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CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM (HSX: NKG) là doanh nghiệp chuyên sản xuất và
kinh doanh các loại tôn mạ kẽm, tôn mạ màu, ống thép và các sản phẩm thép trong
công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp. NKG hiện được xếp thứ 2 thị phần tại thị
trường nội địa về sản phẩm tôn mạ, chiếm 13.4% thị trường, xếp sau Công ty cổ phần Tập
đoàn Hoa Sen (38.1% thị phần). Đối với sản phẩm ống thép, NKG hiện đang chiếm 4.3%
thị phần cả nước.

Hiện tại, NKG đang chạy trên 95% công suất sản xuất thiết kế để đáp ứng nhu cầu
kinh doanh, đặc biệt là mảng xuất khẩu tôn mạ. Nhà máy NKG được thiết kế với 1 dây
chuyền cán nguội có công suất 200,000 tấn/năm, 4 dây chuyền mạ kẽm/hợp kim nhôm -
kẽm/mạ màu với tổng công suất 350,000 tấn/năm, 5 dây chuyền sản xuất ống thép có khả
năng sản xuất 60,000 tấn/năm. Trong năm 2014, NKG có kế hoạch mở rộng năng lực sản
xuất thông qua việc đầu tư 1 dây chuyền cán nguội có công suất 200,000 tấn/năm và 1 dây
chuyền mạ nhôm - kẽm mỏng có công suất 100,000 tấn/năm.

Năm 2013, kết quả kinh doanh NKG trở nên khả quan khi doanh thu thuần tăng
trưởng 59% và lợi nhuận sau thuế đạt 52 tỷ đồng so với mức lỗ 105 tỷ đồng trong
năm 2012. Trong giai đoạn 2011-2013, tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân của NKG
là 36%. Năm 2014, NKG đặt kế hoạch 4,800 tỷ đồng doanh thu và 50 - 80 tỷ đồng lợi
nhuận sau thuế. Kế hoạch này được đánh giá là thận trọng nếu xét đến tốc độ tăng trưởng
doanh thu thuần bình quân trong 4 năm qua, cùng với việc NKG đã thành công trong việc
tiết giảm chi phí hoạt động. Dự kiến trong năm nay NKG sẽ đạt được 5,363 tỷ đồng doanh So sánh tuyệt đối 13% 17%

So sánh VN INDEX 11% 5%

THÔNG TIN CƠ BẢN
Mã chứng khoán NKG

DỰ BÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2014 Sàn niêm yết HSX
Diễn giải ĐVT 2011A 2012A 2013A 2014E Vốn hóa (VNDb) 323                 

Doanh thu thuần tỷ đồng 2,582       2,927       4,663       5,363       52-tuần đỉnh (VND) 15,500           

Giá vốn hàng bán tỷ đồng (2,375) (2,809) (4,361) (5,014) 52-tuần đáy (VND) 7,900             

Lợi nhuận gộp tỷ đồng 207          118          302          349          SLCP đã phát hành (m) 29.90             

Chi phí hoạt động tỷ đồng (48) (71) (110) (113) 1-tháng KLGD t.b ngày (cp) 105,815        

Lợi nhuận sản xuất kinh doanh tỷ đồng 159           47             192           236           10-ngày KLGD t.b ngày (cp) 164,763        

Chi phí tài chính tỷ đồng (154) (162) (163) (150) Hệ số BETA 1.8                  

Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng 14             (105)         52             86             Cổ đông lớn (%)
Lợi nhuận sau thuế tỷ đồng 12             (105)        52             86             CTTNHH TM DV ĐT P&Q 25.06             

Vốn điều lệ tỷ đồng 299          299          299          399          Hồ Minh Quang 17.93             

ROE % 0.6% -4.6% 2.2% 3.6% Trần Uyển Nhàn 16.06             

ROA % 3.0% -37.8% 15.7% 20.6% Cty TNHH Thép Trường Giang 6.02                

Cổ tức bằng tiền đồng 400           -            -            -            Cty TNHH Đầu Tư Tân Hiệp 5.53                

tiết giảm chi phí hoạt động. Dự kiến trong năm nay NKG sẽ đạt được 5,363 tỷ đồng doanh
thu thuần, đồng thời công ty giữ được tỉ suất lợi nhuận gộp 6%, cắt giảm được 0.3% chi
phí hoạt động. Theo đó, trong năm 2014 NKG có thể đạt được 86 tỷ đồng lợi nhuận sau
thuế, tỉ suất lợi nhuận ròng 1.6%.

Tính đến quý 2/2014, NKG đạt 3,010 tỷ đồng doanh thu thuần và 35.5 tỷ đồng lợi
nhuận sau thuế. Mặc dù NKG đã tăng vốn điều lệ lên 399 tỷ đồng trong năm 2014, kết
quả kinh doanh tích cực giúp EPS 2014 được dự phóng vào khoảng 2,151 đồng/cổ
phiếu, tương ứng với mức PE 2014 vào khoảng 5.x (theo giá giao dịch 10,800 đồng/cổ
phiếu), thấp hơn nhiều so với các doanh nghiệp cùng quy mô và PE bình quân của toàn thị
trường (khoảng 15.x).

Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên THEO DÕI NKG với kì vọng NKG sẽ đạt kết
quả kinh doanh tốt trong 2014-2015, đặc biệt là khi dây chuyền sản xuất mới của NKG
được đưa vào hoạt động trong 2015. Các nhà đầu tư lướt sóng theo trường phái kỹ thuật
có thể mua/bán trong đường kênh giá 10,000 - 12,600, và cắt lỗ nếu giá giảm dưới 10,000
đồng, hoặc khi lợi nhuận quý 3/2014 không như kì vọng.

