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CTCP TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM (DBC) ─ CẬP NHẬT 

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

VND54.100 VND64.000 2,91% Khả quan HÀNG TIÊU DÙNG 

 
 
 
 
 
  

Biên lợi nhuận đang chịu áp lực 

 DBC ghi nhận doanh thu (DT) Q2/21 tăng 18,2% svck trong khi lợi nhuận 

ròng (LNR) giảm 46,5% dvck do lợi nhuận (LN) gộp đi xuống.  

 DT 6T21 tăng 11,0% svck trong khi LN ròng giảm 22,7% svck, hoàn thành 

54,5% dự phóng cả năm của chúng tôi.  

 Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu 64.000 đồng/cổ phiếu.   

Q2/21: Biên LN gộp giảm kìm hãm đà tăng trưởng LN ròng 

DT mảng 3F (bao gồm mảng Thức ăn chăn nuôi và Chăn nuôi) tăng 22,7% so 
với cùng kỳ (svck) lên 2.546 tỷ đồng trong Q2/21. Trong khi đó, DT khác từ hoạt 
động thương mại và bất động sản sụt giảm 24,7% svck, chỉ đạt 162 tỷ đồng do 
DBC phải đóng cửa nhà hàng, khách sạn trong Q2/21 và tiến độ bàn giao dự 
án BĐS Lotus Center chậm hơn dự kiến do dịch Covid-19 bùng phát tại Bắc 
Ninh. Biên LN gộp duy trì xu hướng giảm xuống 18,1% trong Q2/21 từ 24,4% 
trong Q1/21, thấp hơn nhiều so với mức 25,1% trong Q1/20. Do đó, LN ròng 
giảm 46,5% svck trong Q2/21 so với mức tăng trưởng 4,6% svck trong Q1/21. 

Giá nguyên liệu tăng đột biến sẽ thu hẹp LN gộp trong giai đoạn 2021-22 

Giá ngô và giá đậu tương đã tăng lần lượt 73,5% svck/65,7% svck, kéo giá thức 
ăn chăn nuôi tăng 10-15% svck trong 6T21. Trong khi đó, giá lợn hơi và giá gà 
giống giảm lần lượt 12,9% svck/12% svck. Do vậy, biên LN gộp trong 6T21 giảm 
6,3 điểm % sv 6T20 xuống còn 21,7%. Giá nông sản toàn cầu dự báo sẽ tăng 
14%-15% svck trong năm 2021 và tăng nhẹ vào năm 2022. Tuy nhiên, chúng 
tôi cho rằng công ty có thể chuyển một phần chi phí nguyên vật liệu tăng sang 
giá bán để giảm bớt gánh nặng lên biên LN gộp. Do đó, biên LN goopj của DBC 
có thể lần lượt giảm xuống mức 20,8%/18,8% trong năm 2021-22.  

Duy trì dự phóng LN ròng cho giai đoạn 2021-22 

Mặc dù việc giãn cách xã hội kể từ giữa tháng 7 là một thách thức đối với chuỗi 
cung ứng, chúng tôi thấy rằng giá bán thực phẩm (thịt, trứng) tăng có thể bù 
đắp cho sự sụt giảm sản lượng tiêu thụ. Do đó, chúng tôi duy trì dự phóng tăng 
trưởng DT của DBC đạt 15,1% svck/6,4% svck trong năm 2021-22. Trong khi 
đó LNR ròng giảm 24,0% svck/15,8% svck nhằm phản ánh giả định giá lợn hơi 
giảm 19,9% svck/8,0% svck trong giai đoạn 2021-22.  

Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu 64.000 đồng/cp 

Chúng tôi duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu dựa trên tỷ trọng tương 
đương giữa phương pháp định giá DCF (WACC 12,9%, chi phí vốn 14,2% và 
tăng trưởng dài hạn 1,0%) và P/E mục tiêu là 7,0 lần. Tiềm năng tăng giá là giá 
lợn hơi cao hơn dự kiến. Rủi ro giảm giá bao gồm giá lợn hơi thấp hơn dự kiến 
và giá nguyên liệu đầu vào mảng thức ăn chăn nuôi cao hơn dự kiến. 
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Triển vọng – Ngắn hạn: Tích cực 

