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TẬP ĐOÀN HOA SEN (HSG) – CẬP NHẬT ĐHCĐ 
TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC TỪ BIẾN ĐỘNG GIÁ NGUYÊN LIỆU 
      

     

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Tại ĐHCĐ thường niên niên độ tài chính (NĐTC) 16-17, kết quả 

kinh doanh giảm sút của niên độ này là mối quan tâm chính của 

các nhà đầu tư.  

Cụ thể, sau một năm thành công vượt bậc trong NĐTC 2015-16, HSG 
đã không đạt được mục tiêu lợi nhuận sau thuế 1.650 tỷ đồng mặc dù 
công ty hoàn thành vượt kế hoạch doanh thu 23.000 tỷ đồng trong 
NĐTC 2016-17. Theo ban quản trị của công ty, việc giá nguyên liệu 
đầu vào (HRC) tăng mạnh và chi phí lãi vay tăng cao đã khiến cho lợi 
nhuận kém đi. Có thể thấy, lợi nhuận của HSG suy giảm liên tục trong 
4 quý liên tiếp, lũy kế cả năm, công ty ghi nhận doanh thu đạt 26.149 
tỷ đồng (+46,2% so với cùng kỳ) trong khi LNST chỉ đạt 1.332 tỷ đồng 
(-11,3% so với cùng kỳ).  

Doanh thu trong NĐTC 2016-17 tăng mạnh nhờ tăng trưởng tích 
cực của sản lượng bán hàng (+25,5% so với cùng kỳ, đạt 1,6 triệu 
tấn). Trong đó, sản lượng tôn mạ đạt 1,15 triệu tấn (+32,8% so với 
cùng kỳ) và ống thép đạt 375.000 tấn (+8,1% so với cùng kỳ).  

Tuy nhiên, giá HRC cao đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến biên lợi 
nhuận của công ty. Lợi nhuận sau thuế suy giảm chủ yếu do đợt 
tăng giá của HRC trong NĐTC gắn với giai đoạn mở rộng công suất 
của HSG. Hệ quả là giá vốn hàng bán và chi phí vay nợ gia tăng. 
Trong NĐTC 2016-17, giá HRC trung bình (giá CFR, cảng Đông Nam 
Á) là 493,9USD/tấn (+44% so với cùng kỳ). Vào thời điểm cuối niên 
độ (tháng 9/2017), giá HRC đạt đỉnh cao nhất kể từ tháng 06/2012 
đến nay (591USD/tấn).  

Tốc độ tăng của giá bán không đủ để bù đắp cho đà tăng của giá 
nguyên liệu. Giá bán bình quân của mặt hàng tôn mạ trong niên độ 
vừa qua là 16,6 triệu đồng/tấn, chỉ tăng 14,8% so với cùng kỳ và không 
đủ để bù đắp cho đà tăng cao của nguyên liệu đầu vào. Lợi nhuận gộp 
của công ty giảm còn 16,9% trong NĐTC 2016-17 từ mức 23,4% trong 
NĐTC trước. Đòn bẩy tài chính của HSG cũng gia tăng mạnh trong 
niên độ vừa qua do giá nguyên liệu đầu vào tăng và công ty đang mở 
rộng đầu tư ở khu vực phía Bắc. Tại thời điểm cuối tháng 9/2017, tổng 
nợ của công ty là 11.856 tỷ đồng (+105% so với cùng kỳ); trong cả niên 
độ, chi phí lãi vay tăng 131% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận ròng của 
HSG giảm còn 5,1%, thấp hơn nhiều so với NĐTC trước (8,4%).  

Hình 1: Diễn biến giá HRC (USD/tấn) 

 
   Nguồn: VNDIRECT 

 

Bình quân Giá cao nhất Giá thấp nhất

FY15-16 343,1 437 274

FY16-17 493,9 591 410

Thay đổi (%) 44,0% 35,2% 49,6%

Ngày 05/02/2018 

Trần Thị Hà My 
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Thông tin cổ phiếu 

Cao nhất 52 tuần (VND) 33.300 

Thấp nhất 52 tuần (VND) 21.100 

KLGDBQ (3 tháng) 3.999.103 

Vốn hóa (tỷ VND) 9.030 

SLCP đang lưu hành (tr) 349.992.883 

Free float (%) 37 

TTM P/E (x) 7,3 

P/B 1,8 

  

 

 

 

Cơ cấu sở hữu (%) 