Cổ tức bằng tiền đồng 400           -            -            -            Cty TNHH Đầu Tư Tân Hiệp 5.53                

* Nguồn: Báo cáo tài chính NKG và ước tính của OCS; n.a = not available; n.m = not meaningful
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Cơ cấu sản lượng phân theo sản phẩm dịch vụ năm 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM (HSX: NKG) được thành lập vào
tháng 12/2002, chuyên sản xuất kinh doanh các loại tôn lạnh, tôn mạ
kẽm, tôn mạ màu và các sản phẩm ống thép, thép cán nóng, thép cán
nguội trong các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp. Hiện
tại NKG đứng thứ 2 tại thị trường nội địa về sản phẩm tôn mạ, chiếm
13.4% thị trường, xếp sau Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (38.1%
thị phần). Đối với sản phẩm ống thép, NKG hiện đang chiếm 4.3% thị
phần cả nước.

Trong giai đoạn 2011-2013 NKG đạt mức tăng trưởng doanh thu
bình quân 36%/năm. Năm 2013 NKG đạt sản lượng 214,073 tấn sản
phẩm, trong đó tôn mạ chiếm 68.2% tổng sản lượng, ống thép chiếm
19.1%, thép cán nóng (HRC) chiếm 10.5%, và một số sản phẩm khác
chiếm tỉ trọng 2.2%. Cũng năm trong này, NKG đã cơ cấu lại danh
mục sản phẩm kinh doanh khi giảm mạnh tỉ trọng thép cán nóng HRC
(là sản phẩm kinh doanh theo hình thức thương mại có tỉ suất lợi
nhuận thấp) từ mức 43.3% (2012) xuống còn 10.5% tổng sản lượng
tiêu thụ; đồng thời tăng mạnh tỉ trọng tôn mạ sản xuất từ mức 43.2%
lên mức 68.2% tổng sản lượng tiêu thụ. Đây được xem là 1 trong
những nguyên nhân giúp NKG đạt mức lợi nhuận sau thuế hơn 50 tỷ
đồng so với khoản lỗ 105 tỷ đồng trong năm 2012.

68.2%

19.1%

10.5%

2.2%

Tôn mạ Thép ống Thép cán nóng (HRC) Khác

Thái Lan 8.9%
Malaysia 4.7%

BAN LÃNH ĐẠO

Họ và tên Thời gian bổ nhiệm Chức vụ

Ô. Phạm Mạnh Hùng 02/12/2013 Tổng giám đốc

B. Nguyễn T Ngọc Liên 02/06/2012 Phó Tổng giám đốc

Ô. Nguyễn Q Phong 02/06/2012 Phó Tổng giám đốc

Ô. Quảng Trọng Lăng 02/12/2013 Phó Tổng giám đốc

B. Trần Ngọc Diệu 02/12/2013 Kế Toán trưởng

Ô. Nguyễn Văn Bình 26/06/2012 Trưởng BKS

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Họ và tên Chuyên môn Chức vụ

Ô. Hồ Minh Quang Cử nhân QTKD Chủ tịch HĐQT

Ô. Võ Hữu Tuấn Thạc sĩ Tài chính Thành viên HĐQT

Ô. Phạm Mạnh Hùng Cử nhân kinh tế Thành viên HĐQT

Ô. Nguyễn Hưng Quốc Cử nhân kinh tế Thành viên HĐQT

B. Trần Uyển Nhàn Cử nhân QTKD Thành viên HĐQT

* Nguồn: Báo cáo thường niên 2013 của NKG 

Cơ cấu thị trường sản phẩm tôn mạ năm 2013

đồng so với khoản lỗ 105 tỷ đồng trong năm 2012.

Sản phẩm tôn mạ NKG tiêu thụ năm 2013 đạt 145,994 tấn, trong đó
sản lượng tiêu thụ tại thị trường nội địa chiếm 62% và xuất khẩu
chiếm 38% tổng sản lượng tôn mạ. Đối với thị phần xuất khẩu, xuất
khẩu sang Indonesia chiếm 37.5% (tương ứng 14.3% tổng sản lượng
tôn mạ tiêu thụ), xuất khẩu sang Thái Lan chiếm 23.3% (8.9% tổng
sản lượng tiêu thụ), xuất khẩu sang Malaysia chiếm 12.4% (4.7%
tổng sản lượng tiêu thụ), và các thị trường khác chiếm 10.2% tổng
sản lượng tiêu thụ. Biên độ lợi nhuận gộp xuất khẩu thường thấp hơn
khoảng 5% so với tỉ suất lợi nhuận tiêu thụ tại thị trường nội địa.

Nhà máy thép Nam Kim 2 hiện đang đóng góp tỉ trọng lớn doanh thu
và lợi nhuận cho NKG. Do nhà máy Thép Nam Kim 2 mới đi vào hoạt
động từ cuối năm 2012, nhà máy này vẫn đang trong giai đoạn được
ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (5 năm kể từ năm hoạt động).
Như vậy cho đến năm 2017, NKG có nhiều lợi thế khi lợi nhuận trước
thuế sẽ chỉ chịu một phần thuế rất nhỏ, làm tăng lợi thế của NKG so
với các nhà máy khác.

Sản phẩm NKG có nhiều ưu thế cạnh tranh so với các sản phẩm nhập
khẩu từ Trung Quốc và các nước khác ngoài khu vực ASEAN do thuế
nhập khẩu áp dụng cho mặt hàng này là 15%, trong khi giá thành của
sản phẩm tôn mạ Việt Nam thường thấp hơn khoảng 7% - 10% so
với các sản phẩm của các nước khác.

