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CTCP ĐÔNG HẢI BẾN TRE (DHC) 

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

VND37.200 VND45.314 5,39% NẮM GIỮ Vật liệu cơ bản 

 

Triển vọng ngắn hạn  Triển vọng dài hạn  Định giá 

 
 

 
 

 
Tiêu cực Trung bình Tích cực  Tiêu cực Trung bình Tích cực  Tiêu cực Trung bình Tích cực 
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Tập trung phát triển mạnh phân khúc cấp trung, tận dụng lợi thế 

suất đầu tư thấp, kỳ vọng doanh thu DHC sẽ đạt mức tăng trưởng 

kép 30,2% giai đoạn 2016-2021. Tuy nhiên, rủi ro cạnh tranh có 

thể giảm biên lợi nhuận từ mức 17% xuống 12% sau năm 2018. 

Lợi thế suất đầu tư thấp giúp DHC tạo được thị trường tiêu thụ 
tốt ở phân khúc cấp trung. Suất đầu tư bằng ½ so với doanh nghiệp 
cùng ngành, công nghệ đốt trấu giúp giảm chi phí nhiên liệu, lợi thế 
vận chuyển trong khu vực Tây Nam Bộ giúp DHC tạo được lợi thế 
cạnh tranh về giá với các doanh nghiệp cùng ngành.  

Hoạt động sản xuất bao bì thêm khách hàng mới nhờ sự hỗ trợ 
từ đối tác Daiwa. Lợi thế thị phần chiếm 30% khu vực Tây Nam Bộ, 
nguồn khách hàng thủy sản ổn định và sự hỗ trợ từ đối tác chiến lược 
Daiwa trong việc tìm kiếm khách hàng mới từ Nhật Bản, kỳ vọng hoạt 
động sản xuất bao bì sẽ giữ mức tăng trưởng sản lượng trung bình 
17% trong giai đoạn 2016-2018.  

Kỳ vọng tăng trưởng kép 30% giai đoạn 2018-2021 từ nhà máy 
Giao Long 2. Dự kiến sau khi đưa vào hoạt động năm 2018, nhà máy 
Giao Long 2 – công suất gấp 3 lần nhà máy cũ – sẽ đem lại nguồn thu 
chính cho DHC. Chúng tôi ước tính cứ 10% tăng trong sản lượng tiêu 
thụ tại nhà máy Giao Long 2 sẽ giúp lợi nhuận ròng DHC tăng thêm 
24 tỷ đồng. Đồng thời, nhà máy sẽ tiêu thụ 40% công suất trong năm 
đầu tiên đi vào khai thác, tương đương doanh thu 757 tỷ đồng. 

Rủi ro đầu tư. Chúng tôi quan ngại lớn nhất trong việc đầu tư vào 
DHC ở 2 rủi ro: (1) Cạnh tranh gay gắt kể từ năm 2018 khi nguồn 
cung nội địa dự báo sẽ vượt nhu cầu tiêu thụ. Đồng thời, các doanh 
nghiệp có nhà máy mới sẽ đẩy mạnh các hình thức bán hàng để tăng 
hiệu quả hoạt động, dẫn đến khả năng cạnh tranh mạnh mẽ về giá 
bán. (2) Rủi ro giá nguyên liệu đầu vào giấy tái chế tăng 17% trong 
2 năm tới.  

Mặc dù giá trị nội tại theo kết quả định giá của chúng tôi là 45.300 
đồng/CP, nhưng những yếu tố tích cực đã được phản ánh trong 1 năm 
qua khi giá cổ phiếu tăng 49%. Đồng thời, quan ngại cạnh tranh sẽ 
ảnh hưởng trọng yếu đến hiệu quả của DHC trong dài hạn. Do đó, 
chúng tôi khuyến nghị “Nắm Giữ” đối với cổ phiếu DHC.  
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Diễn biến giá 

 

Nguồn: VNDIRECT 

 

Thông tin cổ phiếu 

Cao nhất 52 tuần (VND) 40.700 

Thấp nhất 52 tuần (VND) 23.755 

KLGDBQ (3thg) 70.664 

Thị giá vốn (tỷ VND) 951 

SL CP đang lưu hành (tr) 25,7 

Free float (%) 32 

Beta 0,51 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Cổ đông lớn 

 
Nguồn: VNDIRECT 

 

