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Ngành thép

Tốc độ tăng trưởng của doanh thu và lợi nhuận tiếp tục được duy
trì nhờ chiếm thị phần thép xây dựng, sản lượng thép dài tăng
mạnh và bắt đầu sản xuất HRC.
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Dự báo KQKD 2020 và 2021: Chúng tôi điều chỉnh tăng dự phóng doanh thu
và lợi nhuận sau thuế 2020 lên mức lần lượt 91.946 tỷ đồng (+42,2% yoy) và

Giá kỳ vọng (VND)

37.350

11.989 tỷ đồng (+59,3% yoy), so với số dự báo gần nhất của chúng tôi là 82.915
tỷ đồng doanh thu và 9.606 tỷ đồng LNST. Trong đó: (i) doanh thu thép xây

Giá thị trường (22/10/2020)

29.600

dựng tăng mạnh nhờ tăng thị phần tại miền Trung và miền Nam (ii) tối ưu công
suất nhà máy giúp sản lượng thép dài của Hòa Phát tăng mạnh, qua đó giúp

26,18%

sản lượng bán phôi trong 9 tháng đầu năm đạt 1,27 triệu tấn (iii) nhu cầu đột

Lợi nhuận kỳ vọng

biến của Trung Quốc về thép và phôi thép giúp sản lượng tiêu thụ và biên gộp
phôi thép tốt (iv) biên lợi nhuận gộp mảng thép xây dựng trong Q4/2020 chúng
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98.073 tỷ VNĐ

Vốn hóa
SL cổ phiếu lưu hành
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KLGD bình quân 10 ngày

14.247.389 CP

tôi ước tính giảm xuống 18% so với mức ~20% ở Q3/2020 do giá quặng tăng
lên mức 120 USD/tấn, (v) sản lượng bán thép HRC trong 2H2020 ước đạt
khoảng 150.000 tấn, giúp doanh thu tăng nhưng biên lợi nhuận của HRC chúng
tôi ước đạt 13%, thấp hơn so với thép xây dựng, (vi) mảng nông nghiệp tiếp có
biên lợi nhuận giảm do giá thịt lợn có dấu hiệu giảm mạnh trong Quý IV nhưng
ước tính cả năm 2020 vẫn đóng góp cho 10,1% trong LNST, (vii) các khoản vay
bắt đầu hết thời gian ưu đãi, lãi suất vay ước tính tăng lên. Chúng tôi dự báo

% sở hữu nước ngoài

34%

Room nước ngoài

49%

doanh thu và LNST trong 2021 lần lượt đạt 111.560 tỷ đồng (+21,3% yoy) và
14.480 tỷ đồng (+20,8% yoy) nhờ sản lượng HRC tăng lên 2,7 triệu tấn và sản