Đối với hoạt động xuất khẩu, Đông Nam Á hiện vẫn là thị trường xuất
khẩu chủ lực của NKG. Các thị trường khác chỉ chiếm 26.8% tổng sản
lượng xuất khẩu năm 2013 của NKG. Tuy nhiên, từ năm 2014, NKG
đang có chiến lược tăng kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Trung
Đông và Nam Mỹ. Đặc biệt tại thị trường Nam Mỹ, sản phẩm NKG
đang chịu thuế suất 5% - 15%. Trong trường hợp hiệp định TPP được
thông qua, thuế suất xuất khẩu sẽ giảm còn 0%, và Nam Mỹ sẽ là thị
trường tiềm năng của NKG.

nội địa, 62.0%

Indonesia 
14.3%

Khác 10.2%

xuất 
khẩu, 38.0%

* Nguồn: Báo cáo thường niên 2013 của NKG 
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NĂNG LỰC SẢN XUẤT VÀ RỦI RO NGUYÊN LIỆU ĐẦU VÀO

STT CÔNG NGHỆ SỐ LƯỢNG

1 Dây chuyền mạ kẽm dày 1.5 - 4.0 mm, khổ 500 (mm) NOF 1

2 Dây chuyền mạ hợp kim nhôm - kẽm, khổ 1,250 (mm) NOF 1

3 Dây chuyền mạ màu khổ 1,250 (mm) Continuous 2

4 Dây chuyền cán nguội 6 Hi Reversing Cold Roll 1

5 Dây chuyền tẩy rửa khổ 500 (mm) Pushpull 1

6 Dây chuyền tẩy rửa khổ 1,450 (mm) Pushpull 1

7 Dây chuyền xả băng Pushpull 2

8 Dây chuyền cắt tấm Pushpull 2

9 Dây chuyền ống thép Continuous 10

10 Dây chuyền cán nguội, đầu tư năm 2014, hoạt động vào Q1/2015 6 Hi Reversing Cold Roll 1

11 Dây chuyền mạ nhôm - kẽm mỏng, hoạt động vào Q2/2015 NOF 1
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100,000

200,000

100,000

250,000
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CÔNG SUẤT
(TẤN/NĂM)
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* Nguồn: Báo cáo thường niên 2013 của NKG, dữ liệu của Steelhome.cn và tổng hợp của OCS. Giá HRC và CRC tính theo RMB, 1 USD = 6.1617 RMB

Trước năm 2012, NKG chỉ là doanh nghiệp sản xuất có uy mô không lớn với
một nhà máy đặt tại tỉnh Bình Dương. Nhà máy gồm hai dây chuyền sản xuất
chính: 1 dây chuyền sản xuất tôn kẽm có công suất 50,000 tấn/năm và 1 dây
chuyền sản xuất tôn mạ màu có công suất 36,000 tấn/năm. Từ cuối năm
2012, với việc đưa nhà máy thứ hai đặt tại Đồng An, Bình Dương đi vào hoạt
động, NKG đã nâng công suất sản xuất lên gấp 3 lần.

Tính đến thời điểm hiện tại, NKG có 1 dây chuyền cán nguội có công suất
200,000 tấn/năm, 4 dây chuyền mạ kẽm/hợp kim nhôm - kẽm/mạ màu với
tổng công suất 350,000 tấn/năm, 5 dây chuyền sản xuất ống thép có khả năng
sản xuất 60,000 tấn/năm, 2 dây chuyền tẩy rửa với tổng công suất 350,000
tấn/năm, 2 dây chuyền xả băng và 2 dây chuyền cắt tắm. Các dây chuyền này
đều đang hoạt động với công suất trên 95%.

Trong năm 2014, NKG có kế hoạch mở rộng năng lực sản xuất thông qua việc
đầu tư 1 dây chuyền cán nguội có công suất 200,000 tấn/năm và 1 dây
chuyền mạ nhôm - kẽm mỏng có công suất 100,000 tấn/năm. Tổng vốn đầu
tư cho dự án mở rộng công suất nhà máy NKG khoảng 300 tỷ đồng trong đó
60% được tài trợ từ nguồn vốn vay ngân hàng. Dự kiến dây chuyền cán nguội
sẽ được đưa vào hoạt động trong quý 1/2015 trong khi dây chuyền mạ nhôm
- kẽm sẽ được vận hành vào quý 2/2015. Việc hoàn thành kế hoạch nâng cao
năng lực sản xuất sẽ giúp NKG tăng sản lượng, doanh thu và lợi nhuận kể từ
năm 2015.

RỦI RO NGUYÊN LIỆU ĐẦU VÀO

Nguyên liệu chính để sản xuất của NKG là thép cán nóng (HRC) và thép cán
nguội (CRC), chiếm đến 70% giá vốn hàng bán. Hiện tại NKG đang mua ngoài
khoảng 15,000 tấn HRC và khoảng 6,000 - 7,000 tấn CRC để phục vụ sản
xuất, trong đó 30% nguyên liệu HRC và CRC mua từ thị trường trong
nước, 70% còn lại NKG nhập khẩu từ các thị trường Trung Quốc, Đài Loan và
Nhật Bản.

Do nguyên liệu đầu vào chiếm tỉ trọng lớn trong cơ cấu giá thành sản
phẩm, biến động tăng đột ngột giá HRC và CRC nguyên liệu sẽ ảnh hưởng lớn
đến lợi nhuận của NKG.

Trong giai đoạn 2012 - 2014, giá nguyên liệu HRC và CRC biến động
mạnh. Giai đoạn 2012 - 2013 giá HRC và CRC tăng mạnh, nhưng sau
thời gian này, giá hai loại nguyên liệu trên có xu hướng giảm. Thống kê
cho thấy, tại thị trường Trung Quốc vào ngày 19/8/2014, giá CRC kích
cỡ 1.0mm được giao dịch ở mức 660 - 665 USD/tấn trong khi giá HRC
5.5mm cùng thời điểm vào khoảng 540 - 545 USD/tấn.

Với việc chi phí sản xuất liên tục giảm trong năm 2014, và dự báo khả
năng tăng giá mạnh của HRC và CRC là rất thấp trong năm 2015, NKG
sẽ được hưởng nhiều lợi thế từ việc giảm giá nguyên vật liệu này.

