HSG- Doanh nghiệp số 1 ngành tôn mạ Việt Nam

Bản tin đặc biệt dành cho nhà đầu tư
Ngày cập nhật: 07/10/2021

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN
(HOSE: HSG)
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) thành lập năm 2001
với tiền thân là Công ty cổ phần Hoa Sen; sau đó bắt đầu chuyển
sang hoạt động theo mô hình tập đoàn từ năm 2007. HSG hiện
đã là doanh nghiệp số 1 trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh
tôn thép ở Việt Nam với sản phẩm chính bao gồm các loại thép,
tôn dày mạ, ống kẽm và ống nhựa. Những sản phẩm này vừa
được tiêu thụ trong nước (33%) vừa được xuất khẩu (67%)
(7T2021).
Công ty trực tiếp đầu tư, xây dựng hệ thống phân phối rộng khắp
cả nước nên có được lợi nhuận biên cao hơn các doanh nghiệp
cùng ngành. Hệ thống phân phối của công ty đến nay đã hơn
500 chi nhánh và phát triển tới hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ.

ĐÁNH GIÁ CỦA
TRUNG TÂM TƯ VẤN ĐẦU TƯ

PHẠM VIỆT DUY
TRUNG TÂM TƯ VẤN ĐẦU TƯ

HSG là doanh nghiệp nắm giữ thị phần số một trong mảng sản xuất và
kinh doanh tôn mạ ở cả thị trường tiêu thụ nội địa và xuất khẩu của Việt
Nam. Điều này đã khẳng định năng lực kinh doanh hiệu quả và thương
hiệu vượt trội của Tập đoàn. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh tích cực trong
năm 2021 của HSG đã phần nào được phản ánh vào sự tăng trưởng về
giá của HSG trong thời gian qua. Giai đoạn tiếp theo, nhà đầu tư cần tập
trung quan tâm đến diễn biến giá của HRC, triển vọng kết quả kinh
doanh 2022 và hàng tồn kho của doanh nghiệp v..v.. để có thể đưa ra
quyết định đầu tư phù hợp.

Email: Duy.phamviet@vndirect.com.vn

Luận điểm tích cực chính của chúng tôi bao gồm: (1) Hưởng lợi từ giá
HRC tăng gần 90% từ đầu năm (ytd) do gián đoạn chuỗi cung ứng
trong Covid; (2) Kết quả kinh doanh ổn định - giữ vững thị phần tôn
mạ số 1 và (3) Chiến lược thích nghi với thay đổi của xã hội và nhu
cầu của khách hàng.
Tuy nhiên nhà đầu tư cũng nên lưu ý một số điểm tiêu cực như: (1) Rủi ro
cạnh tranh ở thị trường xuất khẩu và nội địa; (2) Biên lợi nhuận có thể
bị thu hẹp khi chi phí tồn kho tăng và (3) Kết quả kinh doanh tích cực
đã được phản ánh vào sự tăng giá vừa qua.
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ĐIỂM TÍCH CỰC
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HƯỞNG LỢI TỪ GIÁ HRC TĂNG GẦN 90% YTD DO
GIÁN ĐOẠN CHUỖI CUNG ỨNG TRONG COVID

Trong 7 tháng đầu năm 2021, tổng sản lượng sản xuất thép của
Việt Nam đạt 18,325 nghìn tấn (+33.5% svck). Trong đó, đóng
góp lớn nhất đến từ sản lượng sản xuất HRC, tôn mạ. Tôn mạ
là sản phẩm chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh thu của
HSG, giúp cho DN đạt được tăng trưởng lớn trong niên độ tài
chính 2020-2021.