Beta

1,06

lượng thép xây dựng đạt 4 triệu tấn (thị phần khoảng 37%)
Sản lượng thép xây dựng đạt mức cao kỷ lục trong tháng 9, thị phần tăng
lên 32%. Sản lượng tăng mạnh nhờ: (i) sự hồi phục lượng thép tiêu thụ xây
dựng trong nước. (ii) Thị phần Hòa Phát tăng mạnh, tại khu vực miền Nam, thị
phần Hòa Phát đã tăng lên 24% trong 8 tháng đầu năm 2020 so với cùng kỳ
khoảng 11,2%. (iii) Hòa Phát hưởng lợi từ xu hướng đầu tư công. Giải ngân
đầu tư công tăng mạnh trong năm 2020, lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, đầu tư
có vốn từ NSNN đạt 303.000 tỷ đồng, tăng 35,7% so với cùng kỳ.
Sự tăng trưởng mạnh mẽ trong 9 tháng đầu năm 2020 còn có sự đóng góp
của phôi. Sản lượng phôi thép của Hòa Phát tăng từ 200.000 tấn năm 2019
lên 1,27 triệu tấn 9 tháng đầu năm 2020. Đáng chú ý, trong tháng 9, sản lượng
thép dài của Hòa Phát đã lên tới 475.000 tấn so với các tháng trước đó chỉ ở
khoảng 410-440.000 tấn. Công suất trong tháng 9 tăng mạnh cho thấy khả năng
của Hòa Phát trong việc tối ưu hóa hoạt động của các lò cao.
Định giá và khuyến nghị. Kết quả kinh doanh 2020 của Hòa Phát tăng trưởng
mạnh trong 2020 với doanh thu thuần tăng 42,2% và LNST tăng 59,3%. Dự báo
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2021, HPG sẽ tiếp tục duy trì được doanh thu tăng trưởng doanh thu 21,3% và
lợi nhuận 20,8% nhờ HRC đạt 90% công suất. Với câu chuyện tăng trưởng tiếp
tục trong 2021, chúng tôi duy trì mức P/E 8.98x để xác định giá trị hợp lý đối với
cổ phiếu HPG. Tại mức P/E trên, mức giá kỳ vọng đối với cổ phiếu HPG trong
năm 2021 chúng tôi ước tính vào khoảng 37.350 VND/cổ phần, mức giá kỳ
vọng cho 2020 là 32.490 VND/cổ phần. Chúng tôi khuyến nghị OUTPERFORM
cho HPG với thời gian đầu tư khoảng 1 năm.
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Sản lượng thép xây dựng đạt mức cao kỷ lục trong tháng
9, thị phần tăng lên 32%.
Hòa Phát mới đây đã công bố sản lượng tiêu thụ trong 9 tháng đầu năm 2020
đạt mức 2,48 triệu tấn, tăng 26,3% YoY, cao hơn so với kỳ vọng của chúng tôi.
Trong đó sản lượng các tháng 7, 8 và 9 lần lượt đạt 300.000, 321.000 và 352.000
tấn. Sản lượng tăng mạnh nhờ:
