
Quan điểm đầu tư

Chúng tôi khuyến nghị GIỮ đối với cổ phiếu VHC với giá mục tiêu VND 107.300 trên cơ sở (i

DN sở hữu chuỗi giá trị khép kín & sức khỏe tài chính lành mạnh với tính tự chủ cao về nguồn vốn

và dòng tiền từ HĐKD dương qua nhiều năm, (ii) nhu cầu đá thạch anh toàn cầu tăng trưởng ổn

định trong bối cảnh (iii) tăng trưởng khả quan của thị trường bất động sản trong nước và Mỹ - thị

trường XK chính của VCS.

Thông tin cập nhật

 Lãi ròng Q1 2021 tăng 22% n/n. Doanh thu trong kỳ tăng 13,4% trong khi biên LN gộp cải

thiện nhẹ lên 33,7%, cao hơn mức 32,8% trong Q1 2020 nhờ (i) giá bán cao hơn so với cùng kỳ

trong bối cảnh nhu cầu đá thạch anh tăng trở lại, và (ii) lỗ chênh lệch tỷ giá giảm từ ~24 tỷ

đồng trong Q1 2020 xuống còn hơn 1 tỷ đồng trong Q1 2021. Kết quả là VCS ghi nhận 371 tỷ

đồng lãi ròng, tăng ~22% n/n.
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đồng lãi ròng, tăng ~22% n/n.

 Nhu cầu sử dụng đá thạch anh duy trì tăng trưởng khá trong bối cảnh tăng trưởng khả

quan của thị trường bất động sản trong nước và tại Mỹ - thị trường XK chính của VCS. Theo dự

báo năm 2021 của Freedonia, thị trường đá thạch anh năm 2021 dự báo sẽ tăng trưởng 4,8%

lên 62,5 triệu m2. Hai thị trường lớn nhất của VCS là Châu Á - Thái Bình Dương và Bắc Mỹ ước

tính tăng trưởng 5,8%, đạt 42,1 triệu m2 vào năm 2021.

 Sở hữu lợi thế chuỗi giá trị khép kín kể từ khi tái cấu trúc và thuộc sở hữu của

Phenikka. VCS đã làm chủ về cơ bản nguồn Quartz và Cristobalite đầu vào kể từ thời điểm

chính thức nhận chuyển nhượng từ Tập đoàn 100% cổ phần tại Phenikaa Huế - một trong ba

nhà máy sản xuất Cristobalite trên thế giới. Trong khi đó, sản lượng đầu ra của được hưởng lợi

rất lớn từ hệ thống phân phối rộng khắp của Phenikka.

 Sức khỏe tài chính lạnh mạnh. VCS có tính tự chủ cao về nguồn vốn khi tỷ trọng nợ

vay/tổng tài sản ở mức thấp, chỉ quanh mức 27-28%. Mặt khác, nhờ khả năng bán hàng và

quản trị dòng tiền tốt, khả năng thanh toán của VCS vẫn duy trì ở mức cao trong nhiều năm.

Định giá

Chúng tôi xác định giá mục tiêu của VCS vào khoảng VND 107.300 dựa trên kết hợp phương

pháp P/E và EV/EBITDA. Giá mục tiêu tương ứng P/E forward khoảng 10,8 lần.
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Giá hiện tại VND 103.300

Giá mục tiêu VND 107.300

Upside 3,9%

Vốn hóa thị trường VNDbn 16.640

Biến động 52 tuần VND 50.800
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Tỷ lệ sở hữu NĐTNN 3,96% 

Đơn vị: Tỷ VND 2018 2019 2020 2021F

Doanh thu 4.522 5.563 5.660 6.644

Biên LN gộp 33,1% 34,4% 34,7% 35,0%

LNTT 1.319 1.653 1.668 1.985

LNST 1.124 1.410 1.428 1.588

EPS (VND) 7.022 8.813 8.928 9.923

P/E 15,1x 12,1x 11,9x 10,5x

ROE (%) 43,8% 45,6% 39,1% 34,2%

Nguồn: MBS Research
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 Năm 2020, VCS vẫn chứng kiến ăng trưởng nhẹ trong bối cảnh bùng phát của dịch

thị trường nội địa với doanh thu tăng 39,6% n/n lên 1.869 tỷ đồng trong bối cảnh thị trường

trong giai đoạn 2016 – 2020, doanh thu của VCS đạt tốc độ tăng trưởng bình quân năm 17

 Khả năng sinh lợi duy trì ở mức cao. Biên LN gộp của VCS được cải thiện nhẹ qua các

nguồn Quartz và Cristobalite đầu vào kể từ thời điểm chính thức nhận chuyển nhượng từ

trên thế giới trong khi sản lượng đầu ra của được đảm bảo từ hệ thống phân phối rộng khắp

từ pha loãng cổ phiếu.