Nguồn: Dự liệu ngày 25/8/2014 của Steelhome  (www.steelhome.cn )

* Nguồn: Báo cáo thường niên 2013 của NKG, dữ liệu của Steelhome.cn và tổng hợp của OCS. Giá HRC và CRC tính theo RMB, 1 USD = 6.1617 RMB
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HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Cuối năm (VNDb) 2011A 2012A 2013A 2014E

Doanh thu thuần        2,582        2,927        4,663        5,363 

Giá vốn hàng bán (2,375) (2,809) (4,361) (5,014)

Lợi nhuận gộp 207         118         302         349         

Tỷ lệ lợi nhuận gộp 8% 4% 6% 6%

Chi phí hoạt động (BH+QL) (48) (71) (110) (113)

Chi phí bán hàng            (12)            (19)            (46)            (64)

Chi phí quản lý doanh nghiệp            (36)            (52)            (64)            (48)

Chi phí hoạt động/Doanh thu 1.8% 2.4% 2.4% 2.1%

Lợi nhuận từ HDKD thuần 159         47            192         236         

Lãi ròng tài chính (145) (151) (146) (150)

Thu nhập tài chính 8 11 17 0 

Chi phí tài chính (gồm lãi vay) (154) (162) (163) (150)

Thu nhập/(lỗ) ròng từ đầu tư

Thu nhập ròng từ JV, cty liên kết 0.0 0.0 0.0 0.0

Thu nhập bất thường ròng 0.0 (0.4) 6.3 0.0

Năm 2013, kết quả kinh doanh NKG trở nên khả quan khi
doanh thu thuần tăng trưởng 59% và lợi nhuận sau thuế
đạt 52 tỷ đồng so với mức lỗ 105 tỷ đồng trong năm
2012. Trong giai đoạn 2011-2013, tốc độ tăng trưởng
doanh thu bình quân của NKG là 36% trong bối cảnh
ngành sản xuất thép, tôn mạ đang chịu nhiều sức ép từ
sản phẩm Trung Quốc và hiện trạng cung đang vượt cầu
tại thị trường trong nước.

Kết quả tích cực trong năm 2013 là do 2 nguyên nhân
sau: a) năm 2013, nhà máy Nam Kim 2 đi vào hoạt động
với công suất gần 100% giúp doanh thu tăng trưởng đến
59% so với 2012, b) NKG giảm mạnh tỉ trọng hàng
thương mại (thép cán nóng HRC) vốn có hiệu quả thấp
do rủi ro biến động giá mạnh, và đẩy mạnh doanh thu từ
mảng tôn mạ. Đồng thời, thị trường xuất khẩu tăng
trưởng vượt bậc giúp mảng tôn mạ chiếm đến 68.2%
tổng sản lượng của NKG.

Trong năm 2014, NKG đặt kế hoạch 4,800 tỷ đồng doanh
thu và 50 - 80 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Kế hoạch này
được đánh giá là thận trọng nếu xét đến tốc độ tăngThu nhập bất thường ròng 0.0 (0.4) 6.3 0.0

Lợi nhuận trước thuế 14            (105)       52            86            

Thuế thu nhập hiện thời               (2)                -                  -                  -   

Thuế thu nhập hoãn lại (0)             (0)             0               -           

Lợi ích cổ đông thiểu số (0)             -           -           -           

Lợi nhuận sau thuế TNDN 12            (105)       52            86            

Tỷ lệ lợi nhuận ròng 0.4% -3.6% 1.1% 1.6%

EBITDA            178              86            270            314 

EPS (VND)            388     (3,516)        1,734        2,151 

* Nguồn: Báo cáo tài chính của NKG và tính toán của OCS

được đánh giá là thận trọng nếu xét đến tốc độ tăng
trưởng doanh thu thuần bình quân trong 4 năm
qua, cùng với việc NKG đã thành công trong việc tiết
giảm chi phí hoạt động. Dự kiến trong năm nay NKG sẽ
đạt được 5,363 tỷ đồng doanh thu thuần, đồng thời công
ty giữ được tỉ suất lợi nhuận gộp 6%, cắt giảm được 0.3%
chi phí hoạt động. Theo đó, trong năm 2014 NKG có thể
đạt được 86 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tỉ suất lợi nhuận
ròng 1.6%.

Tính đến quý 2/2014, NKG đạt 3,010 tỷ đồng doanh thu
thuần và 35.5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, khả
năng vượt kế hoạch 2014 của NKG là rất lớn khi yếu tố
tăng trưởng thị phần và tỉ suất lợi nhuận được cải thiện.
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* Nguồn: Báo cáo tài chính của NKG và tính toán của OCS



BÁO CÁO PHÂN TÍCH
SẢN XUẤT THÉP

NGÀY 21 THÁNG 8 NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM

PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Các khoản mục (VNDb) 2011 2012 2013 Q2/2014
Tổng tài sản 1,940         2,275.8     2,323.4     2,478.5     
Tài sản ngắn hạn 1,251.3 1,232.4      1,292.3      1,462.6      

Tiền và đầu tư ngắn hạn 27.4 15.5            26.9            54.1            

Hàng tồn kho 802.7 856.4          825.1          804.0          

Khoản phải thu 375.2 287.4          376.9          505.7          

Khác 46.0 73.1            63.4            98.7            

Tài sản dài hạn 688.7 1,043.4      1,031.1      1,015.9      

Đầu tư dài hạn 0.0 -              -              -              

Tài sản cố định ròng 675.6 1,030.9      1,020.3      1,004.8      

Khác 13.1 12.5            10.8            11.1            

Tổng nợ phải trả 1,553.8 1,997.8     1,993.6     2,114.2     
Phải trả ngắn hạn 1,363.2 1,377.5      1,414.2      1,649.1      

Khoản phải trả người bán 394.7 451.8          735.8          1,003.2      

Vay ngắn hạn 924.0 821.1          586.0          589.0          

Khác 44.4 104.6          92.3            56.9            

Phải trả dài hạn 190.6 620.3          579.4          465.1          

Mặc dù NKG có mức tồn kho lên đến 804 tỷ đồng
trong quý 2/2014, là mức luôn được duy trì từ năm
2011, mức tồn kho này được đánh giá là đã được cải
thiện và khá hợp lý khi chỉ bằng 1.6 lần doanh thu
bình quân tháng, nhất là đối với sản phẩm thép và tôn
vốn cần thời gian để sản xuất.

