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Điểm nhấn năm 2020 

Diễn biến ngành: KHẢ QUAN 

Ngành thép tăng 111% so với đầu năm và 188% so với mức đáy 
trong tháng 3 - cao hơn nhiều so với chỉ số VNIndex lần lượt là 
96% và 122%. 

Diễn biến của ngành sát với quan điểm của chúng tôi đã đề cập 
trong các báo cáo ngành hậu Covid-19. 

Các cổ phiếu nổi bật: HPG, HSG, NKG 

 

Diễn biến ngành năm 2020 

 

Nguồn: Bloomberg, SSI Research 

Điểm chính của ngành trong năm 2020 

• Thay đổi cơ cấu sau dịch Covid-19 

Tiêu thụ trong nước bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19 trong những tháng đầu năm, nhưng đã có sự phục hồi đáng khích lệ 
trong giai đoạn tiếp theo: Sản lượng thép xây dựng và thép dẹt thành phẩm trong nước (bao gồm cả tôn mạ và thép ống) giảm lần lượt 
-12% và -5%, trong bốn tháng đầu năm do hoạt động xây dựng chững lại trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, kể từ khi dịch 
bệnh được kiểm soát thành công bắt đầu từ tháng 5, sản lượng tiêu thụ của 2 loại sản phẩm này từ tháng 5 đến tháng 11 đã phục hồi 
tích cực với mức tăng trưởng lần lượt là 1% và 7% so với cùng kỳ. Mức tăng trưởng đáng khích lệ này này là nhờ: (1) nhu cầu ổn định từ 
kênh dân dụng; (2) đẩy nhanh đầu tư công, với tổng giá trị trong 11T 2020 tăng 34% so với cùng kỳ; và (3) giá thép có xu hướng tăng, 
thúc đẩy các nhà phân phối tích trữ hàng tồn kho. 
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Triển vọng ngành Thép năm 2021: 

Tiềm năng phục hồi từ nhu cầu nội địa; nhưng giá 
thép có thể đạt đỉnh 

https://www.ssi.com.vn/khach-hang-ca-nhan/bao-cao-nganh
https://ftp2.ssi.com.vn/Customers/GDDT/Analyst_Report/Sector%20Report/Cap%20nhat%20nganh%20Thep&%20Xi%20mang_2020.08.28_SSIResearch.pdf
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Sản lượng tiêu thụ thép xây dựng theo tháng (nghìn tấn) Sản lượng tiêu thụ thép dẹt thành phẩm theo tháng (nghìn tấn) 

  

Nguồn: Hiệp hội thép Việt Nam, SSI Research  

Xuất khẩu đạt mức tăng trưởng mạnh mẽ từ Q2, nhờ nhu cầu thế giới phục hồi cùng với sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng: Tổng sản 
lượng xuất khẩu các sản phẩm thép tăng 48% so với cùng kỳ trong 11T2020, theo Tổng cục Hải quan Việt Nam. Sản lượng xuất khẩu 
được hỗ trợ mạnh nhờ: (1) việc đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng ở nhiều quốc gia, đặc biệt là Trung Quốc, để bảo vệ tăng trưởng GDP 
trong bối cảnh khu vực tư nhân chững lại; (2) ngành ô tô phục hồi, do dịch Covid-19 khuyến khích khách hàng chuyển từ phương tiện 
giao thông công cộng sang phương tiện cá nhân; và (3) mảng sản xuất dần ổn định trong nửa cuối năm. 

Xuất khẩu thép của Việt Nam được lợi nhiều hơn do nguồn cung bị gián đoạn. Sản lượng sản xuất của các thị trường thép lớn như EU, 
Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản và Hàn Quốc lần lượt giảm -15%, -18%, -12%, -17% và -7% so với cùng kỳ trong 11T2020. 

Tổng sản lượng xuất khẩu của thép thành phẩm (nghìn tấn) Sản lượng sản xuất thép (triệu tấn) 
 11T20 Tăng trưởng 
Trung Quốc 961 5,5% 
Ấn Độ 89 -12,3% 
Nhật Bản 76 -17,3% 
Hàn Quốc 61 -7,2% 
Đài Loan 19 -7,5% 
Việt Nam 27 28,8% 
Brazil 28 -6,7% 
Mỹ 66 -17,9% 
EU 125 -14,6% 

Nguồn: Hiệp hội thép thế giới 

 

Nguồn: CBRE Vietnam, SSI Research 
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Giá thép tăng rất nhiều trong nửa cuối năm do nhu cầu thế giới 
phục hồi và nguồn cung bị gián đoạn ở cả thép và nguyên liệu thô. 
Giá thép xây dựng trong nước tăng 25% so với đầu năm và 36% so 
với mức thấp trong tháng 4, trong khi giá HRC tăng 43% so với đầu 
năm và tăng 80% so với mức đáy. Giá thép có xu hướng tăng trong 
nửa cuối năm nhờ nhu cầu tăng mạnh cùng với việc cắt giảm công 
suất ở Trung Quốc, nhu cầu dồn nén từ các thị trường khác và giá 
quặng sắt tăng do sự gián đoạn nguồn cung, đặc biệt là ở Brazil do 
dịch Covid -19. 

