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Ngành thép 

 

Báo cáo phân tích 

11 tháng 11, 2016 

Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát 
 

Mã giao dịch: HPG 

 

Khuyến nghị: Chờ mua  
 
 

Sàn giao dịch HSX 

Vốn hóa (tỷ 

VNĐ) 34.721 

SL cổ phiếu lưu 

hành (triệu cp) 842,7 

KLGD bình 

quân10 ngày  3.867.000 

 

Đây là cổ phiếu 

bluechip thanh 

khoản lớn  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

        Tổng quan  Hòa Phát là là tập đoàn đa ngành hàng đầu tại Việt Nam với 

nhiều lĩnh vực: sản xuất kinh doanh thép, bất động sản, nội thất,  điện lạnh, 

phát triển khu công nghiệp, sản xuất thức ăn chăn nuôi… Với mặt hàng chủ 

lực là thép xây dựng, Hòa Phát chiếm 21,37% thị phần thép xây dựng, vươn 

lên vị trí số 1 trong top 5 doanh nghiệp sản xuất thép xây dựng nhiều nhất 

Việt Nam. Ngoài ra Tập đoàn là chủ đầu tư của Khu công nghiệp Phố Nối A 

(tỉnh Hưng Yên) với tổng diện tích 390 ha tại một vị trí hết sức thuận lợi, hấp 

dẫn được nhiều nhà đầu tư đặt nhà máy sản xuất kinh doanh… 

         Hòa Phát là doanh nghiệp thép xây dựng duy nhất với công nghệ lò cao 

liên động khép kín từ quặng sắt đến thép thành phẩm công nghệ cao, cùng với 

quy mô lớn đã giúp cho HPG tiết giảm chi phí ở mức cao. HPG từ 2014 đến 

nay thường duy trì mức biên lợi nhuận gộp từ 20% trở lên, cao hơn hẳn trung 

bình ngành khoảng 7,1%. 

       Cơ cấu cổ đông Các cổ đông tổ chức nước ngoài như: Dragon Capital, 

VOF Investment Limited, Deutsche Bank AG & Deutsche Asset 

Management (Asia) Ltd...  

 

28.21%

36.31%

35.48%

Ông Trần Đình Long

Nước ngoài

Cổ đông khác

 

     Chỉ số tài chính tích cực Doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng khá tốt, và 

tăng trưởng đột biến trong năm 2016. Hệ số nợ và lãi vay giảm liên tục qua 

các năm thể hiện xu hướng giảm dần nợ vay, tăng tài trợ bằng vốn tự có và 

lợi nhuận giữ lại. Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh luôn dương. 
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    Hòa Phát đang triển khai xây dựng Tôn mạ màu  tại KCN Phố Nối A 

– Hưng Yên, dự kiến cuối 2017 chạy thử và ra sản phẩm năm 2018, công suất 

đạt 400,000 tấn/năm. Với thế mạnh và hệ thống phân phối sẵn có, việc tiêu 

thụ tôn mạ không gặp nhiều trở ngại với Hoà Phát khi nhu cầu trong nước và 

thế giới vẫn liên tục tăng cao. 

   Mảng sản xuất thức ăn chăn nuôi sẽ đóng góp vào doanh thu trong 

năm 2017 nhưng tỷ trọng không lớn HPG xây dựng 2 nhà máy sản xuất 

thức ăn chăn nuôi, trong đó nhà máy tại miền Bắc đã hoàn thành và đưa vào 

chạy thử, nhà máy tại Đồng Nai đã xây dựng được một nửa. Tổng công suất 

đang ở mức 600,000 tấn, và kế hoạch là 1 triệu tấn cho những năm tới. Công 

ty cũng đã nhập heo giống thuần chủng từ Đan Mạch kể từ tháng 5/2016 . 

Theo tính toán, Công ty sẽ bắt đầu cung cấp lợn thịt, lợn giống từ đầu năm 

2018 và đặt mục tiêu 650.000 đầu lợn vào năm 2021. 

       Hoà Phát tiếp quản dự án thép 3 tỷ đô ở Dung Quất Dự án có tổng 

vốn đầu tư gần 3 tỷ USD với công suất 4 triệu tấn/năm, được chia làm 2 giai 

đoạn, mỗi giai đoạn có công suất 2 triệu tấn/năm thời gian hoạt động 70 năm. 

Sản phẩm chủ yếu giai đoạn 1 là 2 triệu tấn/năm sản phẩm dài: thép xâu 

dựng, thép thanh vằn và thép cuộn chất lượng cao. Giai đoạn 2 là sản phẩm 

dẹt: thép cuộn cán nóng bề dày từ 1.2mm đến 19mm, khổ rộng từ 700-

1650mmm. Dự án đi vào hoạt động được kỳ vọng sẽ gia tăng đáng kể thị 
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Bộ phận phân tích và đầu 

tư 

Công ty Cổ phần Chứng 

khoán Hải Phòng  

Trụ sở chính: 24 Cù Chính 

Lan, quận Hồng Bàng, tp 

Hải Phòng  

Điện thoại hội sở: (84-

031) 384 2335 

Email: haseco@haseco.vn 

 

phần, doanh thu và lợi nhuận của công ty trong thời gian tới. 