i. Sự hồi phục lượng thép tiêu thụ xây dựng trong nước. Cụ thể, sản lượng
tháng 8 và tháng 9 cả nước lần lượt đạt 926.000 (tăng 15,11% yoy) và
960.000 tấn (tăng 21,19%). Đặc biệt, lượng thép tiêu thụ tại khu vực miền
Bắc và miền Trung có mức tăng trưởng lớn so với cùng kỳ, lần lượt tăng
26% và 21% yoy. Hòa Phát đang có thị phần lớn tại khu vực này (khoảng
34% và 56%). Giúp Hòa Phát có lượng thép tiêu thụ mạnh trong tháng 8 và
tháng 9. Đây là sự hồi phục khá mạnh so với những tháng trước đó, khi
lượng thép xây dựng tiêu thụ so với cùng kỳ hầu hết đều thấp hơn.
Tăng trưởng lượng thép xây dựng cả nước (%YoY)
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ii. Thị phần Hòa Phát tăng mạnh, tại khu vực miền Nam, thị phần Hòa Phát đã
tăng lên 24% trong 8 tháng đầu năm 2020 so với cùng kỳ khoảng 11,2%.
Thị phần tăng mạnh tại khu vực miền Nam nhờ giá bán cạnh tranh khi nhà
máy tại Dung Quất giúp giảm chi phí vận chuyển vào khu vực miền Nam,
hệ thống phân phối đại lý cũng được thiết lập mạnh tại khu vực này giúp
chiếm lĩnh thị trường tốt hơn. Thị phần tại khu vực miền Trung và miền Bắc
cũng tiếp tục cải thiện lần lượt lên mức 53% và 33% so với cùng kỳ là 47,2%
và 32,3%.
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Thị phần thép xây dựng của Hòa Phát tính đến T9/2020
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iii. Hưởng lợi từ xu hướng đầu tư công. Giải ngân đầu tư công tăng mạnh trong
năm 2020, lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, đầu tư có vốn từ NSNN đạt
303.000 tỷ đồng, tăng 35,7% so với cùng kỳ. Đầu tư công tăng mạnh trong
giai đoạn từ tháng 06 khi liên tục tăng 40-50% so với cùng kỳ. Nhiều dự án
đầu tư công mới cũng sẽ có khả năng thúc đẩy lượng thép tiêu thụ của Hòa
Phát trong thời gian tới như dự án đường cao tốc Bắc-Nam, các dự án nhiệt
điện mới…
Năng lực sản xuất thép xây dựng của Hòa Phát hiện vào khoảng 5 triệu tấn thép
xây dựng/năm, sản lượng thép xây dựng 2020 ước đạt 3,5 triệu tấn. Như vậy,
dư địa về công suất để mở rộng thị phần của HPG còn rất lớn. Tính tổng sản
lượng thép tiêu thụ trong 2020 của Việt Nam khoảng 10 triệu tấn, nếu sử dụng
hết công suất, thị phần của HPG có thể lên tới 45-50%.

