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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Ở Việt Nam hiện nay, thị trường chứng khoán đã và đang thu 

hút nhiều nhà đầu tư. Đầu tư chứng khoán cũng giống như những đầu 

tư khác, nó luôn tiềm ẩn nhiều biến cố rủi ro. Do đó nhà đầu tư phải 

có sự say mê và phán đoán thông minh. Để thành công họ phải có sự 

am hiểu, biết vận dụng phương pháp đầu tư, có sáng kiến và nhận định 

chuẩn xác và quyết đoán…. Trong đó vấn đề định giá chứng khoán 

đầu tư có ý nghĩa rất quan trọng trong việc ra quyết định đầu tư. Qua 

việc định giá nhà đầu tư mới biết được giá trị thực của chứng khoán 

mà mình đang có dự định bán ra hay mua vào nhằm tối đa lợi nhuận 

hay giảm thiểu thiệt hại. 

Việc định giá chứng khoán trước đây đã có nhiều tác giả dùng 

nhiều mô hình khác nhau để định giá chứng khoán (cổ phiếu) của một 

số công ty. Trong khuôn khổ của đề tài này, tác giả vận dụng mô hình 

chiết khấu dòng tiền vào định giá cổ phiếu các công ty ngành thép 

được niếm yết tại sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 

(HOSE). Đề tài này nhằm mục đích cung cấp thêm thông tin giúp các 

nhà đầu tư đang có ý đinh mua hoặc bán cổ phiếu của các công ty 

ngành thép có quyết định hợp lý hơn. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Hệ thống hoá cơ sở lý luận về định giá cổ phiếu bằng mô hình 

chiết khấu dòng tiền. 

- Vận dụng mô hình chiết khấu dòng tiền để định giá cổ phiếu 

của các công ty ngành thép niêm yết trên sàn chứng khoán thành phố 

Hồ Chí Minh (HOSE). 

- Đề xuất kiến nghị đối với nhà đầu tư khi đầu tư vào cổ phiếu 

ngành thép. 
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3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu: mô hình chiết khấu dòng tiền. 

- Phạm vi nghiên cứu: vận dụng mô hình chiết khấu dòng tiền 

để định giá các cổ phiếu của công ty ngành thép đang niếm yết tại sở 

giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và danh mục 

mục thị trường VN-Index. Trong thời gian từ ngày 02/01/2009 đến 

31/12/2014.  

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Đề tài đã vận dụng phương pháp Top-down để phân tích tình 

hình thế giới, Việt Nam, ngành thép và các công ty ngành thép. 

Đề tài sử dụng mô hình pháp chiết khấu dòng tiền và phương 

pháp định giá so sánh để xác định giá trị nội tại của các cổ phiếu của 

các công ty ngành thép trên sàn HOSE. 

Tiến trình nghiên cứu: 

- Thu thập số liệu về giá đóng của của các cổ phiếu của các 

công ty cần định giá trên sàn HOSE. 

- Xác định lợi suất kỳ vọng và tỷ lệ tăng trưởng kỳ vọng. 

- Xác định gía trị nội tại của cổ phiếu các công ty ngành thép 

trên sàn HOSE. 

- Phân tích giá trị nội tại và đưa ra khuyến cáo đối với các nhà 

đầu tư, công ty ngành thép và chính phủ. 

5. Kết cấu luận văn 

Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn gồm có bốn chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận chung về định giá cổ phiếu bằng mô 

hình chiết khấu dòng tiền. 

Chương 2: Phân tích tình hình biến động giá cổ phiếu ngành 

thép niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh 

(HOSE). 
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Chương 3: Kết quả định giá cổ phiếu ngành thép niêm yết tại 

sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.  

Chương 4: Khuyến cáo với nhà đầu tư, doanh nghiệp ngành 

thép và chính phủ. 

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

Các nhà đầu tư muốn đầu tư vào cổ phiếu nào thì trước hết cũng 

cần biết giá trị thực của cổ phiếu. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư ở nước 

ta còn thiếu kiến thức về phân tích, định giá do thị trường chứng 

khoán tại Việt nam còn khá mới mẻ. Tại Việt Nam trong nhiều năm 

qua đã có nhiều đề tài đã nghiên cứu về định giá cổ phiếu nhằm giúp 

các nhà đầu tư có cái nhìn nhận đúng về giá trị thực của cổ phiếu. 

Đề tài  “Xây dựng mô hình định giá cổ phiếu ở Việt Nam “ do 

PGS.TS Nguyễn Đình Thọ chủ biên ,cấp quản lý là Bộ giáo dục và 

Đào tạo nghiên cứu và hoàn thành từ 2008-2010. Đề tài đã nghiên 

cứu: 

- Nghiên cứu các mô hình định giá giá trị cổ phiếu và kinh 

nghiệm vận dụng các mô hình này trên thế giới  

- Và ứng dụng mô hình đó vào xây dựng cơ sở lý thuyết về các 

mô hình định giá cổ phiếu phù hợp với điều kiện Việt Nam. 

 Đề tài chỉ mới xây dựng mô hình lý thuyết làm cơ sở cho việc 

định giá cổ phiếu ở Việt Nam, chứ chưa đi sâu định giá cổ phiếu nào 

cụ thể. Nhìn chung đề tài mang tính chất lý luận, chưa đi sâu sâu vào 

phân tích giá trị nội tại của cổ phiếu nên các nhà đầu tư chưa thể sử 

dụng để ra quyết định đầu tư. 

Đề tài luận văn “Xác định giá trị nội tại của cổ phiếu ngành bất 

động sản niêm yết tại HOSE”của tác giả Đinh Thị Hiền Linh nghiên 

cứu năm 2011- 2012. Trong đề tài tác giả đã vận dụng phương pháp 

chiết khấu dòng tiền để xác định dòng cổ tức với giả thiết tăng trưởng  

không đổi và xác định mức tỷ suất chiết khấu k dựa vào mô hình định 
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giá tài sản vốn CAMP. Ngoài ra đề tài còn sủ dụng phương pháp định 

giá so sánh (P/E), sau khi định giá từ hai phương phái, tác giả đã so 

sánh để giá trị và dựa vào đó đưa ra kiến nghị cho nhà đầu tư vào 

ngành bất động sản. 