Tên cổ đông % sở hữu

Daiwa - SSIAM Vietnam Growth 

Fund II LP 13%

Lê Quang Hiệp 8%

Kingsmead Vietnam and 

Indochina Growth Master Fund 6%

 

 

Nguồn: VNDIRECT 

Tổng quan tài chính (VND) 12-14A 12-15A 12-16A 12-17A

Doanh thu (tỷ) 543 640 695 759

Tăng trưởng DT 19,5% 17,9% 8,5% 9,3%

Biên lợi nhuận gộp 16,8% 18,3% 19,6% 19,4%

EBITDA thuần (tỷ) 34 61 94 99

LN ròng (tỷ) 43 80 91 92

Tăng trưởng LN ròng 59,4% 85,1% 13,9% 1,0%

LN trên cổ phiếu 2.747 4.622 3.515 3.194

Giá trị sổ sách/cp 16.485 17.551 20.312 20.400

ROAE 17,8% 28,4% 21,9% 16,5%
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NGÀNH BAO BÌ GIẤY VIỆT NAM 

Bao bì giấy là ngành chủ lực trong ngành giấy, chiếm tỷ trọng 63,8% 

trong tổng tỷ trọng tiêu thụ toàn ngành giấy tại Việt Nam. Theo Hiệp 

hội giấy và bột giấy Việt Nam, Việt Nam có hơn 900 nhà máy đóng gói 

bao bì, khoảng 70% trong số đó tập trung ở các tỉnh thành phía Nam. 

Nhập khẩu chiếm 30% tổng nguồn cung, phần lớn là các loại giấy chất 

lượng cao trong nước chưa sản xuất, giấy phục vụ các ngành công 

nghiệp (dệt may, giầy, thuốc lá, thực phẩm, thiết bị điện), giấy kỹ thuật 

cao…, trong đó chủ yếu từ Trung Quốc chiếm 36,7%, Thái Lan chiếm 

15%. Các sản phẩm bao bì giấy chủ yếu được sử dụng trong lĩnh vực 

thực phẩm chiếm 40%, điện – điện tử chiếm 10% và hóa dược phẩm 

chiếm 5%.  

Tỷ trọng tiêu thụ ngành giấy Việt Nam  Tiêu thụ giấy bình quân đầu người (kg/người) 

 

 

 
   Nguồn: Hiệp hội ngành giấy và bột giấy Việt Nam     Nguồn: paperonweb 

Nguyên liệu chủ yếu là giấy thu hồi. Số liệu của Hiệp hội Giấy và 

Bột giấy VN cho thấy, giấy thu hồi chiếm tới 70% tổng lượng nguyên 

liệu sản xuất giấy, nguồn nguyên liệu bột giấy chỉ chiếm 30%. Trong 

đó, lượng giấy thu hồi 50% phải nhập khẩu. Trong giai đoạn 2014-

2015, giá giấy nguyên liệu sụt giảm hơn 20% từ mức trung bình năm 

2013 150 USD/tấn xuống mức 110 USD/tấn, tạo thuận lợi cho các 

doanh nghiệp sản xuất bao bì trong nước. Tuy nhiên sang những 

tháng cuối năm 2016, giá giấy thu hồi trong nước có xu hướng tăng 

trở lại do việc gia tăng nhu cầu thu mua từ thị trường Trung Quốc. 

Chuỗi giá trị ngành bao bì giấy  

 

 

Title:

Source:

Please fill in the values above to have them entered in your report

Giấy báo
3%

Giấy in
20%

Giấy bao bì 
68%

Giấy vệ sinh
3%

Các loại giấy 
khác

6% Title:

Source:

Please fill in the values above to have them entered in your report

 -  50,0  100,0  150,0  200,0  250,0

Mỹ

Nhật Bản

Hàn Quốc

EU

Malaysia

Singapore

Trung Quốc

Thailand

Vietnam

Indonesia

Philiphine

Cambodia

Giấy carton sóng nhiều lớp 

 
   Nguồn: VNDIRECT tổng hợp 
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   Nguồn: VNDIRECT tổng hợp 

