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I. Thông tin nổi bật:

CTCP Đầu tư thương mại SMC (HSX: SMC): SMC là doanh nghiệp gia công thép có lợi thế cạnh tranh khi đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe của các doanh nghiệp
FDI (Samsung Electronics HCMC). SMC dự kiến tăng trưởng sản lượng tốt trong năm 2022 nhờ (1) nền thấp trong năm 2021 khi Q3/2021 sản lượng tiêu thụ thấp do

Covid-19; (2) các nhà máy gia công thép mới đi vào hoạt động; (3) hồi phục kinh tế sau đại dịch, nhu cầu tiêu thụ thép của các doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong
nước dự kiến tăng trưởng tốt. Với mức P/E forward cho năm 2022 đang ở mức 5,5 lần, SMC là cơ hội đầu tư hấp dẫn.
Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel (Upcom: VTP): Năm 2021, KQKD VTP bị ảnh hưởng nặng nề trong 2H21 do dịch COVID-19 bùng phát: (1) công tác giao
nhận bị ảnh hưởng do cách ly xã hội trong 3Q21, (2) khách hàng thương mại điện tử, đặc biệt là nhóm khách hàng thu nhập thấp, từ chối nhận hàng do thu nhập bị ảnh
hưởng, (3) chi phí xét nghiệm cách ly. Do đó, sang 2022, khi tình hình kinh tế xã hội từng bước tiến tới bình thường hóa hậu COVID-19, KQKD của VTP kỳ vọng sẽ phục
hồi mạnh mẽ bên cạnh triển vọng trung và dài hạn của thị trường thương mại điện tử cũng như lĩnh vực fulfillment mà Công ty dự kiến mở rộng sang từ nay đến 2025. Kế
hoạch lợi nhuận 2022 là 498 tỷ (+ 68% yoy).
CTCP Masan High-Tech Materials (Upcom: MSR): MSR ghi nhận KQKD 2021 tăng trưởng ấn tượng từ mức lỗ trong 2020 (nếu loại trừ khoản lợi nhuận bất thường từ
hợp nhất HCS) nhờ giá đầu ra tăng mạnh mẽ, đặc biệt là trong Q4 2021. Trong bối cảnh chuỗi cung ứng vẫn căng thẳng, cước tàu - container vẫn cao và diễn biến chiến
sự ở Nga - Ukraine phức tạp, giá đầu ra của MSR khả năng vẫn được chốt ổn định ở mức cao. Hiện nay giá thị trường của APT, Bismuth, Fluorspar và đồng vẫn cao hơn

Q4 2021 - quý mà MSR đã ghi nhận đến 466 tỷ đồng NPAT-MI. Do đó, BVSC cho rằng kế hoạch LNST 2022 từ 200-300 tỷ của công ty có phần khá thận trọng.
CTCP Xi măng Vicem Hà Tiên (HSX: HT1): HT1 đặt kế hoạch LNTT 2022 là 502 tỷ (+8% yoy) khá thận trọng. Trong quý I-2022, giá xi măng tăng từ 30.000 - 50.000
đồng/tấn, tăng 1-3% so với quý IV-2021 và tăng 11-15% so với cùng kỳ năm 2021. Theo dự báo của BVSC, sản lượng tiêu thụ xi măng nội địa sẽ tăng trưởng mạnh trở
lại trong năm 2022. Tình hình xuất khẩu cũng khả quan hơn 2021, tổng lượng XK Q1.2022 đạt 10,8 triệu tấn (+1,9% yoy) và 458 triệu USD (+16,9% yoy). Với chỉ số
EV/EBITDA của HT1 là 5,5 thấp hơn nhiều so với mức trung bình ngành là 11,5. Chúng tôi đánh giá tích cực với HT1 cho cơ hội đầu tư trung hạn.
Cập nhật một số doanh nghiệp khác: HDG, HHV, HOM, HRT, MSB, SEA, VOS.

