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Sau khi tăng 15% trong Q1 nhờ nhu cầu dồn nén, sản lượng tiêu thụ thép thành phẩm trong nước trong tháng 4 và tháng 5 đã giảm 
khoảng 32% so với cùng kỳ. Sản lượng xuất khẩu vẫn ổn định trong quý 2/2022, nhưng nhiều khả năng sẽ giảm tốc trong các quý tới do 
nhu cầu chậm lại trước lo ngại giá thép giảm và các biện pháp bảo hộ từ các thị trường xuất khẩu. Về giá, giá thép xây dựng tại Việt Nam 
đã giảm khoảng 11% so với mức đỉnh vào tháng 3, trong khi giá thép HRC cũng giảm 25% so với mức đỉnh vào đầu tháng 4, theo diễn 
biến của giá thép thế giới.  

Chúng tôi dự báo tỷ suất lợi nhuận của các công ty thép sẽ giảm trong quý 2 và quý 3 năm 2022 nhưng vẫn cao hơn nhiều so với mức 
đáy trong giai đoạn 2018-2019 do ít áp lực từ việc tăng công suất ngành và tỷ lệ nợ ở mức an toàn hơn. 

Dự báo lợi nhuận và Luận điểm đầu tư 

Cho đến nay, chúng tôi cho rằng giá cổ phiếu thép đã phản ánh được khá rõ quá trình tạo đỉnh và điều chỉnh của giá thép. Với mức định 
giá hiện tại, chúng tôi cho rằng rủi ro giảm giá không còn lớn như giai đoạn trước đặc biệt là đối với nhà đầu tư dài hạn. Tuy nhiên, đà 
tăng cũng có thể bị giới hạn trong giao dịch ngắn hạn, khi định giá chịu áp lực lớn từ lợi nhuận thấp và khả năng giá thép biến động trong 
những quý tới. 

HPG: Chúng tôi điều chỉnh giảm dự báo doanh thu và lợi nhuận ròng năm 2022 HPG từ 176 nghìn tỷ đồng và 31,1 nghìn tỷ đồng xuống 
160 đồng (tăng 6,9% so với cùng kỳ) và 26,5 nghìn tỷ (giảm 23,1% so với cùng kỳ) chủ yếu do giả định giá thép giảm. Sản lượng tiêu 
thụ của thép xây dựng, HRC, thép ống và phôi thép ước tính lần lượt là 4,7 triệu tấn (tăng 19% so với cùng kỳ), 2,8 triệu tấn (tăng 9% so 
với cùng kỳ), 690 nghìn tấn (tăng 5% so với cùng kỳ) và 700 nghìn tấn (giảm 46,6% so với cùng kỳ). Ở mức giá hiện tại, cổ phiếu HPG 
đang giao dịch ở mức P/E 2022 là 5,2 lần – mức thấp nhất trong lịch sử. Chúng tôi giảm P/E và EV/EBITDA mục tiêu 1 năm lần lượt từ 
7,5x và 5,5x xuống 6x và 4,5x, do định giá các công ty cùng ngành trong khu vực giảm trong bối cảnh lạm phát gia tăng và triển vọng 
lợi nhuận suy yếu. Theo đó, chúng tôi duy trì đánh giá KHẢ QUAN đối với cổ phiếu HPG, nhưng giảm giá mục tiêu xuống 27.000 đồng/cổ 
phiếu. Mặc dù chúng tôi cho rằng giá cổ phiếu giảm đã phản ánh phần nào triển vọng lợi nhuận, nhưng rủi ro ngắn hạn vẫn do đà đi 
xuống của giá thép. 

HSG:  Dự báo lợi nhuận sau thuế năm 2022 của chúng tôi cho HSG là 1,4 nghìn tỷ đồng, giảm 67% so với cùng kỳ, mặc dù doanh thu 
vẫn ổn định do giá bán bình quân đã tăng trước đó. Chúng tôi dự báo sản lượng tiêu thụ sẽ giảm 12,7% xuống 1,96 triệu tấn, chủ yếu do 
sản lượng xuất khẩu giảm 26% so với mức đỉnh vào năm 2021, trong khi doanh số bán hàng trong nước có thể phục hồi 6% so với cùng 
kỳ. Với mức giá hiện tại, HSG đang giao dịch ở với PE dự phóng 2022 và 2023 lần lượt là 6,3x và 6,0x. Chúng tôi duy trì khuyến nghị 
TRUNG LẬP đối với HSG, với giá mục tiêu 1 năm là 17.000 đồng/cổ phiếu dựa trên P/E mục tiêu là 6x. 