Kế thừa và phát huy những kết quả nghiên cứu trước, tác giả 

vận dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền để định giá cổ phiếu 

ngành thép trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. 

Trong luận văn này tác giả đã sử dụng những kết quả nghiên cứu định 

giá cổ phiếu bằng mô hình chiết khấu dòng tiền của đề tài “Xác định 

giá trị nội tại của cổ phiếu ngành bất động sản niêm yết tại HOSE” 

của tác giả Đinh Thị Hiền Linh nghiên cứu năm 2011- 2012 để xác 

định giá trị nội tại của cổ phiếu ngành thép niêm yết tại sở giao dịch 

chúng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Các nhà đầu tư đang 

nắm giữ cổ phiếu ngành thép hoặc đang quan tâm đến cổ phiếu ngành 

thép có thể tham khảo đề tài này. 
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CHƢƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU BẰNG MÔ HÌNH 

CHIẾT KHẤU DÒNG TIỀN 

1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU 

1.1.1 Khái niệm cổ phiếu 

Theo quan điểm thông thường, cổ phiếu là giấy chứng nhận sở 

hữu cổ phần xác nhận quyền sở hữu cổ phần đối với công ty cổ phần. 

Theo điều 6 của Luật chứng khoán số 70/2006/QH 11: “Cổ 

phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành hoặc bút toán ghi sổ, 

xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó”. 

1.1.2. Phân loại cổ phiếu. 

Cổ phiếu được chia thành ba loại chính là cổ phiếu thường và 

cổ phiếu ưu đãi và cổ phiếu quỹ. 

Trong phạm vi của luận văn này, cổ phiếu xem xét là cổ phiếu 

thường. 

1.1.3.  Khái niệm về định giá cổ phiếu 

Sự định giá nói chung là việc các nhà đầu tư xác định giá trị 

kinh tế hay giá trị thực của một tài sản, được xác định tương đương 

với giá trị hiện tại của những luồng tiền trong tương lai dự tính thu 

được từ tài sản đó. Những luồng tiền này được chiết khấu trở lại hiện 

tại bằng việc sử dụng tỷ lệ lợi tức yêu cầu của nhà đầu tư. 

1.1.4. Tầm quan trọng của định giá cổ phiếu 

Định giá cổ phiếu giúp nhà đầu tư biết được giá trị thực của cố 

phiếu  Tìm ra được cơ hội đầu tư  Ra quyết định đầu tư phù hợp 

Định giá cổ phiếu giúp nhà phát hành xác định được giá trị nội 

tại của cổ phiếu  đưa ra mức giá bán hợp lý để cổ phiếu không bị 

định giá thấp mà nhà đầu tư có thể chấp nhận được đảm bảo tính 

thanh khoản cho cổ phiếu và đảm bảo thành công cho đợt phát hành 

trên thị trường sơ cấp. 
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1.1.5. Quy trình phân tích và định giá cổ phiếu. 

Trong bài luận văn này sử dụng phương pháp Top-Down  để 

phân tích.  Quy trình phân tích: 

 Phân tích nền kinh tế và thị trường chứng khoán. 

 Phân tích ngành :  

 Phân tích doanh nghiệp: 

1.2 CÁC PHƢƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU 

Theo phương pháp này, giá trị của cổ phiếu được xác định dựa 

theo các phương pháp định giá sau: 

 Phương pháp chiết khấu dòng tiền gồm có: 

- Phương pháp chiết khấu dòng cổ tức (DDM) 

- Phương pháp chiết khấu dòng tiền hoạt động (FFCF) 

- Phương pháp chiết khấu dòng tiền  tự do của chủ sở hữu 

(FCFE) 

 Phương pháp định giá so sánh. 

Phương pháp so sánh gồm có: 

- Phương pháp  Tỷ số giá / thu nhập (P/E). 

- Phương pháp tỷ số giá / dòng tiền (P/CF). 

- Phương pháp tỷ số giá/ giá trị sổ sách (P/BV). 

- Phương pháp  tỷ số giá/  doanh thu ( P/S). 

1.3 CÁC PHƢƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU BẰNG 

PHƢƠNG PHÁP CHIẾT KHẤU DÒNG TIỀN 

1.3.1.  Phƣơng pháp chiết khấu dòng cổ tức (DDM) 

a) Trường hợp tốc độ tăng trưởng cổ tức không đổi 

b) Trường hợp tốc độ tăng trưởng cổ tức bằng 0 

c) Trường hợp tốc độ tăng trưởng cổ tức thay đổi 

1.3.2. Phƣơng pháp chiết khấu dòng tiền tự do toàn doanh 

nghiệp (FCFF). 

Mô hình FCFF 
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Bƣớc 1: Tính giá trị doanh nghiệp 

PV = 

t

t
t

t

WWAC

FCFF

1 )1(
 

Trong đó: FCFF có thể được tính bằng hai công thức sau: 

- FCFF = FCFE + Chi phí ls (1 - Tỷ lệ thuế) + Các khoản phải 

trả chính – Các khoản nợ mới phát hành + Cổ tức ưu đãi. 

- FCFF = EBIT(1 – Tỷ lệ thuế) + Khấu hao – Chi phí vốn – Chênh 

lệch vốn lưu động. 

Bƣớc 2: Vốn chủ sở hữu = Giá trị công ty – Giá trị các khoản 

nợ theo giá trị thường 

Bƣớc 3: Giá trị 1 CP = Vốn chủ SH/Số lượng CP đang lưu 

hành.  

1.3.3  Phƣơng pháp chiết khấu dòng tiền tự do của chủ sỡ 

hữu(FCFE) 

Mô hình FCFE 

Bƣớc 1: Xác định Vốn chủ sở hữu 

FCFE = Thu nhập ròng + Khấu hao +/- Thay đổi vốn đầu tư 

+/- Thay đổi TS lưu động 

                
1 )1(t

t

t

E r

FCFE
PV  

Bƣớc 2: Xác định giá trị 1 cổ phiếu 

Giá trị 1 cổ phiếu = VCSH / Số lượng CP đang lưu hành.  

