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CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau 
Không đáng lo ngại như ban đầu  

■ Lợi nhuận ròng 6T2019 của DCM giảm 27,7% yoy, tuy nhiên vẫn đạt 137,4% 
dự báo năm 2019 của chúng tôi.  

■ Điều này là do giá bán ure cao hơn dự kiến, chi phí lãi vay giảm và việc quản 
lý chi phí tốt hơn. Vì vậy, chúng tôi tăng 43-84% EPS dự phóng 2019-21. 

■ Chúng tôi nâng khuyến nghị cho DCM từ Nắm giữ lên Mua với giá mục tiêu 
giữ nguyên ở mức 9.900 đồng/cp. 

 

Giá khí đầu vào tăng khiến cho biên lợi nhuận gộp giảm  
Doanh thu 6T2019 của DCM tăng 5,9% yoy đạt 3.446 tỷ đồng nhờ 1) giá bán trung bình 

ure tăng 2%, 2) sản lượng tiêu thụ NH3 cao hơn, và 3) doanh thu thương mại tăng 10,5% 

vì DCM nhập khẩu thêm NPK để bán. Tuy nhiên, biên LNG 6T2019 giảm 9,8% yoy do giá 

khí đầu vào tăng gần 30% yoy và được bù đắp một phần nhờ việc quản lý chi phí tốt hơn. 

Vì vậy, tỷ lệ chi phí bán hàng & QLDN trên doanh thu giảm từ mức 10,6% trong 6T2018 

xuống 7,4% trong 6T2019. DCM cũng nhận được khoản đền bù bảo hiểm 38,7 tỷ đồng 

trong Q1/2019.  

Kết quả kinh doanh 6T2019 tốt hơn kỳ vọng  
Lợi nhuận ròng 6T2019 đạt 137,4% dự báo năm 2019 mặc dù giảm 27,7% yoy. Điều này 

là do 1) giá bán trung bình ure cao hơn dự kiến, 2) chi phí lãi vay và chi phí bán hàng & 

QLDN thấp hơn, và 3) nhận đền bù bảo hiểm 38,7 tỷ đồng trong Q1/2019.  

Các sản phẩm NPK của DCM có thể ra mắt trong Q3/2019  
Nhà máy NPK của DCM đã hoàn thành và sẵn sàng đi vào hoạt động trong Q3/2019. DCM 

kỳ vọng nhà máy này sẽ sản xuất 80.000 tấn và doanh nghiệp đặt mục tiêu bán 60.000 

tấn NPK trong nửa cuối năm 2019 (đóng góp 494 tỷ đồng vào doanh thu năm 2019).  

Nâng KN lên Mua với giá mục tiêu không đổi 9.900 đồng/cp 
Chúng tôi tăng 43-84% EPS dự phóng 2019-21 do giá ure tăng và DCM đang nỗ lực cắt 

giảm chi phí. Giá mục tiêu của chúng tôi dựa trên sự kết hợp các phương pháp sau với tỷ 

trọng bằng nhau (trước đó là 50:25:25): 1) định giá DCF giai đoạn 2019-23, (2) P/E dự 

phóng 2019 ở mức 9,3x, (3) P/B dự phóng 2019 ở mức 0,9x. Chúng tôi đánh giá trung tính 

về triển vọng của DCM trong khi các dự báo khác cho thấy nhiều lo ngại. Sau khi giảm 

22,5% so với đầu năm, định giá cổ phiếu hiện đang ở mức P/E dự phóng 2019 là 10,8x. 

Chúng tôi cho rằng ảnh hưởng tiêu cực từ sự điều chỉnh giá khí đầu vào đã phản ánh vào 

giá cổ phiếu. Vì vậy, chúng tôi nâng khuyến nghị cho DCM từ Nắm giữ lên Mua với tỷ lệ 

tăng giá 33,3% bao gồm chênh lệch với giá thị trường 22,2% và tỷ suất cổ tức 11,1%.  