Trong quý 2/2014, khoản phải thu của NKG đã tăng
đến 33% so với mức cuối năm 2013, cho thấy có thể
công ty đã nới lỏng chính sách tín dụng cho người
mua hàng để đẩy mạnh tăng trưởng.

Cũng trong giai đoạn này, khoản phải trả người bán
của NKG lên đến hơn 1,003 tỷ đồng, cho thấy NKG có
vị thế thương lượng với nhà cung cấp.

Rủi ro lớn nhất của NKG nằm ở khoản vay lên đến
1,054 tỷ đồng tính đến hết quý 2/2014, trong đó
khoản vay ngắn hạn chiếm đến 56%. Điểm tích cực là
NKG đã giảm được 111 tỷ đồng nợ vay, và với kỳ vọng
năm 2014 NKG sẽ đạt kết quả kinh doanh tốt, khoản
nợ vay sẽ được giảm đáng kể hơn nữa. TuyPhải trả dài hạn 190.6 620.3          579.4          465.1          

Vay dài hạn 190.6 620.2          579.0          464.7          

Khác 0.1 0.1               0.4               0.4               

Vốn chủ sở hữu 383.6 278.0         329.8         364.3         
Vốn cổ phần 299.0 299.0          299.0          299.0          

Thặng dư vốn CP 62.1 62.1            62.1            62.1            

Các quỹ, lợi nhuận giữ lại 22.5 (83.1)           (31.3)           3.2               

Lợi ích cổ đông thiểu số 2.6 -              -              -              

Hiệu quả sử dụng vốn
ROA 0.6% -4.6% 2.2% n/a

ROE 3.0% -37.8% 15.7% n/a

Số ngày tồn kho 113             107             65                n/a

Số ngày thu tiền 53                36                30                n/a

Số ngày trả tiền 56                56                58                n/a

Vòng quay tiền mặt 111             86                36                n/a

Rủi ro thanh khoản
Vay/VCSH 2.9               5.2               3.5               2.9               

Công nợ/VCSH 1.0               1.6               2.2               2.8               

Hệ số thanh toán hiện thời 0.9               0.8               0.9               0.8               

Hệ số thanh toán nhanh 0.3               0.2               0.3               0.3               

Vay ròng (VNDb) 1115 1,441         1,165         1,054         

* Nguồn: Báo cáo tài chính của NKG và tính toán của OCS

nợ vay sẽ được giảm đáng kể hơn nữa. Tuy
nhiên, cũng cần lưu ý với khoản nợ vay lớn như
vậy, biến động tăng lãi suất sẽ làm giảm đáng kể lợi
nhuận của NKG. Theo ước tính, nếu lãi suất tăng
1%, lợi nhuận hoạt động của NKG sẽ giảm từ 8 - 11 tỷ
đồng.

Hệ số thanh toán nhanh vào cuối năm 2013 vào
khoảng 0.3 trong khi hệ số thanh toán hiện thời cũng
thấp, ở mức 0.9 cho thấy khả năng NKG sẽ gặp khó
khăn về thanh khoản nếu kinh doanh không tốt hoặc
người mua chậm trả công nợ.

NKG không có những khoản đầu tư dài hạn hay có
những chiến lược đầu tư ngoài ngành. Đây là ưu điểm
của NKG, giúp doanh nghiệp tập trung vào mảng sản
xuất kinh doanh chính.

* Nguồn: Báo cáo tài chính của NKG và tính toán của OCS
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SO SÁNH VỚI CÁC CÔNG TY CÙNG NGÀNH

Chỉ số định giá Rủi ro tài chính
Công ty NKG TLH HPG HSG Công ty NKG TLH HPG HSG
Giá 10,800 9,400 59,500 43,000

EPS Vay ròng
2010    4,536 969     4,245  906     2010    1,010 668     5,566  1,854  

2011        388 438     3,890  2,284  2011    1,115 428     6,424  2,898  

2012  (3,516) 669     2,372  3,907  2012    1,441 428     6,306  2,645  

2013    1,734 1,416  4,663  5,537  2013    1,165 602     7,575  3,402  

2014e    2,151 1,563  5,500  4,500  2014e    1,054 801     6,500  3,500  

EPS GROWTH (%) Vay/Vốn CSH
2010 -8% -61% -34% -73% 2010 4.4       0.8       0.9       1.7       

2011 -91% -55% -8% 152% 2011 2.9       0.6       0.9       1.6       

2012 -1007% 53% -39% 71% 2012 5.2       0.6       0.8       1.3       

2013 -149% 112% 97% 42% 2013 3.5       0.6       0.8       1.5       

2014e 24% 10% 18% -19% 2014e 3.5       0.6       0.8       1.5       

P/E Vay/EBITDA
2010 2.4 9.7 14.0 47.5 2010 4.7       4.1       2.4       7.0       

So với các doanh nghiệp cùng ngành cùng
quy mô doanh thu như TLH hay quy mô lớn
hơn về doanh thu và vốn điều lệ như
HSG, NKG có khoản vay ròng khá lớn. Điều
này phản ánh rõ ở số liệu nợ vay tuyệt đối
qua các năm và tỉ lệ vốn vay trên vốn chủ sở
hữu. Mặc dù kỳ vọng trong năm 2014, tỉ lệ
nợ vay/vốn chủ sở hữu của NKG chỉ khoảng
3.5 lần, con số này cao hơn rất nhiều so với
TLH (0.6) hay HSG (1.5).