ĐIỂM TIÊU CỰC
RỦI RO CẠNH TRANH Ở THỊ TRƯỜNG
XUẤT KHẨU VÀ NỘI ĐỊA

Kênh xuất khẩu hiện đang đóng góp tỷ trọng lớn trong cơ cấu
doanh thu lợi nhuận cũng như là động lực tăng trưởng của
HSG. Tuy nhiên, điều này cũng tiềm ẩn rủi ro phụ thuộc
vào kênh xuất khẩu và trong trường hợp các quốc gia
nhập khẩu tôn mạ áp thuế phòng vệ thương mại đối với
Việt Nam (mới nhất là Mexico đã bắt đầu điều tra chống bán
phá giá đối với sản phẩm thép mạ từ Việt Nam) thì doanh

Việc giá HRC tăng gần 90% kể từ cuối năm 2020 đến nay, phản
ánh xu hướng siêu chu kỳ hàng hóa khi nhu cầu tiêu thụ tăng
trong bối cảnh các nền kinh tế mở cửa sản xuất kinh doanh trở lại
và chi phí vận chuyển tăng cao do gián đoạn chuỗi cung ứng.
Việc giá HRC giữ được đà tăng giúp cho DN có thể bán hàng với
giá cao trong khi tận dụng được nguồn hàng tồn kho giá rẻ trong
thời gian qua. Ngoài ra, thị trường xuất khẩu lại chiếm tỷ trọng lớn
trong cơ cấu bán hàng của HSG (67% trong 7T2021), do đó DN
đã được hưởng lợi lớn từ nhu cầu tiêu thụ quốc tế.

nghiệp sẽ gặp phải không ít khó khăn.
Trong khi đó, tuy vẫn duy trì vị trí dẫn đầu về thị phần tôn mạ
so với các doanh nghiệp trong nước, nhưng các đối thủ như
Thép Nam Kim (NKG) vẫn giữ thị phần khá ổn định và tiếp tục
gia tăng. Về cơ bản mặt hàng tôn thép không có quá nhiều sự
khác biệt về mẫu mã cũng nhưng đặc tính sản phẩm. Điều này
khiến cho vị trí cạnh tranh của các doanh nghiệp phụ thuộc

Hình 1: Biến động giá HRC

nhiều vào giá, kênh phân phối và chiến lược hình ảnh ...
Trả lời cho bài toán cạnh tranh này, "Mô hình bán lẻ xây dựng
siêu thị VLXD và nội thất Hoa Sen Home" đã được triển khai
và sẽ là mũi nhọn của tập đoàn trong thời gian tới. Chúng ta sẽ
chờ thêm thời gian để đánh giá mức độ thành công của mô
hình này.
Hình 2: Thị phần tôn của các doanh nghiệp trong nước

Nguồn: Fortune
Nguồn: Fortune

Chúng tôi kỳ vọng KQKD của HSG sẽ tiếp tục tích cực trong
những tháng cuối năm 2021 với bối cảnh thị trường tiêu thụ trong
nước ổn định trở lại khi dịch bệnh được kiểm soát, dẫn đến nhu
cầu sử dụng tôn mạ phục hồi.
Về dài hạn, các doanh nghiệp thép Việt Nam vẫn sẽ có được
cơ hội lớn khi nhu cầu thép tăng cao ở thị trường EU (mục
tiêu đưa mức phát thải carbon về 0), ở Mỹ (muốn chi tiêu nhiều
hơn cho cơ sở hạ tầng); và Trung Quốc (hạn chế ngành công
nghiệp sản xuất nặng với mục tiêu giảm thiểu tác hại đến môi
trường). Qua đó giúp giá HRC tiếp tục duy trì ở mức cao và giúp
các doanh nghiệp thép Việt Nam tiếp tục được hưởng lợi từ việc
này như HPG, HSG, NKG vv..
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KẾT QUẢ KINH DOANH ỔN ĐỊNH- GIỮ VỮNG
THỊ PHẦN SỐ MỘT

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH
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Lũy kế 10 tháng đầu năm niên độ 2020-2021, doanh thu
của DN đạt 37,850 tỷ đồng (+75% yoy), đạt 115% kế
hoạch năm. LNST đạt 3,674 tỷ đồng (gấp 4.4 lần yoy).
Xét về thị phần chung cả ở thị trường nội địa và xuất
khẩu, HSG vẫn giữ vị trí số 1 với 36.7% trong 6 tháng
đầu năm 2021 gần gấp đôi đối thủ đứng thứ 2 là NKG chỉ
với 16.3%.
Thị phần thị trường tôn mạ ngày càng có xu hướng cô
đặc khi khi hai doanh nghiệp HSG và NKG liên tục tăng
thị phần từ 2019 và đã chiếm hơn 53% của cả thị
trường. Việc giành được phần lớn miếng bánh thị
phần phản ánh được chiến lược bán hàng đa kênh và
xuất khẩu hiệu quả của hai doanh nghiệp đầu ngành;
khẳng định thương hiệu vượt trội. Hiệu quả HĐKD của
DN từ đó cũng có xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ và rõ
rệt.