Triển vọng – Dài hạn: Tích cực  

Định giá:  Tích cực  

 
Consensus*: Mua: 3 Giữ: 0  Bán: 0 

Giá mục tiêu/Consensus:             0,8% 

Thay đổi trọng yếu trong báo cáo 
 N/A 

 

 

Diễn biến giá 

 

Nguồn: VND RESEARCH 

Thông tin cổ phiếu 

Cao nhất 52 tuần (VND) 64.200 

Thấp nhất 52 tuần (VND) 36.910 

GTGDBQ 3 tháng (tr VND) 113.102 

Thị giá vốn (tỷ) 6.131 

Free float (%) 62 

P/E trượt (x) 5,2 

P/B hiện tại (x) 1,34 

 

Cơ cấu sở hữu 

Nguyễn Như So (CT HĐQT) 28,3% 

SSI 11,0% 

Fraser Investment Holding 8,7% 

Khác 52,0% 

Nguồn: VND RESEARCH 

 

 

 

 

Nguồn: VND RESEARCH 

Tổng quan tài chính (VND) 12-19A 12-20A 12-21E 12-22E

Doanh thu thuần (tỷ) 7.187 10.022 11.538 12.279

Tăng trưởng DT thuần 7,7% 39,4% 15,1% 6,4%

Biên lợi nhuận gộp 16,3% 25,5% 20,8% 18,8%

Biên EBITDA 9,1% 23,2% 16,2% 14,0%

LN ròng (tỷ) 304 1.399 1.064 896

Tăng trưởng LN ròng (15,6%) 360,5% (24,0%) (15,8%)

Tăng trưởng LN cốt lõi

EPS cơ bản 3.505 14.327 9.706 7.806

EPS điều chỉnh 3.295 14.157 9.124 7.337

BVPS 33.311 40.257 49.825 57.005

ROAE 10,5% 38,7% 21,4% 14,6%

 

Chuyên viên phân tích: 

 
Hà Thu Hiền  

hien.hathu@vndirect.com.vn 
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Luận điểm đầu tư 

Chúng tôi vẫn ưa thích DBC nhờ:  

 Mô hình kinh doanh 3F (Thức ăn chăn nuôi - Trang trại - Thực phẩm) 

có thể giúp công ty tiết kiệm giá vốn hàng bán trong mảng Trang trại & 

Thực phẩm do DBC có thể mua thức ăn chăn nuôi từ các nhà máy nội 

bộ với giá ưu đãi nhờ đó hạn chế được đà giảm của biên LN gộp (công 

ty tự chủ khoảng 8-90% nguồn cung thức ăn chăn nuôi từ các nhà máy 

nội bộ)  

 DBC có khả năng chuyển chi phí nguyên liệu đầu vào tăng sang giá bán 

theo xu hướng tăng giá chung do giá nguyên liệu đầu vào tăng là thách 

thức chung của toàn ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi (DBC hiện đang 

nắm 3,3% thị phần trong mảng Thức ăn chăn nuôi, 2% trong mảng trứng gà và 

5% trong mảng thịt lợn)  

 DBC có tiềm năng tăng trưởng dài hạn nhờ mở rộng công suất phân 

khúc thịt lợn qua 3 dự án tổ hợp chăn nuôi, thâm nhập sâu hơn vào 

mảng dầu thực vật với nhà máy giai đoạn 2 bắt đầu hoạt động từ 

Q4/2022 và đầu tư vào các dự án BĐS tại Bắc Ninh.  

Giá cổ phiếu DBC đã tăng 3,6% so với đầu năm với hệ số P/E là 5,2 lần, thấp 

hơn so với các công ty cùng ngành trong khu vực như MML với P/E là 57,4 lần 

và CP Thái Lan với P/E là 8,14 lần. Do đó, chúng tôi cho rằng DBC sẽ là một 

trong những lựa chọn thích hợp cho nhà đầu tư vào thời điểm hiện tại do cổ 

phiếu vẫn còn tiềm năng tăng giá. Chúng tôi duy trì đánh giá Khả quan cho DBC 

với giá mục tiêu là 64.000 đồng/cp, dựa trên tỷ trọng tương đương giữa phương 

pháp định giá DCF (WACC là 12,9%, chi phí vốn 14,2% và tăng trưởng dài hạn 

1,0%) và P/E mục tiêu là 7,0 lần.  