Hiệu quả hoạt động theo ROE năm 2013 của
NKG tốt hơn so với TLH nhưng lại kém hơn
so với HSG hay HPG. Trong khi đó, ROA
trong năm 2013 của công ty được xem là
thấp nhất khi so với 4 công ty tiêu biểu của
ngành.

Dự kiến ROE năm 2014 của NKG đạt
20.6%, là mức tốt hơn hẳn so với TLH và là
tỉ lệ khá tốt so với ROE bình quân của ngành2010 2.4 9.7 14.0 47.5 2010 4.7       4.1       2.4       7.0       

2011 27.9 21.5 15.3 18.8 2011 6.3       3.4       2.3       3.6       

2012 -3.1 14.1 25.1 11.0 2012 16.7    4.1       2.7       2.6       

2013 6.2 6.6 12.8 7.8 2013 4.3       3.0       2.2       3.0       

2014e 5.0 6.0 10.8 9.6 2014e 3.4       3.2       2.0       3.0       

ROE (%) Hệ số thanh toán nhanh
2010 37.6% 7.1% 23.9% 6.4% 2010 0.5       0.4       0.5       0.3       

2011 3.0% 3.3% 17.9% 12.7% 2011 0.3       0.6       0.5       0.2       

2012 -37.8% 5.5% 12.8% 20.1% 2012 0.2       0.8       0.4       0.5       

2013 15.7% 13.2% 22.2% 25.7% 2013 0.3       0.5       0.4       0.2       

2014e 20.6% 6.4% 28.3% 25.0% 2014e 0.3       0.5       0.5       0.2       

ROA (%) Hệ số thanh toán hiện thời
2010 8.3% 3.3% 10.7% 2.3% 2010 1.2       1.5       1.3       0.9       

2011 0.6% 1.6% 7.6% 4.3% 2011 0.8       1.5       1.4       1.0       

2012 -4.6% 2.7% 5.4% 6.9% 2012 0.9       1.5       1.4       1.0       

2013 2.2% 6.4% 9.3% 8.6% 2013 0.8       1.4       1.1       1.0       

2014e 3.6% 3.1% 12.8% 9.1% 2014e 0.8       1.4       1.3       1.0       

* Nguồn: Báo cáo tài chính của NKG/TLH/HPG/HSG, dữ liệu Stoxplus, và tính toán của OCS

tỉ lệ khá tốt so với ROE bình quân của ngành
thép và các ngành khác. Tuy nhiên, ROA chỉ
vào khoảng 3.6% kém hơn hẳn so với các
công ty đang hoạt động tốt trong ngành như
HSG hay HPG, nguyên nhân là do NKG đang
gánh khoản nợ vay lớn.

Mặc dù NKG đã tăng vốn điều lệ lên 399 tỷ
đồng trong năm 2014, kết quả kinh doanh
tích cực giúp EPS 2014 được dự phóng vào
khoảng 2,151 đồng/cổ phiếu, tương ứng với
mức PE 2014 vào khoảng 5.0x (theo giá giao
dịch 10,800 đồng/cổ phiếu), thấp hơn nhiều
so với các doanh nghiệp cùng quy mô và PE
bình quân của thị trường (kh oảng 15.x).

* Nguồn: Báo cáo tài chính của NKG/TLH/HPG/HSG, dữ liệu Stoxplus, và tính toán của OCS
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PHÂN TÍCH NGÀNH SẢN XUẤT THÉP VÀ CÁC SẢN PHẨM THÉP

GIÁ QUẶNG SẮT NGUYÊN LIỆU VÀ CUNG CẦU THÉP TRÊN THẾ GIỚI

Ngành thép toàn cầu tiếp tục chứng
kiến thặng dư nguồn cung trong năm
2014 khi nhu cầu được dự báo chỉ tăng
khoảng 3.3%.

Trong 6 tháng đầu năm 2014, tỷ lệ huy
động công suất thiết kế toàn cầu chỉ
khoảng 72.8%, thấp hơn so với các
tháng cuối năm 2013 (78.7%). Chính
nhu cầu tiêu thụ không tăng như kì
vọng đã đẩy giá nguyên liệu quặng sắt
xuống mức thấp nhất trong 24 tháng
qua. Vào ngày 22/8/2014, giá quặng
sắt tỉ lệ 62% Fe nhập khẩu vào Trung
Quốc chỉ ở mức xấp xỉ 90 USD/tấn (giá
CFR), thấp hơn rất nhiều so với mức
đỉnh 150 USD/tấn vào tháng 01/2013.
Dự kiến giá quặng sắt 62% Fe cũng sẽ
chỉ dao động trong khoảng 90 USD/tấn
- 100 USD/tấn cho đến giữa năm 2015.

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM THÉP TRONG NƯỚC

2013 2014e +/- %

Sản xuất phôi thép 2,622,402      2,896,617      110%

Sản xuất sản phẩm thép 5,080,810      5,726,726      113%

     Sản phẩm thép dài, gồm 2,557,488      2,674,465      105%

             Sản phẩm thép thanh 2,025,884      2,156,059      106%

             Sản phẩm thép cuộn 521,707          506,919          97%

             Sản phẩm thép hình 9,897               11,487            116%

     Thép cuộn cán nguội (CRC) 999,110          1,065,338      107%

     Ống thép hàn 448,326          583,773          130%

     Thép kim loại và phủ màu 1,075,886      1,403,150      130%

TÌNH HÌNH TIÊU THỤ  SẢN PHẨM THÉP TRONG NƯỚC

2013 2014e +/- %

Các chủng loại sản phẩm thép dài 2,429,848      2,584,027      106%

Các chủng loại sản phẩm thép dẹt 2,257,536      1,838,315      81%

Các sản phẩm thép khác 1,287,992      1,922,465      149%

TỔNG CỘNG 5,975,376      6,344,807      106%

* Nguồn: Báo Xây Dựng, Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), Steelhome và Tổng hợp của OCS 

Mô tả
Số liệu tính trong 6 tháng (tấn)

Mô tả
Số liệu tính trong 6 tháng (tấn)

- 100 USD/tấn cho đến giữa năm 2015.