Động lực tăng giá và rủi ro giảm giá 
Động lực tăng giá đến từ đợt trả cổ tức năm 2018 ở mức 900 đồng/cp, tương ứng với tỷ 

suất cổ tức 11,1% và dự kiến sẽ thực hiện vào nửa cuối năm 2019. Ngoài ra, động lực 

tăng giá khác là chính sách giá khí thuận lợi hơn và giá bán trung bình ure cao hơn. Rủi 

ro giảm giá bao gồm chính sách giá khí năm 2019 kém tích cực hơn và nhu cầu tiêu thụ 

phân bón giảm.  
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   Việt Nam 

MUA (trước đó NẮM GIỮ) 

Consensus ratings*: Mua 0 Giữ 2 Bán 0 
  

Giá hiện tại: VND8.100 

Giá mục tiêu:   VND9.900 

Giá mục tiêu cũ: VND9.900 

Tỷ lệ tăng/giảm giá: 22,2% 

CGS-CIMB / Consensus: na 
  

Reuters: DCM.HM 

Bloomberg: DCM VN 

Thị giá vốn: US$184,7m 

 VND4/288.140m 

GTGD bình quân: US$0,09m 

 VND2.128m 

SLCP đang lưu hành: 529,4m 

Free float: 15,9% 
*Nguồn: Bloomberg  
 

Thay đổi trọng yếu trong báo cáo 

 Tăng 43-84% EPS dự phóng 2019-21. 

  
 

 
Nguồn: Bloomberg 

 

Diễn biến giá 1T 3T 12T 
Tuyệt đối (%) 0,6 -3,6 -25,7 

Tương đối (%) 0,9 -5,6 -26 
 

Cổ đông chính % nắm giữ 
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 75,6 
PVFCCapital 8,5 
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Tóm tắt các chỉ tiêu chính 12/17A 12/18A 12/19F 12/20F 12/21F

Doanh thu (tỷ đồng) 5.748                   6.689                   7.306                   8.146                   8.729                   

EBITDA hoạt động (tỷ đồng) 2.048                   2.107                   1.730                   1.738                   1.668                   

Lợi nhuận ròng (tỷ đồng) 666,5                   678,8                   397,9                   328,4                   323,6                   

EPS cốt lõi (VNĐ) 1.259                   1.282                   752                      620                      611                      

Tăng trưởng EPS cốt lõi (%) 3,0% 1,9% -41,4% -17,5% -1,4%

Ước tính P/E cốt lõi (lần) 6,43                     6,32                     10,78                   13,06                   13,25                   

Cổ tức tiền mặt (VNĐ) 505,5                   900,1                   900,0                   400,0                   450,0                   

Tỷ suất cổ tức 6,2% 11,1% 11,1% 4,9% 5,6%

EV/EBITDA (lần) 2,47                     2,01                     2,31                     1,49                     0,73                     

P/FCFE 3,11                     NA 16,06                   7,12                     3,66                     

P/B (lần) 0,70                     0,69                     0,70                     0,68                     0,67                     

ROE 11,2% 11,0% 6,4% 5,3% 5,1%

CGS-CIMB/Consensus EPS (lần)
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Triển vọng lợi nhuận năm 2019 cải thiện  

Tóm tắt KQKD 6T2019  
 

Hình 1: Tóm tắt KQKD 6T2019 

 
   NGUỒN: VND RESEARCH 

 

Triển vọng trung hạn vẫn trung tính  

Sự thiếu hụt nguồn cung urê trong nước hỗ trợ cho triển 
vọng giá bán trong năm 2019  

Nhà sản xuất ure lớn nhất Việt Nam DPM đã tạm dừng nhà máy 72 ngày để bảo 

dưỡng trong 6T2019, do đó sản lượng ure giảm 40% trong giai đoạn này. Trong 

bối cảnh nguồn cung sụt giảm, giá bán ure đã cải thiện. Chúng tôi ước tính giá 

bán trung bình của DCM tăng 2% yoy trong 1H19. Vì vậy, chúng tôi tăng 6% giả 

định giá bán trung bình ure lên 6.976 đồng/kg trong năm 2019.  

Triển vọng giá dầu tăng  

DCM không còn được hưởng giá khí đầu vào ưu đãi từ năm 2019 trở đi theo hợp 

đồng giá khí với PVN. Chúng tôi ước tính giá khí đầu vào của DCM tăng gần 30% 

yoy trong 6T2019, dẫn đến biên LNG giảm xuống 15,6% (6T2018: 25,4%). Mặc 

dù Chính phủ vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng đối với giá khí đầu vào áp 

dụng cho DCM năm 2019, chúng tôi vẫn giả định mức giá này sẽ thấp hơn 25% 

giá khí đầu vào của DPM. Vì vậy, chúng tôi điều chỉnh tăng giá khí đầu vào của 

DCM lên US$4,4/mmbtu, cao hơn 14% dự báo trước đó.    

