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CTCP ĐƯỜNG BIÊN HÒA (BHS) 

Giá thị trường Giá mục tiêu Tỷ suất cổ tức Khuyến nghị Ngành 

VND18.300 VND25.500 2,7% MUA Hàng tiêu dùng 
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BHS vừa công bố kết quả kinh doanh niên độ 2015/2016 tích 

cực hơn những kỳ vọng của chúng tôi. 

Kết thúc Quý 4 niên độ 2015/2016, doanh thu và LNTT ghi nhận 
1,143 tỷ đồng và 84 tỷ đồng, tăng lần lượt 31% và 151% so với cùng 
kỳ năm trước. Đáng chú ý, BHS đã lần đầu tiên phát hành thành 
công 500 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, kỳ hạn 5 năm cho NH 
TMCP Phương Đông. Mục tiêu chính nhằm phát triển vùng nguyên 
liệu tự sản xuất và tái cơ cấu các khoản vay. 

Kết quả kinh doanh niên độ 2015/2016 (tỷ đồng) 

 

   Nguồn: VNDIRECT 

Doanh thu tăng mạnh do giá bán đường tăng bình quân 35% so 
với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, sau khi hợp nhất từ ngày 

1/1/2016, đường Ninh Hòa (NHS) đóng góp thêm vào doanh thu 
khoảng 70 tỷ từ mật rỉ và phân bón, cùng với 41 tỷ từ hoạt động bán 
điện. 

Biên lợi nhuận gộp cải thiện mạnh mẽ từ 11,7% năm trước lên 
13,7% trong năm nay, tương đương với dự báo của VNDIRECT. 

Biên lợi nhuận gộp của ngành đường nói chung tăng mạnh phần lớn 
do giá đường bán ra tăng nhanh hơn giá nguyên liệu mía thu mua 
đầu vào. Điển hình, LSS cũng tăng từ 11,9% lên 12,9%; trong khi đó 
SBT tăng từ 12,5% lên 14,5%. 

Giá đường vẫn giữ ở mức cao: sau khi tạo đỉnh ở mức giá 

21USD/lb vào ngày 29/6, giá đường thế giới giảm về mức 18USD 
trong những ngày đầu tháng 8/2016. Mức giá này vẫn khá cao so với 
mức 15USD vào thời điểm đầu năm. Giá đường trong nước cũng 
giảm nhẹ, cụ thể giá đường RS bán buôn giảm nhẹ từ 16.000-
17.100 đồng/kg vào thời điểm tháng 6, xuống 16.600 đồng/kg vào 
cuối tháng 7. Dự báo giá đường tiếp tục ổn định về cuối năm vì 
lượng tồn kho nhà máy tại thời điểm 15/06/2016 là 416.000 tấn cộng 
với 100.000 tấn nhập khẩu đủ đáp ứng nhu cầu dần tăng lên vì mùa 
bánh kẹo cuối năm. 

Dự phóng doanh thu và LNTT niên độ 2016/2017 giữ nguyên ở mức 
4.679 tỷ đồng (tăng 15,5%) và 362 tỷ đồng (tăng 34%). EPS 2017 
ước tính 2.169 đồng. Chúng tôi tiếp tục khuyến nghị MUA đối với 
cổ phiếu BHS với giá mục tiêu là 25.500 đồng.  

Niên độ 2015/2016

Tăng/giảm so với 

năm trước

Tăng/giảm so với dự báo 

của VNDIRECT

Doanh thu 4,371                    46.9% 7.9%

LN gộp 600                       72.7% 10.8%

LNTT 296                       133.2% 9.3%

Ngày 02/08/2016 

Trần Khánh Hiền 

hien.trankhanh@vndirect.com.vn 

   

 

 

Diễn biến giá 

 

Nguồn: VNDIRECT 

 

Thông tin cổ phiếu 

Cao nhất 52 tuần (VND) 21.998 

Thấp nhất 52 tuần (VND) 14.861 

KLGDBQ (3thg) 2.073.629 

Thị giá vốn (tỷ VND) 2.502 

SL CP đang lưu hành (tr) 130 

Free float (%) 41 

Beta 0,73 

Nguồn: VNDIRECT 
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KHUYẾN CÁO 

Báo cáo này được viết và phát hành bởi Khối Phân tích - Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT. Thông tin trình bày 
trong báo cáo dựa trên các nguồn được cho là đáng tin cậy vào thời điểm công bố. Các nguồn tin này bao gồm thông tin trên 
sàn giao dịch chứng khoán hoặc trên thị trường nơi cổ phiếu được phân tích niêm yết, thông tin trên báo cáo được công bố 
của công ty, thông tin được công bố rộng rãi khác và các thông tin theo nghiên cứu của chúng tôi. VNDIRECT không chịu 
trách nhiệm về độ chính xác hay đầy đủ của những thông tin này. 

Quan điểm, dự báo và những ước tính trong báo cáo này chỉ thể hiện ý kiến của tác giả tại thời điểm phát hành. Những 
quan điểm này không thể hiện quan điểm chung của VNDIRECT và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. 

Báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT tham 
khảo và không mang tính chất mời chào mua hay bán bất kỳ chứng khoán nào được thảo luận trong báo cáo này. Các nhà 
đầu tư nên có các nhận định độc lập về thông tin trong báo cáo này, xem xét các mục tiêu đầu tư cá nhân, tình hình tài chính 
và nhu cầu đầu tư của mình, tham khảo ý kiến tư vấn từ các chuyên gia về các vấn đề quy phạm pháp luật, tài chính, thuế 
và các khía cạnh khác trước khi tham gia vào bất kỳ giao dịch nào với cổ phiếu của (các) công ty được đề cập trong báo cáo 
này. VNDIRECT không chịu trách nhiệm về bất cứ kết quả nào phát sinh từ việc sử dụng nội dung của báo cáo dưới mọi 
hình thức. Bản báo cáo này là sản phẩm thuộc sở hữu của VNDIRECT, người sử dụng không được phép sao chép, chuyển 
giao, sửa đổi, đăng tải lên các phương tiện truyền thông mà không có sự đồng ý bằng văn bản của VNDIRECT. 

 

  

Nguyễn Mai Phương, CFA – Giám đốc Phân tích 

Email: phuong.nguyenmai@vndirect.com.vn 

Trần Khánh Hiền – Chuyên viên phân tích cao cấp 

Email: hien.trankhanh@vndirect.com.vn 

   – Chuyên viên phân tích 

Email:  

   – Chuyên viên phân tích 

Email:  

   – Chuyên viên phân tích 

Email:  

   – Chuyên viên phân tích 

Email:  

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 

Số 1 Nguyễn Thượng Hiền – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội 

Điện thoại: +84 439724568 

Email: research@vndirect.com.vn 

Website: https://vndirect.com.vn 

 

 
 
 

mailto:phuong.nguyenmai@vndirect.com.vn
mailto:hien.trankhanh@vndirect.com.vn
mailto:research@vndirect.com.vn
https://vndirect.com.vn/