Tiềm năng tăng giá là giá lợn hơi cao hơn dự kiến và DBC có thể đẩy mạnh 

hoạt động kinh doanh bất động sản khu công nghiệp nhờ quỹ đất lớn với vị trí 

đắc địa tại Bắc Ninh. Rủi ro giảm giá bao gồm giá lợn hơi thấp hơn dự kiến và 

giá nguyên liệu đầu vào mảng thức ăn chăn nuôi cao hơn dự kiến. 

Hình 1: Tổng hợp định giá 

 
NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH  

 

Hình 2: Định giá theo phương pháp chiết khấu dòng tiền (FCFF) 

 
NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH  

Phương pháp  Giá  Tỷ trọng 

 Giá theo tỷ 

trọng 

FCFF 67.038            50% 33.519                

P/E 60.879            50% 30.440                

Giá mục tiêu 2021 (làm tròn) 64.000                

Giá trị hiện tại của dòng tiền tự do (tỷ đồng) 6.960                                    

Giá trị hiện tại của dòng tiền ở cuối kỳ (tỷ đồng) 3.310                                    

Giá trị doanh nghiệp (Tỷ đồng) 10.270                                  

(2.561)                                   

Giá trị vốn đầu tư (Tỷ đồng) 7.709                                    

Số cổ phiếu lưu hành trong kỳ (Triệu CP) 115                                       

Giá trị vốn trên mỗi cố phiểu (Đồng) 67.038                                  

WACC 12,9%

Chi phí vốn 14,2%

Tăng trưởng dài hạn 1,0%

Nợ ròng (tỷ đồng)
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Hình 3: Định giá theo phương pháp so sánh (P/E) 

 
NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH  

 

Hình 4: Mô hình định giá dòng tiền chiết khấu 

 
   NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

Hình 5: So sánh doanh nghiệp cùng ngành (dữ liệu ngày 29/07/2021) 

 
   NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, BLOOMBERG 

 

  

Lợi nhuận sau thuế để tính EPS năm 2021 (tỷ đồng) 1.000            

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành (triệu CP) 115               

EPS pha loãng 2021 (đồng) 8.697            

Hệ số P/E mục tiêu (lần) 7,0                

Định giá 2021 (đồng/cp) 60.879          

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

EBIT 1.553      1.182      995        1.214      1.325      1.408      1.506      1.609      1.705      1.804      1.919     

Khấu hao 466        473        529        581        625        669        713        758        803        849        896        

Đầu tư tài sản cố định (569)       (886)       (986)       (552)       (565)       (579)       (594)       (609)       (625)       (642)       (643)       

Thay đổi vốn lưu động (76)         (611)       (149)       (204)       (160)       (170)       (180)       (191)       (202)       (214)       (227)       

Dòng tiền tự do 1.375      159        390        1.039      1.225      1.329      1.446      1.568      1.681      1.797      1.944     

Chi phí thuế (154)       (118)       (100)       (121)       (132)       (141)       (151)       (161)       (171)       (180)       (192)       

Dòng tiền tự do doanh nghiệp 1.221      41          290        917        1.092      1.188      1.295      1.407      1.511      1.616      1.753     

Giá trị năm cuối mô hình 10.951    

Giá trị hiện tại của dòng tiền tự do 1.221      41          257        720        759        731        706        679        646        612        588        

Giá trị hiện tại của giá trị năm cuối mô hình 3.310     

2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022

Charoen Pokphand Foods CPF TB NR N/a 6.786         54,4           10,8 10,7 1,2 1,2 11,5   11,1    3,8      3,8      

Wellhope Foods Co 603609 CH NR N/a 1.327         44,2           7,2 6,5 1,4 1,2 19,5   18,6    11,3    10,9    

Jiangxi Zhengbang 002157 CH NR N/a 4.628         235,9         3,7 5,5 1,9 1,7 42,3   19,3    15,6    4,2      

Wens Foodstuffs Group 300498 CH NR N/a 12.221       45,3           6,8 6,3 1,9 1,6 24,9   20,1    13,4    11,1    

