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OUTPERFORM

Khuyến nghị
Giá kỳ vọng (VNĐ)

65.160

Giá thị trường (22/04/2021)

55.000

Lợi nhuận kỳ vọng

18,5%

THÔNG TIN CỔ PHẦN
Sàn giao dịch

HSX

Khoảng giá 52 tuần

15.180-49.450
163.510 Tỷ VNĐ

Vốn hóa
SL cổ phiếu lưu hành

3.313.282.659

KLGD bình quân 10 ngày
% sở hữu nước ngoài
Room nước ngoài

17.116.850
30,38%
49%

Giá trị cổ tức/cổ phần

N/a

Tỷ lệ cổ tức/thị giá

N/a

Beta

1,2

Dự báo KQKD Q1/2021: DTT và LNST của HPG lần lượt đạt 32.969 tỷ đồng
(+71,4% YoY; +27,9% QoQ) và 6.513 tỷ đồng (+185,0% YoY; 40,4% QoQ). Sản
lượng tiêu thụ HRC ước tính tăng mạnh lên 593.000 tấn (+56,4% QoQ), sản lượng
tiêu thụ thép xây dựng tăng lên 855.928 tấn (+16,9% YoY; -6,3% QoQ). Sản lượng
tiêu thụ phôi thép khoảng 392.000 tấn (+11,6% YoY; -6,2% QoQ).
DT và LNST của Q1/2021 ước đạt lần lượt 31.000 tỷ đồng (+61,2% yoy) và 7.000
tỷ đồng (+206,3% yoy) . Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh là 6.500 tỷ đồng, lợi
nhuận từ thoái vốn công ty nội thất 500 tỷ đồng. Ban lãnh đạo công ty ước tính DT và
LNST của Q2/2021 có thể sẽ còn tốt hơn Q1/2021.
Thông qua phương án nâng tỷ lệ cổ tức lên 40%, trong đó 35% là cổ tức bằng
cổ phiếu và 5% bằng tiền mặt. Theo đó, vốn điều lệ ước tính tăng lên 49.698 tỷ
đồng. Vốn điều lệ tăng mạnh dự kiến sẽ giúp HPG có thêm nhiều ưu thế khi vay vốn
ngân hàng (lãi suất cạnh tranh hơn và hạn mức vay lớn hơn).
Ban lãnh đạo chia sẻ những lợi thế của Hòa Phát khi tham gia sản xuất
container (Công suất: sản xuất 500.000 TEU/năm, tiêu thụ 1 triệu tấn HRC/năm)
bao gồm: (1) Chủ động được nguồn nguyên liệu đầu vào là thép kháng thời tiết. Đây
là loại sản phẩm được chế tạo từ HRC và HPG đã thử nghiệm thành công. 60% chi
phí sản xuất là đến từ loại thép này. 40% là đến từ gỗ ván sàn, sơn phụ kiện, có thể
mua với chi phí rẻ ngang hoặc rẻ hơn so với Trung Quốc (2) Tận dụng cơ hội chuyển
dịch cơ cấu các ngành công nghiệp nặng, thâm dụng lao động từ Trung Quốc sang
các nước đang phát triển khác. Hiện tại, chi phí nhân công từ TQ đang ở mức cao,
HPG hoàn toàn có thể sản xuất được container với chi phí sản xuất rẻ hơn. Biên lợi
nhuận gộp mảng container ước tính khoảng 15%.
Về mảng tôn mạ, hiện HPG đang chạy hết công suất nhà máy (CSTK 400.000
tấn/năm) và còn phải thuê gia công ngoài để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ. Chiến
lược sẽ không tập trung quá nhiều về mảng tôn mạ này do phải trực tiếp cạnh tranh
với các khách hàng đang tiêu thụ HRC của doanh nghiệp.
Về mảng ống thép, HPG đang dự kiến sẽ nâng công suất thiết kế lên 1,3 triệu
tấn/năm vào cuối 2021. CSTK hiện tại đang khoảng 1 triệu tấn. Kế hoạch năm 2020
là tiêu thụ khoảng 920.000 tấn.
HPG vẫn đang trong quá trình thương thảo để mua lại các mỏ quặng sắt tại
Úc, Nam Phi. Ban lãnh đạo nhấn mạnh sẽ chỉ mua khi có thực sự tạo thêm lợi nhuận
gia tăng.
Đến năm 2022, mục tiêu DT và LNST của mảng nông nghiệp lần lượt là 20.000
tỷ đồng (gấp 2 so với 2020), LNST khoảng 1.700-1.800 tỷ đồng (tương đương
LNST 2020)
Về mảng BĐS, HPG dự kiến sẽ đầu tư theo 2 hướng: (1) tìm kiếm khu vực đất tại
các địa phương để đấu thầu, phát triển dự án từ đầu (2) Thực hiện M&A các doanh
nghiệp BĐS khác. Tuy nhiên sẽ rất cẩn trọng, chỉ thực hiện khi có lợi nhuận tốt. Thời
điểm hiện tại chưa thực hiện M&A bất kỳ dự án nào.