NKG: Chúng tôi dự báo lợi nhuận sau thuế năm 2022 của NKG 2022 sẽ giảm 39% so với cùng kỳ, xuống còn 1,35 nghìn tỷ đồng. Sản 
lượng tiêu thụ dự kiến sẽ giảm 4% so với cùng kỳ, xuống 1,04 triệu tấn, trong đó sản lượng xuất khẩu có thể giảm 9%, còn sản lượng tiêu 
thụ trong nước tăng 5% so với cùng kỳ. Ở mức giá hiện tại, NKG đang giao dịch ở mức P/E 2022 và 2023 lần lượt là 3,7 lần và 4,9 lần. 
Chúng tôi thay đổi khuyến nghị cho cổ phiếu NKG từ KHẢ QUAN thành TRUNG LẬP, với giá mục tiêu 1 năm là 21.000 đồng/cổ phiếu, 
dựa trên P/E mục tiêu là 5 lần. 

Ngày 5/7/2022 

CẬP NHẬT NGÀNH THÉP: 

Định giá hấp dẫn cho dài hạn, nhưng rủi ro ngắn 
hạn vẫn hiện hữu 
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Nhu cầu trong nước giảm khoảng 6% so với cùng kỳ trong 5 tháng đầu năm 2022. Sau khi tăng 15% trong Q1 do nhu cầu bị dồn nén, 
sản lượng tiêu thụ thép thành phẩm trong nước (bao gồm thép xây dựng, tôn mạ và thép ống) trong tháng 4 và tháng 5 đã giảm khoảng 
32% so với cùng kỳ. Nhu cầu yếu hơn đáng kể có thể là do sự kết hợp của ba yếu tố: (1) giá thép cao, cùng với sự gia tăng của các chi 
phí vật liệu xây dựng khác khiến hoạt động xây dựng bị đình trệ, (2) lo ngại về việc giá thép tạo đỉnh, khiến các nhà phân phối tạm dừng 
việc dự trữ hàng tồn kho, và (3) các chính sách quản lý siết chặt hơn dòng vốn vào lĩnh vực bất động sản.  

Xuất khẩu vẫn ổn định trong quý 2 năm 2022, nhưng có thể giảm tốc trong các quý tới: Sản lượng xuất khẩu của thép thành phẩm đạt 
mức tăng trưởng đáng khích lệ là 13% trong giai đoạn 5 tháng đầu năm 2022. 

Tuy nhiên, kênh xuất khẩu vẫn có xu hướng chững lại trong những tháng gần đây, đặc biệt trong mảng tôn mạ, với sản lượng hàng tháng 
thấp hơn khoảng 30% so với mức đỉnh trong quý 4 năm 2021. Sự sụt giảm về sản lượng như vậy là do nhu cầu giảm ở các thị trường 
xuất khẩu chủ chốt (đặc biệt là Mỹ và EU), những thị trường mà trong điều kiện thuận lợi từng chiếm 60-70% sản lượng xuất khẩu tôn mạ 
của Việt Nam. Các công ty tôn mạ như HSG và NKG đã nhận được đơn đặt hàng xuất khẩu thực hiện cho đến cuối tháng 7 và tháng 8 
với sản lượng khoảng 60 nghìn tấn/tháng. Tuy nhiên, việc các đơn hàng xuất khẩu trước từ 1 đến 2 tháng cho thấy xu hướng chậm lại so 
với giai đoạn trước khi các công ty ký được trước khoảng 3-4 tháng,  

Thêm vào đó, xuất khẩu trong nửa cuối năm cũng có thể bị ảnh hưởng tiêu cực từ các biện pháp bảo hộ mà EU áp đặt. EU gần đây đã 
bổ sung Việt Nam vào nhóm “các nước khác” với hạn ngạch nhập khẩu dành cho nhóm này là 2,1 triệu tấn thép mạ kẽm nhúng nóng 
(HDG) từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, và tăng 4%/năm trong 2 năm tới. Theo EU, sản lượng xuất khẩu 
HDG của Việt Nam sang Châu Âu ước đạt 979 nghìn tấn vào năm 2021. Với điều chỉnh này, xuất khẩu từ Việt Nam sang EU có thể sẽ 
giảm trong thời gian tới. Tuy nhiên, đóng góp từ thị trường EU đối với xuất khẩu thép Việt Nam cũng đã giảm so với giai đoạn trước do 
giá thép EU giảm đáng kể trong những tháng gần đây. 

Giá thép điều chỉnh đáng kể trong những tháng gần đây do nhu cầu yếu: Giá thép xây dựng tại Việt Nam đã giảm khoảng 11% so với 
mức đỉnh vào tháng 3, trong khi giá thép HRC cũng giảm 25% so với mức đỉnh vào đầu tháng 4, theo diễn biến của giá thép thế giới. 