Các biện pháp cắt giảm chi phí góp phần hỗ trợ lợi nhuận  

DCM đang nỗ lực cắt giảm chi phí để đối mặt với thay đổi chính sách giá khí. 

Trong 6T2019, chi phí QLDN giảm 36,5% yoy và chi phí bán hàng giảm 17,6%. 

Vì vậy, chúng tôi giảm 18-21% giả định chi phí QLDN trong 2019-21 (bù đắp một 

phần cho ảnh hưởng của giá khí đầu vào tăng) và giảm 5% chi phí bán hàng năm 

2019. 

DCM cũng đang cố gắng giảm nợ vay để giảm chi phí lãi vay. DCM đã trả trước 

90 triệu USD nợ vay trong năm 2018 và 6T2019. Vì vậy, chi phí lãi vay giảm đáng 

kể 43,1% xuống còn 48,3 tỷ đồng trong 6T2019 từ 84,8 tỷ đồng trong 6T2018. Vì 

vậy, chúng tôi giảm 5% chi phí tài chính năm 2019 để phản ánh nợ vay giảm.  

Đvt: tỷ đồng 2Q19 2Q18 % yoy FY18 FY17 % yoy

% dự 

báo 2018 Nhận định

Doanh thu 2.053,3 1.991,7 3,1% 3.544,5 3.383,0 4,8% 50,2%

 Urê 1.373,5 1.388,0 -1,0% 2.667,0  2.661,0  0,2% 51,7%
Doanh thu urê nửa đầu năm 2019 tăng nhẹ 0,2% yoy do giá bán bình quân tăng 1,8% yoy trong khi sản 

lượng tiêu thụ giảm nhẹ 1,6% yoy, theo ước tính của chúng tôi

 Thương mại 534,8    566,0    -5,5% 722,0    653,5    10,5% 60,7% Doanh thu thương mại tăng 10,5% yoy do DCM nhập về nhiều hơn phân NPK để kinh doanh 

 Hoạt động khác 91,1     29,3     211,0% 155,5    68,5      127,2% 68,4% Doanh thu hoạt động khác tăng mạnh nhờ doanh thu từ NH3

Giảm trừ doanh thu 53,9 8,5 536,0% 98,0 128,4 -23,7% 68,6%

Doanh thu thuần 1.999,4 1.983,3 0,8% 3.446,5 3.254,6 5,9% 49,8%
Doanh thu thuần vượt dự báo do giá bán bình quân urê nửa đầu năm 2019 cao hơn dự phóng trước đó 

của chúng tôi, đồng thời doanh thu từ thương mại và doanh thu từ hoạt động khác cũng vượt dự kiến

Lợi nhuận gộp 261,7 401,3 -34,8% 537,8 827,2 -35,0% 59,5%

 Biên LN gộp 13,1% 20,2% -7.1% pts 15,6% 25,4% -9.8% pts 2.6%pts

Chi phí bán hàng 86,4 117,8 -26,7% 158,0 191,8 -17,6% 46,0%

Chi phí QLDN 50,5 94,9 -46,7% 97,4 153,4 -36,5% 29,3%

EBIT 124,7 188,5 -33,8% 282,3 482,0 -41,4% 124,2%
EBIT vượt  dự báo của chúng tôi do (1) giá bán bình quân urê trong 6T/2019 cao hơn dự kiến, (2) biên lợi 

nhuận gộp cao hơn dự kiến và (3) chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm

