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Tóm tắt quan điểm 

HBC đang cải thiện về tình hình nợ vay và áp lực lãi vay nhưng vẫn còn cao hơn trung bình ngành. Đồng 

thời, tăng trưởng hoạt động xây dựng của HBC khó đột biến trong năm 2022 do lượng backlog (hợp đồng 

kí kết chuyển sang năm sau) dự báo cũng chỉ khoảng 10,000 tỷ nên khó tạo nên đột biến. Tuy nhiên, với 

động thái kích cầu nền kinh tế (gói hỗ trợ lĩnh vực nhà ở xã hội 65,000 tỷ đồng và tăng tốc giải ngân đầu 

tư công trong giai đoạn bình thường mới) sẽ tạo ra lực cầu mới cho bất động sản và xây dựng trong giai 

đoạn 2022-2025. Chúng tôi kì vọng HBC sẽ trở lại mốc lợi nhuận 400-500 tỷ/năm trong giai đoạn 2023 trở 

đi. Hiện tại, HBC đang giao dịch khá cao so với tiềm năng tạo ra lợi nhuận trong ngắn hạn của DN (cả về 

định giá P/E và P/B) nên HBC chỉ dành cho nhà đầu tư theo trường phái theo sóng dòng tiền thị trường. 

Theo trào lưu tăng trưởng của dòng cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ, HBC nhiều khả năng sẽ về lại 

đỉnh cũ 2018 (30-35,000đ/cp) nếu dòng tiền tiếp tục trụ lại dòng cổ phiếu này trong giai đoạn Q4/2021-

Q1/2022. Nhà đầu tư lướt sóng HBC nên theo dõi sát các cổ phiếu khác cùng mức vốn hóa vừa và nhỏ 

để nhận ra kì thoái lui và chốt lời HBC. Cổ phiếu HBC được đánh giá là cổ phiếu đầu tư trong giai đoạn 

2022 với mức giá và thực trạng doanh nghiệp và bối cảnh ngành tốt hơn hiện tại. Do đó, trong năm 2022 

chúng tôi sẽ định giá lại HBC. 

Mức định giá P/B của HBC hiện đang cao hơn trung bình lịch sử 
 

 

Mức định giá P/E theo vốn hóa và tăng trưởng dòng tiền theo vốn hóa 

 

 

 

8

10

12

14

16

18

20

VN30 VNMID VNSML

 90

 100

 110

 120

 130

 140

 150

 160

VN30 VNMID VNSML

 

Báo cáo công ty 
Công ty cổ phần Tập đoàn Xây 

dựng Hoà Bình (HBC) 
 

 Ngành: Xây dựng 

Ngày báo cáo: 05/11/2021 
 

Giá mục tiêu: Không định giá (KĐG) 

Giá hiện tại: 21,900 đ/cp 
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Giai đoạn khó khăn nhất của ngành xây dựng đã ở lại phía sau 

Thị trường bất động sản chuẩn bị được nhận nhiều hỗ trợ để khôi phục hậu Covid 

Hai chính sách lớn hỗ trợ ngành bất động sản chuẩn bị thông qua: (1) gói hỗ trợ đối tượng phát 

triển và mua nhà ở xã hội, (2) gói đầu tư công hậu Covid 

“Bộ Xây dựng vừa đề xuất với cấp có thẩm quyền về gói tín dụng 65,000 tỷ đồng hỗ trợ thực hiện 

chính sách nhà ở xã hội trong Chương trình phục hồi kinh tế bền vững đến năm 2023. 

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh, gói tín dụng do Bộ Xây dựng đề xuất là 65,000 

tỷ đồng. Trong số này có gói tín dụng 15,000 tỷ đồng nằm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 

2021 – 2025 bao gồm: Cấp vốn 14,000 tỷ đồng cho Ngân hàng Chính sách xã hội cho các đối 

tượng khách hàng cá nhân theo quy định của Luật Nhà ở vay để mua, thuê mua hoặc xây dựng, 

cải tạo sửa chữa nhà ở theo quy định; cấp bù lãi suất 1,000 tỷ đồng cho các ngân hàng thương 

mại do Nhà nước chỉ định cho các chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và cho các đối tượng cá 

nhân được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội vay theo quy định. Đồng thời, Bộ Xây dựng 

cũng đề xuất Chính phủ giao cho Bộ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng 

cơ chế, chính sách cụ thể và kế hoạch thực hiện. 