Biểu đồ: Giá HRC (đô la Mỹ/tấn) 

 

Nguồn: Bloomberg 

Sau khi tăng vọt 56% khi xung đột Nga-Ukraine bắt đầu, hiện giá thép HRC tại EU đã điều chỉnh khoảng 35% về dưới mức trước khi căng 
thẳng xảy ra. Giá HRC ở Trung Quốc và Mỹ cũng giảm 15-20% trong 3 tháng qua do ít hoạt động xây dựng và sản xuất hơn, trong bối 
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cảnh lạm phát trên toàn thế giới, và đặc biệt là do nhu cầu yếu ở Trung Quốc trước tình hình giãn cách xã hội, thời tiết bất lợi và thị trường 
bất động sản tăng trưởng chậm lại do lãi suất tăng. 

Về nguồn cung, sản lượng thép toàn cầu nhìn chung đã giảm trong nửa đầu năm 2022, với tổng sản lượng sản xuất ước tính giảm 6,3% 
so với cùng kỳ trong 5 tháng đầu năm 2022. Tuy nhiên, tính theo tháng, sản lượng thép sản xuất tại Trung Quốc đã tăng dần trong 3 
tháng qua, làm gia tăng lượng hàng tồn kho tại nhà máy và tạo thêm áp lực lên diễn biến giá thép trong khu vực. 

Bảng: Sản lượng thép sản xuất (triệu tấn) 

 5T2022 % YoY 
Trung Quốc 435 -8,7% 
Ấn Độ 53,2 6,5 
Nhật Bản 38,5 -3,5 
Mỹ 34,3 -1,6 
EU 62,3 -4,3 
CIS 38,4 -13,1 
Tổng 719,8 -6,3 

 Nguồn: Hiệp hội thép thế giới 

 

Biểu đồ: Sản lượng thép hàng tháng (nghìn tấn) 

 

Nguồn: Hiệp hội thép thế giới  

Việc giảm tỷ suất lợi nhuận trong ngắn hạn có thể được hỗ trợ bởi giá nguyên liệu đầu vào giảm: Giá than cốc đã giảm 36% so với 
mức đỉnh hồi tháng 3, trong khi giá quặng sắt cũng giảm 13% trong 3 tháng qua do sản lượng thép sản xuất giảm (đặc biệt là từ Trung 
Quốc). Mặc dù giá nguyên vật liệu giảm có thể dẫn đến việc các công ty phải trích lập dự phòng hàng tồn kho trong ngắn hạn, nguyên 
liệu đầu vào rẻ hơn có thể giúp giảm chi phí sản xuất của các công ty trong các quý tiếp theo. Mặt khác, do tỷ suất lợi nhuận của các 
công ty Trung Quốc đã giảm xuống mức tối thiểu, nên giá thép trong thời gian tới sẽ khó có thể giảm với tốc độ mạnh như trong những 
tháng gần đây. Tuy nhiên, sự hồi phục của giá thép cũng tương đối hạn chế do nhu cầy yếu cho đến khi Trung Quốc mở cửa hoàn toàn 
nền kinh tế.  

Tỷ suất lợi nhuận của các công ty thép dự kiến sẽ không giảm xuống mức tỷ suất lợi nhuận trong giai đoạn 2018-2019, do các lý do 
sau: 

Trong năm 2018-2019, việc lợi nhuận tăng trưởng mạnh trong giai đoạn 2016-2017 đã thúc đẩy nhiều công ty tăng công suất từ 50% -
100%, đặc biệt trong lĩnh vực tôn mạ. Đồng thời, các doanh nghiệp sản xuất thép xây dựng khác như HPG và POM cũng tham gia vào 
lĩnh vực kinh doanh tôn mạ, làm gia tăng sự cạnh tranh. Ngoài ra, nợ và hàng tồn kho của các doanh nghiệp thép đầu năm 2018 cũng 
rất cao, khiến họ phải cắt giảm biên lợi nhuận trong năm 2018-2019 để đẩy mạnh cắt giảm hàng tồn kho và giảm nợ vay. 

Trong khi đó, không có sự gia tăng công suất đáng kể trong lĩnh vực thép mạ và thép xây dựng trong giai đoạn 2020-2021. Mặc dù một 
số doanh nghiệp chủ chốt trong lĩnh vực này như HPG, NKG và TDA đã có kế hoạch mở rộng cho những năm tới, nhưng chúng tôi cho 
rằng sự suy giảm của giá thép và triển vọng xuất khẩu, cũng như mức lạm phát cao có thể dẫn đến sự chậm trễ trong việc triển khai dự 
án này, do công suất sử dụng của nhà máy dự kiến sẽ giảm xuống dưới công suất tối đa vào cuối năm 2022. Ngoài ra, mức nợ của các 
công ty tôn mạ cũng đã giảm xuống mức an toàn hơn nhiều so với giai đoạn trước. Do đó, chúng tôi cho rằng mặc dù tỷ suất lợi nhuận 
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của các công ty sản xuất tôn mạ có thể bị kìm hãm trong ngắn hạn nhưng vẫn sẽ cao hơn mức đáy ghi nhận được trong năm 2018-
2019. 