 

Nhu cầu ngành tăng trưởng tích cực, trung bình 10% trong giai 

đoạn 2015 - 2020. Theo số liệu của Hiệp hội Giấy và Bột giấy VN, sản 

lượng tiêu thụ các sản phẩm bao bì cả nước trong năm 2015 đạt 2,4 

triệu tấn, tăng trưởng 18% yoy, lũy kế 5 năm CAGR đạt 9,5%. Chúng 

tôi đánh giá nhu cầu tiêu thụ bao bì giấy trong giai đoạn 2015-2020 có 

thể đạt mức tăng trưởng trung bình 10% nhờ vào: (1) Theo dự báo 

BMI nhu cầu tiêu dùng trong lĩnh vực thực phẩm (chiếm 40% nhu cầu 

sử dụng bao bì giấy) tiếp tục tăng trưởng 18,9% trong giai đoạn 2015 

-2020; (2) Nhu cầu hộp carton trong lĩnh vực điện – điện tử từ các nhà 

máy FDI như Samsung, dự báo tăng 10,6% trong giai đoạn 2016 - 

2020; (3) Tiêu thụ giấy bình quân đầu người ở Việt Nam vào khoảng 

31 kg/ người, vẫn còn thấp hơn so với trung bình các nước trong khu 

vực khoảng 57 kg/ người; (4) Tăng trưởng sản xuất công nghiệp tại 

Việt Nam dự kiến ở 10,5% trong năm 2016.  

Các nhà nhập khẩu bao bì giấy chính   Nhu cầu tiêu thụ bao bì giấy 2008 – 2021F (tấn) 

 

 

 
   Nguồn: VNDIRECT tổng hợp     Nguồn: VNDIRECT 

 

Nguồn cung trong nước chỉ đáp ứng 55% nhu cầu. Theo số liệu 

của Hiệp hội Giấy và Bột giấy VN, đến thời điểm cuối năm 2015 nguồn 

cung các doanh nghiệp bao bì giấy trong nước chỉ vào khoảng 1,4 

triệu tấn, đáp ứng 55% nhu cầu, phần còn lại phải nhập khẩu. Nhập 

khẩu các sản phẩm giấy cao cấp, trong nước chưa sản xuất được 

trong đó chủ yếu giấy mặt ngoài trắng (Kraft white top liner) chiếm 

70%. Tuy nhiên, trong giai đoạn 2015-2018, các doanh nghiệp bắt đầu 

gia tăng đầu tư mở rộng công suất gấp đôi, trong đó chủ yếu là các 

doanh nghiệp FDI. Theo tính toán của chúng tôi, tổng công suất tăng 

thêm 2,7 triệu tấn kể từ năm 2018. Tính thời gian hoàn thiện hệ thống 

máy móc cho các nhà máy mới, chúng tôi giả định đến 2020 các nhà 

máy này mới toàn dụng công suất. Do đó, khả năng từ năm 2018 

nguồn cung trong nước đáp ứng được 100% nhu cầu trong nước, 

sang năm 2019 bắt đầu chuyển từ “thâm hụt” sang “thặng dư”. Rủi ro 

cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp sản xuất giấy công nghiệp 

lẫn bao bì carton sẽ gia tăng mạnh trong năm 2018.  

Title:

Source:

Please fill in the values above to have them entered in your report
Trung Quốc

37%

Thái Lan
15%

Hàn Quốc 
10%

Nhật  Bản
6%

Đài Loan
5%

Khác
27%

Title:

Source:

Please fill in the values above to have them entered in your report
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Sản lượng sản xuất bao bì giấy (tấn)  Thặng dư/ thâm hụt sản lượng bao bì giấy (tấn) 

 

 

 
   Nguồn: VNDIRECT tổng hợp     Nguồn: VNDIRECT tổng hợp 

 

Cạnh tranh gay gắt, các phân khúc cao cấp chủ yếu là các doanh 

nghiệp FDI. Chúng tôi tạm chia ra 2 nhóm theo chuỗi giá trị của ngành 

bao bì giấy gồm: giấy công nghiệp (testliner, white topliner, medium) 

và giấy tiêu dùng (bao bì carton) 

