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Thông số cơ bản 
Giá 42.100 
Vốn hóa (tỷ VND) 2.871 
Số lượng CP lưu hành 68.185.290 
KLGD TB 3T 59.934 
GTGD TB 3T (tỷ VND) 2,14 
P/E 12,46 
P/B 2,56 
ROE 21,8% 
ROA 12,0% 
Sở hữu NN 0% 
Sở hữu NĐTNN 12% 
Room NĐTNN 38% 
Free-float 53,7% 

 
Biến động giá cổ phiếu 

 
P/E so sánh 

 
 

 

 

Cập nhật cuộc họp với chuyên viên phân tích – Kết quả khả quan 
nhưng định giá không còn hấp dẫn 

Luận điểm đầu tư: Chúng tôi đã tham dự cuộc họp cập nhật KQKD Q2/2021 của 
STK và bối cảnh cạnh tranh gần đây trong ngành. Nhìn chung, kết quả Q2/2021 
đã phục hồi tốt so với mức thấp của năm trước như chúng tôi ước tính. Ban lãnh 
đạo đặt mục tiêu tỷ trọng doanh thu 20% sợi nguyên sinh và 80% sợi tái chế vào 
năm 2026 (từ tỷ lệ sợi nguyên sinh/sợi tái chế hiện tại là 57/43). Trong khi hầu 
hết các nhà đầu tư lo ngại về việc các công ty mới tham gia vào phân khúc sợi tái 
chế đang trở nên hấp dẫn, ban lãnh đạo STK vẫn tự tin, điều này sẽ có tác động 
không đáng kể trong ngắn hạn do đối thủ mới cần nhiều thời gian để tăng sản 
lượng và duy trì nguồn cung với chất lượng ổn định. Với mức giá hiện tại là 39.800 
đồng/cổ phiếu, STK đang giao dịch ở hệ số P/E năm 2021 và 2022 lần lượt là 
10,9x và 9,2x, mức khá cao. Chúng tôi duy trì giá mục tiêu 1 năm đối với cổ phiếu 
là 43.300 đồng/cổ phiếu, tương ứng tiềm năng tăng giá là 8,8%, tương ứng khuyến 
nghị TRUNG LẬP.  

(tiếp trang 2) 
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Cập nhật ngành – Tăng trưởng mạnh mẽ trong nửa đầu năm 2021 

Do sự mở cửa trở lại của các nền kinh tế lớn, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may đạt 18,8 tỷ USD (+21,2% so 
với cùng kỳ) trong nửa đầu năm 2021 (6T2020: +4,2% so với cùng kỳ). Nhu cầu về trang phục trên toàn thế 
giới đã tăng lên, đặc biệt là quần áo thể thao bán qua các kênh trực tuyến. Về mặt địa lý, Mỹ vẫn là thị trường 
nhập khẩu hàng Việt Nam lớn nhất trong đó doanh thu xuất sang Mỹ tăng 24,2% so với cùng kỳ. Các thương 
hiệu quần áo thể thao như Nike, Adidas và Puma đã gia tăng lượng hàng may mặc và giày thể thao từ Việt Nam 
(từ khoảng 16% -30% trong năm 2017 lên khoảng 28% -50% tổng sản lượng sản xuất trong năm 2020), sau 
tác động của chiến tranh thương mại Mỹ- Trung Quốc. 

Cập nhật về STK – Kết quả kinh doanh 6T2021 và bối cảnh cạnh tranh 

(tỷ đòng) 2Q21 2Q20 YoY 1Q21 QoQ 
Tỷ suất lợi nhuận 

2Q21 2Q20 1Q21 2020 
Doanh thu thuần 510 252 102,2% 567 -10%     

Lợi nhuận gộp 99 20 389,7% 112 -12% 19,4% 8,0% 19,8% 14,5% 
Lợi nhuận hoạt động 75 12 509,1% 86 -14% 14,6% 4,9% 15,2% 0,1% 
EBIT 77 13 511,3% 87 -12% 15,0% 5,0% 15,4% 0,0% 
EBITDA 104 46 125,6% 115 -10% 20,3% 18,2% 20,3% 0,0% 
Lợi nhuận trước thuế 75 8 835,4% 86 -12% 14,8% 3,2% 15,1% 9,3% 
Lợi nhuận ròng 71 3 2373,0% 70 1% 13,9% 1,1% 12,4% 8,1% 
Lợi nhuận thuộc về cổ đông công 
ty mẹ 

71 3 2373,0% 70 1% 13,9% 1,1% 12,4% 8,1% 

          

(tỷ đòng) 6T2021 6T2020 YoY % hoàn thành kế hoạch năm 
Tỷ suất lợi nhuận 

6T2021 6T2020 2020 
Doanh thu thuần 1.077 869 23,9% 46%    

Lợi nhuận gộp 211 115 83,1%  19,6% 13,3% 14,5% 
Lợi nhuận hoạt động 161 73 120,7%  15,0% 8,4% 0,1% 
EBIT 164 76 116,4%  15,2% 8,7% 0,0% 
EBITDA 219 142 54,2%  20,3% 16,3% 0,0% 
Lợi nhuận trước thuế 161 66 144,7%  14,9% 7,6% 9,3% 
Lợi nhuận ròng 141 55 156,6% 66% 13,1% 6,3% 8,1% 
Lợi nhuận thuộc về cổ đông công 
ty mẹ 

141 55 156,6%  13,1% 6,3% 8,1% 

Nguồn: STK, SSI Research 

Riêng trong Q2/2021, STK đạt doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt lần lượt là 510 tỷ đồng (+102% 
so với cùng kỳ) và 70,7 tỷ đồng, tăng gấp 25 lần so với cùng kỳ. Lũy kế 6T2021, STK đạt doanh thu thuần và 
lợi nhuận sau thuế lần lượt là 1,1 nghìn tỷ đồng (+24% so với cùng kỳ) và 140,8 tỷ đồng (+156% so với cùng 
kỳ), hoàn thành 46% và 56% kế hoạch năm.  