Còn gói tín dụng 50,000 tỷ đồng sẽ theo hình thức Ngân hàng Nhà nước tái cấp vốn cho các 

ngân hàng thương mại để cho các đối tượng vay như: công nhân, người lao động làm việc trong 

các khu công nghiệp được vay ưu đãi từ Chương trình để mua, thuê mua nhà ở xã hội; chủ đầu 

tư dự án nhà lưu trú cho công nhân khu công nghiệp thuê; chủ đầu tư dự án nhà ở  xã hội để bán, 

cho thuê, cho thuê mua cho các đối tượng theo quy định của Luật Nhà ở.” 

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Tai-chinh/De-xuat-goi-tin-dung-65000-ty-dong-phat-trien-nha-o-

xa-hoi/451252.vgp 

Ngoài ra, gói hỗ trợ kinh tế thông qua đầu tư công cũng đang được Quốc hội thảo luận và sẽ sớm 

được công bố trong tháng 11. 

Vừa qua, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Công điện số 7776/CĐ-VPCP về việc đẩy mạnh 

giải ngân vốn đầu tư công năm 2021. 

Công điện nêu rõ, hiện nay, tình hình dịch Covid-19 ở nước ta đã cơ bản được kiểm soát trên 

phạm vi toàn quốc, các địa phương đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP 

ngày 11-10-2021 của Chính phủ về việc ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh 

hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. 

Tuy nhiên, dự báo tình hình kinh tế - xã hội từ nay đến cuối năm 2021 còn nhiều khó khăn, thách 

thức, đòi hỏi các cấp, các ngành phải quyết tâm, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành cao nhất các 

mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra.  

Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) đã xác định một trong các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 

những tháng cuối năm 2021 là chỉ đạo quyết liệt đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Ước tính 

đến hết tháng 10-2021, kết quả giải ngân vốn đầu tư công dự kiến chỉ đạt khoảng 55.8% kế hoạch 

năm 2021 được Thủ tướng Chính phủ giao, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2020 (67.2%). 

Nguồn: https://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/tang-toc-giai-ngan-von-dau-tu-cong-nam-2021-

67603 
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Dòng tiền thị trường đang tập trung vào nhóm cổ phiếu vốn hòa vừa và nhỏ 

HBC đang thuộc dòng cổ phiếu trong danh sách yêu thích của dòng tiền th ị trường trong giai 

đoạn sóng cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ. 

Tương quan tăng trưởng giá theo vốn hóa 

 

Nguồn: FiinPro, Funan Securities 

 

Tương quan tăng trưởng giá trị giao dịch theo vốn hóa 

 

Nguồn: FiinPro, Funan Securities 

Thị trường bắt đầu dịch chuyển từ nhóm VN30 (vốn hóa lớn) sang nhóm vốn hóa vừa và nhỏ kể 

từ đầu tháng 8/2021. 
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Tương quan định giá P/E giữa các nhóm cổ phiếu theo vốn hóa 

 

Nguồn: FiinPro, Funan Securities 
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HBC đã cải thiện tỷ lệ nợ vay nhưng vẫn còn ở mức cao 

 

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Q3/2021 

Tỷ lệ nợ vay/VCSH 145% 192% 190% 172% 187% 149% 125% 123% 104% 

Số ngày phải thu 

khách hàng 

            

313  

            

315  

            

303  

               

230  

               

209  

               

221  

               

231  

               

346  
 

Số dư dự phòng 

phải thu khó đòi 

            

71  

          

217  

          

164  

            

280  

            

325  

            

391  

            

386  

            

403           346  

Nguồn: FiinPro, Funan Securities 

HCB đang nỗ lực kéo giảm tỷ lệ vay nợ từ mức D/E (nợ vay trên VCSH) từ mức ~2.x về ~1.x, 

cao hơn so với trung bình ngành khoảng ~0.6 

 
Đơn vị HBC Trung bình ngành 

     Hệ số beta 
 

1.26 0.62 

     Tổng vốn vay/Vốn CSH 
 

1.04 0.63 

     Tổng công nợ/Vốn CSH 
 

2.75 1.76 

     ROE% % 2.2% 6.0% 

     ROA% % 0.6% 2.0% 

     Thời gian trung bình thu tiền khách hàng  Ngày 174 97.5 

     Thời gian trung bình thanh toán cho nhà cung cấp  Ngày 119 81 

     Tỷ suất lợi nhuận thuần % 0.8% 4.0% 

     Tỷ suất lợi nhuận gộp  % 6.2% 12.0% 

     Tỷ suất EBIT % 2.5% 6.0% 

     Vốn hóa thị trường Tỷ VNĐ 

         

4,582  

                            