Biểu đồ: Nợ ròng/Vốn chủ sở hữu Biểu đồ: Tỷ suất lợi nhuận ròng của các công ty thép 

  

Nguồn:Công ty, SSI Research  
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HPG: PHỤ LỤC BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 

Tỷ đồng 2019 2020 2021 2022F  Tỷ đồng 2019 2020 2021 2022F 
Bảng cân đối kế toán      Báo cáo kết quả kinh doanh     

+ Tiền và các khoản tương đương tiền 4.545 13.696 22.471 28.768  Doanh thu thuần 63.658 90.119 149.680 159.996 
+ Đầu tư ngắn hạn 1.374 8.127 18.236 18.236  Giá vốn hàng bán -52.473 -71.214 -108.571 -126.569 
+ Các khoản phải thu ngắn hạn 3.561 6.125 7.662 8.432  Lợi nhuận gộp 11.185 18.904 41.108 33.426 
+ Hàng tồn kho 19.412 26.287 42.134 44.299  Doanh thu hoạt động tài chính 471 1.005 3.071 2.854 
+ Tài sản ngắn hạn khác 1.544 2.513 3.650 4.038  Chi phí tài chính -1.182 -2.837 -3.732 -3.844 
Tổng tài sản ngắn hạn 30.437 56.747 94.154 103.773  Thu nhập từ công ty liên kết 0 0 0 0 
+ Các khoản phải thu dài hạn 28 305 809 848  Chi phí bán hàng -873 -1.091 -2.120 -2.320 
+ GTCL Tài sản cố định 31.249 65.562 69.281 87.467  Chi phí quản lý doanh nghiệp -569 -690 -1.324 -1.280 
+ Bất động sản đầu tư 577 564 548 509  Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 9.031 15.292 37.008 28.837 
+ Tài sản dài hạn dở dang 37.435 6.247 10.018 10.208  Thu nhập khác 66 65 48 0 
+ Đầu tư dài hạn 46 171 7 6  Lợi nhuận trước thuế 9.097 15.357 37.057 28.837 
+ Tài sản dài hạn khác 2.004 1.915 3.419 3.724  Lợi nhuận ròng 7.578 13.506 34.521 26.530 
Tổng tài sản dài hạn 71.339 74.764 84.082 102.763  Lợi nhuận chia cho cổ đông 7.527 13.450 34.478 26.530 
Tổng tài sản 101.776 131.511 178.236 206.536  Lợi ích cổ đông thiểu số 51 56 43 0 
+ Nợ ngắn hạn 26.984 51.975 73.459 76.600       

Trong đó: vay ngắn hạn 16.838 36.798 43.748 45.565  EPS cơ bản (VND) 2.726 4.060 7.708 4.426 
+ Nợ dài hạn 27.005 20.316 13.996 16.329  Giá trị sổ sách (VND) 17.248 17.829 20.261 19.511 
Trong đó: vay dài hạn 19.842 17.343 13.465 15.821  Cổ tức (VND/cổ phiếu) 500 500 500 500 
Tổng nợ phải trả 53.989 72.292 87.456 92.929  EBIT 10.033 17.549 39.583 31.415 
+ Vốn góp 27.611 33.133 44.729 58.148  EBITDA 12.627 22.324 45.669 38.268 
+ Thặng dư vốn cổ phần 3.212 3.212 3.212 3.212        

+ Lợi nhuận chưa phân phối 15.877 21.792 41.763 51.171  Tăng trưởng     

+ Quỹ khác 1.087 1.083 1.076 1.076  Doanh thu 14,0% 41,6% 66,1% 6,9% 
Vốn chủ sở hữu 47.787 59.220 90.780 113.607  EBITDA -1,9% 76,8% 104,6% -16,2% 
Tổng nợ phải trả và vốnchủ sở hữu 101.776 131.511 178.236 206.536  EBIT -5,4% 74,9% 125,6% -20,6% 
      Lợi nhuận ròng -11,9% 78,2% 155,6% -23,1% 
Lưu chuyển tiền tệ      Vốn chủ sở hữu 17,6% 23,9% 53,3% 25,1% 
Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 7.715 11.569 32.636 30.030  Vốn điều lệ 30,0% 20,0% 35,0% 30,0% 
Dòng tiền từ hoạt động đầu tư -18.064 -18.495 -20.404 -24.999  Tổng tài sản 30,1% 29,2% 35,5% 15,9% 
Dòng tiền từ hoạt động tài chính 12.378 16.054 1.729 1.266       