CTHĐQT & Công ty liên quan 62,97 

Beira Limited 4,52 

Vietnam Enterprise Investments 
Ltd. 2,81 

Deutsche Bank AG London 2,02 

Khác 27,68 

Nguồn: VNDIRECT 
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Định hướng tập trung vào thị trường nội địa do cạnh tranh ngày 
càng cao. Theo giải trình của công ty, các đối thủ mới gia nhập ngành 
tôn mạ sẽ đe dọa đến vị thế đầu ngành của HSG tại thị trường trong 
nước. Cụ thể, đối thủ chính của HSG là thép Nam Kim đã nâng công 
suất lên 1,2 triệu tấn/năm trong năm 2017 và hiện đang có kế hoạch 
nâng công suất lên gấp đôi trong 5 năm tới. Trong khi đó, các nhà sản 
xuất chuyên về thép xây dựng như Hòa Phát hay Pomina đang lấn 
sân sang lĩnh vực sản xuất tôn mạ. Nhà máy tôn mạ đầu tiên của Hòa 
Phát với công suất 400.000 tấn/năm dự kiến đi vào hoạt động trong 
Q1/2018 và Pomina sẽ chạy thử dây chuyền tôn mạ (công suất 
200.000 tấn/năm) vào cuối năm nay.  

Do đó, HSG phải bảo vệ thị phần trong ngắn hạn bằng các giải pháp: 
(1) hoàn thiện kế hoạch đầu tư tại miền Bắc để nâng công suất và tận 
dụng lợi thế về kinh tế theo quy mô; (2) mở rộng hệ thống phân phối 
với mục tiêu 1.000 chi nhánh trong vòng 2 năm tới. Trong NĐTC 2017-
18, công suất sản xuất tôn mạ và ống thép sẽ được tăng thêm lần lượt 
là 680.000 tấn và 295.000 tấn (tương ứng tăng lần lượt 32% và 39% 
so với năm trước). Chúng tôi cho rằng cạnh tranh gia tăng sẽ gây áp 
lực lên biên lợi nhuận của HSG, đặc biệt là trong bối cảnh giá nguyên 
liệu đầu vào có thể tiếp tục duy trì ở mức cao. Tuy nhiên, vị thế đầu 
ngành của HSG cũng có thể coi là điểm mạnh cho phép công ty vượt 
qua thách thức khi các đối thủ mới chỉ đang trong quá trình đầu tư. 
Ngoài ra, việc mua HRC từ Formosa và mở rộng công suất sản xuất 
thép cán nguội tại nhà máy Nghệ An có thể giúp công ty tiết giảm chi 
phí vận chuyển trong NĐTC 2017-18.  

Hình 2: Năng lực sản xuất của HSG (tấn/năm)  Hình 3: Số lượng chi nhánh của HSG 

 

 

 

   Nguồn: VNDIRECT  Nguồn: VNDIRECT 

Mục tiêu thận trọng cho NĐTC 2017-18 với doanh thu là 30.000 tỷ 
đồng (+14,7% so với cùng kỳ) và LNST là 1.350 tỷ đồng (+1,4% so 
với cùng kỳ). Tại Đại hội, mục tiêu của HSG đưa ra không nhận được 
sự hài lòng của cổ đông do doanh thu tiếp tục tăng trưởng trong khi 
lợi nhuận không thay đổi so với cùng kỳ. Theo giải thích của ban lãnh 
đạo, áp lực cạnh tranh gia tăng có thể khiến công ty phải chấp nhận 
biên lợi nhuận thấp hơn. Mục tiêu 1.350 tỷ lợi nhuận sau thuế chưa 
bao gồm lợi nhuận công ty có thể thu được (~210 tỷ đồng) từ thoái 
vốn các dự án bất động sản. Công ty đã hoàn thành thoái vốn khỏi 
cảng Hoa Sen – Gemadept trong năm 2017 và có thể ghi nhận một 
khoản lợi nhuận là 100 tỷ đồng trong NĐTC này. Ngoài ra, HSG cũng 
đang có kế hoạch bán hai tài sản bất động sản khác tại TP.HCM (Trần 
Não và Quận 9). Dự án tại Trần Não được định giá khoảng 180 tỷ 

Title:

Source:

Please fill in the values above to have them entered in your report

 -

 500.000

 1.000.000

 1.500.000

 2.000.000

 2.500.000

 3.000.000

F
Y

1
0
-1

1

F
Y

1
1
-1

2

F
Y

1
2
-1

3

F
Y

1
3
-1

4

F
Y

1
4
-1

5

F
Y

1
5
-1

6

F
Y

1
6
-1

7

F
Y

1
7
-1

8
F

F
Y

1
8
-1

9
F

Ống thép Cán nguội Tôn mạ

Title:

Source:

Please fill in the values above to have them entered in your report

115
138

195

250

371

500

0

100

200

300

400

500

600

FY12-13 FY13-14 FY14-15 FY15-16 FY16-17 FY17-18F

file:///C:/Users/trang.nguyenhanh/AppData/Local/Temp/www.vndirect.com.vn


 

 
 

 

 

Báo cáo Cập nhật ĐHCĐ 

www.vndirect.com.vn  3 

IN ALLIANCE WITH 

đồng và kỳ vọng mang lại khoản lợi nhuận là 110 tỷ đồng. HSG cũng 
lên kế hoạch chia thưởng cổ phiếu 10% và cổ tức tiền mặt 10% cho 
NĐTC 2016-17.  