1.4. MÔ HÌNH CHIẾT KHẤU DÒNG CỔ TỨC (DDM) 

Tác giả sử dụng mô hình chiết khấu dòng tiền, nhưng ở đây là 

dòng tiền cổ tức. Để áp dụng được mô hình chiết khấu dòng cổ tức, 

tác giả đã giả định nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu vĩnh viễn và tỷ lệ tăng 

trưởng cổ tức là không đổi. 

 Quy trình định giá cổ phiếu 
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Tác giả sử dụng mô hình chiết khấu dòng cổ tức (DDM) để định 

giá cổ phiếu.  Quy trình định giá gồm ba bước: 

- Bước 1: Ước lượng tỷ lệ lợi tức kỳ vọng của cổ phiếu 

- Bước 2: Ước lượng tỷ lệ tăng trưởng cổ tức. 

- Bước 3: Định giá cổ phiếu 

 Ƣu, nhƣợc điểm của phƣơng pháp DDM 

 Ưu điểm: 

- Mô hình hình chiết khấu cổ tức ít phụ thuộc vào số liệu trong 

quá khứ. 

- Mô hình này có thể áp dụng để định giá cổ phiếu trong nhiều 

trường hợp tốc độ tăng trưởng (g) bằng 0, (g) không đổi. 

 Nhược điểm: 

- Việc định giá cổ phiếu cũng gặp khó khăn vì mô hình này chỉ 

dựa vào giả định quan trọng là tốc độ tăng trưởng cổ tức luôn không 

đổi và nhỏ hơn lãi suất chiết khấu (g<k). 

- Mô hình này không áp dụng cho công ty giữ lại toàn bộ lợi 

nhuận cho tái đầu tư hoặc công ty không chi trả cổ tức cho cổ đông. 

1.5 PHƢƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ SO SÁNH 

1.5.1 Định giá cổ phiếu bằng phƣơng pháp P/E – giá/thu 

nhập 

Tỷ số P/E được tính như sau: 

P/E= giá cổ phiếu/thu nhập mỗi cổ phần (EPS) 

 = giá cổ phiếu thị trường hiện hành / lợi nhuận kỳ vọng trong 

12 tháng 

 =  

1.5.2 Định giá cổ phiếu bằng phƣơng pháp P/CF- giá/dòng 

tiền 

Tỷ số giá/dòng tiền được tính như sau: 
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1.5.3 Định giá cổ phiếu bằng phƣơng pháp P/BV- giá/giá trị 

sổ sách 

Tỷ số P/BV được tính cụ thể như sau: 

 

1.5.4 Định giá cổ phiếu bằng phƣơng pháp P/S- giá/ doanh 

thu 

Công thức tính tỷ số P/S:  

  

 1.6 THỐNG KÊ MÔ TẢ DỮ LIỆU VÀ MÔ HÌNH ỨNG DỤNG  

Trong đề tài này tác giả đã vận dụng mô hình CAPM để ước 

lượng tỷ suất lợi tức các cổ phiếu ngành thép niêm yết trên sàn HOSE. 

Tác giả đã dử dụng phương pháp thống kê các số liệu về giá cổ phiếu, 

chỉ số VN-index, suất sinh lợi của trái phiếu chính phủ trong một thời 

kì lịch sử nhất định. Tác giả đã ước lượng hệ số bêta của các công ty, 

tác giả sử dụng phương pháp hồi quy đơn biến trong định lượng để 

ước lượng phương trình hồi quy.  

Để ước lượng tỷ suất lợi tức kỳ vọng theo mô hình CAMP, theo 

công thức: 

E( )=  +  [E( )- ]   (1.10) 
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KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 

 
 Trong chương này đã nêu rõ về cơ sở lý luận cơ bản về cổ 

phiếu, phân loại cổ phiếu, phương pháp phân tích cổ phiếu và các 

phương pháp định giá cổ phiếu. Ở chương này, chúng ta cũng tìm hiểu 

về phương pháp phân tích cổ phiếu Top – down và phương pháp định 

giá cổ phiếu bằng kỹ thuật chiết khấu dòng tiền. 

Cổ phiếu là một dạng đầu tư mà nhiều nhà đầu tư đang quan 

tâm hiện nay trên thế giới cũng như việt Nam. Tuy nhiên, giá thị 

trường cổ phiếu hiện nay đang khá lệch so với giá trị thực của chúng. 

Nên các nhà đầu tư nên vận dụng các cơ sở lý thuyết ở chương này để 

phân tích và tìm ra giá trị thực của cổ phiếu đang quan tâm. 
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CHƢƠNG 2 

PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG GIÁ CỔ PHIẾU NGÀNH THÉP 

NIÊM YẾT TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH 

PHỐ HỒ CHÍ MINH(HOSE). 
 

2.1. TÌNH HÌNH NỀN KINH TẾ THẾ GIỚI VÀ KINH TẾ  

VIỆT NAM 

2.1.1. Kinh tế thế giới  

Năm 2013 là “thiếu động lực”, nên vẫn chưa thể phục hồi nhanh 

chóng, thậm chí có bước thụt lùi hơn năm 2012. Theo dự đoán đầu năm 

kinh tế thế giới năm 2013 có thể đạt mức tăng trưởng 3,3%, nhưng nay chỉ 

có thể tăng trưởng ở mức từ 2,7% - 3,1%, thấp hơn mức dự đoán 3,3% - 

3,5% hồi đầu năm. 

Kinh tế năm 2014 có nhiều biến động. Môi trường kinh tế tuy có 

thuận lợi hơn năm 2013, tuy nhiên, tăng trưởng chậm, không ổn định và 

mất cân đối. 