II. Sự kiện nổi bật theo tài liệu ĐHCĐ:
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Nội dung nổi bật theo tài liệu ĐHCĐ

KQKD 2021:
- Doanh thu thuần: 1.838,9 tỷ đồng (+108,9% yoy)
- LNST: 1,9 tỷ đồng (+72,7% yoy)
Kế hoạch KQKD 2022:
- Doanh thu thuần: 1.811,4 tỷ đồng (-1,5% yoy)
- LNST: 12 tỷ đồng (532,1% yoy)

HOM
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Nhận định BVSC

Ngành xi măng nói chung đã trải qua một năm 2021 rất khó khăn. Dưới tác động
của dịch bệnh và tình hình thời tiết diễn biến bất thường; cùng với tình trạng thiếu
hụt nguồn cát xây dựng, giá sắt thép, cốt liệu (cát, đá,...) liên tục tăng cao; các
vướng mắc trong thủ tục đầu tư dự án và thị trường bất động sản tại TP.HCM và
các tỉnh thành lân cận vẫn còn chậm được tháo gỡ làm nhu cầu xi măng sụt giảm.
Trong năm 2021, từ tháng 8 giá than cám trên thị trường cao hơn TKV từ 200.000
- 250.000 đồng/tấn gây khó khăn trong việc ổn định nguồn cung, ảnh hưởng tới
tiêu hao, năng suất và giá thành sx Clinker. Tiêu thụ tại một số địa bàn giảm sản
lượng trong đó có Thanh Hóa (-29,5% yoy), Bình Trị Thiên (16,6% yoy) và Miền
Trung (-24,5% yoy). Tuy nhiên, sản lượng tiêu thụ xi măng tại địa bàn chính, đem
lại hiệu quả cao nhất cho Công ty là Nghệ An thì có sự tăng trưởng so với năm
2020, +3,4% yoy trong đó xi măng bao +0,8% và xi măng rời +27,6%.
Năm 2022, HOM phấn đấu để duy trì tỷ trọng sử dụng xi măng Vicem Hoàng Mai
tại các dự án lớn và dự án đầu tư công: Cao tốc Bắc Nam, nhiệt điện Quảng
Đông, nhiệt điện Vũng Áng 2, ...
Với việc các dự án đầu tư công đang được mạnh mẽ triển khai dẫn tới tăng cầu xi
măng trong nước; tình hình xuất khẩu xi măng khả quan làm giảm áp lực dư cung
của ngành xi măng và giá bán xi măng tăng mạnh trong những tháng đầu năm
2022, chúng tôi đánh giá ngành xi măng nói chung và HOM nói riêng sẽ có sự
phục hồi khả quan về KQKD trong năm 2022. Với chỉ số EV/EBITDA của HOM là
3,7 gần thấp nhất trong ngành và thấp hơn nhiều so với mức trung bình ngành là
11,5. Chúng tôi đánh giá tích cực với HOM cho cơ hội đầu tư trung hạn.
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Kết quả kinh doanh 2021:
- Doanh thu: 1.423 tỷ đồng (+11% yoy)
- Lợi nhuận sau thuế: 490 tỷ đồng (N/A)
Kế hoạch 2022:
- Tổng doanh thu: 1.570 tỷ đồng (-9% yoy)
- Lợi nhuận trước thuế: 391 tỷ đồng (-23% yoy)

Trong năm 2021, trước tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng, và giá cước vận tải
biển tăng mạnh mẽ, VOS đã đạt được một kết quả kinh doanh ấn tượng với
doanh thu tăng trưởng 11% so với cùng kỳ năm trước. LNST hơn 490 tỷ đồng
trong khi cùng kỳ thua lỗ 186 tỷ đồng nhờ việc thanh lý tàu cũ và việc ngân hàng
miễn giảm số tiền lãi vay hơn 55 tỷ. Nhờ đó, lỗ lũy kế của VOS tính đến
31/12/2021 đã được cải thiện từ mức 909 tỷ đồng hồi đầu năm về mức lỗ gần 421
tỷ đồng.
Trong năm 2022, công ty đã đặt ra một kế hoạch kinh doanh khá thận trọng khi
doanh thu giảm 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, BVSC cho rằng với diễn
biến giá cước vận tải vẫn còn được neo ở mức cao và nhu cầu vận chuyển hàng
hóa tăng trưởng trở lại khi các nền kinh tế mở cửa, VOS sẽ vượt được kế hoạch
doanh thu đề ra. Trước tình hình diễn biến phức tạp của giá dầu thế giới, BVSC
cho rằng biên lợi nhuận của công ty cũng sẽ bị ảnh hưởng lớn. Ngoài ra, công ty
không có kế hoạch thanh lý tàu mới và cũng không có khoản lợi nhuận đột biến từ
việc xóa nợ nên việc công ty đặt kế hoạch LNST giảm 23% so với cùng kỳ là hợp
lý.