Trung bình 94,9           7,1 7,3 1,6 1,4 24,6   17,3    11,0    7,5      

Trung vị 49,8           7,0 6,4 1,6 1,4 22,2   18,9    12,3    7,6      

CTCP Tâp đoàn 

DABACO Việt Nam DBC VN Khả Quan 64.000 275            142,6% 6,7 8,0 1,4 1,2 21,4   14,6    9,6      7,1      

P/E (lần)  P/B (lần) ROE (%) ROA (%)

Công ty

Mã 

Bloomberg

Khuyến 

nghị

Giá mục 

tiêu (Đv 

tiền bản 

địa)

Vốn hóa (tr 

US$)

Tăng 

trưởng EPS 

3 năm 

CAGR (%)
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BIÊN LỢI NHUẬN ĐANG CHỊU ÁP LỰC 

KQKD 6T21: Chi phí đầu vào tăng cao đẩy biên LNG giảm xuống 

Hình 6: So sánh kết quả kinh doanh 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY  

 

Triển vọng 2021-22 

Giá nguyên vật liệu tăng đột biến sẽ thu hẹp biên LN gộp trong giai đoạn 
2021-22 

Sau khi giảm mạnh vào T4/2020 do khủng hoảng dịch COVID-19, giá ngũ cốc 
toàn cầu đã phục hồi mạnh mẽ. Cụ thể, giá ngô và giá đậu tương lần lượt tăng 
73,5% svck và 65,7% svck trong 6T21. Chúng tôi cho rằng giá nông sản sẽ tăng 
14% -15% svck vào năm 2021, tiếp tục tăng nhẹ vào năm 2022 do: 1) triển vọng 
mùa vụ năm 2021 bị ảnh hưởng bởi yếu tố thời tiết bất lợi và 2) sự phục hồi 

Tỷ đồng Q2/21 Q2/20 % svck 6T21 6T20 % svck

% sv dự 

phóng 

2021 Chú thích

Doanh thu 2.708         2.290         18,2% 5.280         4.758         11,0% 44,2%

Mảng 3F (Thức ăn chăn 

nuôi và Chăn Nuôi)
2.546         2.075         22,7% 4.949         4.187         18,2% 51,1%

DBC ghi nhận doanh thu tăng 18,2% svck trong 

Q2/21 nhờ đóng gớp từ mảng thức ăn chăn nuôi 

với sản lượng bán thức ăn gia súc tăng khi người 

chăn nuôi đẩy nhanh hoạt động tái đàn và giá bán 

thức ăn chăn nuôi tăng 10% svck. Bên cạnh đó, 

giá lợn hơi trong nước giảm 20,5% svck do sức 

tiêu thụ chậm dưới tác động của đợt bùng phát 

dịch Covid-19 lần thứ tư.  

Khác (Hoạt động thương 

mại và Kinh doanh Bất 

động sản)

162             215             -24,7% 332             571             -41,9% 17,9%

Đợt sóng Covid-19 bùng phát lần thứ 4 tại Bắc

Ninh đã buộc các nhà hàng và khách sạn phải

đóng cửa, dẫn đến doanh thu từ hoạt động thương

mại của DBC giảm 35,0% svck trong Q2/21. Bên

cạnh đó, tiến độ bàn giao dự án BĐS Lotus Center

cũng bị ảnh hưởng do lệnh giãn cách xã hội trong

tháng 5 khiến doanh thu mảng BĐS trong 6T21

giảm 75,7% yoy (lưu ý rằng dự án Lotus Center dự

kiến bàn giao vào T5/2021) .

Lợi nhuận gộp 470             670             -29,8% 1.099         1.290         -14,8% 45,8%

Biên LN gộp 18,1% 30,2% -12,1đ % 21,7% 28,0% -6,3đ % 0,9đ %

Mảng 3F (Thức ăn chăn 

nuôi và Chăn Nuôi)
21,3% 34,2% -12,9đ % 24,9% 32,8% -7,9đ % 3,9đ %

Giá thức ăn gia súc và gia cầm tăng lần lượt 10%

svck và 6,5% svck do giá nguyên liệu đầu vào tăng

trong khi giá lợn hơi và giá gà giống giảm lần lượt

20,5% svck và 6,5% svck, do đó biên LNG mảng

3F giảm 12,9 điểm %. 