2.1.2. Kinh tế Việt Nam 

Năm 2013 kết thúc với với tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội 

(GDP) ước tính tăng 5,42% so với năm 2012. Mức tăng trưởng này tuy 

thấp hơn mục tiêu tăng 5,5% đề ra nhưng cao hơn mức tăng 5,25% của 

năm 2012 và có tín hiệu phục hồi. 

Kinh tế Việt Nam năm 2014 với những tiêu điểm đáng chú ý như 

- Tăng trưởng vượt mục tiêu, lạm phát thấp kỷ lục: Đầu năm, Chính 

phủ đặt mục tiêu tăng trưởng 5,8% và nhiều khả năng mục tiêu này sẽ đạt 

được, khi tăng trưởng trong 9 tháng đầu năm đã ở mức 5,62%. 

- Cải cách thể chế kinh tế có nhiều tiến bộ, song còn chậm. 

- Ngành ngân hàng chưa hết khó khăn. 

- Xuất khẩu tiếp tục là điểm sáng: Trong bối cảnh sức cầu trong 

nước còn yếu ớt, xuất khẩu đã nổi lên là một điểm sáng của nền kinh tế. 

Trong 10 tháng đầu năm, tổng giá trị xuất khẩu cả nước lên đến 123 tỷ 
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USD, tiếp tục duy trì mức tăng hai con số (13,4% tính đến tháng 10). Nhờ 

đó, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam tiếp tục thặng dư khi xuất 

siêu gần 1,86 tỷ USD.  

 Qua những biến động của nền kinh tế Việt Nam và các chính sách 

của nhà nước nhằm kích cầu ngành bất động sản, đây là một điểm sáng 

quan trọng kích thích ngành thép tăng trưởng hơn trong thời gian tới. Cũng 

như sự hội nhập WTO, ngành thép tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu 

trong thời gian tới. 

2.1.3. Thị trƣờng chứng khoán Việt Nam 

Thị trường cổ phiếu phục hồi mạnh: Thị trường chứng khoán ghi 

nhận năm 2014 là một năm tăng trưởng vượt bậc. Lần đầu tiên kể từ năn 

2010, chỉ số VN-Index vượt ngưỡng 600 điểm, thanh khoản thị trường theo 

đó cũng tăng mạnh. Ngoài sự hỗ trợ từ nguồn vốn đầu tư trong nước, luồng 

vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài cũng được cải thiện đáng kể, phản ánh 

niềm tin của nhà đầu tư thế giới vào sự ổn định vĩ mô cũng như tiềm năng 

của Việt Nam trong những năm tới. 

2.2. PHÂN TÍCH NGÀNH THÉP 

2.2.1. Tình hình biến động ngành thép 

Theo số liệu thống kê sơ bộ từ TCHQ Việt Nam, trong 9 tháng 

2014, Việt Nam đã xuất khẩu 1,9 triệu tấn sắt thép các loại, trị giá 1,4 tỷ 

USD, tăng 18,18% về lượng và tăng 11,37% về trị giá so với cùng kỳ năm 

2013. 

Việt Nam xuất khẩu sắt thép sang 28 thị trường trên thế giới, trong 

đó Cămpuchia là thị trường có lượng xuất khẩu lớn nhất, chiếm 27,9% tổng 

lượng xuất khẩu, đạt 543 nghìn tấn, trị giá 358,5 triệu USD, tăng 10,17% 

về lượng và tăng 6,28% về trị giá. Đứng thứ hai là thị trường Indonesia, đạt 

281,5 nghìn tấn, trị giá 229 triệu USD, tăng 2,5% về lượng nhưng giảm 

1,74% về trị giá; Thái Lan là thị trường có lượng sắt thép lớn thứ ba, đạt 
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203,3 nghìn tấn, trị giá 173,6 triệu USD, tăng 18,94% về lượng và tăng 

1,98% về trị giá so với 9 tháng 2013. 

Ngoài ba thị trường xuất khẩu chính kể trên, Việt Nam còn xuất 

khẩu sắt thép sang các thị trường khác như Philippine, Lào, Bawngladet, 

Hàn Quốc, Oxtraylia, Mianma… 

Do vậy, những năm tới, ngành thép cần tiếp tục tập trung đầu tư 

năng lực sản xuất phôi thép nhằm tăng tính chủ động về nguồn nguyên liệu, 

giảm phụ thuộc vào nguồn phôi nhập khẩu. ngoài việc tìm kiếm và trông 

chờ vào thị trường trong nước, các doanh nghiệp thép cũng cần quan tâm 

hơn đến thị trường xuất khẩu, đặc biệt là sắp tới, Việt Nam tham gia hàng 

loạt các Hiệp định thương mại tự do. Đây cũng là khó khăn do thị trường 

trong nước bị thu hẹp nhưng lại mở ra cơ hội khi thị trường xuất khẩu được 

mở rộng hơn. Doanh nghiệp nếu biết đón đầu, cải thiện sản phẩm và hạ giá 

thành thì có thể tìm kiếm thị trường xuất khẩu, tăng mạnh tiêu thụ trong 

thời điểm 2015-2016 sắp tới. 

 Thuận lợi và khó khăn của ngành thép. 

 Thuận lợi: 

- Giá nguyên vật liệu đầu vào giảm nhanh hơn giá thép trong nước 

giúp lợi nhuận biên mở rộng. 

- Lãi vay giảm mạnh, tỷ giá hối đoái gần như ổn định nên chi phí tài 

chính giảm khá nhiều. 

 Khó khăn: 

- Năm 2013 và 2014, ngành thép phải đối mặt với nhiều khó khăn: 

tăng giá điện, than, xăng dầu…. làm tăng chi phí của DN. 

- Khó khăn chính của ngành thép là khâu quyết định đầu ra, nguyên 

nhân chủ yếu vẫn là cung vượt quá cầu, hơn nữa vẫn tồn tại sự cạnh tranh 

giữa hàng Trung Quốc bán với giá rẻ… 

 Triển vọng ngành thép. 
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- Chính sách hỗ trợ Bất động sản, xây dựng sẽ giúp phục hồi nhu 

cầu tiêu thụ thép. 

