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NGÀNH NGUYÊN VẬT LIỆU 
 

Các chỉ tiêu chính 

Giá trị vốn hoá (triệu USD)  484 

Giá trị vốn hoá (tỷ đồng)  11.174 

Số cổ phiếu lưu hành (triệu) 444 

Giá cao/thấp nhất trong 52 tuần (‘000 
VND) 

27,25/4,2 

KLGD trung bình 3 tháng  10.678.430 

GTGD trung bình 3T (tr USD) 9,18 

GTGD trung bình 3T (tỷ VND) 211,69 

Tỷ lệ sở hữu nuớc ngoài (%) 11,27 

Tỷ lệ sở hữu Nhà nước (%) 0 

Tỷ lệ sở hữu Ban lãnh đạo (%) N.a 

Nguồn: SSI Bloomberg 

Biến động giá cổ phiếu 

 
Nguồn: Bloomberg 

Thông tin cơ bản về công ty 

CTCP tập đoàn Hoa Sen (HSG) sản xuất tôn mạ (chiếm 
56% doanh thu 2015), thép dày mạ kẽm và ống thép 
(42%), và ống nhựa (2%). 

Trong các công ty thép, HSG có mạng lưới bán hàng và 
thương hiệu mạnh nhất. Năm 2014, công ty chiếm 37% thị 
phần tôn mạ (xếp thứ nhất) và 18% thị phần ống thép (xếp 
thứ 2) tại Việt Nam. 

 

 
 

 
Kế hoạch lợi nhuận ròng 2021 ở mức cao nhưng có thể 
đạt được 

Chúng tôi nâng xếp hạng đối với cổ phiếu HSG từ Phù hợp thị trường lên Khả quan và điều 
chỉnh giá mục tiêu 1 năm lên 28.300 đồng/cp (từ mức 18.350 đồng/cp). Dựa trên lợi nhuận 
ròng cao Q1/2021 cao hơn ước tính, nhờ sản lượng tiêu thụ và giá thép cán nóng (HRC) đều 
tăng mạnh, chúng tôi điều chỉnh tăng ước tính lợi nhuận ròng lên 1,66 nghìn tỷ đồng (+44% 
so với cùng kỳ). HSG vừa tổ chức ĐHCĐ, đưa ra kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2021 đầy 
tham vọng là 1,5 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng mạnh 30% so với cùng kỳ. Theo ban lãnh đạo, 
lợi nhuận ròng Q1/2021 ước tính đạt 572 tỷ đồng, mức cao nhất trong lịch sử và tăng 216% 
so với cùng kỳ. Dự báo đầy tham vọng này dựa trên sản lượng tiêu thụ đáng khích lệ và kỳ 
vọng xu hướng giá thép tiếp tục tăng. Về dài hạn, ban lãnh đạo ước tính lợi nhuận ròng cho 
năm tài chính 2026 đạt 3 nghìn tỷ đồng, tương ứng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm 
(CAGR) là 17% trong sáu năm tới nhờ sự mở rộng mạng lưới phân phối của HSG cả về các 
loại sản phẩm và số lượng cửa hàng. Chúng tôi cho rằng HSG phù hợp hơn với các nhà đầu 
tư ưa rủi ro cao, do giá thép và tỷ suất lợi nhuận của công ty biến động. 

 

KHẢ QUAN – Giá mục tiêu 1 năm: 28.300 đồng/cp 
Giá hiện tại: 25.150 đồng/cp 

 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG: HOSE) 

 

https://www.ssi.com.vn/khach-hang-ca-nhan/bao-cao-cong-ty
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Gần đây chúng tôi đã tham dự ĐHCĐ năm 2021 của HSG, và sau đây là những ý chính rút ra từ sự kiện: 

Kế hoạch kinh doanh: 

 2020TH 2021KH Tăng trưởng 
Tổng sản lượng tiêu thụ 1.622.682 1.800.000 11% 
Doanh thu 27.531 33.000 20% 
Lợi nhuận ròng 1.153 1.500 30% 

Nguồn: HSG 

(*) Lưu ý: Tất cả các quý đều theo niên độ tài chính của công ty bắt đầu từ tháng 10 và kết thúc vào tháng 9. 
“Quý 1” áp dụng cho giai đoạn từ tháng 10- tháng 12. 