606  

     P/S 
 

0.43 1.03 

     P/E 
 

51.12 12.48 

     P/B 
 

1.25 1.26 

Nguồn: FiinPro, Funan Securities 
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Tình hình ảnh hưởng mất cân đối nợ vay lên hoạt động kinh doanh 

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 9M2021 

Biên lãi gộp 9.1% 11.7% 5.8% 11.4% 10.5% 9.2% 6.7% 6.6% 6.2% 

Chi phí lãi vay/lãi 

gộp -35.0% -23.6% -43.9% -11.8% -15.8% -18.2% -25.9% -43.1% -44.3% 

Chi phí quản 

lý/doanh thu 

thuần -4.8% -8.0% -2.4% -3.5% -2.9% -3.1% -2.7% -4.0% -3.5% 

Biên lãi EBIT 3.8% 3.4% 3.0% 7.0% 7.2% 5.7% 3.6% 2.2% 2.5% 

Biên ròng 0.7% 2.0% 1.6% 5.3% 5.4% 3.4% 2.2% 0.7% 0.8% 

Nguồn: FiinPro, Funan Securities 

Chi phí lãi vay đã lấy đi ~45% lợi nhuận gộp của doanh nghiệp. Tình trạng này đã từng xảy ra 

trong giai đoạn 2013-2015. Hiện nay, tỷ lệ này đã chạm đỉnh điểm trong vòng đời của doanh 

nghiệp nên chúng tôi kì vọng năm 2021 là năm cuối trong chu kì khó khăn 2019-2021. 

Năm 2022 với các gói kích thích kinh tế như đã đề cập bên trên, doanh nghiệp xây dựng sẽ vào 

chu kì mới có lượng việc làm nhiều hơn thông qua các kênh: (1) th ị trường bất động sản hồi sinh, 

đặc biệt là phân khúc Nhà ở xã hội, (2) FDI tái khởi động xây dựng nhà xưởng hậu covid, (3) dự 

án đầu tư công 
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Đánh giá KQKD 9T/2021: tác động của áp lực đòn bẩy cao lên KQKD đã giảm 

Tình hình kinh doanh 9T2021 

 
9T/2021 9T/2020 

Tăng 

trưởng 

Doanh số thuần  7,536  8,045  -6% 

Giá vốn hàng bán  -7,029  -7,469  -6% 

Lãi gộp 506  576  -12% 

Thu nhập tài chính  88  41  114% 

Chi phí tài chính -224  -248  -9% 

     Trong đó: Chi phí lãi vay -222  -243  -9% 

Chi phí bán hàng -26  -26  2% 

Chi phí quản lý doanh  nghiệp -231  -316  -27% 

Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 105  17  512% 

     Thu nhập khác 13  100  -88% 

     Chi phí khác -16  -10  59% 

Thu nhập khác, ròng -4  90  -104% 

Lãi/(lỗ) ròng trước thuế 101  107  -6% 

Lãi/(lỗ) thuần sau thuế 73  63  17% 

    

Biên lãi gộp 6.7% 7.2% 
 

Biên lãi EBIT 3.3% 2.9% 
 

Biên lãi ròng 1.0% 0.8% 
 

Chi phí lãi/ EBIT -89% -104% 
 

 

Nguồn: FiinPro, Funan Securities 

Vì dịch bệnh nên KQKD của HBC trong 9M2021 không tích cực là điều đã được dự báo trước và 

đã được phản ánh vào giá cổ phiếu. Tuy nhiên, quan sát kĩ chúng tôi nhận thấy áp lực chi phí lãi 

vay lên lợi nhuận hoạt động đã giảm (chi phí lãi/EBIT). 
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Đồng thời, dù doanh thu sụt giảm nhưng biên lãi hoạt động trước lãi vay (biên lãi EBIT) của HBC 

đã cải thiện từ mức 2.9% lên 3.3% do giảm chi phí quản lý, chủ yếu là chi phí trích lập dự phòng 

các khoản phải thu khó đòi. Cụ thể, Quý 3/2021, HBC đã thu được công nợ nên hoàn nhập 51 tỷ 

đồng. 
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HBC phù hợp để trading theo dòng tiền hơn là đầu tư trong giai đoạn hiện tại 

Tuy có yếu tố ngành hỗ trợ nhưng chúng tôi cho rằng HBC đang bị định giá quá cao so với tiềm 

năng tăng trưởng lợi nhuận của DN trong giai đoạn 2022. Giá trị hợp đồng ký mới năm 2021 

được chúng tôi kì vọng ch ỉ tương đương năm 2020 nên backlog chuyển sang năm sau cũng chỉ 

quanh vùng 10,000 tỷ đồng. Do đó tăng trưởng HBC nếu có cũng phải rơi vào năm 2023. Nên 

thời điểm tích lũy HBC tốt là năm 2022 khi có biến động về giá trị kí mới hợp đồng. 