Sự tăng trưởng mạnh mẽ trong 9 tháng đầu năm 2020
còn có sự đóng góp của phôi
Sản lượng phôi thép của Hòa Phát tăng từ 200.000 tấn năm 2019 lên 1,27 triệu
tấn 9 tháng đầu năm 2020. Đáng chú ý, trong tháng 9, sản lượng thép dài của
Hòa Phát đã lên tới 475.000 tấn so với các tháng trước đó chỉ ở khoảng 410440.000 tấn. Công suất trong tháng 9 tăng mạnh cho thấy khả năng của Hòa
Phát trong việc tối ưu hóa hoạt động của các lò cao. Điều này thể hiện khả năng
sản xuất tối đa của Hòa Phát sẽ có thể lên tới 5,5 – 5,7 triệu tấn/năm giúp doanh
thu Hòa Phát tăng trưởng ước tính khoảng 42,2% trong năm 2020 và tiếp tục
duy trì tăng trưởng hơn 16,7% trong 2021.
Nhu cầu nhập khẩu phôi thép của Trung Quốc tăng mạnh giúp sản lượng xuất
khẩu phôi và giá bán hồi phục. Trung Quốc hiện là thị trường quan trọng thứ 2
sau ASEAN của Việt Nam trong hoạt động xuất khẩu thép. Tổng giá trị xuất khẩu
sang Trung Quốc trong 7 tháng đầu năm 2020 đạt 1,46 triệu tấn (chiếm 30,4%
tổng lượng thép xuất khẩu). Đáng chú ý, tỷ trọng tổng lượng thép xuất trong
tháng 7 tới thị trường Trung Quốc chiếm tới tới 45,3%.
3
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Nhu cầu nhập khẩu thép của Trung Quốc tăng mạnh trong Q2 và Q3 nhờ nhu
cầu đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng để kích thích nền kinh tế sau khi bị ảnh
hưởng bởi dịch Covid-19. Tổng lượng thép nhập khẩu thép trong 8 tháng đầu
năm 2020 của Trung Quốc đạt 11,16 triệu tấn, tăng 46,1% so với cùng kỳ. Trong
đó chủ yếu là phôi thép, đạt 10,7 triệu tấn (tăng gấp 10 lần so với cùng kỳ). Với
năng lực sản xuất vẫn còn rất lớn của Trung Quốc, xu hướng nhập khẩu thép
của Trung Quốc sẽ khó có thể tồn tại trong thời gian dài.
Lượng phôi thép nhập khẩu của Trung Quốc (triệu tấn)
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Biên lợi nhuận gộp mảng thép xây dựng ước tính giảm
xuống 20% do giá quặng tăng.
Giá quặng sắt 62% bắt đầu tăng mạnh từ cuối tháng 4, mức giá bình quân trong
tháng 7 đạt 108 USD/tấn, tăng 15,68% YTD và tiếp tục tăng lên mức bình quân
khoảng 123 USD/tấn trong tháng 9, tăng 35,15% YTD. Trung bình quý 3/2020,
giá quặng vào khoảng 117 USD/tấn, tăng 16,11% yoy.
Trong khi giá bán tính đến tháng 8/2020 thậm chí còn giảm 5,35% YTD và bắt
đầu hồi phục và chỉ còn giảm 2,69% trong tháng 9. Do nguyên liệu có độ trễ
khoảng 1 quý nên tác động này sẽ phản ánh nhiều hơn trong quý 4/2020. Chúng
tôi ước tính biên lợi nhuận gộp của thép xây dựng trong quý 3/2020 đạt khoảng
23% và giảm xuống 21% trong Q4. Chi phí quặng sắt trong tổng chi phí dự báo
tăng từ mức 30% trong Q3/2020 lên mức 37% trong Q4/2020. Biên lợi nhuận
của phôi thép ước tính cũng giảm xuống 21% và 14% trong Q3 và Q4/2020.
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Tỷ trọng chi phí quặng trong sản xuất
thép xây dựng của HPG
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Giá thép trong nước đang được hỗ trợ bởi giá quặng và
giá thép Trung Quốc
Giá bán thép tại Việt Nam hiện cũng đang thấp hơn so với giá bán tại Trung
Quốc (SHFE Steel Rebar) khoảng 1,4 triệu VNĐ/tấn. Chúng tôi ước tính giá bán
thép xây dựng năm 2021 sẽ tăng lên 11,2 triệu VNĐ/tấn so với mức bình quân
khoảng 10,9 triệu VNĐ/tấn năm 2020 do giá quặng đang ở mức cao. Đây là điểm
thuận lợi trong chiến lược mở rộng thị phần của HPG mà vẫn giữ được giá bán
ở mức cao.
Giá bán thép xây dựng (thép thanh)
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Hòa Phát