Ban lãnh đạo rất tự tin sẽ đạt được mục tiêu tăng trưởng đầy tham vọng vào năm 2021: Năm 2021, HSG đặt 
kế hoạch 33 nghìn tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 20% so với cùng kỳ, với sản lượng tiêu thụ tăng 11% so với 
cùng kỳ đạt 1,8 triệu tấn. Lợi nhuận ròng theo kế hoạch tăng 30% so với cùng kỳ đạt 1,5 nghìn tỷ đồng, tương 
ứng tỷ suất lợi nhuận ròng sẽ tăng nhẹ từ 4,2% năm 2020 lên 4,5% năm 2021. 

Tổng sản lượng tiêu thụ 2019 2020 Tăng trưởng KH 2021 Tăng trưởng 
Tôn mạ 1082 1193 10% 1277 7% 
Thép ống 366 377 3% 466 24% 
Ống nhựa 46 53 15% 57 8% 

Nguồn: HSG, SSI Research 

Theo ban lãnh đạo, lợi nhuận ròng Q1/2021 của HSG ước tính đạt 572 tỷ đồng - mức cao nhất trong lịch sử - tăng 
216% so với cùng kỳ. Tăng trưởng mạnh mẽ là nhờ: (1) sản lượng tiêu thụ tăng khoảng 30%, chủ yếu do xuất 
khẩu tăng 63%; và (2) tỷ suất lợi nhuận tăng do giá HRC ước tính tăng 35% trong quý gần đây lên khoảng 700 
USD/ tấn vào cuối năm 2020. Điều này giúp HSG tận dụng nguồn hàng tồn kho giá rẻ. Công ty đã ký được trước 
các đơn hàng cho kênh xuất khẩu, với sản lượng khoảng 80-100 nghìn tấn/ tháng tính đến hết tháng 4. 

Chuyển sang chiến lược mở rộng mảng phân phối trong sáu năm tới: HSG không có kế hoạch mở rộng công 
suất sản xuất mà chuyển trọng tâm sang mảng phân phối nhằm tận dụng tốt nhất mạng lưới phân phối và nhận 
diện thương hiệu. Công ty hiện có 536 cửa hàng, hơn 10.000 khách hàng bán buôn và 1 triệu người dùng cuối. 
Trong sáu năm tới, HSG ước tính nâng cấp các cửa hàng hiện có cũng như mở thêm các cửa hàng mới theo mô 
hình “Hoa Sen Home” để phân phối các loại vật liệu xây dựng khác như thép xây dựng, ngói, thiết bị vệ sinh, sơn, 
v.v. ngoài các sản phẩm của HSG. Công ty ước tính số lượng cửa hàng Hoa Sen Home sẽ tăng hơn gấp đôi lên 
1.200 cửa hàng đến 2025. 

 2021 2022 2023 2024 2025 
Nâng cấp các cửa hàng hiện tại 100 200 236   

Mở mới cửa hàng 50 100 114 200 200 

Nguồn: HSG, SSI Research 

Theo kế hoạch này, sản lượng tiêu thụ mảng thương mại ước tính tăng từ 30 nghìn tấn vào năm 2022 lên 550 
nghìn tấn vào năm 2026, tương ứng lợi nhuận ròng 992 tỷ đồng trong năm. HSG đã xây dựng một cửa hàng theo 
mô hình Hoa Sen Home tại Cần Thơ, thu về 7 tỷ đồng lợi nhuận trong 3 tháng qua. 
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 Nghìn tấn 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Sản lượng tiêu thụ  

      

Sản phẩm truyền thống  1.800 1.950 2.100 2.250 2.350 2.450 
Thương mại  

 30 100 300 450 550 
Doanh thu Tỷ đồng 33.000 38.266 46.958 56.395 66.370 77.791 
Sản phẩm truyền thống Tỷ đồng 33.000 35.750 38.500 41.250 43.083 44.917 
Thương mại Tỷ đồng  2.516 8.458 15.145 23.287 33.054 
Lợi nhuận ròng  1.500 1.801 2.173 2.481 2.773 3.034 
Sản phẩm truyền thống  1.500 1.625 1.750 1.875 1.958 2.042 
Thương mại  

 176 423 606 815 992 
Tỷ suất lợi nhuận ròng  4,5% 4,7% 4,6% 4,4% 4,2% 3,9% 
Sản phẩm truyền thống  4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 
Thương mại   7,0% 5,0% 4,0% 3,5% 3,0% 

Nguồn: HSG, SSI Research 

Phát hành ESOP và trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2020, HSG sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10% để giảm nợ 
vay. Ban lãnh đạo ước tính trả toàn bộ 7 nghìn tỷ đồng nợ vay trong vòng ba năm tới. Công ty ước tính phát hành 
thêm 4,4 triệu cổ phiếu mới, tương đương 1% số lượng cổ phiếu đang lưu hành cho cán bộ chủ chốt, với giá 
10.000 đồng/ cổ phiếu. Cổ phiếu ESOP sẽ giới hạn chuyển nhượng trong thời gian từ 6-12 tháng. 