Giá thép xây dựng trong nước (đồng/tấn) 

 

Nguồn: Hiệp hội thép Việt Nam 

Các công ty dẫn đầu trên thị trường tiếp tục chiếm lĩnh thị phần: Năm 2020 chứng kiến sự gia tăng thị phần mạnh mẽ của HPG, từ 
26,2% trong năm 2019 lên 32,5% trong 11T2020. Điều này là do sự gia tăng công suất từ Khu liên hợp gang thép Dung Quất, cũng như 
lợi thế cạnh tranh đáng kể về quy mô và chi phí sản xuất so với các đối thủ trong nước. 

Thị phần của HSG, công ty sản xuất thép dẹt hàng đầu, cũng tăng từ 30% trong năm 2019 lên 33% trong 11T2020. Điều này chủ yếu 
nhờ vào kênh xuất khẩu, do công ty đã đa dạng hóa cơ sở thị trường trong những năm gần đây, và nhờ đó có thể mở rộng sản lượng xuất 
khẩu tốt hơn các công ty trong nước khác. 

Lợi nhuận doanh nghiệp tăng đột biến nhờ tăng trưởng sản lượng và tỷ suất lợi nhuận cải thiện: Lợi nhuận trước thuế của các công 
ty sản xuất thép hàng đầu đạt mức tăng trưởng mạnh mẽ trong Q3 so với cùng kỳ năm 2019. Trong khi mức tăng trưởng của HPG được 
thúc đẩy nhờ tăng trưởng doanh thu, thì tăng trưởng từ các công ty tôn mạ như HSG và NKG phần lớn đến từ việc tỷ suất lợi nhuận gộp 
cải thiện, nhờ giá thép có xu hướng tăng và áp lực cạnh tranh ở thị trường trong nước giảm khi không có công suất mới. 

 Tỷ suất lợi nhuận gộp Tỷ suất LNTT Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng) Sản lượng tiêu thụ (tấn) Thị phần 
 9T19 9T20 9T19 9T20 9T19 9T20 Tăng trưởng 11T2020 Tăng trưởng 11T2020 2019 
HPG 18% 20% 15% 16% 6.812 10.025 47% 3.081.364 24% 32,50% 26,20% 
POM 1% 4% -3% -2% -251 -128 N.a 656.694 -18% 6,90% 8,10% 
TIS 5% 5% 1% 0% 51 24 -53% 736.775 3% 7,80% 7,50% 
VIS -1% 3% -4% 0% -141 9 N.a 292.184 -5% 3,10% 3,20% 
TDS 4% 4% 2% 1% 21 0 -100%     

TVN 5% 5% 2% 2% 29 23 -21% 1.528.081 0% 16,10% 15,90% 
Vinakyoei        742.022 -12% 7,80% 8,60% 
Formosa        568.137 -6% 4,00% 6,20% 
Posco SS        381.468 -50% 4,00% 7,60% 
NKG 2% 7% 1% 2% 83 150 81% 515.683 -2% 14,50% 15,80% 
HSG 11% 17% 2% 5% 462 1.371 197% 1.184.670 18% 33,40% 29,60% 
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Triển vọng năm 2021 

Triển vọng tăng trưởng năm 2021 

Tăng trưởng nhu cầu trong nước dự kiến sẽ phục hồi trở lại mức bình thường là 8% so với mức thấp trong năm 2020. Các động lực thúc 
đẩy nhu cầu thép bao gồm đầu tư cơ sở hạ tầng và dòng vốn FDI, điều này cũng giúp thúc đẩy hoạt động xây dựng dân dụng dọc theo 
các công trình cơ sở hạ tầng và dự án FDI. 

Nhu cầu từ xuất khẩu vẫn khá tích cực, nhưng dự kiến cạnh tranh gay gắt hơn: Theo Hiệp hội thép Thế giới, nhu cầu thế giới dự kiến 
sẽ tăng 4,1% trong năm 2021 sau khi giảm 2,4% vào năm 2020 - được thúc đẩy bởi sự phục hồi ở các thị trường phát triển. Nhu cầu 
của thị trường mới nổi (ngoại trừ Trung Quốc) dự kiến cũng sẽ tăng 9,4% trong năm 2021. Mặt khác, sau khi ước tính tăng 8% trong năm 
2020 - được thúc đẩy bởi đầu tư cơ sở hạ tầng - nhu cầu ở Trung Quốc dự kiến sẽ đi ngang trong năm 2021. Do đó, chúng tôi ước tính 
xuất khẩu thép của Việt Nam có thể đạt mức tăng trưởng một con số trong năm tới. Tuy nhiên, nguồn cung thế giới ổn định cũng có thể 
dẫn đến áp lực cạnh tranh gay gắt hơn đối với thị trường xuất khẩu. 