Doanh thu tài chính 32,8 47,3 -30,6% 68,8 90,7 -24,1% 49,7%
Doanh thu tài chính giảm 24,1% yoy do khoản đầu tư tài chính ngắn hạn giảm mạnh so với cùng kỳ năm 

trước do DCM tiến hành trả trước nợ vay 

Chi phí tài chính 38,5 77,8 -50,5% 65,0 141,3 -54,0% 45,9%

 Chi phí lãi vay 23,9 43,3 -41,3% 48,3 84,8 -43,1% 39,6%

Lợi nhuận khác 0,2 5,3 -95,5% 39,0 5,4 626,8% 403,2%
DCM ghi nhận 38,7 tỷ đồng lợi nhuận bất thường trong kỳ do nhận được khoản tiền bảo hiểm cho nhà 

máy DCM

LN trước thuế 119,3 163,4 -27,0% 325,1 436,8 -25,6% 139,0%

LN ròng 109,8 152,5 -28,0% 297,8 411,8 -27,7% 137,4%

Chi phí tài chính giảm do DCM đã trả trước 50 triệu USD nợ vay dài hạn của ngân hàng BNP Paribas, từ 

đó làm giảm lãi vay và thua lỗ từ tỷ giá 

Biên lợi nhuận gộp trong 6T/2019 giảm mạnh xuống 15,6% từ mức 25,4% trong 6T/2019 do giá khí đầu 

vào trong 6T/2019 tăng mạnh gần 30% yoy. Tuy vậy, mức biên lợi nhuận gộp trên vẫn nhỉnh hơn 2,6 điểm 

phần trăm so với dự phóng trước đó của chúng tôi nhờ giá bán urê bình quân trong 6T/2019 cao hơn 

khoảng 6% so với dự báo trước đó do tình hình cung-cầu urê tại thị trường nội địa thắt chặt hơn 

Chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí bán hàng đều giảm cả về số tuyệt đối, lẫn số tương đối (tỷ lệ % 

giữa tổng chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp trên doanh thu). Chi phí quản lý giảm mạnh trong 

6T/2019 là do (1) khấu hao giảm, (2) giảm chi phí dịch vụ mua ngoài và (3) giảm trích Quỹ Phát triển khoa 

học công nghệ
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Chính sách thuế GTGT sửa đổi có thể trì hoãn đến năm 2021    

Hiện vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy thay đổi chính sách thuế GTGT đối với các 

sản phẩm phân bón sẽ được Quốc hội phê duyệt trong năm 2019 vì những thay 

đổi này không nằm trong danh mục các văn bản pháp luật đệ trình lên Quốc hội 

để xem xét và phê duyệt cho phiên họp tháng 5/2019 hay tháng 11/2019 sắp tới. 

Vì vậy, các doanh nghiệp phân bón có thể phải đợi ít nhất đến năm 2021 để 

hưởng lợi từ thay đổi chính sách thuế GTGT. 

Điều chỉnh dự báo   
 

Hình 1: Điều chỉnh dự báo lợi nhuận 

 
   NGUỒN: VND RESEARCH 

 

Chúng tôi nâng khuyến nghị cho DCM lên Mua  

Giá mục tiêu của chúng tôi được đưa ra dựa trên sự kết hợp các phương pháp 

sau với tỷ trọng bằng nhau (1) mô hình định giá DCF giai đoạn 5 năm, (2) P/E 

mục tiêu 2019 ở mức 9,3x và (3) P/B mục tiêu 2019 ở mức 0,9x (tương ứng với 

P/E và P/B trung bình 3 năm). Chúng tôi thay đổi tỷ trọng các phương pháp định 

giá từ 50:25:25 trong định giá trước đó thành tỷ trọng bằng nhau để phản ánh tâm 

lý thị trường hiện tại đối với giá cổ phiếu DCM.  

Tâm lý thị trường trở nên bi quan do ảnh hưởng tiêu cực từ sự điều chỉnh giá khí 

đầu vào của DCM. Tuy nhiên, với kết quả 6T2019 của DCM, chúng tôi cho rằng 

triển vọng của công ty tích cực hơn so với dự báo trước đó. Theo chúng tôi, ảnh 

hưởng tiêu cực từ sự điều chỉnh giá khí đầu vào đã phản ánh vào diễn biến giá 

cổ phiếu. Vì vậy, chúng tôi nâng khuyến nghị cho DCM từ Nắm giữ lên Mua với 

tỷ lệ tăng giá 33,3% bao gồm chênh lệch với giá thị trường 22,2% và tỷ suất cổ 

tức 11,1%.  