Biên lợi nhuận của HRC
Giá HRC duy trì ở vùng quanh 500 USD/tấn và giá quặng khoảng 120 USD/tấn
khiến biên lợi nhuận gộp của các doanh nghiệp sản xuất HRC đều bị sụt giảm.
Trong đồ thị dưới đây, chúng tôi sử dụng trung bình biên lợi nhuận gộp của 5
doanh nghiệp sản xuất thép HRC lớn trên thế giới là Baoshan Iron & Steel,
5
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Hesteel, POSCO, Huyndai Steel và Benxi Steel Group. 5 doanh nghiệp này đều
có tỷ trọng HRC ở mức 20-50%.
Trong giai đoạn chênh lệch giữa giá bán HRC và chi phí quặng sắt ở mức dưới
300 USD/tấn, biên lợi nhuận trung bình của nhóm 5 doanh nghiệp này liên tục
bị giảm xuống quanh 10%. Trong năm 2021, giá quặng được dự báo giảm nhưng
giá HRC cũng được dự báo giảm tương ứng.
Biên gộp các doanh nghiệp sản xuất HRC
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Theo ước tính của VSA, Việt Nam sẽ cần nhập khẩu 4-5 triệu tấn HRC trong
2020. Hiện tại, nếu Hòa Phát đi vào hoạt động toàn bộ công suất cung cấp
khoảng 2,5 triệu tấn HRC vẫn đang thiếu hụt khoảng 2 triệu tấn HRC. Ngoài ra,
Formosa và Hòa Phát là 2 doanh nghiệp có khả năng sản xuất HRC duy nhất tại
Việt Nam tính đến hiện nay. Trong khi đó, Mỹ áp thuế thép Việt Nam có xuất xứ
từ Hàn Quốc, Đài Loan. Do đó, các doanh nghiệp sản xuất có nhu cầu sử dụng
nguyên liệu HRC trong nước để đảm bảo nguyên tắc xuất xứ buộc phải sử dụng
sản phẩm HRC của Formosa và Hòa Phát. Trên cơ sở này, chúng tôi ước tính
biên lợi nhuận HRC của Hòa Phát đạt khoảng 15% trong năm 2020 và 2021.
Ước tính sản lượng HRC
Triệu tấn
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Nhập khẩu thép thành phẩm
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Điều chỉnh tăng dự phóng 2020, triển vọng 2021 tiếp tục
tăng trưởng ấn tượng
Chúng tôi điều chỉnh tăng dự phóng doanh thu và lợi nhuận sau thuế 2020 lên
mức lần lượt 91.946 tỷ đồng (+42,2% yoy) và 11.989 tỷ đồng (+59,3% yoy), so
với số dự báo gần nhất của chúng tôi là 82.915 tỷ đồng doanh thu và 9.606 tỷ
đồng LNST. Trong đó: (i) doanh thu thép xây dựng tăng mạnh nhờ tăng thị phần
tại miền Trung và miền Nam (ii) tối ưu công suất nhà máy giúp sản lượng thép
dài của Hòa Phát tăng mạnh, qua đó giúp sản lượng bán phôi trong 9 tháng đầu
năm đạt 1,27 triệu tấn (iii) nhu cầu đột biến của Trung Quốc về thép và phôi thép
giúp sản lượng tiêu thụ và biên gộp phôi thép tốt (iv) biên lợi nhuận gộp mảng
thép xây dựng trong Q4/2020 chúng tôi ước tính giảm xuống 18% so với mức
~20% ở Q3/2020 do giá quặng tăng lên mức 120 USD/tấn, (v) sản lượng bán
thép HRC trong 2H2020 ước đạt khoảng 150.000 tấn, giúp doanh thu tăng
nhưng biên lợi nhuận của HRC chúng tôi ước đạt 13%, thấp hơn so với thép xây
dựng, (vi) mảng nông nghiệp tiếp có biên lợi nhuận giảm do giá thịt lợn có dấu
hiệu giảm mạnh trong Quý IV nhưng ước tính cả năm 2020 vẫn đóng góp khoảng
10,1% trong LNST, (vii) các khoản vay bắt đầu hết thời gian ưu đãi, lãi suất vay
ước tính tăng lên.
Động lực tăng trưởng chính của doanh thu và lợi nhuận trong 2021 đến từ HRC.
Chúng tôi dự báo sản lượng sản xuất sẽ đạt khoảng 2,7 triệu tấn. Sử dụng nội
bộ khoảng 1,1 triệu tấn tấn và bán ra ngoài 1,6 triệu tấn. LN mảng nông nghiệp
ước tính đạt 900 tỷ khi giá heo đang có dấu hiệu hạ nhiệt.
Chỉ tiêu