Khác 25,3% 15,3% 10,0đ % 23,3% 12,3% 11,1đ % 3,3đ %

Chi phí BH và QLDN 192             162             18,6% 372             329             13,0% 35,1%

Do dịch Covid-19 bùng phát tại tp.Bắc Ninh vào

đầu T5/2021, DBC đã phải bố trí cho công nhân ở

lại và sinh hoạt tại các nhà máy. Chúng tôi cho

rằng chi phí ăn, ở và xét nghiệm Covid cho công

nhân là nguyên nhân chính kéo chi phí nhân công

tăng 18,7% svck trong Q2/21. 

% chi phí BH và 

QLDN/DT
7,4% 7,3% 0,1đ % 7,3% 7,2% 0,2đ % -1,9đ %

EBIT 278             508             -45,2% 727             960             -24,3% 54,2%

Biên EBIT 10,3% 22,2% -11,9đ % 13,8% 20,2% -6,4đ % 2,1đ %

LN trước thuế 239             428             -44,2% 647             803             -19,4% 54,7% Phù hợp với dự phóng

Biên LN trước thuế 9,2% 19,3% -10,1đ % 12,8% 17,4% -4,7đ % 2,5đ %

Chi phí thuế 24               27               -10,3% 67               53               27,0% 56,9%

Thuế suất 10,2% 6,3% 3,8đ % 10,4% 6,6% 3,8đ % 0,4đ %

Lợi nhuận ròng 215             401             -46,5% 580             750             -22,7% 54,5% Phù hợp với dự phóng

Biên LN ròng 8,3% 18,1% -9,8đ % 11,4% 16,3% -4,9đ % 2,2đ %

EPS pha loãng (đồng) 1.865         4.187         -55,5% 5.032         7.825         -35,7% 52,7%
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nhanh hơn kỳ vọng tại Trung Quốc thúc đẩy nhu cầu về lương thực tăng cao. 
Do chi phí nguyên liệu thô chiếm khoảng 80-85% giá vốn hàng bán, chúng tôi 
cho rằng giá ngũ cốc toàn cầu cao hơn sẽ ảnh hưởng đến biên LNG mảng thức 
ăn chăn nuôi do công ty không thể chuyển hoàn toàn chi phí nguyên liệu tăng 
sang giá bán. Ngoài ra, giá lợn hơi được dự báo sẽ giảm 19,9% svck/8,0% svck 
trong năm 2021-22 trong khi chi phí thức ăn chăn nuôi tăng. Do đó, chúng tôi 
dự phóng biên LNG của DBC sẽ lần lượt giảm 4,7 điểm % và 2,0 điểm % trong 
giai đoạn 2021-22 

Duy trì dự phóng LNR ròng cho giai đoạn 2021-22 

Chúng tôi cho rằng lệnh giãn cách xã hội sẽ không ảnh hưởng nhiều đến các 
doanh nghiệp có quy mô lớn như DBC vì 1) nhu cầu tiêu thụ thịt lợn sẽ không 
bị ảnh hưởng vì đây là sản phẩm thiết yếu và 2) công ty sẽ được huy động để 
duy trì nguồn cung ổn định vào giai đoạn hiện tại trong bối cảnh thiếu hụt nguồn 
cung từ các nhà hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. 

Doanh thu của DBC ước tính tăng 15,1% svck trong năm 2021 nhờ 1) mảng 
kinh doanh thức ăn chăn nuôi tăng 8,2% svck và 2) mảng kinh doanh Trang trại 
& Thực phẩm tăng 15,1% svck do nhu cầu tiêu thụ heo giống cao hơn nhờ các 
hoạt động tái đàn của nông dân và vắc-xin phòng dịch tả lợn Châu Phi được 
sản xuất rộng rãi. Bên cạnh đó, chúng tôi dự báo biên LN gộp của DBC sẽ giảm 
4,7% điểm % trong năm 2021 do chi phí nguyên liệu trong mảng thức ăn chăn 
nuôi cao và giá lợn hơi thấp hơn trong mảng Trang trại & Thực phẩm. Do đó, 
lợi nhuận ròng năm 2021 dự kiến sẽ giảm 24,0% svck xuống 1.064 tỷ đồng.  