Ước tính lợi nhuận 

Do lợi nhuận ròng Q1/2021 cao hơn ước tính do sản lượng tiêu thụ và giá HRC tăng mạnh, chúng tôi điều chỉnh 
tăng dự báo lợi nhuận sau thuế lên 1,66 nghìn tỷ đồng (+44% so với cùng kỳ). Chúng tôi ước tinh sản lượng tiêu 
thụ tăng 17% so với cùng kỳ lên 1,9 triệu tấn trong năm tài chính 2021, do tăng trưởng sản lượng xuất khẩu và 
trong nước tương ứng là 29% và 8% so với cùng kỳ. Chúng tôi ước tính tỷ suất lợi nhuận của HSG trong ngắn hạn 
sẽ hưởng lợi từ giá HRC tăng, vì công ty đã dự trữ HRC với chi phí thấp dưới 600 USD/ tấn. Ngoài ra, công suất thị 
trường trong nước tăng không đáng kể trong giai đoạn 2020-2021 có thể giúp giảm bớt áp lực cạnh tranh và giúp 
HSG giữ tỷ suất lợi nhuận ở mức nhất định. 

Quan điểm đầu tư 

Chúng tôi nâng xếp hạng đối với cổ phiếu HSG từ Phù hợp thị trường lên Khả quan và điều chỉnh giá mục tiêu 1 
năm là 28.300 đồng/cp (từ mức 18.350 đồng/cp) dựa trên P/E và EV/EBITDA mục tiêu là 8 lần và 5 lần. HSG đang 
giao dịch ở mức P/E và EV/EBITDA dự phóng 2021 lần lượt là 7,5 lần và 4,6 lần. Chúng tôi cho rằng HSG phù hợp 
hơn với các nhà đầu tư ưa rủi ro cao, do sự biến động giá thép và tỷ suất lợi nhuận của công ty biến động. 
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PHỤ LỤC: BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 