Kết quả lợi nhuận Quý 1 khá thất vọng. Cuối tháng 1 vừa qua, công 
ty cũng đã công bố BCTC Q1 cho NĐTC 2017-18 với doanh thu đạt 
7.887 tỷ đồng (+36,8% so với cùng kỳ) và lợi nhuận ròng khoảng 333 
tỷ đồng (-24,2% so với cùng kỳ). Trong Quý 1, giá HRC bình quân (giá 
CFR, cảng Đông Nam Á) là 562,7USD/tấn (+21,1% so với cùng kỳ và 
tăng 1,6% so với quý trước). So với quý trước, biên lợi nhuận gộp 
giảm còn 15% từ mức 16,2% trong Q4 NĐTC 2017-18. Công ty đã cắt 
giảm chi phí bán hàng và quản lý giúp biên lợi nhuận ròng cải thiện từ 
mức 2,9% lên 4,2% trong quý này.  

Tiết giảm chi phí vận chuyển có thể bù đắp một phần cho giá 
nguyên liệu cao. Do điều kiện kinh doanh khá tốt của ngành thép thế 
giới trong thời gian gần đây, chúng tôi cho rằng giá HRC sẽ duy trì ở 
vùng giá cao trong năm nay. Tuy nhiên, các nhà sản xuất tôn mạ trong 
nước như HSG có thể đa dạng nhà cung cấp HRC thông qua việc 
nâng công suất lên gấp đôi của Formosa vào tháng 05/2018, từ đó tiết 
giảm được chi phí vận chuyển và tồn kho. Ngoài ra, việc đưa vào vận 
hành dây chuyền cán nguội tại nhà máy Hoa Sen – Nghệ An có thể 
giúp HSG tiết kiệm được chi phí vận chuyển CRC từ miền Nam ra 
miền Bắc.  

Chúng tôi ước tính lợi nhuận ròng của HSG trong NĐTC 2017-18 
ở mức 4,2%, giả định giá HRC ổn định quanh vùng 580USD/tấn. 
Doanh thu và lợi nhuận trong niên độ này ước tính tăng lần lượt 32,2% 
và 9,0%, chưa bao gồm phần lợi nhuận từ thoái vốn khỏi các dự án 
bất động sản. LNST ước đạt 1.602 tỷ đồng (+20,3% so với cùng kỳ), 
tương ứng với EPS là 4.257 đồng/cp. 

Giá thị trường đã phản ánh sự sụt giảm của lợi nhuận. Chúng tôi 
cho rằng thị trường đã phản ánh sự sụt giảm của lợi nhuận vào giá cổ 
phiếu HSG trong giai đoạn vừa qua. Mặc dù cạnh tranh ngày càng 
khốc liệt, chúng tôi cho rằng công ty vẫn có khả năng bảo vệ thị phần 
nhờ hệ thống phân phối và sản xuất rộng khắp cả nước. Mức P/E 
forward 6,1x trong năm 2018 là thấp nếu so với các công ty cùng 
ngành trong khu vực (7,1x). Tuy nhiên, chúng tôi chưa nhìn thấy yếu 
tố tích cực có thể ảnh hưởng đến xu hướng giá cổ phiếu HSG trong 
trung hạn.  

Hình 4: So sánh với công ty cùng ngành 

 
Nguồn: Bloomberg, VNDIRECT 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Công ty Quốc gia

Vốn hóa 

(triệu $)

Tăng trưởng 

LNST (%) ROA (%) ROE (%) D/E (%) TTM P/E (x) P/B (x)

Forward 

P/E (x)

Jindal Stainless Ấn Độ 731,3        na 0,7             na 295,6     44,6                  2,3         10,7           

Quingdao Hujintong Power Trung Quốc 328,0        11,7             5,4             9,7             49,9       28,5                  2,5         na

CTCP Thép Nam Kim Việt Nam 226,5        35,1             9,3             38,7           222,4     5,8                    1,9         5,9             

Trung bình 428,6        23,4            5,1            24,2          189,3    33,7                 2,2        7,1            

Trung vị 328,0        23,4            5,4            24,2          222,4    28,5                 2,3        8,3            

Tập đoàn Hoa Sen Việt Nam 396,2        (32,4)            7,9             28,8           229,2     7,3                    1,8         6,1             
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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. 

 

   

Anirban Lahiri – Giám đốc phân tích 

Email: anirban.lahiri@vndirect.com.vn  

Trần Thị Hà My – Chuyên viên phân tích 

Email: my.tranha@vndirect.com.vn  
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