 

Ghi chú

Đvt: tỷ đồng Cũ Mới %∆ Cũ Mới %∆ Cũ Mới %∆

Giá dầu thô Brent 

(US$/thùng)
65,0    65,0    0% 67,0    67,0    0% 68,6    68,6    0%

Giá bán TB urê (VND/kg) 6.593  6.976  6% 6.758  7.046  4% 6.927  7.116  3%

Chúng tôi điều chỉnh tăng dự phóng giá urê bình quân lên 6.976 

đồng/kg do chúng tôi cho rằng giá urê trên thị trường sẽ tiếp tục 

duy trì ở mức cao như nửa đầu năm 2019 trong ngắn và trung 

hạn 

Sản lượng tiêu thụ ure 

(nghìn tấn)
782     756     -3% 763     750     -2% 758     753     -1%

Chúng tôi giảm dự báo sản lượng tiêu thụ urê kể từ 2019 do 

DCM sẽ sử dụng một phần urê tự sản xuất làm đầu vào cho sản 

xuất NPK.

Sản lượng tiêu thụ NPK 

(nghìn tấn)
60       60       0% 150     150     0% 195     195     0%

Sản lượng phân bón tự 

doanh (nghìn tấn)
140     175     25% 147     184     25% 154     193     25% Chúng tôi nâng dự phóng sản lượng phân bón tự doanh trên cơ 

sở sản lượng nửa đầu năm 2019 ở mức cao.

Doanh thu thuần 6.925  7.306  6% 7.799  8.146  4% 8.420  8.729  4%

Lợi nhuận gộp 903     972     8% 933     975     4% 906     939     4%
Chúng tôi nâng dự phóng biên LNG của DCM do nâng dự phóng 

giá bán urê bình quân năm 2019 thêm 6%

Chi phí bán hàng 343     325     -5% 368     384     4% 392     407     4%

Chi phí QLDN 332     263     -21% 357     292     -18% 381     313     -18%

EBIT 227     383     69% 209     298     43% 132     219     66%

Doanh thu tài chính 139     135     -3% 153     142     -7% 194     176     -9%

Chi phí tài chính 142     134     -5% 123     108     -13% 97       70       -27%

LN trước thuế 234     428     83% 249     353     42% 241     348     45%

LN ròng 217     398     84% 230     328     43% 223     324     45%

EPS cơ bản (VND/cp) 409     752     84% 435     620     43% 422     611     45%

EPS điều chỉnh (VND/cp) 360     661     84% 383     546     43% 371     538     45%

DCM đã giảm 90 triệu USD nợ vay trong năm 2018 và 6 tháng 

đầu năm 2019 (tương đương 44% tổng nợ vay tại thời điểm đầu 

năm 2018), do đó chúng tôi giảm dự phóng chi phí lãi vay kể từ 

năm 2019.

2019F 2020F 2021F

Chúng tôi điều chỉnh chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí bán 

hàng để phán ảnh nỗ lực cắt giảm chi phí của DCM 
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Hình 2: Các giả định của mô hình định giá DCF  

 
   NGUỒN: VND RESEARCH 

 

 
  

Hình 3: Giả định cho phương pháp hệ số P/E và P/B Hình 4: Giá mục tiêu 

  
   NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY    NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

  

 
 

Hình 5: So sánh với các doanh nghiệp cùng ngành 

 
   NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

Giả định chính (Đv: tỷ đồng) 2019F 2020F 2021F 2022F 2023F Terminal

Lợi nhuận ròng 398                  328                  324                  329                  332                  

Thuế (%) 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7%

Chi phí lãi vay 104                  107                  73                    50                    31                    

- Thay đổi vốn lưu động (442)                 19                    9                      12                    11                    

- Capex (585)                 (147)                 (158)                 (169)                 (181)                 

+ Chi phí khấu hao 1.347               1.440               1.448               1.463               1.479               

Dòng tiền tự do 814                  1.740               1.691               1.682               1.670               6.671               

Dòng tiền tự do hiện tại 723                  1.374               1.187               1.049               925                  3.698               

Giá trị hiện tại của dòng tiền tự do (5 năm) 5.259 Tỷ suất phi rủi ro (TPCP 10 năm) 5%

