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Tập đoàn Hoa Sen (HSG)

M A R K E T

Lợi nhuận tháng 4/2020 tăng đột biến

Lợi nhuận tháng 04/2020 tiếp tục tăng mạnh và bằng 45% lợi nhuận Q1/2020
— Lợi nhuận tháng 04/2020 đạt 90 tỉ đồng, bằng 45% lợi nhuận Quý 1/2020, doanh thu cũng
đạt mức 2.233 tỉ đồng. Lũy kế 7 tháng niên độ báo cáo tài chính 2019-2020 của Hoa Sen,
LNST và doanh thu đạt 472 tỉ đồng và 14,597 tỉ đồng, bằng 118% và 52% kế hoạch của
doanh nghiệp.
LNST tháng Q1/2020 đạt mức 201 tỉ đồng, gấp 4 lần so với năm trước.
— LNST quý 1/2020 của Hoa Sen tăng trưởng mạnh gấp 4 lần năm so với cùng kỳ năm trước,
đạt mức 201 tỉ đồng. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID - 19 Doanh thu quý 1/2020 đạt
5,786 tỉ đồng, giảm 16% yoy. Sản lượng tiêu thụ ống thép và tôn đạt 72,256 tấn và 272,762
tấn, lần lượt giảm 16.6% và 7.6% yoy. Thị phần ống thép và tôn trong quý 1/2020 vẫn được
giữ vững ở mức 15.5% và 29.8%.
— Biên lợi nhuận gộp quý 1/2020 tăng mạnh lên mức 18.6% so với mức 14.5% của quý 4/2019
và 11.3% của quý 1/2019. Theo chia sẻ của ban lãnh đạo Hoa Sen, trong quý 1/2020, giá
nguyên vật liệu HRC đầu vào trong quý 1/2020 giảm khá mạnh, nhưng doanh nghiệp vẫn
duy trì giá bán lẻ ở mức cao. Ngoài ra, doanh nghiệp không còn tập trung vào đầu cơ
nguyên vật liệu như những năm 2019 trở về trước. Hàng tồn kho của Hoa Sen vẫn được duy
trì ở mức khoảng 5000 tỉ đồng, vòng quay hàng tồn kho được duy trì ở khoảng 65 ngày.
Ngành thép có mức tăng trưởng âm trong quý 1/2020
— Trong quý 1/2020, ngành thép đối mặt với nhiều thách thức do dịch COVID 19 làm ngưng trệ
các ngành sản xuất sử dụng thép như công nghiệp, xây dựng, cơ sở hạ tầng, ô tô, xe máy và
sức ép cạnh tranh từ việc gia tăng nguồn cung trong nước. Thêm vào đó, xu hướng giá thép
giảm mạnh cũng gây thiệt hại cho các nhà sản xuất thép. Trong quý 1/2020, sản xuất và tiêu
thụ thép các loại đều có mức tăng trưởng âm, lần lượt là 6% và 12.4% yoy, trong đó tiêu thụ
ống thép và tôn giảm lần lượt 20% và 5% yoy. Theo đánh giá của hiệp hội thép Việt Nam
(VSA) dịch COVID-19 sẽ tác động đến ngành thép mạnh hơn trong quý 2 2020.
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Hệ thống khuyến nghị
Hệ thống khuyến nghị đầu tư cổ phiếu
(dựa trên kỳ vọng tăng giá tuyệt đối trong 6 tháng tới)
Mua:
Nắm giữ:
+15% hoặc cao hơn
trong khoảng +15% và -15%

Bán:
-15% hoặc thấp hơn

Hệ thống khuyến nghị đầu tư ngành
(dựa trên kỳ vọng tăng giá tuyệt đối trong 6 tháng tới)
Khả quan:
Trung lập:
Vượt trội hơn thị trường
Phù hợp thị trường

Kém khả quan:
Kém hơn thị trường

Ý kiến trong báo cáo này phản ánh đánh giá chuyên môn của (các) chuyên viên phân
tích kể từ ngày phát hành và dựa trên thông tin và dữ liệu thu được từ các nguồn mà
KBSV cho là đáng tin cậy. KBSV không tuyên bố rằng thông tin và dữ liệu là chính xác
hoặc đầy đủ và các quan điểm được trình bày trong báo cáo này có thể thay đổi mà
không cần thông báo trước. Khách hàng nên độc lập xem xét các trường hợp và mục
tiêu cụ thể của riêng mình và tự chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình
và chúng tôi sẽ không có trách nhiệm đối với các khoản đầu tư hoặc kết quả của
chúng. Những tài liệu này là bản quyền của KBSV và không được sao chép, phân phối
lại hoặc sửa đổi mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của KBSV. Nhận xét và
quan điểm trong báo cáo này có tính chất chung và chỉ nhằm mục đích tham khảo và
không được phép sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.