- Siết chặt thép nhập khẩu từ Trung Quốc cũng như quản lý chất 

lượng thép và nhãn mác sản phẩm. 

- Tăng đầu tư công vào cơ sở hạ tầng để giải quyết khó khăn cho 

ngành thép, xi măng. 

- Gánh nặng chi phí lãi vay và giá nguyên vật liệu đầu vào nhập 

khẩu được kiểm soát. 

2.2.2. Tình hình tài chính và kinh doanh của doanh nghiệp 

ngành thép 

Theo như phân tích diễn biến tình hình nền kinh tế và thị trường 

chứng khoán Việt Nam hiện nay thì nhóm ngành thép vẫn là lựa chọn cho 

các nhà đầu tư.  Theo phạm vi nghiên cứu nên ngành thép niêm yết trên sàn 

giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE) chỉ có 5 công ty là đủ tiêu 

chuẩn để định giá cũng như phân tích là VIS, HLA, HSG, HMC, SMC. 

Ngoài ra các nhà đầu tư cần xem xét tình hình tài chính của các công ty 

cũng như phân tích rủi ro của các công ty ngành thép.  

 Nhóm các tỷ số phản ánh khả năng thanh toán ngắn hạn 

Qua các bảng từ (2.1) đến (2.3), chúng ta thấy được khả năng thanh 

toán hiện hành của các công ty khá tốt với tỷ lệ cao hơn 90%  của các công 

ty. Chỉ có duy nhất tỷ số thanh toán hiện hành năm 2011 của cổ phiếu HSG 

là thấp hơn 50 %. 

Có tỷ số khả năng thanh khoản nhanh của công ty SMC là luôn cao 

hơn 50%, còn các công ty khác có năm cao năm thấp. 

Tỷ số khả năng thanh toán tiền mặt của các công ty SMC và VIS 

khá cao so với các công ty còn lại. 

 Nhóm các tỷ số phản ánh hiệu quả hoạt động 

Các công ty SMC, HMC có tỷ số hiệu quả sử dụng toàn bộ tài sản 

khá cao với tỷ lệ từ 300% đến hơn 500%.Các công ty còn lại có tỷ lệ luôn 
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cao hơn 100%.Cũng như hiệu quả sử dụng toàn bộ tài sản thì hiệu quả sử 

dụng tài sản cố định của các công ty có tỷ lệ luôn cao hơn 100%. Và hai 

công ty HMC, SMC có tỷ lệ này cao nhất trong nhóm ngành.Và các công 

ty HMC, SMC có tỷ lệ này rất cao, có năm lên đến 23 lần. Các công ty còn 

lại có tỷ lệ này giao động trong khoản từ 1 lần đến 10 lần. Nhìn chung số 

vòng quay của các công ty rất cao. Chỉ có công ty HLA là thấp với số vòng 

giao động từ 4 đến 6 vòng.  

 Nhóm các tỷ số phản ánh khả năng sinh lợi 

Tỷ số NPM của các công ty đa phần đều hương, xong chỉ có năm 

2012 và 2013 công ty VIS  và năm 2013 của công ty HLA là âm. Chỉ có 

năm 2013 công ty HLA và VIS là âm. Còn các năm khác đều dương. Các 

công ty còn lại có hệ số này dương qua các năm. Công ty HSG có tỷ lệ này 

cao  nhất với tỷ lệ ROE năm 2013 là 28.78. Công ty VIS có tỷ lệ ROE 2 

năm 2012 và 2013 và tỷ lệ ROE của công ty HLA năm 2013 là âm. Chúng 

tỏ trong thời gian gần đây hai công ty này làm ăn không được tốt. Các công 

ty còn lại có tỷ lệ ROE luôn dương qua cắc năm.  

 Nhóm các tỷ số phản ánh rủi ro tài chính 

Tỷ lệ LDE của các công ty có xu hướng tăng và khá cao qua năm. 

Điều này cho thấy các công ty biết khai thác cách vay nợ để tiết kiệm thuế. 

Nhìn chung công ty HSG và VIS có tỷ lệ LDA cao. Các công ty còn lại ở 

mức tương đối. Tỷ số DA của công ty khá cao luôn trên 60%. 

2.2.3.  Biến động giá cổ phiếu ngành thép. 

Hiện có 16 công ty trong ngành thép niêm yết cổ phiếu trên hai Sở 

GDCK (HOSE và HNX), với giá trị vốn hóa chiếm 3,1% toàn thị trường. 

Tính đến ngày 1/8/2014, cổ phiếu của các công ty thép này có mức tăng 

trung bình 4,6% so với đầu năm, trong khi hai chỉ số VN-Index và HNX-

Index tăng lần lượt 17,7% và 16,5%. Cổ phiếu của các công ty thép này được 

giao dịch tại mức P/E và P/B trung bình lần lượt là 13,5 lần và 0,9 lần. 
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Qua bảng (2.14) chúng ta thấy được tỷ suất lợi tức hằng ngày của 

các cổ phiếu HSG là dương và cao hơn tỷ suất sinh lợi hằng ngày của VN-

index. Còn các cổ phiếu còn lại có giá trị âm nhưng rất nhỏ. Độ lệch chuẩn 

của các doanh nghiệp rất thấp, chứng tỏ biến động tỷ suất của các cổ phiếu 

rất thấp, trong khoảng [1,6% ; 4%]. 

Bảng 2.14. Thống kê mô tả tỷ suất lợi tức  các cổ phiếu ngành thép. 