Kết quả kinh doanh 2021:
- Doanh thu: 23.318 tỷ đồng (+35% YoY)
- Lợi nhuận sau thuế: 901 tỷ đồng (+185% YoY)
Kế hoạch 2022:
- Doanh thu: 20.000 tỷ đồng (-6% YoY)
- Lợi nhuận sau thuế: 300 tỷ đồng (-67% YoY)
Cổ tức:
- 2021: cổ tức bằng tiền mặt từ LNST 2020: 5%
cổ tức bằng tiền mặt từ LNST 2021: 5%
- 2022: cổ tức dự kiến lớn hơn 10% (đã tạm ứng 5%)

- Lĩnh vực hoạt động chính của SMC là gia công thép và bán thương mại thép.
Trong đó, tỷ trọng sản lượng mảng gia công thép chiếm khoảng 50% tổng sản
lượng bán hàng và có biên lợi nhuận cao hơn so với mảng thương mại thép.
Trong thời gian vừa qua và năm 2022 này, SMC tiếp tục đang có kế hoạch tiếp tục
đầu tư nâng công suất gia công thép, sản lượng tiêu thụ thép gia công dự kiến
tiếp tục tăng lên.
- Sản lượng tiêu thụ thép cả năm 2021 đạt 1,29 triệu tấn (-4,9% YoY) do ảnh
hưởng bởi dịch Covid 19 trong Q3/2021 khiến sản lượng tiêu thụ và sản xuất đều
bị giảm mạnh. Tính riêng Q3/2021, sản lượng tiêu thụ giảm 44% YoY. Dự kiến
trong năm 2022, dịch Covid được kiểm soát và công suất các nhà máy gia công
tăng mạnh sẽ giúp sản lượng tiêu thụ SMC hồi phục mạnh trong năm 2022. Hiện
tại kế hoạch đang để sản lượng tiêu thụ là 1,25 triệu tấn (-2,8% YoY), mức tương
đối thấp.
- Kết quả đầu tư mở rộng trong 2021: (1) Tổng công suất ống thép tăng lên
250.000 tấn/năm. (2) đầu tư cụm dự án 9,7ha SMC Phú Mỹ, công suất thiết kế
300.000 tấn thép/năm, sản xuất thực hiện gia công thép - Coil Center. Đã hoàn
thành GĐ1 với công suất 250.000 tấn/năm; (3) hoàn thành GĐ1 nhà máy thiết bị
và tự động SMC Phú Mỹ, CSTK 2 triệu sản phẩm/năm.
- Kế hoạch đầu tư trong 2022: (1) Mở rộng GĐ nhà máy thép SMC Đà Nẵng, tổng
vốn đầu tư 50 tỷ đồng; (2) GĐ2 nhà máy thiết bị và tự động SMC Phú Mỹ, tổng vốn
đầu tư 100 tỷ đồng, ; (3) Mở rộng nhà máy ống thép Sendo, tổng vốn 80 tỷ đồng;
(4) Giai đoạn 2 nhà máy cơ khí chính xác SMC Phú Mỹ, tổng vốn 120 tỷ đồng.
Tổng quan về doanh nghiệp: SMC là doanh nghiệp gia công thép có lợi thế cạnh
tranh khi đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe của các doanh nghiệp FDI
(Samsung Electronics HCMC). SMC dự kiến tăng trưởng sản lượng tốt trong năm
2022 nhờ (1) nền thấp trong năm 2021 khi Q3/2021 sản lượng tiêu thụ thấp do
Covid-19; (2) các nhà máy gia công thép mới đi vào hoạt động; (3) hồi phục kinh
tế sau đại dịch, nhu cầu tiêu thụ thép của các doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp
trong nước dự kiến tăng trưởng tốt. Với mức P/E forward cho năm 2022 đang ở
mức 5,5 lần, SMC là cơ hội đầu tư hấp dẫn.

KQKD 2021:
- Doanh thu: 17.342 tỷ đồng (+24% yoy)
- Lợi nhuận sau thuế: 383 tỷ đồng (-23% yoy).
Kế hoạch 2022:
- Doanh thu: 25.723 tỷ đồng (+19% yoy)
- Lợi nhuận sau thuế: 498 tỷ đồng (+68% yoy).
Khác:
28/03/2022 23/04/2022 - Cổ tức 2021: 24,3%, bao gồm 15% tiền mặt và
9,33% cổ phiếu (tỷ lệ 10.000:933).
- Ban lãnh đạo kỳ vọng VTP chuyển niêm yết sang
HSX từ UpCOM vào 3Q22.