• Mặc dù quý 2 thường là mùa thấp điểm của STK, nhưng năm nay công ty tăng giá bán bình quân 4% so 
với quý trước (sợi nguyên sinh tăng 7% so với quý trước và sợi tái chế tăng 2% so với quý trước) do nhu 
cầu tiếp tục phục hồi, trong khi Q2/2020 là quý hoạt động kém khả quan nhất do dịch Covid-19. Giá chip 
PET ước tính tăng 6% so với quý trước, phù hợp với giá PTA và MEG. Tuy nhiên, chênh lệch giá vẫn ở mức 
tương đối cao nên tỷ suất lợi nhuận gộp trong Q2/2021 chỉ giảm 4 bps so với Q1/2021 ở mức 19,4%.  

• Doanh thu từ sợi tái chế trong tổng doanh thu dao động ở mức 57% trong nửa đầu năm 2021, do nhu cầu 
tăng mạnh từ các thương hiệu thời trang nổi bật. 

• Về thị trường xuất khẩu, doanh thu từ các công ty FDI tại Việt Nam tiếp tục tăng do quy định về quy tắc xuất 
xứ từ các FTA như CPTPP và EVFTA. Trong 6 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu nội địa đạt 63% tổng doanh 
thu so với mức 59% trong 6 tháng đầu năm 2020. 

• Trong Q3/2021, dự án năng lượng mặt trời của công ty sẽ được đưa vào hoạt động hoàn toàn, nhằm mục 
đích giảm chi phí điện tại các nhà máy của công ty. 

https://www.ssi.com.vn/khach-hang-ca-nhan/bao-cao-cong-ty
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• Chi phí vận chuyển do người mua chịu, vì vậy STK không bị ảnh hưởng tiêu cực bởi sự gia tăng chi phí vận 
tải trên thế giới. 

• Giả sử làn sóng bùng phát thứ 4 của dịch Covid-19 được kiểm soát vào tháng 8, STK vẫn có khả năng đạt 
kế hoạch năm năm. Các khách hàng trong nước đã bắt đầu hoãn các đơn đặt hàng. 

Bối cảnh cạnh tranh 

Về cạnh tranh trực tiếp, Formosa, Far Eastern và PVTex là những đối thủ cạnh tranh chính của STK. Với việc mở 
rộng công suất của nhà máy Unitex (sẽ nâng công suất lên 100% trong năm 2025), STK dự kiến đứng thứ 2 về 
công suất polyester tại Việt Nam. Đối với phân khúc sợi tái chế (tỷ suất lợi nhuận cao và nhu cầu gia tăng), các 
đối thủ cạnh tranh sẽ mất một thời gian để đảm bảo nguồn cung với khối lượng lớn và chất lượng ổn định. Ví 
dụ, nhiều công ty sản xuất sợi lớn của Trung Quốc, những công ty sử dụng sợi kéo trực tiếp, ít có khả năng sẽ 
chuyển sang công nghệ sợi chip để sản xuất sợi tái chế (đây là một công nghệ kinh tế hơn để sản xuất sợi tái 
chế từ chip tái chế). 

Giai đoạn đầu của nhà máy Unitex (sẽ bắt đầu xây dựng vào đầu Q4/2021 và bắt đầu hoạt động vào Q2/2023) 
cần vốn đầu tư 1,8 nghìn tỷ đồng, trong đó 70% sẽ được tài trợ bằng vốn vay ngân hàng bằng USD và 30% 
bằng vốn chủ sở hữu. Do đó, chúng tôi kỳ vọng đợt phát hành thêm sắp tới (13,6 triệu cổ phiếu với giá 10.000 
đồng/cổ phiếu) sẽ được hoàn thành trong nửa cuối năm 2021 và kế hoạch phát hành riêng lẻ trong năm 2022 
để cung cấp nguồn tài chính cho dự án.  

Ước tính và định giá 

Chúng tôi duy trì ước tính năm 2021 cho STK, với doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 2,4 nghìn 
tỷ đồng (+35,2% so với cùng kỳ) và 250 tỷ đồng (+74,3% so với cùng kỳ). Năm 2022, chúng tôi ước tính 
doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 2,6 nghìn tỷ đồng (+9,6% so với cùng kỳ) và 295 tỷ đồng 
(+18% so với cùng kỳ). 

Trong ngắn hạn, STK sẽ tiếp tục hưởng lợi từ sự phục hồi của ngành trong bối cảnh nhu cầu về sợi tái chế ngày 
càng tăng. Về dài hạn, việc mở rộng công suất từ nhà máy Unitex trong năm 2023 sẽ là yếu tố hỗ trợ cho giá 
cổ phiếu. Ở mức 39.800 đồng/cổ phiếu, cổ phiếu STK đang giao dịch với hệ số P/E năm 2021 và 2022 lần lượt 
là 10,9x và 9,2x, cao so với mức trung bình của ngành là 9x. Mặc dù chúng tôi vẫn lạc quan về triển vọng dài 
hạn, nhưng định giá của STK không còn hấp dẫn. Chúng tôi duy trì giá mục tiêu 1 năm đối với cổ phiếu là 
43.300 đồng/cổ phiếu, tương ứng tiềm năng tăng giá là 8,8%, dựa trên hệ số P/E mục tiêu là 10x cho lợi nhuận 
ước tính năm 2022, tương ứng khuyến nghị TRUNG LẬP. 

 

 

 

https://www.ssi.com.vn/khach-hang-ca-nhan/bao-cao-cong-ty
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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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