2019

2020

2021

20/19 yoy

21/20 yoy Cơ sở dự báo

Sản lượng
(nghìn tấn)
Chúng tôi điều chỉnh tăng sản lượng thép tiêu
thụ của HPG trong 2020 từ 3,2 triệu tấn lên 3,5
triệu tấn do thị phần Hòa Phát trong 9 tháng
tăng mạnh lên khoảng 33%, đặc biệt ở miền
Nam, miền Trung và xuất khẩu. Trong 2021,
- Thép xây dựng

2.755

3.535

4.000

28,3%

tăng trưởng mảng thép sẽ chậm lại do ngành
13,2% BĐS tiếp tục gặp khó khăn.
Thị phần thép xây dựng Hòa Phát theo ước tính
của chúng tôi sẽ tăng lên khoảng 37% trong
năm 2021 khi tiếp tục mở rộng trong thị phần
miền Nam. Tổng sản lượng sẽ đạt khoảng 4
triệu tấn (tăng 13,2% YoY). Tổng sản lượng
thép dài sẽ đạt khoảng 5,4 triệu tấn.

- Phôi thép

220

1.767

1.400

703,3%

-20,8%

- Ống thép

745

800

820

7,4%

2,5%
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Chúng tôi dự báo giai đoạn 2 Dung Quất sẽ đi
vào hoạt động 90% công suất trong 2021, trong
- HRC

550

2.700

N/A

390,9% đó 1,1 triệu tấn dự kiến tiêu thụ nội bộ cho sản

xuất ống thép và tôn mạ, 1,6 triệu tấn còn lại
xuất bán ngoài
BVSC dự báo doanh thu từ thép xây dựng
Doanh thu

64.678

91.946 111.560

42,2%

21,3%

chiếm 38% và HRC chiếm 18%. Nếu lượng
HRC sử dụng nội bộ được bán ra ngoài thì tỷ
trọng của HRC sẽ phải đạt khoảng 28%.
BVSC dự báo trong 2021, biên gộp thép xây

Lợi nhuận gộp

11.185

17.402

20.853

55,6%

19,8%

dựng đạt 2,24 triệu VNĐ/tấn với giả định giá
quặng trung bình 96 USD/tấn và giá than 130
USD/tấn
Tổng nợ vay dự báo sẽ giảm 3.600 tỷ trong

Chi phí tài chính

1.182

2.478

2.177

109,7%

-12,1% 2021, tuy nhiên lãi suất sẽ tăng lên 6,5%/năm

khi thời gian ưu đãi lãi suất đã hết.

Chi phí bán hàng

873

1.222

1.517

39,9%

CPBH/DT 1.3%, thấp hơn một chút so với 2019
24,2% do HPG đã xây dựng được kênh bán hàng tại
thị trường phía Nam

Chi phí QLDN

569

759

971

33,4%

27,9%

9.097

13.745

16.465

51,1%

19,8%

LNTT
LNST cổ đông
công ty mẹ

CPQLDN/DT giảm nhẹ xuống 0.8% do doanh
thu tăng mạnh

Chúng tôi dự báo Dung Quất sẽ đóng góp
7.527

11.989

14.480

59,3%

20,8% nhiều hơn trong tổng lợi nhuận của HPG, từ

mức 25% trong 2020 lên 40% trong 2021

Điều chỉnh P/E kỳ vọng
Chúng tôi vẫn dựa trên phương pháp P/E để định giá cổ phiếu HPG. Trong lịch
sử 10 năm trở lại đây, mức P/E trung bình của HPG vào khoảng 8.0x. Tuy nhiên,
với kết quả kinh doanh dự báo tăng trưởng ấn tượng trong 2020 và tiếp tục trong
2021, chúng tôi điều chỉnh mức P/E kỳ vọng từ 8.1x trong báo cáo gần nhất lên
8.98x (P/E bình quân 12 tháng gần nhất).
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P/E kỳ vọng
8.98x

12
Median = 8.25x

10

Mean = 8.00x
8

6

4

Tương ứng với
Giá kỳ vọng 2020 = 32.490 VND/cổ phần
Giá kỳ vọng 2021 = 37.350 VND/cổ phần

2

Sep-20

Feb-20

Jul-19

Dec-18

May-18

Oct-17

Mar-17

Aug-16

Jan-16

Jun-15

Nov-14

Apr-14

Sep-13

Feb-13

Jul-12

Dec-11

May-11

Oct-10

0

Theo phương pháp P/E, mức giá hợp lý đối với cổ phiếu HPG cho năm 2020 và
2021 chúng tôi ước tính lần lượt là 32.490 VND/cổ phần và 37.350 VND/cổ phần.
2020
LNST

P/E

Định giá

LNST

P/E

Định giá

11.989

8,98

107.661

13.780

8,98

123.744

Số lượng cổ phần (CP)
Giá trị/cổ phần (VND/CP)