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 2.029 9.127 13.961 6.297  Định giá     

Tiền đầu kỳ 2.516 4.545 13.696 22.471  PE 8,7 10,2 6,0 5,1 
Tiền cuối kỳ 4.545 13.678 27.657 28.768  PB 1,4 2,3 2,3 1,2 
      Giá/Doanh thu 1,0 1,5 1,4 0,8 
Các hệ số khả năng thanh toán      Tỷ suất cổ tức 2,1% 1,2% 1,1% 2,2% 
Hệ số thanh toán hiện hành 1,13 1,09 1,28 1,35  EV/EBITDA 7,6 7,6 4,9 3,8 
Hệ số thanh toán nhanh 0,35 0,54 0,66 0,72  EV/Doanh thu 1,5 1,9 1,5 0,9 
Hệ số thanh toán tiền mặt 0,22 0,42 0,55 0,61       

Nợ ròng / EBITDA 2,14 1,63 0,82 0,40  Các hệ số khả năng sinh lời     

Khả năng thanh toán lãi vay 10,71 8,01 15,67 12,18  Tỷ suất lợi nhuận gộp 17,6% 21,0% 27,5% 20,9% 
Ngày phải thu 14,3 13,5 10,9 12,1  Tỷ suất lợi nhuận hoạt động 15,2% 18,8% 25,6% 18,7% 
Ngày phải trả 56,4 47,2 58,2 70,7  Tỷ suất lợi nhuận ròng 11,9% 15,0% 23,1% 16,6% 
Ngày tồn kho 116,6 117,1 115,0 124,6  Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần 1,4% 1,2% 1,4% 1,5% 
      Chi phí quản lý/Doanh thu thuần 0,9% 0,8% 0,9% 0,8% 
Cơ cấu vốn      ROE 17,1% 25,2% 46,0% 26,0% 
Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản 0,47 0,45 0,51 0,55  ROA 8,4% 11,6% 22,3% 13,8% 
Nợ phải trả/Tổng tài sản 0,53 0,55 0,49 0,45  ROIC 11,2% 15,6% 28,2% 17,9% 
Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu 1,13 1,22 0,96 0,82       

Nợ/Vốn chủ sở hữu 0,77 0,91 0,63 0,54       

Nợ ngắn hạn/Vốn chủ sở hữu 0,35 0,62 0,48 0,40       

Nguồn: Công ty, SSI Research 

https://www.ssi.com.vn/khach-hang-ca-nhan/bao-cao-nganh
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HSG: PHỤ LỤC BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 

Tỷ đồng  2019 2020 2021 2022F  Tỷ đồng 2019 2020 2021 2022F 
Bảng cân đối kế toán      Báo cáo kết quả kinh doanh     

+ Tiền và các khoản tương đương tiền 289 575 493 6.457  Doanh thu thuần 28.035 27.531 48.727 49.299 
+ Đầu tư ngắn hạn 76 1 24 0  Giá vốn hàng bán -24.836 -22.903 -39.846 -43.642 
+ Các khoản phải thu ngắn hạn 1.339 2.024 4.535 4.082  Lợi nhuận gộp 3.199 4.627 8.881 5.656 
+ Hàng tồn kho 4.548 5.526 12.356 11.653  Doanh thu hoạt động tài chính 63 78 365 296 
+ Tài sản ngắn hạn khác 1.104 899 1.250 1.451  Chi phí tài chính -803 -645 -552 -589 
Tổng tài sản ngắn hạn 7.356 9.025 18.658 23.642  Thu nhập từ công ty liên kết 0 0 0 0 
+ Các khoản phải thu dài hạn 227 185 180 0  Chi phí bán hàng -1.749 -2.221 -3.344 -3.303 
+ GTCL Tài sản cố định 8.642 7.595 6.662 5.992  Chi phí quản lý doanh nghiệp -471 -460 -426 -444 
+ Bất động sản đầu tư 0 0 0 0  Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 240 1.379 4.923 1.616 
+ Tài sản dài hạn dở dang 576 576 660 660  Thu nhập khác 223 -3 -1 0 
+ Đầu tư dài hạn 17 26 21 0  Lợi nhuận trước thuế 462 1.376 4.922 1.616 
+ Tài sản dài hạn khác 408 355 439 584  Lợi nhuận ròng 361 1.153 4.313 1.406 
Tổng tài sản dài hạn 9.870 8.737 7.963 7.237  Lợi nhuận chia cho cổ đông 361 1.153 4.313 1.406 
Tổng tài sản 17.225 17.762 26.620 30.878  Lợi ích cổ đông thiểu số 0 0 0 0 
+ Nợ ngắn hạn 8.767 8.999 14.374 16.514       