   Tình hình hoạt động kinh doanh có sự bứt phá mạnh với doanh thu và 

lợi nhuận tăng đột biến  doanh thu thuần của HPG tăng trưởng tích cực 

trong 9 tháng đầu năm 2016, đạt 23,333 tỷ đồng, tăng 15% yoy và hoàn 

thành 80% kế hoạch doanh thu đặt ra cho cả năm 2016. Chi phí giá 

vốn/doanh thu 9 tháng đầu năm 2016 đã cải thiện còn 73.8% so với mức 79% 

cùng kỳ năm trước. Trong đó, giảm mạnh nhất là vào quý 2/2016 đạt 68% 

(cùng kỳ 78%) do tận dụng được nguyên liệu tồn kho giá rẻ từ trước nhưng 

chi phí giá vốn có sự gia tăng trở lại vào quý 3/2016 ghi nhận 74% do giá 

than cốc tăng mạnh. Tính chung lợi nhuận gộp đạt 6,119 tỷ đồng, tăng 43% 

yoy. Nguyên nhân là: 

     Bất động sản phục hồi, ngành xây dựng tăng trưởng tích cực với tốc độ 

tăng 9.1% trong 9 tháng đầu năm 2016 giúp tiêu thụ thép gia tăng. Cụ thể, 

trong 9 tháng qua các thành viên của hiệp hội thép Việt Nam đã sản xuất hơn 

12.5 triệu tấn thép các loại (tăng 20.9% yoy), trong khi tiêu thụ được hơn 

10.7 triệu tấn thép (tăng 27.8% yoy) và xuất khẩu hơn 2 triệu tấn (tăng 49.3% 

yoy). Riêng mặt hàng thép xây dựng, 9 tháng đầu năm nay đã tiêu thụ hơn 

5.7 triệu tấn (tăng 24% yoy), là mặt hàng tiêu thụ nhiều nhất.  

      Được hưởng lợi từ chính sách tự vệ Nhà nước ban hành nhằm bảo vệ 

ngành thép Cụ thể ngày 07/03/2016 Bộ Công Thương đã ban hành Quyết 

định số 862 về việc tăng thuế đối với Phôi thép lên 23.3% (từ mức 10%) và 

14.2% đối với Thép dài (từ mức 5%). Điều này giúp HPG giảm áp lực cạnh 

tranh với thép nhập khẩu giá rẻ. Hơn nữa, là doanh nghiệp tự chủ được phôi 

thép và có lượng hàng tồn kho giá rẻ từ trước đã giúp HPG cải thiện biên lợi 

nhuận đáng kể trong 9 tháng đầu năm 2016.  
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Phôi thép 

 

Thép dài 

 

 Triển vọng dài hạn tích cực Trong dài hại HPG vẫn hưởng lợi từ nhu cầu thép tăng trưởng (do 

tốc độ xây dựng và đô thị hóa của Việt Nam ở mức cao). Tôn mạ màu và chăn nuôi sẽ đóng góp tích 

cực vào doanh thu và lợi nhuận cho tập đoàn. HPG cũng là doanh nghiệp hưởng lợi nhiều nhất từ bảo 

hộ ngành thép ít nhất trong 4 năm. 

Rủi ro ngắn hạn tăng lên  Giá nguyên liệu đầu vào sản xuất thép đang có xu hướng gia tăng 

mạnh, đặc biệt là quặng sắt (+71% yoy) và than (+167% yoy) làm tăng giá vốn qua đó làm giảm biên 

lợi nhuận gộp đáng kể của công ty.  
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                                                               GIÁ  THAN 

 

 

Hoạt động xây dựng  trong năm 2017 được dự đoán sẽ chững lại so với 2016 tác động mạnh đến 

nhu cầu thép xây dựng Do các ngân hàng đã siết tín dụng bất động sản. Lãi suất cho vay các dự án bất 

động sản kỳ hạn trung, dài hạn đã tăng thêm khoảng 1-1,5 điểm phần trăm so với mức lãi suất hồi đầu 

năm. Gói tín dụng 30.000 tỷ đồng cho nhà thu nhập thấp cũng sẽ kết thúc trong năm 2016  

 Áp lực nguồn vốn ngắn hạn cho doanh thu tương lai Với các dự án chăn nuôi và tôn mạ màu thì 

có thể thấy điểm rơi lợi nhuận sẽ tập trung vào 2018. Đặc biệt nếu dự án nhà máy thép ở Dung Quất 

khi được triển khai cũng sẽ đòi hỏi lượng vốn lớn và thời gian hoàn vốn dài. Điều này sẽ tiếp tục tạo 

gánh nặng lãi vay và chi phí khấu hao trong báo cáo tài chính của HPG các năm tới. 
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Các nước Mỹ, Thái Lan, Indonesia, Malaysia …tiến hành điều tra chống bán phá giá đối với 

thép Việt Nam. Dù thị trường chính của HPG chủ yếu ở trong nước, tuy nhiên điều này cũng làm ảnh 

hưởng đến uy tín và kế hoạch mở rộng thị phần ra các nước trong khu vực của HPG  

 

Phân tích kỹ thuật  Sau quá trình tăng giá kéo dài HPG đã rơi vào đợt điều chỉnh và hiện tại 

đang đi ngang tích lũy trong vùng gía 39.5-42. Tuy nhiên vùng tích lũy này chưa mang tính tin cậy 

cao, do đó HPG có thể tiếp tục có nhịp giảm về 34-36 là ngưỡng hỗ trợ mạnh gần nhất. 

 

 

 

Định giá cổ phiếu và khuyến nghị  Với lợi nhuận sau thuế cả năm dự kiến ở mức 5600 tỉ, EPS 

2016 của HPG có thể đạt 6.650 đồng, tăng 47% so với năm 2015. Do đó giá kỳ vọng của HPG có thể 

đạt mức 45.600 đồng cho năm tài chính 2016. Kết hợp với diễn biến kỹ thuật HPG sẽ cho vùng mua 

an toàn khi giá điều chỉnh về vùng 34.000-36.000 đồng và chốt lời vùng 45.000-46.000 đồng, lợi 

nhuận đạt 35%. 

 