3.313.282.659

3.313.282.659

32.490

37.350

P/E vẫn là phương pháp trọng yếu để định giá cổ phiếu HPG bởi theo quan sát
của chúng tôi giữa lợi nhuận và giá cổ phiếu HPG có mối liên hệ khá chặt chẽ
trong gần 10 năm trở lại đây với hệ số tương quan 0.84 (loại bỏ số liệu trong
khoản thời gian 1 năm từ Q4/2017 tới Q3/2018).
Mối quan hệ giữa LNST & giá cổ phiếu HPG trong 10 năm
130%
100%

Correlation = 0.84

70%
40%
10%
-20%
-50%

% thay đổi giá cổ phiếu YoY
% thay đổi LNST - 12 tháng

-80%
Mar-11
Jul-11
Nov-11
Mar-12
Jul-12
Nov-12
Mar-13
Jul-13
Nov-13
Mar-14
Jul-14
Nov-14
Mar-15
Jul-15
Nov-15
Mar-16
Jul-16
Nov-16
Mar-17
Jul-17
Nov-17
Mar-18
Jul-18
Nov-18
Mar-19
Jul-19
Nov-19
Mar-20
Jul-20

LNST (tỷ VND)

2021
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Khuyến nghị đầu tư
Kết quả kinh doanh 2020 của Hòa Phát tăng trưởng mạnh trong 2020 với doanh
thu thuần tăng 42,2% và LNST tăng 59,3%. Dự báo 2021, HPG sẽ tiếp tục duy
trì được doanh thu tăng trưởng doanh thu 21,3% và lợi nhuận 20,8% nhờ HRC
đạt 90% công suất. Với câu chuyện tăng trưởng tiếp tục trong 2021, chúng tôi
duy trì mức P/E 8.98x để xác định giá trị hợp lý đối với cổ phiếu HPG. Tại mức
P/E trên, mức giá kỳ vọng đối với cổ phiếu HPG trong năm 2021 chúng tôi ước
tính vào khoảng 37.350 VND/cổ phần, mức giá kỳ vọng cho 2020 là 32.490
VND/cổ phần. Chúng tôi khuyến nghị OUTPERFORM cho HPG với thời gian
đầu tư khoảng 1 năm.
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CHỈ SỐ TÀI CHÍNH DỰ BÁO
Đơn vị (tỷ VND)

2018

2019

2020E

2021E

Doanh thu

56.580

64.678

91.946

111.560

Giá vốn

44.166

52.473

74.053

-90.707

Lợi nhuận gộp

11.671

11.185

17.402

20.853

Chi phí bán hàng

677

873

1.222

1.517

Chi phí quản lý doanh nghiệp

444

569

759

971

Doanh thu tài chính

294

471

752

674

Chi phí tài chính

772

1.182

2.478

2.177

8.573

7.527

11.989

14.480

Đơn vị (tỷ VND)

2018

2019

2020E

2021E

Tiền & khoản tương đương tiền

2.516

4.545

6.644

13.064

Các khoản phải thu ngắn hạn

3.210

3.561

4.700

5.518

Hàng tồn kho

14.115

19.412

27.596

33.483

Tài sản cố định hữu hình

12.565

30.980

52.623

56.623

Tổng tài sản

78.223

101.776

109.256

116.810

Nợ ngắn hạn

22.636

26.984

28.358

31.025

Nợ dài hạn

14.964

27.005

23.128

18.609

Vốn chủ sở hữu

40.623

47.787

58.492

71.369

Tổng nguồn vốn

78.223

101.776

109.256

116.810

2018

2019

2020E

2021E

21%

14%

42%

21%

7%

-12%

59%

21%

Lợi nhuận gộp biên (%)

21%

17%

19%

19%

Lợi nhuận thuần biên (%)

15%

12%

13%

13%

ROA (%)

13%

8%

11%

13%

ROE (%)

23%

17%

23%

22%

Tổng nợ/Tổng tài sản (%)

48%

53%

47%

42%

Tổng nợ/Tổng VCSH (%)