BIÊN LỢI NHUẬN CÓ THỂ BỊ THU HẸP KHI CHI
PHÍ TỒN KHO TĂNG

Diễn biến kết quả hoạt động kinh doanh của HSG thường đồng
pha với diễn biến giá HRC- thép cuộn cán nóng, NVL chiếm
80% chi phí sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp. Trong thời
gian giá HRC tăng mạnh từ cuối năm 2020, KQKD của HSG
tăng trưởng rất tốt khi DN có thể tận dụng được lượng hàng tồn
kho giá rẻ trong khi giá bán đầu ra cao.
Ở chiều ngược lại, lợi nhuận sẽ bị sụt giảm khi giá HRC bắt đầu
điều chỉnh trong khi hàng tồn kho của doanh nghiệp vẫn ở giá
cao.
Hiện nay, sau khi giữ được tốc độ tăng mạnh trong những
tháng đầu năm 2021, giá các nguyên liệu đầu vào nói chung và
giá HRC nói riêng đang trong xu hướng điều chỉnh và dần ổn
định trở lại. Sự chững lại của đà tăng này có thể sẽ khiến cho
biên lợi nhuận của HSG bị ảnh hưởng trong năm 2022.
Hình 4: Giá HRC futures trong 12 tháng

Hình 3: Kết quả kinh doanh của HSG giai đoạn 2016-7T2021

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH
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CHIẾN LƯỢC THÍCH NGHI VỚI THAY ĐỔI
CỦA XÃ HÔI VÀ NHU CẦU KHÁCH HÀNG

Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực cải tiến và thích nghi với thay đổi
của tình hình xã hội nói chung và nhu cầu của người tiêu dùng
nói riêng của HSG. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm giai
đoạn 2021-2026 của Tập đoàn là xây dựng hệ thống siêu thị
vật liệu xây dựng (vlxd) và nội thất Hoa Sen Home và cải tiến
về công nghệ thông tin, tăng cường trải nghiệm khách hàng.
Ban lãnh đạo HSG đã nhận thấy rằng thói quen và nhu cầu tiêu
dùng hiện nay của KH chủ yếu hướng đến sự tiện lợi, nhanh
chóng và có nhiều lựa chọn nên việc kinh doanh theo mô hình
truyền thống, nhỏ lẻ sẽ khó đáp ứng được. Các siêu thị VLXD và
nội thất Hoa sen Home dự kiến sẽ mở rộng các mặt hàng kinh
doanh như gạch ốp lát, sơn tường, v.v...

Nguồn: Investing.com
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KẾT QUẢ KINH DOANH TÍCH CỰC ĐÃ ĐƯỢC
PHẢN ÁNH VÀO SỰ TĂNG GIÁ VỪA QUA

Với mức giá đóng cửa ngày 6/10 là 48,350 VND, cổ phiếu HSG
đang giao dịch ở mức P/E là 5.6x và mức P/B khoảng 2.3x.
Đây tuy chưa phải là mức định giá đắt nhưng chúng tôi cho
rằng mức tăng giá mạnh mẽ trong thời gian qua đã phần nào
phản ánh kết quả kinh doanh tích cực, tiềm năng về lợi nhuận
của Doanh nghiệp trong năm tới cũng như vào sự cải thiện của
chất lượng tài chính của HSG trong năm qua (Công ty đã nỗ
lực giảm tỷ lệ nợ vay/vốn chủ sở hữu trong nhiều năm).
Giai đoạn tiếp theo, diễn biến giá của HRC, triển vọng kết quả
kinh doanh 2022 và hàng tồn kho của doanh nghiệp v..v.. là
những yếu tố quan trọng nhà đầu tư cần theo dõi để có thể đưa
ra quyết định đầu tư phù hợp đối với cổ phiếu HSG.

Hình 5: Một số sản phẩm tại HS Home ngoài thép, tôn mạ

Nguồn: Hoasenhome
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