Tỷ đồng 2019 2020 2021F  Tỷ đồng 2019 2020 2021F 
Bảng cân đối kế toán        Báo cáo Kết quả Kinh doanh       
+ Tiền và các khoản tương đương tiền 289 575 904  Doanh thu thuần 28.035 27.534 36.481 
+ Đầu tư ngắn hạn 76 1 0  Giá vốn hàng bán -24.836 -22.914 -30.671 
+ Các khoản phải thu ngắn hạn 1.339 2.024 2.098  Lợi nhuận gộp 3.199 4.620 5.810 
+ Hàng tồn kho 4.548 5.526 6.134  Doanh thu hoạt động tài chính 63 87 37 
+ Tài sản ngắn hạn khác 1.104 899 1.065  Chi phí tài chính -803 -655 -583 
Tổng tài sản ngắn hạn 7.356 9.025 10.201  Thu nhập từ các công ty liên kết 0 0 0 
+ Các khoản phải thu dài hạn 227 185 255  Chi phí quản lý bán hàng -1.749 -2.221 -2.627 
+ GTCL Tài sản cố định 8.642 7.595 6.543  Chi phí quản lý doanh nghiệp -471 -461 -565 
+ Bất động sản đầu tư 0 0 0  Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 240 1.371 2.072 
+ Tài sản dài hạn dở dang 576 576 576  Thu nhập khác 223 0 0 
+ Đầu tư dài hạn  17 26 26  Thu nhập từ các công ty liên kết 462 1.371 2.072 
+ Tài sản dài hạn khác 408 355 477  Lợi nhuận trước thuế 361 1.151 1.657 
Tổng tài sản dài hạn 9.870 8.737 7.878  Lợi nhuận ròng 361 1.146 1.657 
Tổng tài sản 17.225 17.762 18.079  Lợi ích của cổ đông thiểu số 0 5 0 
+ Nợ ngắn hạn 8.767 8.999 7.944          
Trong đó: vay ngắn hạn 6.706 6.023 4.601  EPS cơ bản (VND) 853 2.577 3.337 
+ Nợ dài hạn 2.990 2.174 1.544  Giá trị sổ sách (VND) 12.895 14.804 17.553 
Trong đó: vay dài hạn 2.986 2.163 1.534  Cổ tức (VND/cổ phiếu) 0 0 0 
Tổng nợ phải trả 11.757 11.173 9.488  EBIT 1.208 1.931 2.578 
+ Vốn góp 4.235 4.446 4.891  EBITDA 2.395 3.161 3.830 
+ Thặng dư vốn cổ phần 152 152 152          
+ Lợi nhuận chưa phân phối 1.021 1.952 3.510  Tăng trưởng       
+ Quỹ khác 61 39 39  Doanh thu -18,6% -1,8% 32,5% 
Vốn chủ sở hữu 5.468 6.589 8.591  EBITDA 1,5% 32,0% 21,1% 
Tổng nợ phải trả và vốnchủ sở hữu 17.225 17.762 18.079  EBIT -9,9% 59,8% 33,5% 
      Lợi nhuận ròng -11,7% 218,5% 44,0% 
Lưu chuyển tiền tệ        Vốn chủ sở hữu 5,5% 20,5% 30,4% 
Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 4.830 1.923 2.137  Vốn điều lệ 10,0% 5,0% 10,0% 
Dòng tiền từ hoạt động đầu tư -786 -142 -200  Tổng tài sản -13,2% 3,1% 14,7% 
Dòng tiền từ hoạt động tài chính -4.596 -1.512 -1.607          
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -552 268 329  Định giá       
Tiền đầu kỳ 492 289 575  PE 7,9 6,1 7,5 
Tiền cuối kỳ -62 575 904  PB 0,5 1,1 1,4 
         Giá/Doanh thu 0,1 0,3 0,3 
Các hệ số khả năng thanh toán        Tỷ suất cổ tức 0,0% 0,0% 0,0% 
Hệ số thanh toán hiện hành 0,84 1,00 1,28  EV/EBITDA 5,1 4,6 4,6 
Hệ số thanh toán nhanh 0,19 0,29 0,38  EV/Doanh thu 0,4 0,5 0,5 
Hệ số thanh toán tiền mặt 0,04 0,06 0,11          
Nợ ròng / EBITDA 4,41 2,69 1,70  Các hệ số khả năng sinh lời       
Khả năng thanh toán lãi vay 1,62 3,45 5,50  Tỷ suất lợi nhuận gộp 11,4% 16,8% 15,9% 
Ngày phải thu 16,8 18,7 18,9  Tỷ suất lợi nhuận hoạt động 3,5% 7,0% 7,1% 
Ngày phải trả 22,6 22,6 17,8  Tỷ suất lợi nhuận ròng 1,3% 4,2% 4,5% 
Ngày tồn kho 75,2 80,2 69,4  Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần 6,2% 8,1% 7,2% 
         Chi phí quản lý/Doanh thu thuần 1,7% 1,7% 1,6% 
Cơ cấu vốn        ROE 6,8% 19,1% 21,8% 
Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản 0,32 0,37 0,48  ROA 2,0% 6,6% 8,7% 
Nợ phải trả/Tổng tài sản 0,68 0,63 0,52  ROIC 5,8% 10,8% 13,0% 
Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu 2,15 1,70 1,10      

Nợ/Vốn chủ sở hữu 1,77 1,24 0,71      

Nợ ngắn hạn/Vốn chủ sở hữu 1,23 0,91 0,54      

Nguồn: Công ty, SSI dự báo 
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KHUYẾN CÁO 

Các thông tin, tuyên bố, dự đoán trong bản báo cáo này, bao gồm cả các nhận định cá nhân, là dựa trên các nguồn thông tin tin cậy, tuy nhiên SSI không đảm bảo 
sự chính xác và đầy đủ của các nguồn thông tin này. Các nhận định trong bản báo cáo này được đưa ra dựa trên cơ sở phân tích chi tiết và cẩn thận, theo đánh giá 
chủ quan của chúng tôi, là hợp lý trong thời điểm đưa ra báo cáo. Các nhận định trong báo cáo này có thể thay đổi bất kì lúc nào mà không báo trước. Báo cáo này 
không nên được diễn giải như một đề nghị mua hay bán bất cứ một cổ phiếu nào. SSI và các công ty con; cũng như giám đốc, nhân viên của SSI và các công ty 
con có thể có lợi ích  trong các công ty được đề cập tới trong báo cáo này. SSI có thể đã, đang và sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ cho các công ty được đề cập tới 
trong báo cáo này. SSI sẽ không chịu trách nhiệm đối với tất cả hay bất kỳ thiệt hại nào hay sự kiện bị coi là thiệt hại đối với việc sử dụng toàn bộ hay bất kỳ thông 
tin hoặc ý kiến nào của báo cáo này. 

SSI nghiêm cấm việc sử dụng, và mọi sự in ấn, sao chép hay xuất bản toàn bộ hay từng phần bản Báo cáo này vì bất kỳ mục đích gì mà không có sự chấp thuận 
của SSI. 
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