- Năm 2021, KQKD VTP bị ảnh hưởng nặng nề trong 2H21 do dịch COVID-19
bùng phát: (1) công tác giao nhận bị ảnh hưởng do cách ly xã hội trong 3Q21, (2)
khách hàng thương mại điện tử, đặc biệt là nhóm khách hàng thu nhập thấp, từ
chối nhận hàng do thu nhập bị ảnh hưởng, (3) chi phí xét nghiệm cách ly.
- Do đó, sang 2022, về lý thuyết khi tình hình kinh tế xã hội từng bước tiến tới bình
thường hóa hậu COVID-19, KQKD của VTP kỳ vọng sẽ phục hồi mạnh mẽ bên
cạnh triển vọng trung và dài hạn của thị trường thương mại điện tử cũng như lĩnh
vực fulfillment mà Công ty dự kiến mở rộng sang từ nay đến 2025.
- Tuy nhiên, chúng tôi đặc biệt lưu ý các rủi ro ngắn hạn có thể tác động đến
KQKD của VTP bao gồm: (1) chi phí nhiên liệu xăng dầu tăng mạnh (chiếm
khoảng 30% doanh thu giao nhận của VTP, theo Công ty) trong khi áp lực cạnh
tranh cao khiến biên LN của Công ty gặp thách thức hơn so với cùng kỳ và (2)
việc TQ thực hiện giãn cách xã hội nghiêm ngặt từ tháng 3/2022 đến nay cũng gây
ra rủi ro nguồn hàng cho việc kinh doanh thương mại điện tử tại VN.
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Kết quả kinh doanh 2021
Doanh thu: 3.778 tỷ (-24% yoy).
LNST: 1.343 tỷ (+7% yoy).
LNST trừ thiểu số: 1.096 tỷ (+12% yoy).
Cổ tức: 10% tiền và 20% cổ phiếu.
Kế hoạch kinh doanh 2022:
18/03/2022 23/04/2022 Doanh thu: 3.703 tỷ (-5% yoy)
LNST: 1.344 tỷ (tương đương 2021).
Cổ tức:25%

Kết quả kinh doanh 2021:
- Doanh thu: 1.861 tỷ đồng (+55% YoY)
- Lợi nhuận sau thuế: 291 tỷ đồng (+66% YoY)
Kế hoạch 2022:
- Doanh thu: 1.535 tỷ đồng (-17% YoY)
- Lợi nhuận sau thuế: 400 tỷ đồng (+37% YoY)
Cổ tức & phát hành:
- 2021: Không trả cổ tức, không tăng vốn0
- 2022: Trả cổ tức bằng cổ phiếu: giá trị chi trả dự
kiến: 267 tỷ đồng (tỷ lệ 10%).
Dự kiến chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ
1:1, tăng vốn điều lệ thêm 2.673 tỷ đồng lên 5.347 tỷ
đồng.