- Giấy công nghiệp: là sản phẩm đầu vào cho sản xuất bao bì 

carton. Thị phần chủ yếu là các doanh nghiệp FDI như Vinakraft 

(Thái Lan), Chánh Dương (Đài Loan), An Bình, Đông Hải Bến Tre, 

Xuân Mai, Sài Gòn. Chúng tôi đánh giá rào cản gia nhập ngành 

khá lớn khi (1) Quy mô lớn, suất đầu tư từ 3 triệu đến 7 triệu/tấn 

giấy; (2) Đầu tư xử lý ô nhiễm; (3) Công nghệ đầu tư tiên tiến. 

Hiện tại các nhà máy cũ đã hoạt động tối đa công suất. Tuy nhiên, 

với kế hoạch mở rộng công suất trong giai đoạn 2015-2017, đến 

năm 2018, nguồn cung giấy công nghiệp gia tăng gấp đôi so với 

hiện đại và các doanh nghiệp trong ngành sẽ cạnh tranh gay gắt. 

Các nhà máy sản xuất giấy công nghiệp  

 
   Nguồn: VNDIRECT tổng hợp 

 

- Bao bì carton: Tập trung chủ yếu tại Bình Dương và Đồng Nai, 

chiếm 70% các doanh nghiệp sản xuất bao bì cả nước. Hiện tại, 

thị trường cạnh tranh khá gay gắt với hơn 200 doanh nghiệp sản 

xuất. Chúng tôi đánh giá rào cản gia nhập ngành khá thấp khi (1) 

Chi phí đầu tư thấp cho các doanh nghiệp sản xuất dưới 10.000 

sản phẩm; (2) Công nghệ sản xuất không có sự khác biệt lớn. Do 

Title:

Source:

Please fill in the values above to have them entered in your report
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Sản xuất trong nước Nhập khẩu 

Title:

Source:

Please fill in the values above to have them entered in your report

 (1400000,0)
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 (800000,0)

 (600000,0)

 (400000,0)

 (200000,0)
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 200000,0

 400000,0
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CS hiện 

tại (tấn)

CS tăng thêm 

(tấn)

Vốn đầu tư 

(tỷ VND)

Suất đầu tư 

(triệu VND)

Năm hoạt động 

NM mới Sản phẩm Vị trí

Vinakraft 243.500    248.000         2.750        11,3               Q1/2017 Testliner, Corrugated medium Binh Duong

Lee&man -           450.000         6.600        14,7               2017 Testliner, Corrugated medium Hậu Giang

Cheng Yang 120.000    442.800         6.160        13,9               2017 Testliner, Corrugated medium, kraft Binh Duong

Giao Long 2 66.000      230.000         720           3,1                 2017 Testliner, Corrugated medium Bến Tre

An Bình 115.000    500.000         3.600        7,2                 2018 Testliner Binh Duong

Cheng Loong 300.000    1.000.000      22.700       22,7               2018 Testliner, kraftliner Binh Duong

Xuân Mai 100.000    100.000         N/A N/A 2018 Testliner, Corrugated medium TPHCM

Sài Gòn 232.440    170.000         N/A N/A 2018 Medium, coreboad, chipboard, testliner Bà rịa, Vũng Tàu

Vietracimex 7.900        N/A 2015 Kraft pulp Bình Phước
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đó, cạnh tranh trong ngành khá cao. Trong đó, nổi bật 1 số doanh 

nghiệp sản xuất – phần lớn là các doanh nghiệp FDI, có công suất 

lớn, chủ yếu cho các khách hàng ngành thực phẩm, tiêu dùng và 

điện – điện tử như Box Pak (Malaysia), Tân Á (Thái Lan), Viễn 

Phong Du (Đài Loan), Sovi (Việt Nam), Ojitex (Nhật Bản). 