Sản phẩm thép thành phẩm trong 6
tháng đầu năm 2014 đạt 5.7 triệu
tấn, tăng 13% so với cùng kỳ năm
2013; trong đó (i) thép xây dựng
(thép dài) đạt sản lượng 2.67 triệu
tấn, tăng 5% so với 6 tháng năm
trước, (ii) thép CRC đạt gần 1.1 triệu
tấn, tăng 7% , (iii) ống thép hàn và
thép kim loại phủ màu tăng 30%.
Lượng phôi thép đạt 2.9 triệu
tấn, tăng 10% so với cùng kỳ 2013

Cũng trong giai đoạn này, tiêu thụ
thép dài tăng 6% so với 6 tháng
2013, đạt sản lượng 2.58 triệu
tấn, gần tương đương sản lượng sản
xuất trong nước. Trong khi đó, tiêu
thụ sản phẩm thép dẹp giảm đến
19%, chỉ đạt 1.83 triệu tấn trong kỳ.
Ngược lại, sản lượng giao dịch các sản
phẩm thép khác lại tăng đến 49% so
với 6 tháng 2013, đạt 1.92 triệu tấn.

Tổng cộng trong 6 tháng 2014, sản
lượng thép tiêu thụ (sản xuất trong
nước + nhập khẩu - xuất khẩu) đạt
6.34 triệu tấn, tăng 6% so với 6 tháng
năm 2013.
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CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM

PHÂN TÍCH NGÀNH SẢN XUẤT THÉP VÀ CÁC SẢN PHẨM THÉP

TÌNH HÌNH TIÊU THỤ  SẢN PHẨM THÉP DÀI

2013 2014e +/- %

SẢN XUẤT TRONG NƯỚC (A) 2,557,487     2,674,465     105%

     Trong Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) 2,257,487     2,424,465     107%

     Ngoài Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) 300,000        250,000        83%

NHẬP KHẨU (B) 194,821        210,608        108%

     Thép thanh 36,523          21,587          59%

     Thép cuộn 82,585          91,262          111%

     Thép hình 28,055          50,731          181%

     Dây thép 47,658          47,028          99%

XUẤT KHẨU (C') 322,460        301,047        93%

     Thép thanh và thép cuộn 274,125        235,792        86%

     Thép hình 28,055          50,731          181%

     Dây thép 20,280          14,524          72%

TỔNG TIÊU THỤ THÉP XÂY DỰNG (A+B-C) 2,429,848     2,584,026     106%

Mô tả sãn phẩm
Số liệu tính trong 6 tháng (tấn) Sản xuất & bán hàng tôn mạ kim loại

và sơn phủ màu

Lượng sản xuất tôn mạ KL & SPM tháng
7/2014 đạt 241,488 tấn, so với tháng
6/2014 tăng 15.1%, so với cùng kỳ năm
2013 tăng 49%. Lượng tôn mạ KL & SPM
bán ra trong tháng 7/2014 đạt 155,049
tấn, so với tháng 6/2014 giảm nhẹ là
2.5%, so với cùng kỳ năm trước tăng
28.8%. Lượng tôn mạ KL & SPM xuất
khẩu trong tháng 7/2014 đạt 64,633
tấn, so với tháng 6/2014 giảm 7.1%, so
với cùng kỳ năm trước tăng 43%.

Trong 7 tháng năm 201 toàn Hiệp Hội
Thép Việt Nam sản xuất được 1,520,435
tấn tôn mạ kim loại và sản phẩm màu
(KL & SPM), so với 7 tháng đầu năm
2013 tăng 422,814 tấn (tăng 38.5%). Sản
lượng tôn mạ KL & SPM bán ra của các

TÌNH HÌNH TIÊU THỤ  SẢN PHẨM THÉP DẸT

2013 2014e +/- %

NHẬP KHẨU 2,898,774     2,536,849     88%

   HRC, CRC, kiên cán nguội cán nóng & sản phẩm khác 2,563,035     2,227,509     87%

   Tôn mạ kim loại và sơn phủ màu 335,739        309,340        92%

XUẤT KHẨU 641,238        698,335        109%

   HRC, CRC, kiên cán nguội cán nóng & sản phẩm khác 237,444        244,669        103%

   Tôn mạ kim loại và sơn phủ màu 403,794        453,666        112%

TIÊU THỤ THÉP DẸT (NHẬP KHẨU - XUẤT KHẨU) 2,257,536     1,838,514     81%

DỰ BÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM THÉP TRONG NƯỚC NĂM 2014

Mô tả sản phẩm 2013 6T2014 2014e +/- %

Sản xuất phôi thép 5,474,000     2,896,617     6,046,395     110%

Sản xuất sản phẩm thép 10,379,000  5,726,726     11,740,688  113%

     Sản phẩm thép dài, gồm 5,123,000     2,674,465     5,361,800     105%

             Sản phẩm thép thanh 4,100,000     2,156,059     4,363,451     106%

             Sản phẩm thép cuộn 1,000,000     506,919        971,655        97%

             Sản phẩm thép hình 23,000          11,487          26,694          116%

     Thép cuộn cán nguội 1,992,000     1,065,338     2,124,044     107%

     Ống thép hàn 970,000        583,773        1,263,054     130%

     Thép kim loại và phủ màu 2,294,000     1,403,150     2,991,790     130%

* Nguồn: Báo Xây Dựng, Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), Steelhome và  Tổng hợp của OCS 

Mô tả sản phẩm
Số liệu tính trong 6 tháng (tấn)

lượng tôn mạ KL & SPM bán ra của các
công ty thành viên Hiệp Hội Thép 7
tháng đầu năm 2014 là 1,018,995 tấn, so
với 7 tháng đầu năm 2013 tăng 26.5%.