  RHLA RHMC RHSG RSMC RVIS RM 

 Mean -0.00126 -0.00019 0.00063 -0.00044 -0.00067 0.00036 

 Median 0 0 0 0 0 0.00065 

 Maximum 0.13815 0.12689 0.12911 0.11394 0.13685 0.07134 

 Minimum -0.15906 -0.12329 -0.19213 -0.25810 -0.63127 -0.06665 

 Std. Dev. 0.03680 0.03193 0.03411 0.03074 0.04023 0.01624 

 Skewness -0.00557 -0.01326 -0.13055 -0.39791 -2.35689 -0.13419 

 Kurtosis 3.63450 3.88600 4.7801 7.62110 42.9480 5.36489 

 Jarque-Bera 25.0858 48.5831 201.633 1364.16 100791 352.866 

 Probability 0.000004 0 0 0 0 0 

 Sum -1.89712 -0.29583 0.94324 -0.65812 -1.01160 0.54455 

 Sum Sq.Dev. 2.02336 1.51220 1.73859 1.40650 2.41899 0.39431 
 

 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 

Trong chương này, chúng ta đã xem xét toàn cành về biến động 

kinh tế trong nước, quốc tế cũng như ngành thép trong và ngoài nước, 

biến động cổ phiếu và triển vọng của ngành.  
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CHƢƠNG 3 

KẾT QUẢ ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU NGÀNH THÉP NIÊM YẾT 

TRÊN SÀN HOSE 

3.1 ƢỚC LƢỢNG TỶ SUẤT LỢI TỨC KỲ VỌNG VÀ TỶ LỆ 

TĂNG TRƢỞNG CỔ TỨC CỦA CỔ PHIẾU NGÀNH THÉP 

NIÊM YẾT TRÊN SÀN HOSE 

3.1.1 Kết quả ƣớc lƣợng tỷ suất lợi tức của cổ phiếu 

Việc vận dụng chương trình eviews, chạy mô hình GMM để 

ước lượng hệ số beta của cổ phiếu các công ty ngành thép niêm yết 

trên HOSE. 

Bảng 3.1. Kết quả ước lượng hệ số bê ta:  

Chỉ tiêu Hệ số Bê ta Độ lệch chuẩn Giá trị thống kê T Prob 

HLA 0.652339 0.065830 9.909415 0.0000 

HMC 0.534804 0.052808 10.12736 0.0000 

HSG 1.933154 0.064500 29.97125 0.0000 

SMC 0.672412 0.053477 12.57378 0.0000 

VIS 0.690055 0.073048 9.446575 0.0000 

Qua bảng 3.1 chúng ta thấy được hệ số của tất cả các cổ phiếu 

có giá trị dương và rất nhỏ so với 1, chỉ có cổ phiếu HSG là lớn hơn 1.  

Từ bảng 2.14 của chương 2, chúng ta tính được tỷ suất lợi tức 

bình quân của danh mục thị trường là 0.000364%/ngày, tương đương 

13,1%/năm. Tác giả lấy lãi suất huy dộng của tín phiếu Kho bạc kỳ 

hạn 1 năm (Từ 19/08/2014 đến 18/08/2015) là 4,59%/năm.  

Thay vào công thức đã ước lượng được tỷ suất lợi tức của các 

cổ phiếu ngành thép niêm yết trên sàn HOSE như sau: 

Bảng 3.2. Kết quả ước lượng tỷ suất lợi tức kỳ vọng 

STT CỔ PHIẾU HỆ SỐ β TS LT kỳ vọng (%) 

1 HLA 0.652339 9.05 

2 HMC 0.534804 8.68 
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3 HSG 1.933154 13.09 

4 SMC 0.672412 9.12 

5 VIS 0.690055 9.17 

(Nguồn: Tác giả tự tổng hợp và tính toán) 

Để ước lượng tỷ suất lợi tức yêu cầu của các cổ phiếu nhằm có 

thể xác định hợp lý giá trị nội tại của chúng, ta xem xét tỷ suất lợi tức 

vừa tính được với rủi ro của các cổ phiếu đã phân tích trong chương 2. 

Ta xem xét trong bảng 3.3: 

Bảng 3.3: Tỷ suất lợi tức kỳ vọng và rủi ro của các cổ phiếu: 

STT MÃ CK TS LT kỳ vọng (%) Độ lệch chuẩn 

1 HLA 9.05 0.0368 

2 HMC 8.68 0.03193 

3 HSG 13.09 0.03411 

4 SMC 9.12 0.03075 

5 VIS 9.17 0.04024 
   

3.1.2 Ƣớc lƣợng tỷ lệ tăng trƣởng của cổ phiếu 

Tỷ lệ tăng trưởng cổ tức có ảnh hưởng rất lớn trong viêc xác 

định giá trị nội tại của cổ phiếu. Dựa vào công thức xác định tăng 

trưởng cổ tức ở chương 1 với cổ tức được trả trong năm 2013 và lợi 

nhuận trên mỗi cổ phiếu cuối năm 2013 ta xác định được tốc độ tăng 

trưởng cổ tức của các công ty ngành thép như sau: 

Bảng 3.4. Kết quả ước lượng tỷ lệ tăng trưởng của cổ phiếu. 

Mã CK ROE Mức cổ tức (đồng) EPS b (%) g(%) 

HLA 8% 500 560 10.71 0.86 

HMC 16% 900 994 9.46 1.51 

HSG 27% 1.500 2.500 40.00 10.80 

SMC 14% 800 883 9.40 1.32 

VIS 10% 1.000 1.100 9.09 0.91 

(Nguồn: tác giả tự tổng hợp và tính toán)  
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3.2 XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ CỔ PHIẾU NGÀNH THÉP VÀ PHÂN 

TÍCH GIÁ TRỊ CỔ PHIẾU NGÀNH THÉP 

3.2.1 Xác định giá trị nội tại của cổ phiếu ngành thép 

Để xác định giá trị nội tại của cổ phiếu bằng mô hình chiết khấu 

cổ tức (DDM) chúng ta cần chấp nhận hai giả thiết sau: tỷ lệ tăng 

trưởng cổ tức của các cổ phiếu không đổi và nhà đầu tư nắm giữ vĩnh 

viễn. 