Giá trị hiện tại của dòng tiền năm cuối 3.698 Phần bù rủi ro vốn cổ phần 11%

Giá trị doanh nghiệp 8.957 Beta điều chỉnh (Nguồn: Bloomberg) 0,8                   

   Trừ: Tổng nợ 2.704               Chi phí sử dụng vốn (WACC) 13%

   Trừ: Lợi ích cổ đông thiểu số 29                    Tăng trưởng dài hạn 2%

   Cộng: Tiền và tương đương tiền 286                  Exit EV/EBITDA 4,0x

Giá trị hợp lý 6.510               

Số lượng CP lưu hành (tr) 529                  

Giá trị mỗi cổ phiếu (VND) 12.297              

FY19F

EPS (VND) 752                           

Hệ số mục tiêu (P/E trung bình lịch sử 3 năm) 9,3x

Giá trị hợp lý (VND) 6.990                        

BVPS (VND) 11.639                       

Hệ số mục tiêu (P/B trung bình lịch sử 3 năm) 0,9x

Giá trị hợp lý (VND) 10.475                       

Phương 

pháp

Giá trị hợp lý 

(VND/cp) Tỷ trọng (%) Đóng góp (VND/cp)

DCF 12.297                       33% 4.099                      

P/E 6.990                         33% 2.330                      

P/BV 10.475                       33% 3.492                      

Giá trị hợp lý 9.921                      

Giá mục tiêu (làm tròn) 9.900                      

FY19F FY20F FY19F FY20F FY19F FY20F FY19F FY20F FY19F FY20F

Grupa Azoty Zaklady 

Azotowe Pulawy SA
ZAP PW

Không 

KN
                 92  N/A        455,7 6,9     7,4 0,0 0,0        9,4        8,5 1,7 1,8 5,4 5,4

Fatima Fertilizer Co Ltd FATIMA PA
Không 

KN
                 25  N/A        325,4 4,1     3,5 0,7 0,6  NA       18,0 NA NA 8,7 10,6

Stanley Agricultural Group 

Co Ltd
002588 CH

Không 

KN
                  4  N/A        657,4 12,2   10,4 0,9 0,8       10,3       12,0 NA NA 1,6 2,0

Engro Fertilizers Ltd EFERT PA
Không 

KN
                 63  N/A        532,4 5,2     5,0 1,7 1,6       34,7       34,8 3,4 3,1 16,9 17,4

Fauji Fertilizer Co Ltd FFC PA
Không 

KN
                 95  N/A        760,3 7,4     7,1 NA NA       48,1       51,7 NA NA 9,5 10,1

Engro Corp Ltd ENGRO PA
Không 

KN
               243  N/A        883,6 7,0     5,7 1,0 0,9       12,7       14,5 6,4 4,3 8,7 9,9

Hubei Xinyangfeng Fertilizer 

Co Ltd
000902 CH

Không 

KN
                 11  N/A      2.051,9 14,7   12,6 2,0 1,8       14,4       14,9 8,5 7,3 1,9 2,1

Trung bình 809,5 8,2 7,4 1,1 1,0 21,6      22,1      5,0 4,1 7,5       8,2       

Trung vị 657,4 7,0 7,1 1,0 0,9 13,6      14,9      4,9 3,7 8,7       9,9       

Đạm Cà Mau DCM VN
NẮM 

GIỮ
            8.100             9.900        184,7 10,8 12,7 0,7 0,7 6,3 5,2     2,2     1,3 4,9 5,6

Đạm Phú Mỹ DPM VN MUA           14.050           17.300        236,8 14,7     8,8 0,7 0,7 4,6 7,7 3,4 2,6 7,1 10,7

Tỷ suất cổ tức (%)Vốn hóa 

(tr US$)

P/E (x) P/BV (x) ROE (%)

EV/EBITDA 

(x)

Công ty

Mã 

Bloomberg KN

Giá đóng cửa 

(Đv tiền bản 

địa)

Giá mục tiêu 

(Đv tiền bản 

địa)
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THÔNG TIN TÀI CHÍNH 
 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 
NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY  

 
  

4.0%
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15.4%

17.7%

20.0%
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0.90

1.00
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1.30
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P/BV vs ROE

Rolling P/BV (x) (lhs) ROE (rhs)

-60%

-45%

-30%

-15%

0%

15%

30%

45%

60%

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0

Jan-15A Jan-16A Jan-17A Jan-18A Jan-19F Jan-20F

12-mth Fwd FD Core P/E vs FD Core EPS 
Growth

12-mth Fwd Rolling FD Core P/E (x) (lhs)