Năm 2022, kế hoạch kinh doanh của HDG xây dựng đi ngang so với 2021. Kế
hoạch này cũng phù hợp với dự báo đầu năm của BVSC. BVSC dự báo LNST trừ
thiểu số là 1.124 tỷ, tương đương thực hiện năm 2021. Sự đi ngang này là phù
hợp khi đến hiện tại, các dự án BDS gối đầu như Linh Trung, Quận 8... vẫn chưa
đủ điều kiện triển khai. Do đó, Công ty sẽ dành một phần từ HaDo Charm Villas để
ghi nhận cho 2023. Điềm đáng lưu ý đối với HDG trong 2022 là các dự án mới
như 7A, Dakmi 3, Sông Tranh hoạt động đủ năm, đóng góp lớn cho kết quả kinh
doanh mảng năng lượng. Theo đó, kế hoạch IPO công ty năng lượng có thể sẽ
đến sớm hơn. Và nếu diễn ra, đây là điểm nhấn đầu tư cho HDG cuối năm 2022.
Với giá thị trường hiện tai, cổ phiếu HDG chỉ thấp hơn 6% với giá mục tiêu của
BVSC. Do đó, chúng tôi cho rằng NDT yêu thích cổ phiếu HDG nên tiếp tục quan
sát và chờ các điểm mua tốt hơn để gia tăng lợi nhuận kỳ vọng.
- KQKD năm 2021 tăng trưởng tốt nhờ HHV nhờ đẩy mạnh các hoạt động thi
công, xây lắp tại một số gói thầu lớn tại cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo và Trung
Lương - Mỹ Thuận. Tuy nhiên, các mảng hoạt động khác của HHV bao gồm: hoạt
động thu phí tại các trạm BOT, cung cấp các dịch vụ trung chuyển chịu ảnh hưởng
tiêu cực bởi dịch Covid-19 trong năm 2021.
- Mảng quản lý, vận hành: tiếp tục vận hành 4 dự án hầm, đường như trong năm
2021. Tiếp nhận thêm vận hành dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận và đầu
thầu quản lý một số dự án cao tốc Bắc - Nam.
- Mảng thi công, xây lắp: Backlog còn lại 1.000 tỷ đồng. Ngoài ra, HHV dự kiến
tiếp cận các gói thầu cho dự án Cam Lâm-Vĩnh Hảo, đường ven biển Bình Định,
dự án cao tốc Bắc - Nam.
- Hoạt động đầu tư:
+ Hợp tác kinh doanh để thực hiện dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo (vốn
đầu tư 2.000 tỷ đồng) theo hợp đồng BCC
+ Hợp tác kinh doanh để thực hiện dự án cao tốc cao tốc Trung Lương Mỹ
Thuận GĐ1 (vốn đầu tư 450 tỷ đồng) theo hợp đồng BCC
+ Các dự án khác: 1550 tỷ đồng
Tổng quan về doanh nghiệp: HHV là một trong những doanh nghiệp được hưởng
lợi khi nhu cầu đầu tư đường bộ còn rất lớn trong thời gian tới, đặc biệt là đường
cao tốc Bắc - Nam. Năng lực thi công tốt đã được chứng minh từ các dự án trong
quá khứ là lợi thế giúp tập đoàn Đèo Cả có thể nhận được các dự án lớn trong
tương lai, mở ra cơ hội cho các công ty thành viên như HHV. Ngoài ra, kế hoạch
trong thời gian tới HHV có thể tham gia đấu thầu các dự án lớn bao gồm dự án
Đồng Đăng – Trà Lĩnh; Tân Phú - Bảo Lộc và Hữu Nghị - Chi Lăng. Trong đó 2
dự án đang trong quá trình phê duyệt, và 1 dự án đang trong giai đoạn lập báo cáo
tiền khả thi. Chúng tôi đang duy trì quan điểm giá mục tiêu cho HHV là 28.117
VNĐ/cổ phiếu, upside 31% so với mức giá hiện tại.

HHV
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MSR

Kết quả kinh doanh 2021:
- Doanh thu: 13.564 tỷ
- NPAT-MI: 196 tỷ
Kế hoạch kinh doanh 2022:
- Doanh thu: 14.500 - 15.000 tỷ
21/03/2022 25/04/2022 - NPAT-MI: 200 - 300 tỷ

- MSR ghi nhận KQKD 2021 tăng trưởng ấn tượng từ mức lỗ trong 2020 (nếu loại
trừ khoản lợi nhuận bất thường từ hợp nhất HCS) nhờ giá đầu ra tăng mạnh mẽ,
đặc biệt là trong Q4 2021. Trong bối cảnh chuỗi cung ứng vẫn căng thẳng, cước
tàu - container vẫn cao và diễn biến chiến sự ở Nga - Ukraine phức tạp, giá đầu ra
của MSR khả năng vẫn được chốt ổn định ở mức cao do các nhà máy vẫn phải
đảm bảo tồn kho phục vụ cho sản xuất. Chúng tôi nhận thấy nhu cầu từ các ngành
như khai khoáng, dầu khí và ô tô đều tăng trở lại so với thời điểm đại dịch.
- Hiện nay giá thị trường của APT, Bismuth, Fluorspar và đồng vẫn ở mức cao
hơn Q4 2021 - quý mà MSR đã ghi nhận đến 466 tỷ đồng NPAT-MI. Do đó, BVSC
cho rằng kế hoạch 2022 của công ty có phần khá thận trọng.