Chuyên viên phân tích
Nguyễn Đức Hoàng
(84 28) 3914.6888 ext. 212
Nguyenduchoang@baoviet.com.vn

Chúng tôi duy trì đánh giá TÍCH CỰC với cơ hội đầu tư trung và dài hạn đối
với HPG tại mức giá mục tiêu 65.160 đồng/cp; upside 18,5% . Dự kiến giá thép
tiếp tục duy trì tích cực giúp LNST trong Q2/2020 có thể đạt 7.000-7.500 tỷ đồng.
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CHỈ SỐ TÀI CHÍNH DỰ BÁO
Đơn vị (tỷ VND)

2019

2020E

2021E

2022E

Doanh thu

63.658

90.119

149.834

144.433

Giá vốn

52.473

71.214

-120.729

-113.168

Lợi nhuận gộp

11.185

18.904

29.105

31.265

Chi phí bán hàng

873

1.091

2.058

1.984

Chi phí quản lý doanh nghiệp

569

690

1.317

1.269

Doanh thu tài chính

471

1.005

1.482

1.658

Chi phí tài chính

1.182

2.837

2.665

4.490

Lợi nhuận sau thuế

7.527

13.450

21.587

23.594

Đơn vị (tỷ VND)

2019

2020E

2021E

2022E

Tiền & khoản tương đương tiền

4.545

13.696

18.510

20.512

Các khoản phải thu ngắn hạn

3.561

6.125

8.724

8.488

Hàng tồn kho

19.412

26.287

43.585

42.015

Tài sản cố định hữu hình

30.980

65.308

68.298

70.489

Tổng tài sản

101.776

131.511

159.885

202.957

Nợ ngắn hạn

26.984

51.975

60.672

60.113

Nợ dài hạn

27.005

20.316

19.978

39.982

Vốn chủ sở hữu

47.787

59.220

79.235

102.861

101.776

131.511

159.885

202.957

2019

2020E

2021E

2022E

14%

41%

66%

-4%

-12%

79%

60%

9%

Lợi nhuận gộp biên (%)

17%

21%

19%

21%

Lợi nhuận thuần biên (%)

12%

15%

14%

16%

ROA (%)

8%

12%

15%

13%

ROE (%)

17%

25%

31%

26%

Tổng nợ/Tổng tài sản (%)

53%

55%

50%

49%

Tổng nợ/Tổng VCSH (%)

113%

122%

102%

97%

3.313

3.313

3.313

2.726

4.060

6.516

7.122

36.861

17.875

23.916

31.038

Bảng cân đối kế toán

Tổng nguồn vốn

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)
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TUYÊN BỐ TRÁCH NHIỆM

Tôi, chuyên viên 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
Khối Phân tích và Tư vấn đầu tư - Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Phạm Tiến Dũng

Lưu Văn Lương

Giám đốc khối

Phó Giám đốc khối

phamtien.dung@baoviet.com.vn

luuvanluong@baoviet.com.vn

Hoàng Bảo Ngọc

Nguyễn Chí Hồng Ngọc

Phạm Lê An Thuận

Công nghệ, Cảng biển

Bất động sản, Khu công nghiệp

Dược, Thuỷ sản

hoangbaongoc@baoviet.com.vn

nguyenchihongngoc@baoviet.com.vn

phamleanthuan@baoviet.com.vn

Đỗ Long Khánh

Lê Thanh Hòa

Hoàng Thị Minh Huyền

Hàng không, Bảo hiểm

Tiện ích công cộng, Ngân hàng

Chuyên viên vĩ mô

dolongkhanh@baoviet.com.vn

lethanhhoa@baoviet.com.vn

hoangthiminhhuyen@baoviet.com.vn

Trần Phương Thảo

Trương Sỹ Phú

Trần Xuân Bách

VLXD, BĐS, Cao su tự nhiên

Hàng tiêu dùng

Phân tích kỹ thuật

tranphuongthaoa@baoviet.com.vn

truongsyphu@baoviet.com.vn

tranxuanbach@baoviet.com.vn

Nguyễn Hà Minh Anh

Ngô Trí Vinh

Lê Hoàng Phương

Hàng tiêu dùng, Tiện ích công cộng

Hàng tiêu dùng, Chăn nuôi, Chứng khoán

Chiến lược thị trường

nguyenhaminhanh@baoviet.com.vn

ngotrivinh@baoviet.com.vn

lehoangphuong@baoviet.com.vn

Nguyễn Đức Hoàng

Trần Đăng Mạnh

Thép, Phân bón

Xây dựng, Ô tô & Phụ tùng

nguyenduchoang@baoviet.com.vn

trandangmanh@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 24) 3 928 8080

▪ Tel: (84 28) 3 914 6888