FD Core EPS Growth (rhs)

Báo cáo KQ HĐKD 

(tỷ đồng) 12/17A 12/18A 12/19F 12/20F 12/21F

Doanh thu thuần 5.748           6.689           7.306           8.146           8.729           

Lợi nhuận gộp 1.381           1.437           972             975             939             

LN hoạt động thuần 2.048           2.107           1.730           1.738           1.668           

Chi phí khấu hao (1.309)         (1.303)         (1.347)         (1.440)         (1.448)         

LN hoạt động trước thuế & lãi vay 739             804             383             298             219             

TN từ hoạt động tài chính (34)              (84)              1                 34               106             

TN từ các Cty LK & LD 0                 0                 0                 0                 0                 

Chi phí/lãi ngoài HĐKD 3                 9                 44               21               23               

Lợi nhuân trước thuế 708             729             428             353             348             

Các khoản đặc biệt

LNTT sau các khoản đặc biệt 708             729             428             353             348             

Thuế (38)              (47)              (29)              (24)              (23)              

Lợi nhuận sau thuế 670             682             400             330             325             

Lợi ích của cổ đông thiểu số (3)                (3)                (2)                (1)                (1)                

Cổ tức ưu đãi

Trao đổi ngoại tệ và điều chỉnh khác 

Lợi nhuận ròng 666             679             398             328             324             

Lợi nhuận thường xuyên 666             679             398             328             324             

Dòng tiền

(tỷ đồng) 12/17A 12/18A 12/19F 12/20F 12/21F

EBITDA 2.048           2.107           1.730           1.738           1.668           

Lãi (lỗ) từ đầu tư vào công ty liên kết

Tăng/(Giảm) vốn lưu động 489             (300)            (442)            19               9                 

(Tăng)/Giảm các khoản dự phòng

Chi/(Thu) bằng tiền khác (96)              (37)              (7)                (9)                (6)                

Dòng tiền hoạt động khác (93)              (205)            25               33               41               

(Chi phí lãi vay)/Thu nhập lãi tiền gửi (26)              16               20               22               87               

Thuế đã trả (27)              (29)              (29)              (24)              (23)              

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 2.295           1.552           1.298           1.779           1.776           

Tiền chi mua sắm tài sản cổ định (120)            (341)            (585)            (147)            (158)            

Tiền thu do thanh lý TSCĐ, các khoản ĐT 0 0 0 0 0

Tiền chi đầu tư góp vốn

Tiền khác từ hoạt động đầu tư 354             (240)            (3)                (4)                (3)                

Dòng tiền từ hoạt động đầu tư 234             (581)            (588)            (151)            (160)            

Tiền vay nhận được/(đã trả) (1.150)         (2.082)         (442)            (1.026)         (445)            

Tiền thu từ phát hành, nhận góp vốn 0 0 0 0 0

Tiền mua lại CP đã phát hành 0 0 0 0 0

Cổ tức LN đã trả cho chủ sở hữu (268)            (477)            (476)            (212)            (238)            

Cổ tức ưu đãi đã trả

Tiền khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0 0

Dòng tiền từ hoạt động tài chính (1.418)         (2.558)         (919)            (1.238)         (684)            

Tổng tiền trong năm 1.111           (1.588)         (209)            391             932             

Dòng tiền tự do cho cổ đông 1.379           (1.111)         267             602             1.170           

Dòng tiền tự do cho doanh nghiệp 2.712           1.113           813             1.735           1.689           
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NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY  

 
 

Bảng cân đối Kế toán

(tỷ đồng) 12/17A 12/18A 12/19F 12/20F 12/21F

Tiền và tương đương tiền 3.996           2.788           2.578           2.969           3.901           

Các khoản phải thu ngắn hạn 400             453             469             491             506             

Hàng tồn kho 371             983             1.185           1.342           1.457           

Tài sản ngắn hạn khác 71               95               104             116             124             

Tổng tài sản ngắn hạn 4.839           4.318           4.336           4.917           5.989           

Tài sản cố định 7.470           6.298           5.888           4.600           3.310           