Kết quả kinh doanh 2021:
- LNTT đạt 5.088 tỷ (tăng trưởng 101,7%)
- Tăng trưởng tín dụng đạt 23,1% và tăng trưởng
huy động vốn đạt 8,5%.
Kế hoạch 2022:
- Tăng trưởng tín dụng (bao gồm cả trái phiếu doanh
25/03/2022 25/04/2022 nghiệp) đạt 25%. Tăng trưởng huy động (bao gồm
cả tiền gửi và giấy tờ có giá) đạt 15%.
- Kế hoạch LNTT là 6.800 tỷ (tăng trưởng 34%)
- Tỷ lệ nợ xấu dưới 3% (năm 2021 là 1,2%)
- Kế hoạch cổ tức 2021: tối đa 30%; cho năm 2022:
ít nhất 20%

Giá cổ phiếu MSB đã điều chỉnh mạnh khoảng 18% trong 3 tháng gần đây nhất và
hiện giao dịch ở mức P/B forward năm 2022 là 1,36x cho mức tăng trưởng kế
hoạch là 34% và mức ROAE ước tính theo kế hoạch khoảng 22%. Bên cạnh đó,
MSB cũng có những thế mạnh riêng như sở hữu tỷ lệ CASA (top 3, chỉ sau TCB
và MBB), tỷ lệ thanh khoản cạnh tranh (tỷ lệ LDR ở mức 65% và tỷ lệ vốn ngắn
hạn cho vay trung và dài hạn là 21.4%) và tỷ lệ an toàn vốn CAR (Basel II) là
11,52%. Lợi suất trái phiếu đang tăng trở lại có thể thách thức hoạt động kinh
doanh trái phiếu của MSB trong thời gian tới.

MSB
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HT1

HRT

SEA

KQKD 2021:
- Doanh thu thuần: 7.604,3 tỷ đồng (% yoy)
- LNST: 369 tỷ đồng (-39,3% yoy)
Kế hoạch KQKD 2022:
- Doanh thu thuần: 7.856,6 tỷ đồng (+10,8% yoy)
- LNTT: 501,9 tỷ đồng (+8,7% yoy)

Năm 2021, tình hình tiêu thụ xi măng đạt 5,98 triệu tấn, đạt 86,3% kế hoạch năm,
giảm 10,1% so cùng kỳ 2020. Trong đó, nội địa đạt 5,93 triệu tấn, giảm 9,3% so
cùng kỳ (thấp hơn so với mức giảm 15,5% của thị trường phía Nam); xuất khẩu
đạt 55.749 tấn, giảm 53,5% so cùng kỳ; gia công xi măng đạt 8.525 tấn, giảm
37,6% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 461,77 tỷ đồng, đạt
56,6% kế hoạch năm và giảm 39,85% so với cùng kỳ năm trước. TP. Hồ Chí Minh
– địa bàn kinh doanh trọng điểm của Vicem Hà Tiên là một trong những địa
phương chịu tác động nặng nề nhất của dịch bệnh trong Quý III/2021. Nhu cầu xi
măng tại thị trường phía Nam trong Quý III giảm mạnh so với các quý trước đó và
giảm 50% so với cùng kỳ. Tổng nhu cầu xi măng khu vực phía Nam năm 2021 đạt
17,84 triệu tấn, giảm 15,5% so với cùng kỳ. Do vậy, KQKD của HT1 sụt giảm
nghiêm trọng và không đạt kế hoạch đã đề ra.
HT1 đặt kế hoạch cho 2022 khá thận trọng do doanh nghiêp nhận định nhu cầu xi
măng ở phân khúc dân dụng sẽ giảm kéo dài sang ít nhất trong nửa đầu năm
2022 và lượng xuất khẩu xi măng sẽ giảm đáng kể. Tuy nhiên, trong quý I-2022,
giá xi măng tăng từ 30.000 - 50.000 đồng/tấn, tăng 1-3% so với quý IV-2021 và
tăng 11-15% so với cùng kỳ năm 2021. Theo dự báo của BVSC, sản lượng tiêu
thụ xi măng nội địa sẽ tăng trưởng mạnh trở lại trong năm 2022. Tình hình xuất
khẩu cũng khả quan hơn 2021, tổng lượng XK Q1.2022 đạt 10,8 triệu tấn (+1,9%
yoy) và 458 triệu USD (+16,9% yoy).
Với chỉ số EV/EBITDA của HT1 là 5,5 thấp hơn nhiều so với mức trung bình
ngành là 11,5. Chúng tôi đánh giá tích cực với HT1 cho cơ hội đầu tư trung hạn.