Lượng tôn mạ KL & SPM xuất khẩu của
các thành viên tôn mạ KL & SPM cả 7
tháng 2014 đạt 448,910 tấn, so với cùng
kỳ năm trước tăng 49.87%. Lượng tồn
kho sản phẩm tôn mạ KL & SPM đến
31/7/2014 đạt 150,796 tấn.

Tình hình xuất nhập khẩu thép của
Việt Nam

Trong 15 ngày đầu tháng 7/2014, lượng
thép nhập khẩu đạt khoảng 623,208
tấn, với tổng kim ngạch nhập khẩu đạt
hơn hơn 388.6 triệu USD. Theo số liệu
thống kê, lượng thép nhập khẩu vào Việt
Nam đạt 7,091,471 tấn, với kim ngạch
nhập khẩu đạt hơn 4,335 triệu USD.

Trong tháng 6/2014, lượng thép xuất
khẩu đạt 250,897 tấn, với tổng kim
ngạch xuất khẩu đạt hơn 218 triệu USD.
Trong khi đó, tổng lượng thép xuất khẩu
của Việt Nam tính đến hết ngày
30/06/2014 đạt 1,795,666 tấn, với kim
ngạch xuất khẩu đạt hơn 1,478 triệu
USD.



BÁO CÁO PHÂN TÍCH
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NGÀY BÁO CÁO 21/08/2014 Trạng thái     MUA Ngày/Giờ

TÊN CÔNG TY CÔNG TY CỔ PHẦN MUA Mức mua/bán 10,000-10,500 Số lượng cổ phiếu mua Giá trị
THÉP NAM KIM BÁN Mục tiêu 12,600 Dừng lỗ 1 9,800

MÃ GIAO DỊCH NKG Dừng lỗ 9,800 Dừng lỗ 2

GIÁ HIỆN TẠI 10,800 Nguồn vốn phân bổ đề xuất (tỷ đồng) 100
KLGD 10 ngày 164,763 Trạng thái     BÁN Ngày/Giờ

KLGD 30 ngày 105,815 Mức lãi lớn nhất dự kiến (%) 20.0 Số lượng cổ phiếu bán Lợi nhuận 
KLGD 60 ngày 75,128 Mức lỗ lớn nhất dự kiến (%) 8.0 Lỗ

Phân tích kỹ thuật

Xu hướng giá Chu kỳ 
Đi ngang
Tăng trung hạn
Giảm

Mô hình dự báo 1 Fibonacci TimeZone
Giá mục tiêu 12,500

CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ

Giá mục tiêu 12,500

Mô hình dự báo 2 Trendline
Giá mục tiêu 12,600

Mô hình dự báo 3 Acc & Balance Vol
Giá mục tiêu 13,000

Fibonacci Retracement
23.6% 10,800
38.2% 10,200
50.0% 9,800
61.8% 9,300

MACD
Tín hiệu mua
Tín hiệu bán

Tín hiệu tích lũy
Tín hiệu giá tăng
Tín hiệu giá giảm

Top Bollinger band 11,700
Bottom Bollinger band 9,300

Ghi chú
Giá trung bình (MA) 12 ngày nằm trên MA 22 - Đường trung bình 61 ngày cho tín hiệu tăng/giảm trung hạn
Giá trung bình 22 ngày 10,500 - Đường giá nằm trên/dưới đường trung bình 22 ngày cho tín hiệu giá tăng/giảm trong ngắn hạnGiá trung bình 22 ngày 10,500 - Đường giá nằm trên/dưới đường trung bình 22 ngày cho tín hiệu giá tăng/giảm trong ngắn hạn
Giá trung bình 61 ngày nằm dưới MA 22 - Giao của đường trung bình 61 ngày và 22 ngày là tín hiệu khẳng định xu hướng giá tăng/giảm
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KHUYẾN NGHỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI DƯƠNG

Tất cả các thông tin nêu trong báo cáo này đã được tiến hành thu thập và xem xét ở mức độ
cẩn trọng nhất có thể. Tuy nhiên, Công ty cổ phần chứng khoán Đại Dương sẽ không chịu bất
kỳ trách nhiệm nào đối với tính chính xác của những thông tin được đề cập trong báo cáo. Các
quan điểm, nhận định và đánh giá trong báo cáo này là quan điểm cá nhân của các chuyên
viên phân tích và không đại diện cho quan điểm của OCS.

Báo cáo này chỉ nhằm cung cấp thông tin mà không hàm ý khuyên người đọc mua, bán hay
nắm giữ chứng khoán. Người đọc chỉ nên sử dụng báo cáo này như một trong những tài liệu
tham khảo khi tiến hành quan sát và quyết định đầu tư.

Công ty cổ phần chứng khoán Đại Dương có thể có những hoạt động hợp tác kinh doanh đối
với các đối tượng được đề cập đến trong báo cáo nghiên cứu này. Người đọc cần lưu ý rằngCÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI DƯƠNG
PHÒNG NGHIÊN CỨU & PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI DƯƠNG
PHÒNG PHÂN TÍCH TƯ VẤN ĐẦU TƯ

Trung Yên Plaza, Số 1 Trung Hòa, Cầu Giấy
Hà Nội, Việt Nam
Tel : +84 4 3772 6699
Fax : +84 4 3772 6762

Tòa nhà Central Park, 117 Nguyễn Du, Quận 1
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel : +84 8 6290 6296
Fax : +84 8 6290 6399

với các đối tượng được đề cập đến trong báo cáo nghiên cứu này. Người đọc cần lưu ý rằng
Công ty cổ phần chứng khoán Đại Dương có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu
tư khi thực hiện báo cáo phân tích này.