Tổng đầu tư 0                 0                 0                 0                 0                 

Tài sản vô hình 32               39               34               29               28               

Tài sản dài hạn khác 116             376             32               36               38               

Tổng tài sản dài hạn 7.617           6.712           5.954           4.665           3.377           

Vay & nợ ngắn hạn

Nợ dài hạn đến hạn trả 1.062           1.196           1.059           478             217             

Phải trả người bán 1.185           1.594           1.344           1.506           1.621           

Nợ ngắn hạn khác 278             307             336             374             401             

Tổng nợ ngắn hạn 2.525           3.097           2.739           2.359           2.239           

Vay & nợ dài hạn 3.674           1.508           1.202           757             573             

Nợ dài hạn khác 103             157             157             157             157             

Tổng nợ dài hạn 3.777           1.665           1.359           914             730             

Dự phòng 0                 0                 0                 0                 0                 

Tổng nợ 6.303           4.762           4.098           3.272           2.969           

Vốn chủ sở hữu 6.127           6.240           6.162           6.278           6.364           

Lợi ích cổ đông thiểu số 26               29               30               32               33               

Tổng nợ và vốn chủ sở hữu 6.154           6.269           6.192           6.310           6.397           

Các chỉ tiêu chính

12/17A 12/18A 12/19F 12/20F 12/21F

Tăng trưởng doanh thu 17,1% 16,4% 9,2% 11,5% 7,2%

Tăng trưởng LNHĐKD -2,6% 2,9% -17,9% 0,5% -4,0%

Biên LNHĐKD 35,6% 31,5% 23,7% 21,3% 19,1%

LN trên cổ phiếu (1.398)         158             598             3.275           5.877           

Giá trị sổ sách/cp 11.574 11.787 11.639 11.859 12.021

Khả năng thanh toán lãi vay 4,04 5,66 3,70 2,80 3,00

Thuế suất hiệu dụng 5,36% 6,47% 6,68% 6,68% 6,68%

Tỷ lệ chia cổ tức 40% 70% 120% 64% 74%

Số ngày phải thu 0,26 0,51 0,92 0,91 0,93

Số ngày tồn kho 31,13 47,02 62,45 64,48 65,58

Số ngày phải trả 47,06 41,62 34,40 23,61 24,01

ROIC 8,5% 11,5% 6,0% 4,9% 4,6%

ROCE 7,91% 9,69% 5,82% 5,34% 5,16%

Chỉ tiêu hoàn vốn tổng tài sản 5,54% 6,52% 3,74% 2,98% 2,31%

Key Drivers

Dec-17A Dec-18A Dec-19F Dec-20F Dec-21F

Oil Price (US$/bbl) 54.2                    71.2               65.0               67.0               68.6               

Volume Growth (%) 6.4% -11.2% -1.6% -0.7% 0.3%

Ratio Of Up To Downstream (x) N/A N/A N/A N/A N/A

Operating Cash Cost (US$/bbl) N/A N/A N/A N/A N/A

Ratio Of High To Low Margin (x) N/A N/A N/A N/A N/A
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HỆ THỐNG KHUYẾN NGHỊ CỦA VNDIRECT  

Khuyến nghị đầu tư được đưa ra dựa trên khả năng sinh lời dự kiến của cổ phiếu, được tính bằng chênh lệch phần trăm 

giữa giá mục tiêu và giá thị trường tại thời điểm công bố báo cáo. Trừ khi được nêu rõ trong báo cáo, các khuyến nghị 

đầu tư có thời hạn đầu tư là 12 tháng.  

Khuyến nghị  

MUA  Giá mục tiêu cao hơn giá thị trường từ 15% trở lên  

NẮM GIỮ  Giá mục tiêu nằm trong khoảng từ -10% đến 15% so với giá thị trường  

BÁN  Giá mục tiêu thấp hơn giá thị trường trên 10%  

  

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.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Trần Khánh Hiền – Phó Giám đốc Khối Phân tích  

Email: hien.trankhanh@vndirect.com.vn   

Đinh Quang Hinh – Chuyên viên Phân tích  

Email: hinh.dinh@vndirect.com.vn   

 

 

              

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT  

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

Điện thoại: +84 2439724568  

Email: research@vndirect.com.vn   

Website: https://vndirect.com.vn   
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