Áp dụng công thức tính giá trị nội tại (2.1) ta có kết quả sau: 

Bảng 3.5. Kết quả xác định giá trị nội tại của các cổ phiếu 

MÃ CK TSLT KỲ VỌNG(%) CỔ TỨC(Do) G GIÁ TRỊ NỘI TẠI 

HLA 9.05 500 0.86 6.155 

HMC 8.68 900 1.51 12.748 

HSG 13.09 1600 10.81 77.692 

SMC 9.12 800 1.32 10.386 

VIS 9.17 1000 0.91 12.215 

(Nguồn: Tác giả tự tổng hợp và tính toán) 

3.2.2 Phân tích giá trị nội tại của cổ phiếu ngành thép 

Giá trị nội tại là cơ sở của thị giá, thị giá có thể cao hơn hay 

thấp hơn giá trị nội tại. Các nhà đầu tư thường so sánh giá trị thị 

trường với giá trị nội tai của cổ phiếu để đưa ra quyết định đầu tư .  

Khi giá trị nội tại > giá trị thị trường: nên mua vào hoặc nắm 

giữ. 

Khi giá trị nội tại < giá trị thị trường: không nên mua vào hoặc 

bán ra. 

Do phạm vi của đề tài từ năm 2009- 2014, nên giá thị trường 

của cổ phiếu sẽ là giá giao dịch cuối cùng của ngày 31/12/2014. 

Bảng 3.6. Bảng so sánh giá trị nội tại và giá trị thị trường: 

MÃ CK GIÁ TRỊ THỊ TRƯỜNG GIÁ TRỊ NỘI TẠI CHÊNH LỆCH 

HLA 2.300 6.155 3.855 
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HMC 9.300 12.748 3.448 

HSG 49.000 77.692 28.692 

SMC 10.300 10.386 86 

VIS 8.900 12.215 3.315 

(Nguồn: Tác giả tự tổng hợp và tính toán) 

Qua bảng so sánh chúng ta thấy được hầu hết các cổ phiếu đều 

có giá trị nội tại cao hơn giá trị thị trường, chỉ có cổ phiếu HSG có giá 

trị nội tại của một cổ phiếu cao nhiều so với giá trị thị trường, chênh 

lệch đến 28.692 đồng. Hầu hết các cổ phiếu ngành thép đều có giá thị 

trường thấp hơn giá trị nội tại. 

Bảng 3.7. Bảng so sánh giá trị nội tại và giá trị sổ sách. 

MÃ CK GIÁ TRỊ SỔ SÁCH GIÁ TRỊ NỘI TẠI CHÊNH LỆCH 

HLA 3.500 6.812 2.655 

HMC 15.410 13.561 -2.662 

HSG 24.700 41.800 52.992 

SMC 19.400 11.689 -9.014 

VIS 13.150 13.727 -935 

(Nguồn: Tác giả tự tổng hợp và tính toán) 

Qua bảng trên ta thấy hầu hết các cổ phiếu đều có giá trị sổ sách 

cao hơn giá trị nội tại, chỉ có cổ phiếu HSG và HLA là có giá trị sổ 

sách thấp hơn giá trị nội tại.  

KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 

Trong chương này, tác giả đã tiến hành định giá cổ phiếu của 

các công ty ngành thép niêm yết trên sàn giao dịch thành phố Hồ Chí 

Minh bằng phương pháp chiết khấu dòng cổ tức. Qua kết quả định giá, 

tác giả đã so sánh giá trị nội tại của các cổ phiếu với giá trị thị trường 

và giá trị sổ sách của các cổ phiếu, chúng ta thấy được sự chênh lệch 

đáng kể giữa giá trị thực với giá trị thị trường và giá trị sổ sách. Điều 

này cho thấy, giá của các cổ phiếu trên TTCK Việt Nam chưa phản 

ánh đúng giá trị thực của nó. 
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CHƢƠNG 4 

KHUYẾN CÁO VỚI NHÀ ĐẦU TƢ, DOANH NGHIỆP NGÀNH 

THÉP, CHÍNH PHỦ. 

4.1. KHUYẾN CÁO ĐỐI VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƢ 

4.1.1. Khuyến cáo đối với nhà đầu tƣ từ kết quả phân tích 

và định giá 

 Để có nhận định chính xác hơn về các công ty ngành thép 

niêm yết trên sàn HOSE, ta nên xem xét ở các khía cạnh sau: 

 Các tỷ số phản ánh khả năng thanh toán ngắn hạn: Qua các 

bảng ở chương 2, chúng ta thấy được hệ số thanh khoản của các công 

ty khá cao. 

 Các tỷ số phản ánh hiệu quả hoạt động kinh doanh: Tỷ suất 

hiệu quả sử dụng toàn bộ tài sản của các công ty tương đối thấp dưới 

100%. Tỷ suất hiệu quả sử dụng TSCĐ của các công ty tương đối 

cao.Vòng quay hàng tồn kho của SMC là cao nhất, nhưng có xu 

hướng giảm qua các năm, còn các cổ phiếu còn lại ở tỷ lệ thấp hơn. 

Vòng quay khoản phải thu của HSG là cao nhất qua các năm và HLA 

là thấp nhất qua các năm. 

 Các tỷ số phản ánh khả năng sinh lợi của các công ty: Tỷ lệ 

lợi nhuận trên doanh thu của công ty HSG là cao nhất và dương qua 

các năm, còn công ty HLA và VIS thì NPM giảm và âm trong thời 

gian năm 2012 và 2013. Các công ty khác ở mức sinh lợi dương 

nhưng giảm dần qua các năm.  

 Các tỷ số phản ánh rủi ro tài chính: Tỷ lệ nợ dài hạn trên vốn 

chủ sở hữu của các cổ phiếu có xu hướng giảm vào thời kỳ năm 2012 

và 2013 với tỷ lệ dưới 50%, khả năng tự tài trợ vốn của các công ty 

khá tốt. Tỷ lệ nợ dài hạn trên tổng tài sản của các công ty rất thấp. Tỷ 

lệ nợ trên tổng tài sản của các công ty khá cao, trong khi tỷ lệ nợ dài 
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hạn chiếm tỷ lệ thấp, nên chứng tỏ tỷ lệ nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng 

nhiều trong tổng nợ. 

 Tỷ lệ tăng trưởng cổ tức: tỷ lệ tăng trưởng cổ tức của các công 

ty rất thấp, chỉ có cổ phiếu HSG là có tỷ lệ tăng trưởng 4.5%, còn các 

cổ phiếu khác tỷ lệ rất thấp khoảng gần 1% hoặc 2%. 