Kết quả kinh doanh 2021:
- Doanh thu: 1.578 tỷ VNĐ (-19,4% yoy)
- Lợi nhuận sau thuế: -121 tỷ VNĐ
Kế hoạch 2022:
- Doanh thu: 1.796 tỷ VNĐ (+14% yoy)
- Lợi nhuận trước thuế: (102) tỷ VNĐ
Cổ tức:
- 2020: n/a
- 2021: n/a

- Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội là Công ty hoạt động theo mô hình
Công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp do Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam
nắm cổ phần chi phối. Công ty gồm có 15 chi nhánh trực thuộc, trong đó có 11 chi
nhánh Vận tải đường sắt và 04 Chi nhánh toa xe. Công ty có địa bàn hoạt động
lớn gồm các tuyến đường sắt Tuyến thống nhất Hà Nội – TP Hồ Chí Minh, Tuyến
phía Tây Hà Nội – Lào Cai, Tuyến phía Bắc Hà Nội – Đồng Đăng, Tuyến phía
Đông Hà Nội – Hải Phòng, Tuyến Yên Viên – Quán Triều, Kép – Cái Lân. Ngoài ra
Công ty còn tổ chức đường sắt vận chuyển hàng hoá, hành khách liên vận quốc tế
qua hai cửa khẩu Hà Khẩu và Hữu Nghị Quan với đường sắt Trung Quốc.
- Trong điều kiện bình thường, doanh thu vận tải hành khách chiếm tỉ trọng lớn
nhất, với trên 1k tỷ VNĐ/năm, tương ứng chiếm 59% tổng doanh thu, sau đó là
vận tải hàng hóa chiếm 40%, doanh thu khác chiếm 1%. Tuy nhiên do ảnh hưởng
của dịch bệnh khiến lượng khách sụt giảm, hiện tại doanh thu vận tải hàng hóa
chiếm tỉ trọng lớn nhất với 1.051 tỷ VNĐ (+7,53% yoy), chiếm 82,4% tổng doanh
thu, trong khi đó doanh thu hánh khách chỉ là 211 tỷ VNĐ (-67% yoy), chiếm 16%
tổng doanh thu.
- Phần lớn tài sản của HRT là tài sản cố định, tập trung ở các toa tàu. Năm 2017,
công ty cũng vay thêm lượng lớn tiền để đóng mới 30 toa hành khách và bù đắp
các chi phí đóng mới trước đây, khiến mức đòn bẩy của công ty tăng từ 1,6x trong
năm 2021 lên 3,6x tính đến cuối năm 2021. Điều này có thể gây ra khó khăn về
dòng tiền cho doanh nghiệp trong bối cảnh lượng khách đang duy trì ở mức thấp.
- Về triền vọng ngắn hạn, chúng tôi vẫn giữ quan điểm thận trọng. Về mảng vận tải
hành khách, tuy đã dần có sự hồi phục, nhưng năng lực cạnh tranh ngày càng yếu
so với vận tải đường bộ và đường hàng không, trong khi đó, doanh thu từ mảng
vận tải hàng hóa có thể bị ảnh hưởng tiêu cực do chính sách đóng cửa biên giới
của Trung Quốc khiến lượng hàng hóa vận chuyển giữa các miền bị sụt giảm so
với cùng kỳ. Do đó, chúng tôi cho rằng mức giá hiện tại tương ứng với P/B ở mức
1,5x là tương đối cao nếu so với cùng kỳ trong những giai đoạn trước.

25/03/2022 26/04/2022

22/03/2022 26/04/2022

Thực hiện năm 2021:
- Doanh thu thuần đạt 1.008 tỷ đồng (+21% yoy).
Trong đó, Công ty mẹ ghi nhận Tổng Doanh thu
(Doanh thu bán hàng và Doanh thu tài chính) cao
đột biến ở mức 1.572 tỷ đồng, đóng góp lớn đến từ
nguồn cổ tức nhận từ công ty liên kết là CTCP Việt
Pháp Sản xuất Thức ăn gia súc Proconco.
- LNST sau CĐTS đạt 203 tỷ đồng (-24% yoy)
01/04/2022 27/04/2022 - Chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 95%.
Kế hoạch 2022:
- Tổng Doanh thu của Công ty mẹ (Doanh thu bán
hàng và Doanh thu tài chính) đạt 182,65 tỷ đồng (25% so với KHKD 2021)
- LNTT Công ty mẹ đạt 95 tỷ đồng (+65% so với
KHKD 2021)