Với năm 2022, chúng tôi dự báo doanh thu của DBC tăng 6,4% svck, chủ yếu 
nhờ doanh thu mảng Trang trại & thực phẩm tăng 9,8% svck do công ty đã mở 
rộng quy mô chăn nuôi lợn thịt từ năm 2021 để tận dụng xu hướng giá thịt lợn 
vẫn còn cao. Lợi nhuận ròng của DBC dự kiến sẽ giảm 15,8% svck xuống 896 
tỷ đồng trong năm 2022 nhưng vẫn cao hơn 194,7% so với mức 304 tỷ đồng 
trong năm 2019.  

Hình 6: Dự phóng KQKD của DBC giai đoạn 2021-22 

 
   NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH 

 

 

 

 

Tỷ đồng 2019 2020 2021 2022

Doanh thu thuần 7.187               10.022         11.538         12.279         

% svck 7,7% 39,4% 15,1% 6,4%

Thức ăn chăn nuôi -8,2% 8,0% 8,2% 4,0%

Chăn nuôi và thực phẩm 36,4% 55,9% 15,1% 9,8%

Dầu thực vật n/a 347,1% 6,5% 2,0%

Khác 6,0% 35,0% 37,6% 3,4%

LN gộp 1.174               2.558           2.401           2.304           

Biên LN gộp 16,3% 25,5% 20,8% 18,8%

Chi phí bán hàng và QLDN (561)                 (720)             (1.061)          (1.191)          

% chi phí BH&QLDN/DT 7,8% 7,2% 9,2% 9,7%

EBIT 613                  1.838           1.340           1.113           

Biên EBIT 8,5% 18,3% 11,6% 9,1%

% svck 13,7% 199,9% -27,1% -16,9%

LN ròng 304                  1.399           1.064           896              

Biên LN ròng 4,2% 14,0% 9,2% 7,3%

% svck -15,6% 360,5% -24,0% -15,8%

EPS pha loãng 2.727               13.164         9.547           8.036           

Tăng trưởng EPS pha loãng -15,3% 382,8% -27,5% -15,8%
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   Nguồn: VND RESEARCH 
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Báo cáo KQ HĐKD

(tỷVND) 12-20A 12-21E 12-22E

Doanh thu thuần 10.022 11.538 12.279

Giá vốn hàng bán (7.464) (9.137) (9.975)

Chi phí quản lý DN (380) (542) (614)

Chi phí bán hàng (339) (519) (577)

LN hoạt động thuần 1.838 1.340 1.113

EBITDA thuần 2.304 1.813 1.642

Chi phí khấu hao (466) (473) (529)

LN HĐ trước thuế & lãi vay 1.838 1.340 1.113

Thu nhập lãi 30 60 77

Chi phí tài chính (320) (222) (200)

Thu nhập ròng khác 5 5 5

TN từ các Cty LK & LD 0 0 0

LN trước thuế 1.553 1.182 995

Thuế (154) (118) (100)

Lợi ích cổ đông thiểu số 0 0 0

LN ròng 1.399 1.064 896

Thu nhập trên vốn 1.399 1.064 896

Cổ tức phổ thông (157) (157) (157)

LN giữ lại 1.242 907 738

Bảng cân đối kế toán

(tỷVND) 12-20A 12-21E 12-22E

Tiền và tương đương tiền 233 286 576

Đầu tư ngắn hạn 537 684 728

Các khoản phải thu ngắn hạn 451 580 618

Hàng tồn kho 3.349 4.038 4.298

Các tài sản ngắn hạn khác 97 847 889

Tổng tài sản ngắn hạn 4.667 6.436 7.108

Tài sản cố định 5.234 5.477 5.889

Tổng đầu tư 102 87 87

Tài sản dài hạn khác 97 84 89

Tổng tài sản 10.101 12.083 13.174

Vay & nợ ngắn hạn 2.158 2.146 2.142

Phải trả người bán 1.012 1.165 1.240

Nợ ngắn hạn khác 1.084 1.139 1.212

Tổng nợ ngắn hạn 4.255 4.451 4.594

Vay & nợ dài hạn 1.244 1.385 1.473

Các khoản phải trả khác 396 531 566

Vốn điều lệ và 1.048 1.048 1.048

LN giữ lại 1.243 2.086 2.771

Vốn chủ sở hữu 4.207 5.717 6.541

Lợi ích cổ đông thiểu số

Tổng nợ và vốn chủ sở hữu 10.101 12.083 13.174

Báo cáo LCTT

(tỷVND) 12-20A 12-21E 12-22E

LN trước thuế 1.553 1.182 995

Khấu hao 466 473 529

Thuế đã nộp (52) (118) (100)