Trong đó: vay ngắn hạn 6.706 6.023 5.437 6.546  EPS cơ bản (VND) 853 2.594 8.740 2.735 
+ Nợ dài hạn 2.990 2.174 1.414 2.182  Giá trị sổ sách (VND) 12.895 14.804 21.917 24.652 
Trong đó: vay dài hạn 2.986 2.163 1.399 2.182  Cổ tức (VND/cổ phiếu) 0 0 0 0 
Tổng nợ phải trả 11.757 11.173 15.788 18.696  EBIT 1.208 1.936 5.277 2.053 
+ Vốn góp 4.235 4.446 4.935 4.935  EBITDA 2.395 3.165 6.463 3.123 
+ Thặng dư vốn cổ phần 152 152 157 157        

+ Lợi nhuận chưa phân phối 1.021 1.952 5.633 6.982  Tăng trưởng     

+ Quỹ khác 61 39 107 107  Doanh thu -18,6% -1,8% 77,0% 1,2% 
Vốn chủ sở hữu 5.468 6.589 10.832 12.182  EBITDA 1,5% 32,1% 104,2% -51,7% 
Tổng nợ phải trả và vốnchủ sở hữu 17.225 17.762 26.620 30.878  EBIT -9,9% 60,2% 172,6% -61,1% 
      Lợi nhuận ròng -11,7% 219,1% 274,0% -67,4% 
Lưu chuyển tiền tệ      Vốn chủ sở hữu 5,5% 20,5% 64,4% 12,5% 
Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 5.181 2.110 1.364 4.450  Vốn điều lệ 10,0% 5,0% 11,0% 0,0% 
Dòng tiền từ hoạt động đầu tư -786 -311 -170 -379  Tổng tài sản -13,2% 3,1% 49,9% 16,0% 
Dòng tiền từ hoạt động tài chính -4.596 -1.513 -1.299 1.892       

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -201 286 -105 5.964  Định giá     

Tiền đầu kỳ 492 289 575 493  PE 7,9 6,0 5,3 6,3 
Tiền cuối kỳ 289 575 493 6.457  PB 0,5 1,1 2,1 0,7 
      Giá/Doanh thu 0,1 0,3 0,5 0,2 
Các hệ số khả năng thanh toán      Tỷ suất cổ tức 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Hệ số thanh toán hiện hành 0,84 1,00 1,30 1,43  EV/EBITDA 5,1 4,6 4,5 7,2 
Hệ số thanh toán nhanh 0,19 0,29 0,35 0,64  EV/Doanh thu 0,4 0,5 0,6 0,5 
Hệ số thanh toán tiền mặt 0,04 0,06 0,04 0,39       

Nợ ròng / EBITDA 4,41 2,69 1,08 1,38  Các hệ số khả năng sinh lời     

Khả năng thanh toán lãi vay 1,62 3,46 14,86 4,70  Tỷ suất lợi nhuận gộp 11,4% 16,8% 18,2% 11,5% 
Ngày phải thu 16,8 18,7 22,9 30,6  Tỷ suất lợi nhuận hoạt động 3,5% 7,0% 10,8% 4,2% 
Ngày phải trả 22,6 22,6 26,4 36,2  Tỷ suất lợi nhuận ròng 1,3% 4,2% 8,9% 2,9% 
Ngày tồn kho 75,2 80,3 81,9 100,4  Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần 6,2% 8,1% 6,9% 6,7% 
      Chi phí quản lý/Doanh thu thuần 1,7% 1,7% 0,9% 0,9% 
Cơ cấu vốn      ROE 6,8% 19,1% 49,5% 12,2% 
Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản 0,32 0,37 0,41 0,39  ROA 2,0% 6,6% 19,4% 4,9% 
Nợ phải trả/Tổng tài sản 0,68 0,63 0,59 0,61  ROIC 5,8% 10,8% 28,5% 9,3% 
Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu 2,15 1,70 1,46 1,53       

Nợ/Vốn chủ sở hữu 1,77 1,24 0,63 0,72       

Nợ ngắn hạn/Vốn chủ sở hữu 1,23 0,91 0,50 0,54       

Nguồn: Công ty, SSI Research 

https://www.ssi.com.vn/khach-hang-ca-nhan/bao-cao-nganh
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NKG: PHỤ LỤC BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 

Tỷ đồng 2019 2020 2021 2022F  Tỷ đồng 2019 2020 2021 2022F 
Bảng cân đối kế toán      Báo cáo kết quả kinh doanh     