- Hoạt động kinh doanh chính của SEA là nuôi trồng chế biến xuất khẩu thủy sản,
cơ khí đóng tàu, và kinh doanh thương mại. Một số sản phẩm thủy sản của SEA
bao gồm tôm sinh thái, cá tầm, cá dứa. Doanh nghiệp ghi nhận doanh thu từ cả thị
trường xuất khẩu lẫn thị trường nội địa.
- Dựa trên BCTC năm 2021, hàng tồn kho nguyên liệu và thành phẩm của SEA lần
lượt tăng trưởng hơn 2 lần và 1,4 lần so với cùng kì năm ngoái, Trong bối cảnh
giá xuất khẩu các mặt hàng đang tăng cao, việc có nguồn hàng tồn kho dồi dào sẽ
hỗ trợ SEA gia tăng doanh thu ở mảng xuất khẩu thủy sản.
- SEA không đưa ra kế hoạch kinh doanh Hợp nhất; dựa trên KHKD năm 2022
của Công ty mẹ, BLĐ có phần thận trọng về doanh thu và lạc quan về lợi nhuận,
điểm khá bất thường trong bối cảnh giá bán và chi phí (chi phí thủy sản nguyên
liệu, chi phí vận chuyển) đều đang ở mức cao.
- SEA hiện đang giao dịch ở mức P/E trailing 28x, cao hơn rất nhiều so với mức
P/E trailing 3 năm là 17x. Với chỉ số ROE 2021 là 6% và ROE liên tục giảm trong 3
năm trở lại đây, BVSC cho rằng nhà đầu tư cần cẩn trọng khi tham gia đầu tư mã
SEA ở mức P/E hiện tại.
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TUYÊN BỐ TRÁCH NHIỆM

Tất cả những thông tin nêu trong báo cáo phân tích này đã được xem xét cẩn trọng, tuy nhiên báo cáo chỉ nhằm mục tiêu cung cấp thông
tin mà không hàm ý khuyến cáo người đọc mua, bán hay nắm giữ chứng khoán. Người đọc chỉ nên sử dụng báo cáo phân tích này như
một nguồn thông tin tham khảo. Mọi quan điểm cũng như nhận định phân tích trong báo cáo cũng có thể được thay đổi mà không cần
báo trước. Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) có thể có những hoạt động hợp tác kinh doanh với các đối tượng được đề
cập đến trong báo cáo. Người đọc cần lưu ý rằng BVSC có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi thực hiện báo cáo
phân tích này.
Báo cáo này có bản quyền và là tài sản của BVSC. Mọi hành vi sao chép, sửa đổi, in ấn mà không có sự đồng ý của BVSC đều trái luật.
Bản quyền thuộc 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

Nguyễn Chí Hồng Ngọc

Giám đốc khối

Phó Giám đốc khối

Phó Giám đốc khối

phamtien.dung@baoviet.com.vn

luuvanluong@baoviet.com.vn

nguyenchihongngoc@baoviet.com.vn

Đỗ Long Khánh

Lê Thanh Hòa

Trần Xuân Bách

Hàng không, Tài chính

Ngân hàng, Tiện ích công cộng

Phân tích kỹ thuật

dolongkhanh@baoviet.com.vn

lethanhhoa@baoviet.com.vn

tranxuanbach@baoviet.com.vn

Trần Phương Thảo

Trương Sỹ Phú

Hoàng Thị Minh Huyền

VLXD, BĐS, Cao su tự nhiên

Hàng tiêu dùng, CNTT

Chuyên viên vĩ mô

tranphuongthaoa@baoviet.com.vn

truongsyphu@baoviet.com.vn

hoangthiminhhuyen@baoviet.com.vn

Nguyễn Hà Minh Anh

Ngô Trí Vinh

Lê Hoàng Phương

Nông nghiệp, Tiện ích công cộng

Bán lẻ, Dệt may, Chứng khoán

Chiến lược thị trường

nguyenhaminhanh@baoviet.com.vn

ngotrivinh@baoviet.com.vn

lehoangphuong@baoviet.com.vn

Nguyễn Đức Hoàng

Trần Đăng Mạnh

Hoàng Bảo Ngọc

Thép, Phân bón, Dầu khí

Công nghiệp, Vật liệu cơ bản, Ngân hàng

Chiến lược thị trường

nguyenduchoang@baoviet.com.vn

trandangmanh@baoviet.com.vn

hoangbaongoc@baoviet.com.vn

Trần Tuấn Dương

Nguyễn Huỳnh Bảo Trâm

Tiện ích công cộng, Cao su tự nhiên, VLXD

Cảng, Vận tải biển

trantuanduong@baoviet.com.vn

nguyenhuynhbaotram@baoviet.com.vn
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Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
Trụ sở chính:

Chi nhánh:

▪ 08 Lê Thái Tổ, 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
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