Các khoản điều chỉnh khác 272 148 108

Thay đổi VLĐ (76) (611) (149)

LC tiền thuần HĐKD 2.164 1.074 1.384

Đầu tư TSCĐ (569) (886) (986)

Thu từ TL, nhượng bán TSCĐ 6 2 3

Các khoản khác (53) (131) (44)

Thay đổi tài sản dài hạn khác 31 13 (4)

LC tiền từ HĐĐT (584) (1.002) (1.031)

Thu từ PH CP, nhận góp VCSH 0 0 0

Trả vốn góp CSH, mua CP quỹ 0 0 0

Tiền vay ròng nhận được (1.192) 129 85

Dòng tiền từ HĐTC khác (124) 0 0

Cổ tức, LN đã trả cho CSH (203) (157) (157)

LC tiền thuần HĐTC (1.518) (28) (72)

Tiền & tương đương tiền đầu kì 165 233 286

LC tiền thuần trong năm 62 44 280

Tiền & tương đương tiền cuối kì 227 277 567

Các chỉ số cơ bản

12-20A 12-21E 12-22E

Dupont

Biên LN ròng 14,0%            9,2%           7,3%           

Vòng quay TS 1,02               1,04            0,97            

ROAA 14,2%            9,6%           7,1%           

Đòn bẩy tài chính 2,72               2,24            2,06            

ROAE 38,7%            21,4%         14,6%         

Hiệu quả

Số ngày phải thu 7,8                 7,7              7,7              

Số ngày nắm giữ HTK 164,2             161,3          157,3          

Số ngày phải trả tiền bán 49,6               46,6            45,4            

Vòng quay TSCĐ 1,95               2,15            2,16            

ROIC 18,4%            11,5%         8,8%           

Thanh khoản

Khả năng thanh toán ngắn hạn 1,1                 1,4              1,5              

Khả năng thanh toán nhanh 0,3                 0,5              0,6              

Khả năng thanh toán tiền mặt 0,2                 0,2              0,3              

Vòng quay tiền 122,3             122,5          119,6          

Chỉ số tăng trưởng (yoy)

Tăng trưởng DT thuần 39,4%            15,1%         6,4%           

Tăng trưởng LN từ HĐKD 199,9%          (27,1%)        (16,9%)        

Tăng trưởng LN ròng 360,5%          (24,0%)        (15,8%)        

Tăng trưởng EPS 308,8%          (32,3%)        (19,6%)        
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HỆ THỐNG KHUYẾN NGHỊ CỦA VNDIRECT 

Khuyến nghị cổ phiếu 

KHẢ QUAN Khả năng sinh lời của cổ phiếu từ 15% trở lên 

TRUNG LẬP Khả năng sinh lời của cổ phiếu nằm trong khoảng từ -10% đến 15% 

KÉM KHẢ QUAN Khả năng sinh lời của cổ phiếu thấp hơn -10% 

jfv 

 

 

Khuyến nghị đầu tư được đưa ra dựa trên khả năng sinh lời dự kiến của cổ phiếu, được tính bằng tổng của (i) chênh lệch 
phần trăm giữa giá mục tiêu và giá thị trường tại thời điểm công bố báo cáo, và (ii) tỷ suất cổ tức dự kiến. Trừ khi được nêu 
rõ trong báo cáo, các khuyến nghị đầu tư có thời hạn đầu tư là 12 tháng. 

Khuyến nghị ngành 

TÍCH CỰC Các cổ phiếu trong ngành có khuyến nghị tích cực, tính trên cơ sở vốn hóa thị trường gia quyền 

TRUNG TÍNH Các cổ phiếu trong ngành có khuyến nghị trung bình, tính trên cơ sở vốn hóa thị trường gia quyền 

TIÊU CỰC Các cổ phiếu trong ngành có khuyến nghị tiêu cực, tính trên cơ sở vốn hóa thị trường gia quyền 

 giajfv 

 

 

  
 

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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