+ Tiền và các khoản tương đương tiền 76 219 751 1.193  Doanh thu thuần 12.177 11.560 28.173 26.641 
+ Đầu tư ngắn hạn 702 370 448 0  Giá vốn hàng bán -11.835 -10.690 -23.904 -23.483 
+ Các khoản phải thu ngắn hạn 877 1.438 1.905 1.815  Lợi nhuận gộp 342 869 4.270 3.158 
+ Hàng tồn kho 2.589 2.371 8.281 8.501  Doanh thu hoạt động tài chính 107 89 199 133 
+ Tài sản ngắn hạn khác 191 95 833 760  Chi phí tài chính -275 -281 -397 -291 
Tổng tài sản ngắn hạn 4.435 4.492 12.219 12.269  Thu nhập từ công ty liên kết 0 0 0 0 
+ Các khoản phải thu dài hạn 3 3 0 0  Chi phí bán hàng -210 -268 -1.398 -1.332 
+ GTCL Tài sản cố định 3.458 3.127 2.771 2.403  Chi phí quản lý doanh nghiệp -69 -92 -123 -120 
+ Bất động sản đầu tư 0 0 0 0  Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh -105 317 2.551 1.548 
+ Tài sản dài hạn dở dang 49 59 176 176  Thu nhập khác 195 4 11 0 
+ Đầu tư dài hạn 48 23 8 0  Lợi nhuận trước thuế 90 321 2.562 1.548 
+ Tài sản dài hạn khác 70 59 209 164  Lợi nhuận ròng 47 295 2.225 1.347 
Tổng tài sản dài hạn 3.629 3.271 3.164 2.744  Lợi nhuận chia cho cổ đông 47 295 2.225 1.347 
Tổng tài sản 8.064 7.763 15.383 15.012  Lợi ích cổ đông thiểu số 0 0 0 0 
+ Nợ ngắn hạn 4.342 4.098 9.602 8.008       

Trong đó: vay ngắn hạn 2.389 2.520 3.773 3.522  EPS cơ bản (VND) 260 1.622 10.189 4.985 
+ Nợ dài hạn 705 484 58 237  Giá trị sổ sách (VND) 16.576 17.478 26.205 25.823 
Trong đó: vay dài hạn 703 482 46 235  Cổ tức (VND/cổ phiếu) 0 300 1.000 1.000 
Tổng nợ phải trả 5.048 4.582 9.659 8.245  EBIT 327 543 2.806 1.792 
+ Vốn góp 1.820 1.820 2.184 2.621  EBITDA 769 919 3.185 2.160 
+ Thặng dư vốn cổ phần 766 766 786 786        

+ Lợi nhuận chưa phân phối 356 576 2.636 3.244  Tăng trưởng     

+ Quỹ khác 74 18 117 117  Doanh thu -17,8% -5,1% 143,7% -5,4% 
Vốn chủ sở hữu 3.017 3.181 5.723 6.768  EBITDA -6,5% 19,5% 246,5% -32,2% 
Tổng nợ phải trả và vốnchủ sở hữu 8.064 7.763 15.383 15.012  EBIT -18,4% 66,0% 416,7% -36,1% 
      Lợi nhuận ròng -17,4% 523,8% 653,6% -39,5% 
Lưu chuyển tiền tệ      Vốn chủ sở hữu 1,5% 5,4% 79,9% 18,2% 
Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 1.181 3 -318 758  Vốn điều lệ 0,0% 0,0% 20,0% 20,0% 
Dòng tiền từ hoạt động đầu tư -230 346 -304 8  Tổng tài sản -0,7% -3,7% 98,2% -2,4% 
Dòng tiền từ hoạt động tài chính -1.336 -218 1.155 -325       

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -385 131 533 442  Định giá     

Tiền đầu kỳ 461 76 219 751  PE 26,5 9,2 3,8 3,7 
Tiền cuối kỳ 76 207 751 1.193  PB 0,4 0,9 1,5 0,7 
      Giá/Doanh thu 0,1 0,2 0,3 0,2 
Các hệ số khả năng thanh toán      Tỷ suất cổ tức 0,0% 2,0% 2,6% 5,5% 
Hệ số thanh toán hiện hành 1,02 1,10 1,27 1,53  EV/EBITDA 4,6 5,6 3,5 4,0 
Hệ số thanh toán nhanh 0,38 0,49 0,32 0,38  EV/Doanh thu 0,3 0,4 0,4 0,3 
Hệ số thanh toán tiền mặt 0,18 0,14 0,12 0,15       