 
2016 2017 2018 2019 2020 9T2021E 

Hợp đồng đã ký chuyển sang năm 

sau (backlog) 

         

17,000  

         

14,600  

            

24,200  

         

15,000  

           

9,000  
 

Giá trị hợp đồng ký mới trong năm 
 

         

20,500  

            

25,800  

         

15,500  

           

9,500  
 

Doanh thu xây dựng  
 

         

14,996  

            

17,480  

         

18,320  

         

10,825  

         

7,000  

Tăng trưởng backlog  
 

-14% 66% -38% -40% 
 

 

Hiện tại HBC đang ghi nhận lợi nhuận năm chỉ quanh vùng 100-200 tỷ/năm. Trong khi đó, với 

mức lợi nhuận 500 tỷ/năm thì HBC mới có giá trung bình 10-18,000đ/cp nhưng hiện nay HBC 

đang giao dịch 21,900đ/cp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giới thiệu doanh nghiệp 

 

 

 

 

 

Mức định giá P/B của HBC giai đoạn 2016-nay 
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Định giá theo giá trị sổ sách và thị giá, chúng tôi nhận thấy HBC cũng đang có mức P/B khoảng 

1.45 cao hơn mức trung bình 1.36 của chính doanh nghiệp. Đồng thời, nếu so tương quan ngành 

thì mức P/B của HBC cũng ở mức trung bình ngành. 

Với đặc thù ngành xây dựng ROE rất thấp (<10%) nên ý nghĩa đóng góp của lợi nhuận vào sự 

gia tăng giá trị sổ sách không cao. 

 
Đơn vị HBC Trung bình ngành 

     Hệ số beta 
 

1.26 0.62 

     Tổng vốn vay/Vốn CSH 
 

1.04 0.63 

     Tổng công nợ/Vốn CSH 
 

2.75 1.76 

     ROE% % 2.2% 6.0% 

     ROA% % 0.6% 2.0% 

     Thời gian trung bình thu tiền khách hàng  Ngày 174 97.5 

     Thời gian trung bình thanh toán cho nhà cung cấp  Ngày 119 81 

     Tỷ suất lợi nhuận thuần % 0.8% 4.0% 

     Tỷ suất lợi nhuận gộp  % 6.2% 12.0% 

     Tỷ suất EBIT % 2.5% 6.0% 

     Vốn hóa thị trường Tỷ VNĐ 

         

4,582                              606  

     P/S 
 

0.43 1.03 

     P/E 
 

51.12 12.48 

     P/B 
 

1.25 1.26 
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Do đó, chúng tôi nhận thấy HBC đang tăng giá theo yếu tố dòng tiền đổ vào nhóm cổ phiếu vốn 

hóa vừa và nhỏ là chính. Các yếu tố định giá theo giá trị đóng góp lợi nhuận và tài sản doanh 

nghiệp đều đang ở mức cao hoặc chấp nhận được, không quá rẻ để đầu tư dài hạn. 
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Chỉ số tài chính cơ bản của HBC 

  Đơn vị 2016 2017 2018 2019 2020 TTM Q3/2021 

Chỉ số trên mỗi cổ phiếu               

     EPS cơ bản VNĐ 5,941 6,617 3,212 1,805 374 370 

     Hệ số beta   0.00 0.00 0.00 0.00 1.89 1.26 

     Vốn vay ngắn dài hạn/Tổng Tài 
sản   0.28 0.33 0.27 0.30 0.33 0.28 

     Tổng công nợ/Vốn CSH   5.26 4.67 4.44 3.22 2.75 2.75 

Tài chính hiện nay               

     Tỷ suất lợi nhuận gộp % 11.45% 10.52% 9.22% 6.69% 6.56% 6.24% 

     Tỷ suất EBITDA % 8.43% 8.52% 7.06% 5.01% 4.40% 4.58% 

     Tỷ suất EBIT % 6.97% 7.20% 5.72% 3.65% 2.21% 2.46% 

     Tỷ suất lợi nhuận trước thuế % % 6.64% 6.70% 4.34% 2.83% 1.02% 1.00% 

     Tỷ suất lãi hoạt động KD % 6.54% 6.45% 4.25% 2.17% 0.26% 1.07% 

     Tỷ suất lợi nhuận thuần % 5.28% 5.37% 3.39% 2.18% 0.75% 0.75% 

     Hệ số quay vòng tài sản   1.15 1.26 1.22 1.14 0.70 0.68 

     Hệ số quay vòng vốn CSH   7.41 7.46 6.79 5.41 2.77 2.58 

     Z-Score   1.51 1.87 1.67 1.60 1.26 1.29 

Hiệu quả quản lý               

     ROE% % 39.05% 39.99% 23.37% 12.11% 2.13% 2.15% 

     ROA% % 6.05% 6.75% 4.21% 2.56% 0.53% 0.57% 

     ROIC% % 15.05% 16.31% 14.40% 7.61% 2.67% -6.30% 

     Thời gian trung bình thu tiền khách 
hàng Ngày 56.00 62.00 94.00 122.00 193.00 174.00 