Giá tăng có xu hướng tăng sẽ tiếp tục thúc đẩy tỷ suất lợi nhuận 
của các công ty thép cải thiện trong ngắn hạn, nhưng có khả năng 
đảo chiều: Chúng tôi cho rằng giá thép sẽ vẫn ổn định trong những 
tháng tới do nhu cầu thế giới phục hồi và gián đoạn nguồn cung. Tuy 
nhiên, giá thép có thể đạt đỉnh vào một thời điểm nào đó trong năm 
2021 khi nguồn cung dần ổn định (sản lượng thép của Trung Quốc 
dự kiến sẽ tăng khoảng 2% trong năm 2021, sau khi tăng khoảng 5% 
trong năm 2020). Sự đảo ngược của xu hướng giá thép hiện tại có 
thể dẫn đến việc tỷ suất lợi nhuận của các công ty sản xuất thép sẽ 
về mức bình thường. 

Giá quặng sắt và HRC (USD/tấn) 

 

Nguồn: Bloomberg 

Triển vọng dài hạn: Chúng tôi khá lạc quan về triển vọng dài hạn của ngành thép. Nhu cầu thép có thể tiếp tục được hỗ trợ bởi sự phục 
hồi của thị trường bất động sản, dòng vốn FDI và đầu tư công trong những năm tới. Ngoài ra, các công ty như HPG có thể tận dụng tối 
đa nguồn cung HRC trong nước đang thiếu hụt và duy trì tốc độ tăng trưởng lợi nhuận ròng trên 10% trong năm 2022. 

Định giá: Hệ số P/E của các công ty thép đã vượt xa mức trước Covid do tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ trong năm 2020, triển vọng 
tích cực cho năm 2021, xu hướng tăng giá thép và tâm lý thị trường chứng khoán tăng mạnh. Chúng tôi cho rằng ngành thép có thể tiếp 
tục được định giá lại cao hơn trong những tháng tới do giá thép tăng mạnh.  

Các vấn đề và rủi ro: 

Giá nguyên liệu tăng: Giá các nguyên liệu chính để sản xuất thành phẩm như quặng sắt, phế liệu và HRC đã tăng 40-90% so với đầu 
năm, trong đó mức tăng từ 30% -35% chỉ diễn ra ở hai tháng cuối năm. Do các công ty sản xuất có thể sử dụng hàng tồn kho hiện có 
trong khoảng thời gian từ 2-4 tháng, chi phí nguyên liệu cao sẽ được phản ánh nhiều hơn vào đầu năm tới, điều này sẽ gây áp lực lên 
các công ty thép. Điều này đặc biệt đúng với những công ty nhỏ, sở hữu thị phần thấp. 
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Giá thế giới đảo chiều: Như đã đề cập trước đó, giá thép tăng đặc biệt là trong Q4/2020, được thúc đẩy bởi sự phục hồi nhanh chóng 
của nhu cầu thế giới và sự gián đoạn nguồn cung. Do nguồn cung dự kiến sẽ ổn định vào năm 2021, giá thép có thể điều chỉnh trong 
năm 2021, điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tỷ suất lợi nhuận của các công ty thép. 

Top cổ phiếu ưa thích: 

Tập đoàn Hòa Phát: HPG 

• Giá hiện tại: 40.750 đồng/cp (tại ngày 31/12/2020); Giá mục tiêu 1 năm: 47.500 đồng/cp 

• Quan điểm đầu tư: 

✓ Lợi nhuận ròng ước tính tăng 22% so với cùng kỳ trong năm 2021, nhờ vào việc khởi động lò cao BOF cuối cùng của Khu 
liên hợp Dung Quất vào tháng 1/2021. 

✓ Sản lượng tiêu thụ thép xây dựng ước tính đạt 4,1 triệu tấn (+20% so với cùng kỳ), nhờ nhu cầu trong nước phục hồi và HPG 
mở rộng thị phần. 

✓ Sản lượng tiêu thụ HRC ước tính tăng gấp 4 lần lên 2,8 triệu tấn trong năm 2021, do Khu liên hợp Dung Quất đi vào hoạt động 
gần cả năm. 

✓ Việc thoái vốn khỏi mảng nội thất có thể mang lại khoản lợi nhuận bất thường trong năm 2021. 

• Rủi ro: Giá quặng sắt tăng có thể được phản ánh nhiều hơn trong chi phí sản xuất của HPG trong năm 2021; sự đảo chiều của giá 
thép có thể tác động tiêu cực ngắn hạn đến tỷ suất lợi nhuận của công ty; 

• Định giá: Giá mục tiêu 1 năm là 47.500 đồng/cp, dựa trên P/E và EV/EBITDA mục tiêu lần lượt là 10x và 7x. 

Cổ phiếu ưa thích trong ngành: HPG 

Vốn hóa (triệu USD) 5.948 
GTGD TB 3 tháng (triệu USD) 29,2 
Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (%) 32,99 
PE/PB 2021 8,7x/2x 
Tăng trưởng EPS 2021 (%) 22% 
Tỷ suất cổ tức (%) 2,4% 
ROE 2021 (%) 26% 

Nguồn: Bloomberg, SSI Research, dữ liệu ngày 31/12/2020 

Biến động giá so với VNIndex 

 

Nguồn: Bloomberg, SSI Research 
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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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