Nợ ròng / EBITDA 4,54 3,15 0,92 1,30  Các hệ số khả năng sinh lời     

Khả năng thanh toán lãi vay 1,38 2,44 11,51 7,34  Tỷ suất lợi nhuận gộp 2,8% 7,5% 15,2% 11,9% 
Ngày phải thu 19,6 30,2 17,6 19,9  Tỷ suất lợi nhuận hoạt động 1,1% 4,7% 9,9% 6,7% 
Ngày phải trả 36,5 49,3 45,4 65,3  Tỷ suất lợi nhuận ròng 0,4% 2,6% 7,9% 5,1% 
Ngày tồn kho 77,3 84,7 81,3 130,4  Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần 1,7% 2,3% 5,0% 5,0% 
      Chi phí quản lý/Doanh thu thuần 0,6% 0,8% 0,4% 0,5% 
Cơ cấu vốn      ROE 1,6% 9,5% 50,0% 21,6% 
Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản 0,37 0,41 0,37 0,45  ROA 0,6% 3,7% 19,2% 8,9% 
Nợ phải trả/Tổng tài sản 0,63 0,59 0,63 0,55  ROIC 2,5% 8,1% 31,0% 15,5% 
Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu 1,67 1,44 1,69 1,22       

Nợ/Vốn chủ sở hữu 1,02 0,94 0,67 0,56       

Nợ ngắn hạn/Vốn chủ sở hữu 0,79 0,79 0,66 0,52       

Nguồn: Công ty, SSI Research 

 

https://www.ssi.com.vn/khach-hang-ca-nhan/bao-cao-nganh
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CAM KẾT PHÂN TÍCH 
Chuyên viên phân tích trong báo cáo này này cam kết rằng (1) quan điểm thể hiện trong báo cáo phân tích này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân 
đối với chứng khoán và/hoặc tổ chức phát hành và (2) chuyên viên phân tích đã/ đang/sẽ được miễn trách nhiệm bồi thường trực tiếp hoặc gián tiếp liên 
quan đến khuyến nghị cụ thể hoặc quan điểm trong báo cáo phân tích này.  

KHUYẾN NGHỊ 
Mua: Ước tính tiềm năng tăng giá lớn hơn hoặc bằng 10 điểm phần trăm so với mức tăng chung của thị trường trong 12 tháng tới. 

Khả quan: Ước tính tiềm năng tăng giá dưới 10 điểm phần trăm so với mức tăng chung của thị trường trong 12 tháng tới. 

Trung lập: Ước tính tiềm năng tăng giá tương đương so với mức tăng chung của thị trường trong 12 tháng tới. 

Kém khả quan: Ước tính tiềm năng giảm giá dưới 10 điểm phần trăm so với mức tăng chung của thị trường trong 12 tháng tới. 

Bán: Ước tính tiềm năng giảm giá lớn hơn hoặc bằng 10 điểm phần trăm so với mức tăng chung của thị trường trong 12 tháng tới. 

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ 
Các thông tin, tuyên bố, dự báo và dự đoán trong báo cáo này, bao gồm cả các ý kiến đã thể hiện, được dựa trên các nguồn thông tin mà SSI cho là 
đáng tin cậy, tuy nhiên SSI không đảm bảo sự chính xác và đầy đủ của các thông tin này. Báo cáo không có bất kỳ thông tin nhạy cảm về giá chưa 
công bố nào. Các ý kiến thể hiện trong báo cáo này được đưa ra sau khi đã được xem xét kỹ càng và cẩn thận và dựa trên thông tin tốt nhất chúng tôi 
được biết, và theo ý kiến cá nhân của chúng tôi là hợp lý trong các trường hợp tại thời điểm đưa ra báo cáo. Các ý kiến thể hiện trong báo cáo này có 
thể thay đổi bất kì lúc nào mà không cần thông báo. Báo cáo này không và không nên được giải thích như một lời đề nghị hay lôi kéo để đề nghị mua 
hay bán bất cứ chứng khoán nào. SSI và các công ty con và/ hoặc các chuyên viên, giám đốc, nhân viên của SSI và công ty con có thể có vị thế hoặc 
có thể ảnh hưởng đến giao dịch chứng khoán của các công ty được đề cập trong báo cáo này và có thể cung cấp dịch vụ hoặc tìm kiếm để cung cấp 
dịch vụ ngân hàng đầu tư cho các công ty đó.  

Tài liệu này chỉ được lưu hành nội bộ và không được công bố công khai trên báo chí hay bất kỳ phương tiện nào khác. SSI không chịu trách nhiệm đối 
với bất kỳ thiệt hại trực tiếp hay thiệt hại do hậu quả phát sinh từ việc sử dụng báo cáo này hay nội dung báo cáo này. Việc sử dụng bất kỳ thông tin, 
tuyên bố, dự báo, và dự đoán nào trong báo cáo này sẽ do người dùng tự quyết định và tự chịu rủi ro. 
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