 Ra mắt sản phẩm đá thạch anh Vicostone dày 5mm đầu tiên trên thế giới: năm

mỏng – VICOSTONE Ultrathin đầu tiên trên thế giới với độ dày 5mm. Sản phẩm được sản

nhiều ấn tượng tốt đặc biệt là khách hàng Nhật luôn ưa sự tiện dụng và lối sống tinh giản

VCS duy trì tốc độ tăng trưởng đều trong KQKD với khả năng sinh lời ổn

(GIỮ; Giá mục tiêu: VND 107.300)
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dịch Covid-19. Theo đó, doanh thu và LN tăng 1,5-2% n/n với đóng góp chủ yếu đến từ

trường xuất khẩu giảm mạnh 10,2% trước tác động của dịch bệnh Covid-19. Tính chung

17% trong khi lãi ròng đạt 29%.

các năm nhờ hưởng lợi từ hệ sinh thái của Tập đoàn Phenikka. VCS đã làm chủ về cơ bản

từ Tập đoàn 100% cổ phần tại Phenikaa Huế - một trong ba nhà máy sản xuất Cristobalite

khắp của Tập đoàn mẹ. Cần lưu ý rằng ROE của năm 2020 thấp hơn chủ yếu do tác động

năm 2020, Vicostone đã cho ra mắt thương mại hóa thành công dòng sản phẩm Quartz siêu

sản xuất bằng công nghệ hiện đại nhất trong lĩnh vực sản xuất đá thạch anh, gây được

giản.

ổn định và thanh toán tốt…

2018 2019 2020 TTM 
Q1/2021

Khả năng sinh lợi

Biên LN gộp ROE ROA

1.6

2.3 2.4 2.5
2.8

0.7

1.0
1.3 1.4

1.7

0.3 0.3 0.3
0.4 0.3

2016 2018 2019 2020 TTM 
Q1/2021

Hệ số thanh toán

Thanh toán hiện thời Thanh toán nhanh

Thanh toán tiền mặt

(Nguồn: VCS)



… trong bối cảnh tăng trưởng khả quan của thị trường bất động sản trong

• Thị trường bất động sản Mỹ - thị trường trọng điểm của VCS – đã có

sự hồi phục từ 2H2020 khi nước này đẩy mạnh chương trình tiêm

chủng vaccine phòng Covid-19. Số lượng căn hộ mới xây tại Mỹ trong 3

tháng trở lại đây chứng kiến mức tăng bình quân khoảng ~50% n/n. Thị

trường bất động sản Mỹ sẽ tiếp tục được thúc đẩy nhờ nguồn cung thấp và

các gói kích thích kinh tế khổng lồ từ Nhà Trắng cũng như mức lãi suất gần

bằng 0%.

• Thị trường bất động sản trong nước vẫn tăng trưởng tích cực. Theo

CBRE Việt Nam, sẽ có gần 43.000 căn hộ tại Hà Nội và TP.HCM được bán ra

trong năm 2021. Thị trường bất động sản Việt Nam giai đoạn 2021-2025 có

nhiều dư địa để tăng trưởng trở lại khi (i) những vướng mắc về thủ tục được

CTCP Vicostone (HNX: VCS)

N
g

h
ìn

c
ă

n

(GIỮ; Giá mục tiêu: VND 107.300)

nhiều dư địa để tăng trưởng trở lại khi (i) những vướng mắc về thủ tục được

tháo gỡ giúp tăng nguồn cung, (ii) mặt bằng giá vẫn còn khá thấp so với các

nước trong khu vực, (iii) tốc độ đô thị hóa cả nước mới chỉ đạt 35%, trong

khi (iv) lãi suất cho vay mua nhà thấp nhất trong 15 năm qua.

• Nhu cầu BĐS trong nước vẫn đang ở mức cao và nguồn cung đang

tăng trở lại do tốc độ đô thị hóa cao và các yếu tố kinh tế vĩ mô thuận lợi

như tăng trưởng kinh tế tốt, lãi suất và lạm phát thấp. Điều này sẽ tạo cơ hội

tăng trưởng cho các sản phẩm của VCS trong năm tới. Công ty tiếp tục đẩy

mạnh truyền thông và hoạt động bán hàng tại thị trường nội địa. Vicostone

hiện đang sở hữu 6 dây chuyền sản xuất đá thạch anh cao cấp (công suất 3

triệu m3/năm), trong đó 1 dây chuyền mới chính thức đi vào hoạt động năm

ngoái.
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…tạo tiền đề gia tăng nhu cầu sử dụng đá thạch anh tại các thị trường

 Thị trường ngành đá thạch anh dự báo tăng 4,8% năm 2021 lên 65,2 triệu m2

thành thị trường có tốc độ tăng trưởng nhanh và mạnh nhất so với các khu vực khác trong

và Châu Á – Thái Bình Dương tăng lần lượt 3,2% n/n và 5,4% (Freedonia).