     Thời gian trung bình xử lý HTK Ngày 41.00 31.00 34.00 40.00 78.00 101.00 

     Thời gian trung bình thanh toán 
cho nhà cung cấp Ngày 63.00 63.00 80.00 87.00 122.00 119.00 

     Doanh số tính trên đầu người Triệu VNĐ 1,171 1,744 1,990 2,024 1,221 1,165 

     Lợi nhuận thuần tính trên đầu 
người Triệu VNĐ 62 94 67 44 9 9 

     Tỷ suất cổ tức % 5.29% 2.65% 1.59% 1.59% 0.00 2.65% 

Định giá               

     Vốn hóa thị trường Tỷ VNĐ 1,804 2,454 3,706 4,364 4,364 4,582 

     Giá trị doanh nghiệp (EV) Tỷ VNĐ 4,385 6,573 7,733 8,750 9,237 9,128 

     P/E pha loãng   3.18 2.86 5.88 10.47 50.55 51.12 

     P/B   1.12 1.09 1.36 1.22 1.21 1.25 

     P/S   0.17 0.15 0.20 0.23 0.39 0.43 

     P/Tangible Book   1.01 1.01 1.29 1.12 1.07 1.05 

     P/Cash Flow   5.48 -2.24 -20.31 -6.18 -15.01 5.99 

     Giá trị doanh nghiệp/Doanh số   0.41 0.41 0.42 0.47 0.82 0.85 

     Giá trị doanh nghiệp/EBITDA   4.83 4.81 5.99 9.39 18.70 18.58 

Kế hoạch kinh doanh   2021           

     Doanh thu Tỷ VNĐ 13,500           

     Lợi nhuận trước thuế Tỷ VNĐ 294           

     Lợi nhuận sau thuế Tỷ VNĐ 235           

Nguồn: FiinPro
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Thông tin doanh nghiệp qua các con số 

Thông tin cổ phiếu  Thông tin định giá nhanh 

Ngành  Xây dựng 

VHTT (tỷ đồng)  5,308 

SLCP ĐLH (triệu cp)  242 

KLGDTB 1 tháng  (cp)  9,600,000 

Giá cao nhất 52T  21,900 

Giá thấp nhất 52T  9,600 

Tỷ lệ sở hữu NN còn có thể 

mua 

 15.41% 

 

  Hiện tại 

P/E trượt 61.5 

P/B 1.2 

ROE (%) 2.2 
 

Phân tích điểm mua bán theo phân tích kỹ thuật 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Fireant, Funan Securities 
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KHUYẾN CÁO (Miễn trừ trách nhiệm): 

Nội dung bản tin này do Công ty Cổ phần Chứng khoán FUNAN (FNS) cung cấp ch ỉ mang tính 

chất tham khảo. Mặc dù mọi thông tin đều được thu thập từ các nguồn tin đáng tin cậy, nhưng 

FNS không đảm bảo tuyệt đối độ chính xác của thông tin và không chịu trách nhiệm đối với bất 

kỳ vấn đề nào liên quan đến việc sử dụng bản tin này. 

Các ý kiến, dự báo và ước tính chỉ thể hiện quan điểm của người viết tại thời điểm phát hành, 

báo cáo chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin tham khảo chứ không mang tính chất mời chào 

mua hay bán và nắm giữ bất cứ cổ phiếu nào. 

Báo cáo này là tài sản của Công ty Cổ phần Chứng khoán FUNAN (FNS). Không ai được phép 

sao chép, tái sản xuất, phát hành cũng như tái phân phối báo cáo này vì bất cứ mục đích nào 

nếu không có sự đồng ý của FNS. Xin vui lòng ghi rõ nguồn khi trích dẫn các thông tin trong báo 

cáo này. 

 

LIÊN HỆ: 

Phòng Nghiên cứu Phân tích & Tư vấn Đầu tư – CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FUNAN 

Email: research@funan.com.vn 

Website : www.funan.com.vn 
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