năm 2019 khi hoàn thành tổ hợp sản xuất thép HRC. Chúng tôi 
ước tính EPS cho năm 2019 ở mức 8.704 đồng/cp, tương ứng với 
mức P/E forward khá hấp dẫn là 6,8x.  
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  Nguồn: VNDIRECT 
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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 11.637 16.228

Chi phí khấu hao (1.674) (2.015) (4.665)

LN HĐ trước thuế & lãi vay 7.856 9.622 11.563

Thu nhập lãi 197 186 217

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 11.021

Thuế (1.096) (1.274) (1.563)

Lợi ích cổ đông thiểu số (4) (8) (11)

LN ròng 6.602 8.007 9.447

Thu nhập trên vốn 6.602 8.007 9.447

Cổ tức phổ thông

LN giữ lại 6.602 8.007 9.447

Bảng cân đối kế toán

(tỷVND) 12-16A 12-17A 12-18E

Tiền và tương đương tiền 4.559 4.265 6.872

Đầu tư ngắn hạn 694 9.937 937

Các khoản phải thu ngắn hạn 2.395 6.555 5.823

Hàng tồn kho 10.247 11.769 15.440

Các tài sản ngắn hạn khác 289 552 663

Tổng tài sản ngắn hạn 18.183 33.077 29.734

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 72.912

Vay & nợ ngắn hạn 5.488 11.329 13.949

Phải trả người bán 6.097 6.487 9.845

Nợ ngắn hạn khác 0 0 (0)

Tổng nợ ngắn hạn 11.585 17.815 23.794

Vay & nợ dài hạn 972 1.651 6.605

Các khoản phải trả khác 819 1.158 1.330

Vốn điều lệ và 8.429 15.171 15.171

LN giữ lại 9.486 13.397 22.183

Vốn chủ sở hữu 19.745 32.287 41.072

Lợi ích cổ đông thiểu số 106 111 111

Tổng nợ và vốn chủ sở hữu 33.227 53.022 72.912

Báo cáo LCTT

(tỷVND) 12-16A 12-17A 12-18E

LN trước thuế 7.702 9.288 11.021

Khấu hao 1.363 1.870 4.665

Thuế đã nộp (1.096) (1.274) (1.563)

Các khoản điều chỉnh khác 422 1.717 0

Thay đổi VLĐ (1.572) (5.546) 309

LC tiền thuần HĐKD 6.819 6.056 14.432

Đầu tư TSCĐ (5.832) (2.361) (23.466)

Thu từ TL, nhượng bán TSCĐ 8 9 0

Các khoản khác 88 (9.181) (0)

Thay đổi tài sản dài hạn khác 2.608 (6.390) 0

LC tiền từ HĐĐT (3.128) (17.923) (23.466)

Thu từ PH CP, nhận góp VCSH 1.099 6.742 0

Trả vốn góp CSH, mua CP quỹ (0) (1) (0)

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

Dòng tiền từ HĐTC khác (2.208) (1.687) 13.967

Cổ tức, LN đã trả cho CSH 0 0 0

LC tiền thuần HĐTC (1.505) 11.574 11.633

Tiền & tương đương tiền đầu kì 2.373 4.559 4.265

LC tiền thuần trong năm 2.186 (294) 2.600

Tiền & tương đương tiền cuối kì 4.559 4.265 6.864

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 0,95

ROAA 22,5% 18,6% 15,0%

Đòn bẩy tài chính 1,72 1,66 1,72

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

Hiệu quả

Số ngày phải thu 17,0 15,8 19,9

Số ngày nắm giữ HTK 153 121 120

Số ngày phải trả tiền bán 91,0 66,7 76,7

Vòng quay TSCĐ 2,53 2,91 2,01

ROIC 25,1% 17,6% 15,3%

Thanh khoản

Khả năng thanh toán ngắn hạn 1,57 1,86 1,25

Khả năng thanh toán nhanh 0,68 1,20 0,60

Khả năng thanh toán tiền mặt 0,45 0,80 0,33

Vòng quay tiền 78,9 70,1 63,4

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% 18,0%

Tăng trưởng EPS 89,4% 28,7% 18,3%

Giá trị cổ phiếu

EPS cơ bản (VND) 3.804 4.895 5.791

BVPS (VND) 23.425 21.282 27.073
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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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