 Đá thạch anh sẽ là vật liệu phổ biến cho ứng dụng mặt bàn bếp trong 3 năm tới,

chí National Kitchen & Bath Association (NKBA Report, 2021) về xu hướng vật liệu năm 2021

chuyên gia trong lĩnh vực nội thất), 78% số người tham gia khảo sát nhận định Quartz sẽ

bếp trong 03 năm tới.

 Các quốc gia lớn xuất khẩu đá thạch anh vào Mỹ - như Trung Quốc, Ấn Độ, Thổ

giá, mở rộng cơ hội cho VCS. Cụ thể, năm 2019, Trung Quốc bị áp thuế bán phá giá

2020, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kì lần lượt bị Mỹ áp thuế tự vệ là 33% và 50%. Kết quả, theo ghi

nhân tạo thạch anh vào Mỹ năm 2020 từ Việt Nam chiếm 15,78% tổng giá trị nhập khẩu của
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2, trong đó khu vực Bắc Mỹ tăng 6,2% n/n, trở

trong giai đoạn 2020-2024 với CAGR 6,2%. Châu Âu

theo NKBA. Theo nghiên cứu mới nhất của tạp

2021 (khảo sát trên 700 các nhà thiết kế và các

là vật liệu phổ biến nhất cho ứng dụng mặt bàn

Thổ Nhĩ Kì đều bị áp thuế chống bán phá

giá toàn ngành là 336,69%. Tiếp tục trong năm

nhận của USITC, giá trị xuất khẩu sản phẩm đá

của quốc gia này, tăng 57,2% so với năm 2019.

Xu hướng sử dụng các loại vật liệu

bề mặt 2021 (%)

của quốc gia này, tăng 57,2% so với năm 2019.

(Nguồn: Freedonia, USITC)
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Mô hình dự phóng

Chúng tôi dự phóng doanh thu và LNST 2021 đạt tương ứng 6.644 tỷ đồng và

1.588 tỷ đồng, tăng tương ứng 17% và 11% n/n nhờ nhu cầu đá thạch anh phục hôi tại

các thị trường tiêu thụ chính, trong đó thị trường trong nước và Mỹ là động lực tăng

trưởng chính.

Biên lợi nhuận gộp cải thiện nhẹ lên 35% nhờ giá bán bình quân cao hơn trong khi lỗ tỷ

giá kỳ vọng ghi nhận thấp hơn so với cùng kỳ. Trong khi đó, tỷ lệ chi phí bán hàng &

QLDN trên doanh thu chỉ tăng nhẹ so với năm 2020.

Định giá doanh nghiệp

Chúng tôi xác định giá mục tiêu của VCS vào khoảng VND 107.300 dựa trên kết hợp

phương pháp P/E và EV/EBITDA. Mức P/E và EV/EBITDA mục tiêu được xác định dựa trên

CTCP Vicostone (HNX: VCS)
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phương pháp P/E và EV/EBITDA. Mức P/E và EV/EBITDA mục tiêu được xác định dựa trên

bình quân P/E và EV/EBITDA của các DN hoạt động trong cùng lĩnh vực trên toàn thế giới,

có áp dụng mức chiết khấu 45% do quy mô nhỏ hơn của VCS.

Giá mục tiêu tương ứng P/E forward khoảng 10,8 lần (theo EPS 2021F ~ VND 9.923)

Công ty Ticker
Vốn hóa

(tỷ VNĐ)

BF 

P/E

BF 

EV/EBITDA

POSCO Chemical Co Ltd 003670 KS 230.489 83,9x 39,4x

Simpson Manufacturing Co Inc SSD US 110.157 21,0x 12,6x

Jiangsu Canlon Building 

Materials Co Ltd
300715 CH 33.505 10,8x 14,2x

Trung vị 21,0x 14,2x

So sánh P/E và EV/EBITDA của các DN cùng lĩnh vực trên thế giới
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Bản quyền năm 2020 thuộc về Công ty CP Chứng khoán MB (MBS). Những thông tin

chịu trách nhiệm về tính chính xác của chúng. Quan điểm thể hiện trong báo cáo này
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mức chênh lệch của giá mục tiêu 12 tháng và giá cổ phiếu trên thị trường tại thời điểm

tại

tin sử dụng trong báo cáo được thu thập từ những nguồn đáng tin cậy và MBS không
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