 Giá trị nội tại của các cổ phiếu: 

- So với giá thị trường: chỉ có mình cổ phiếu HSG là có giá thị 

trường cao hơn giá trị nội tại, còn các cổ phiếu còn lại đều có giá thị 

trường nhỏ hơn giá nội tại. 

- So với giá trị sổ sách: cổ phiếu HMC và SMC có giá sổ sách 

cao hơn giá trị nội tại, còn các cổ phiếu còn lại có giá trị nội tại cao 

hơn giá sổ sách. 

Từ những nhận định trên về thị trường ngành thép tác giả đưa ra 

một số khuyến cáo đối với các nhà đầu tư: 

- Đối với những nhà đầu tư ngắn hạn: nên nắm giữ hoặc mua 

vào các cổ phiếu đang có giá trị nội tại cao hơn giá thị trường như cổ 

phiếu HLA, HSG. Và đặc biệt là cổ phiếu HSG đang có giá trị nội tại 

cao hơn rất nhiều so với giá trị thị trường với mức cao gấp 1,5 lần và 

cổ phiếu HLA gấp 2 lần. Các cổ phiếu HMC, VIS, SMC có giá trị sổ 

sách đang cao hơn giá trị nội tại, và có giá trị thị trường thấp hơn giá 

trị nội tại, nên nhà đầu tư ngắn hạn cũng nên đầu tư vào. 

- Đối với các nhà đầu tư dài hạn: để quyết định mua hay bán cổ 

phiếu người đầu tư ngoài quan tâm đến giá trị nội tại, còn quan tâm 

đến các yếu tố khác có thể tác động đến khả năng phát triển ngành và 

công ty trong tương lai để có hướng đầu tư chính xác. Trong tình hình 

hiện nay, các nhà đầu tư cũng nên mua vào và nắm giữ các cổ phiếu 

như HLA, HSG.  

4.1.2. Nhà đầu tƣ cần lƣu ý khi sử dụng mô hình chiết khấu 

dòng tiền 
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Để việc sử dụng mô hình chiết khấu dòng tiền đạt hiệu quả cao, 

các nhà đầu tư nên lưu ý một số vấn đề: 

- Trong mô hình này tỷ suất lợi tức kỳ vọng  k được xác định 

dựa vào mô hình định giá tài sản vốn CAMP, nhưng dữ liệu được sử 

dụng là của quá khứ nên chưa phản ánh được hết tình hình hoạt động 

của các công ty được định giá.  

- Trong mô hình này, chúng ta giả thiết là tỷ lệ g không đổi.  

- Kết quả của việc định giá dựa theo mô hình chiết khấu dòng 

tiền chỉ mang tính chất tham khảo.  

4.2. Khuyến cáo đồi với doanh nghiệp ngành thép 

Tại thị trường Việt Nam, các doanh nghiệp thép cần xây dựng 

thương hiệu mạnh bằng việc tạo dựng niềm tin nơi khách hàng. 

Tại thị trường quốc tế, công ty ngành thép Việt Nam nên đa 

dạng hóa thị trường tiêu thụ. 

Bên cạnh đó, công ty ngành thép cần có chiến lược truyền thông 

và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm tại các thị trường tiềm năng.  

Đặc biệt, các công ty cần tìm hiểu kỹ để khai thác cơ hội từ 

Hiệp định Đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương như Mỹ, 

Canada, Australia… 

Trong giai đoạn khó khăn hiện nay các công ty cần có sự định 

hướng chiến lược đúng đắn, linh hoạt tối đa trong các chính sách bán 

hàng theo từng giai đoạn. 

4.3. ĐỐI VỚI CHÍNH PHỦ 

Nhà nước cần ban hành và áp dụng nghiêm ngặt các quy chuẩn 

kỹ thuật đối với sản phẩm thép nhằm ngăn chặn các sản phẩm giá rẻ 

kém chất lượng tràn lan trên thị trường và tạo môi trường cạnh tranh 

lành mạnh. 

Hiện nay các các công ty ngành thép Việt Nam đang khó khăn ở 

đầu ra nên chính phủ phải tạo ra được thị trường cho ngành thép bằng 
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cách phát triển mạnh mẽ thị trường bất động sản, thị trường xây dựng, 

thị trường cơ khí chế tạo sử dụng nhiều thép. Khi chính phủ thực hiện 

thành công những giải pháp này chính là tạo ra cơ hội tốt cho thị 

trường thép phát triển.  

 

KẾT LUẬN 

1. Kết luận 

Luận văn đã vận dụng các phương pháp phân tích Top – down 

để phân tích tình hình kinh tế thế giới, kinh tế Việt Nam, tình hình 

chứng khoán Việt Nam cũng như phân tích ngành thép và các công ty 

ngành thép, và mô hình định giá cổ phiếu đễ xác định được giá trị nội 

tại của các cổ phiếu ngành thép niêm tại sở giao dịch chứng khoán 

thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó so sánh giá trị nội tại với giá trị thị 

trường và giá trị số sách để đưa ra một số ý kiến đóng góp cho các nhà 

đầu tư. 

Tuy nhiên, việc phân tích và phương pháp định giá mang tính 

chất tham khảo trong việc đầu tư của các nhà đầu tư mà thôi. 

2. Hạn chế của đề tài 

Việc thực hiện đề tài còn có một số hạn chế như sau: 

Các số liệu được sử dụng để phân tích công ty, xác định dòng 

cổ tức đều dựa vào thông tin quá khứ trong báo cáo tài chính, báo cáo 

thường niên,…. Nên dòng cổ tức được dự báo cỏ thể sai lệch một chút 

ảnh hưởng đến kết quả định giá nội tại của cổ phiếu chưa hoàn toàn 

chính xác.  

Tác giả chỉ định giá cổ phiếu và phân tích các công ty ngành 

thép niêm yết trên sở chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh nên chưa 

phản ánh hết được thực trạng giá cổ phiếu ngành thép của cả nước. 

 


