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Công ty cổ phần CMC đã công bố Báo cáo tài chính Q3/2016. Kết
quả cho thấy doanh thu đạt 292,67 tỷ đồng (+55,91% yoy) và LNST
đạt 29,37 tỷ đồng (+71,73% yoy). Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, CVT
ghi nhận 756,8 tỷ đồng doanh thu (+47,94% yoy) và 88,61 tỷ đồng
LNST (+99,61% yoy), đạt 92,3% kế hoạch lợi nhuận năm 2016.

Diễn biến giá

Kết quả này đang phù hợp với dự báo kết quả kinh doanh năm 2016
trong Báo cáo phân tích CVT ngày 02/08/2016 (báo cáo chi tiết tại đây).
Vì vậy, chúng tôi giữ nguyên dự báo kết quả kinh doanh năm 2016 với
doanh thu ước đạt 1.135 tỷ đồng (+67% yoy) và LNST ước đạt 119 tỷ
đồng (+90% yoy).
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Giá than đá thế giới đã tăng mạnh từ tháng 4/2016: Giá than
Australia, được coi như là chỉ số giá than cho thị trường châu Á đã tiếp
cận mốc 90 USD/tấn kể từ năm 2012. Tính từ tháng 4/2016 đến nay,
giá than đã tăng 87%. Nguyên nhân chính của việc tăng giá than là do
động thái đóng cửa các mỏ than ở Trung Quốc.
Giá than trong nước vẫn ổn định: CVT sử dụng nhiên liệu là than đá
mua từ các công ty trong nước; chi phí than đá chiếm khoảng 30% giá
vốn hàng bán. Giá than đá trong nước hiện tại vẫn duy trì ổn định tương
đương với năm 2015 do trước đó giá than Việt Nam giảm chậm hơn
nhiều so với giá than thế giới. Do đó, việc giá than thế giới tăng trong
thời gian qua chưa ảnh hưởng tới lợi nhuận của CVT. Tuy nhiên với
việc giá than thế giới tăng mạnh thì khả năng tăng giá than trong nước
trong tương lai là hiện hữu.

88.01%
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Chúng tôi giữ nguyên quan điểm về cơ bản của doanh nghiệp, dự
phóng lợi nhuận cũng như mức giá mục tiêu 48.000 VND/CP. Mức giá
mục tiêu này đã đạt được trong tháng 9 và tháng 10/2016, và tại mức
giá hiện nay của CVT thì kỳ vọng tăng giá còn lại cũng không còn
nhiều. Cùng với việc đánh giá rủi ro từ nguyên liệu đầu vào và kết quả
kinh doanh không vượt lên so với mức dự báo trước đó của chúng tôi,
chúng tôi Đóng khuyến nghị cổ phiếu CVT và tìm kiếm các cơ hội
đầu tư mới.
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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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