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CTCP ĐƯỜNG BIÊN HÒA (BHS) 

Giá thị trường Giá mục tiêu Tỷ suất cổ tức Khuyến nghị Ngành 
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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) 1.475.015 

Thị giá vốn (tỷ VND) 2.228 

SL CP đang lưu hành (tr) 130 

Free float (%) 41 

Beta 0,73 
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Chúng tôi cho rằng việc tăng vốn qui mô lớn và không trả cổ tức 

trong 2 năm liên tiếp làm mất tính hấp dẫn của cổ phiếu trong 

ngắn hạn. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng kỳ vọng Ban lãnh đạo 

công ty sẽ đưa ra thông tin rõ ràng hơn nữa về phương án sử 

dụng vốn nhằm giúp cổ đông đánh giá được hiệu quả HĐKD của 

công ty trong tương lai. Vì những lý do nêu trên, chúng tôi thay 

đổi khuyến nghị từ MUA sang NẮM GIỮ cổ phiếu BHS trong 

ngắn hạn.  

* Về giá mục tiêu: chúng tôi sẽ tiến hành điều chỉnh giá mục tiêu 

của BHS khi thu thập đủ thông tin về tình hình hoạt động của 

công ty sau khi tăng vốn và đưa ra mức giá mới sau khi công ty 

tổ chức ĐHCĐ thường niên trong thời gian tới.  

ĐHCĐ bất thường ngày 15/08/2016 đã thông qua tăng vốn điều 

lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán cho cổ đông hiện hữu. 

Theo đó cổ đông sẽ được nhận cổ phiếu thưởng tỷ lệ 30% và quyền 

mua thêm tỷ lệ 1:1 với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian 

thực hiện dự kiến trong Q4/2016 và sau khi phát hành, tổng số lượng 

cổ phần của công ty sẽ tăng lên 297,9 triệu cổ phiếu.  

Nâng cấp nhà máy luyện đường từ 350 lên 1.000 tấn thành phẩm 

(TTP)/ngày. Tuy nhiên chúng tôi lưu ý là việc tăng công suất sẽ 

được thực hiện theo lộ trình tăng dần lên 650 TTP vào năm 2017 và 

dự kiến đạt muc tiêu 1.000 TTP/ngày vào năm 2020. 

Nâng tỷ lệ sở hữu CTCP Mía đường Tây Ninh (Tanisugar) từ 

26,5% lên 70%. Tanisugar là công ty sở hữu CTCP Đường Nước 

Trong, đây là một trong số ít doanh nghiệp đường áp dụng 100% cơ 

giới hóa vùng nguyên liệu; cho năng suất gần 90 tấn/ha, chữ đường 

10CCS, đồng thời có khả năng kéo dài thời gian chế biến nguyên liệu 

từ 4 tháng thông thường lên 9 tháng mỗi niên vụ.  

Phần lớn nguồn vốn huy động được sẽ dùng để phát triển vùng 

nguyên liệu. Hiện tại BHS đang sở hữu vùng nguyên liệu 21.000 

hecta với năng suất bình quân khoảng 70 tấn, mục tiêu sẽ tăng lên 

26.000 hecta trong năm 2020. 

Kế hoạch di dời nhà máy đường Tây Ninh-Biên Hòa. Do sự cạnh 

tranh thu mua nguyên liệu gay gắt tại khu vực Tây Ninh cũng như 

liên quan đến một số vấn đề về môi trường, BHS sẽ dự kiến di dời 

nhà máy này trong năm 2017 sang khu vực Gia Lai hoặc Đăk Nông.  

Công ty cũng dự kiến sẽ không thực hiện chia cổ tức bằng tiền mặt 

trong năm tài chính 2016/2017. 
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   Qua ĐHCĐ, chúng tôi nhận định rằng hiệu quả hoạt động trong 

ngắn hạn sẽ không tương đồng với qui mô tăng vốn. Việc đầu tư 

mở rộng và áp dụng cơ giới hóa vùng nguyên liệu sẽ chưa mang lại 

hiệu quả tích cực ngay lập tức, mà sẽ là một quá trình kéo dài đến 

năm 2020. Ngay cả Ban lãnh đạo công ty cũng tỏ ra khá dè dặt khi trả 

lời câu hỏi của các cổ đông và không đề cập đến kế hoạch KQKD cho 

niên độ mới. Chúng tôi nhận thấy Ban lãnh đạo chưa đưa ra được 

những con số cụ thể nhằm giúp cổ đông lượng hóa được hiệu quả của 

việc tăng vốn trong tương lai. 

Ước tính KQKD niên vụ 2016/2017 

Chúng tôi cho rằng BHS sẽ tiếp tục được hưởng lợi nhờ giá 

đường dự báo sẽ giữ vững đà tăng. Đồng thời việc nâng công suất 

nhà máy luyện đường góp phần làm sản lượng tăng khoảng 6% đạt 

260 nghìn tấn trong niên vụ sau. Với giả định việc mua Tanisugar sẽ 

hoàn thành vào cuối năm 2016, chúng tôi ước tính khoảng 300 tỷ đồng 

doanh thu từ công ty này sẽ được hợp nhất qua đó giúp doanh thu 

BHS ước tính tăng 33%. 

Về mặt chi phí, việc di dời nhà máy Tây Ninh sẽ làm tăng chi phí hoạt 

động cũng như chi phí khấu hao của BHS trong năm 2017. Bên cạnh 

đó, 500 tỷ đồng TPDN vừa phát hành sẽ làm tăng chi phí lãi vay lên 

khoảng 45% trong năm tài chính tiếp theo. Vì vậy lợi nhuận ròng dự 

kiến tăng 19% song EPS 2017 dự phóng sẽ giảm đáng kể khoảng 

46%, ở mức khoảng 1.400 đồng/cổ phiếu. 
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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. 
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Email: research@vndirect.com.vn 

Website: https://vndirect.com.vn 
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