93%

113%

88%

70%

3.313

3.313

Lợi nhuận sau thuế

Bảng cân đối kế toán

Chỉ số tài chính
Chỉ tiêu
Chỉ tiêu tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu (%)
Tăng trưởng LNST (%)
Chỉ tiêu sinh lời

Chỉ tiêu cơ cấu vốn

Chỉ tiêu trên mỗi cổ phần
EPS (đồng/cổ phần)
Giá trị sổ sách (đồng/cổ phần)

3.105

2.726

3.619

4.371

28.331

36.861

12.262

14.424
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TUYÊN BỐ TRÁCH NHIỆM

Tôi, Nguyễn Đức Hoàng xin khẳng định hoàn toàn trung thực và không có động cơ cá nhân khi thực hiện báo cáo này. Tất cả những
thông tin nêu trong báo cáo này được thu thập từ những nguồn tin cậy và đã được tôi xem xét cẩn thận. Tuy nhiên, tôi không đảm bảo
tính đầy đủ cũng như chính xác tuyệt đối của những thông tin nêu trên. Các quan điểm, nhận định trong báo cáo này chỉ là quan điểm
riêng của cá nhân tôi mà không hàm ý chào bán, lôi kéo nhà đầu tư mua, bán hay nắm giữ chứng khoán. Báo cáo chỉ nhằm mục đích
cung cấp thông tin và nhà đầu tư chỉ nên sử dụng báo cáo phân tích này như một nguồn tham khảo. Cá nhân tôi cũng như Công ty Cổ
phần Chứng khoán Bảo Việt sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trước nhà đầu tư cũng như đối tượng được nhắc đến trong báo cáo
này về những tổn thất có thể xảy ra khi đầu tư hoặc những thông tin sai lệch về doanh nghiệp.
Báo cáo này là một phần tài sản của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, tất cả những hành vi sao chép, trích dẫn một phần hay
toàn bộ báo cáo này phải được sự đồng ý của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

LIÊN HỆ
Phòng Phân tích và Tư vấn đầu tư - Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Bộ phận Phân tích Ngành & Doanh nghiệp

Bộ phận Vĩ mô & Thị trường

Lưu Văn Lương

Lê Đăng Phương

Phạm Tiến Dũng

Phó Giám đốc khối

Phó Giám đốc khối

Phó Giám đốc khối

luuvanluong@baoviet.com.vn

ledangphuong@baoviet.com.vn

phamtiendung@baoviet.com.vn

Nguyễn Bình Nguyên

Nguyễn Chí Hồng Ngọc

Trần Hải Yến

Cao su tự nhiên, Dầu khí

Bất động sản

Chuyên viên vĩ mô

nguyenbinhnguyen@baoviet.com.vn

nguyenchihongngoc@baoviet.com.vn

tranhaiyen@baoviet.com.vn

Hoàng Ngọc

Trương Sỹ Phú

Trần Xuân Bách

Công nghệ thông tin

Ô tô & Phụ tùng

Phân tích kỹ thuật

nguyenbinhnguyen@baoviet.com.vn

truongsyphu@baoviet.com.vn

tranxuanbach@baoviet.com.vn

Nguyễn Đức Hoàng

Ngô Trí Vinh

Thép, Phân bón

Hàng tiêu dùng

Nguyenduchoang@baoviet.com.vn

ngotrivinh@baoviet.com.vn

Phạm Lê An Thuận

Trần Đăng Mạnh

Dược, thủy sản

Xây dựng

phamleanthuan@baoviet.com.vn

trandangmanh@baoviet.com.vn

Lê Thanh Hòa
Vật liệu xây dựng
lethanhhoa@baoviet.com.vn
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Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
Trụ sở chính:

Chi nhánh:

▪ 72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

▪ Tầng 8, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp. HCM

▪ Tel: (84 4) 3 928 8080

▪ Tel: (84 8) 3 914 6888
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