  Công suất 5 công ty bao bì carton lớn nhất Đông Nam Bộ 

  

 
     Nguồn: VNDIRECT tổng hợp 

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH 

Công ty DHC chủ yếu sản xuất giấy, tiền thân là doanh nghiệp nhà 

nước được thành lập vào năm 1994, từ 1 phân xưởng sản xuất bao 

bì cho công ty Thủy sản Bến Tre.  Đến năm 2011, công ty thoái vốn 

toàn bộ tại công ty Thủy Sản Bến Tre Beseaco và chỉ tập trung vào 

sản xuất bao bì. Sản phẩm chính là giấy kraft công nghiệp – chiếm 

70% tổng doanh thu và sản xuất bao bì carton – chiếm 30% tổng 

doanh thu. Năm 2011, chính thức đưa vào hoạt động nhà máy Giao 

Long giai đoạn 1 với công suất 160 tấn giấy/ngày và nhà máy bao bì 

số 2, tổng công suất 3 triệu thùng/tháng. 

Ban lãnh đạo DHC phần lớn xuất phát từ Công ty Cổ phần Xuất nhập 

khẩu Thủy sản Bến Tre. Trong đó ông Lê Quang Hiệp và Lê Bá 

Phương là 2 cá nhân thuộc hội đồng quản trị có kinh nghiệm hơn 15 

năm tại công ty, hiện đang nắm giữ 17,9% cổ phần công ty. Ngoài ra, 

đối tác chính là Daiwa Nhật Bản cũng nắm giữ 13,44% sẽ hỗ trợ công 

ty trong việc phát triển thị trường đối với các doanh nghiệp sản xuất 

bao bì của Nhật Bản. 

Công ty có 1 công ty liên kết là Cảng Giao Long – chiếm 26% vốn điều 

lệ, với giá trị đầu tư 2,6 tỷ đồng, nhằm vận chuyển máy móc thiết bị 

cho nhà máy mới cũng như vận chuyển hàng hóa cho DHC. 

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

DHC hoạt động chính trên 2 lĩnh vực, bao gồm sản xuất giấy công 

nghiệp (medium và testliner) và sản xuất bao bì carton. Trong đó 

doanh thu hoạt động sản xuất giấy công nghiệp chiếm 70% tổng 

doanh thu và sản xuất bao bì carton chiếm 30% doanh thu. Khách 

hàng chủ yếu của DHC là các doanh nghiệp thủy sản ở khu vực miền 

Tây. Trong đó, DHC chiếm 5% thị phần giấy công nghiệp và 30% thị 

phần bao bì giấy carton ở khu vực miền Tây từ Long An trở xuống 

Cần Thơ.  

Sản xuất giấy công nghiệp – tăng gấp 3 lần vào năm 2018 từ nhà 

máy Giao Long 2  

Nhà máy Giao Long 1 đã hoạt động tối đa công suất từ năm 2015. 

Nhà máy Giao Long 1 bắt đầu hoạt động vào năm 2011, sản xuất chủ 

yếu 2 loại giấy kraft là medium và testliner cung cấp đầu vào cho các 

doanh nghiệp sản xuất bao bì giấy, trong đó nhóm 10 khách hàng lớn 

là Box Pak, Vĩnh Phong Du, Nam An, các khách hàng Nhật chiếm 33% 

Công ty Địa điểm Sản lượng/năm (tấn)

Tân Á TP.HCM 56.143                                 

Việt Long Đồng Nai 55.000                                 

Box Pak Bình Dương 72.000                                 

SVI Đồng Nai 45.000                                 

Ojitex Đồng Nai 38.000                                 

Công suất 60.000 m2 giấy công 

nghiệp, 30.000 sản phẩm 

bao bì  
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tổng sản lượng sản xuất. Hiện tại, sản lượng sản xuất tại nhà máy 

Giao Long 1 đạt 180 – 185 tấn/ngày, hoạt động tối đa công suất. 

Chúng tôi ước tính với giá bán trung bình của giấy testliner vào khoảng 

9.500 đồng/kg và medium ở mức 8.900 đồng/kg, doanh thu ước tính 

của nhà máy Giao Long 1 đạt 469 tỷ đồng trong năm 2016.  

 

Tỷ trọng sản lượng tiêu thụ 1 số khách hàng lớn của DHC  Doanh thu nhà máy Giao Long 1 từ 2014 – 2018F (tỷ đồng) 

 

 

 
   Nguồn: VNDIRECT tổng hợp     Source: VNDIRECT tổng hợp 

 

Đầu tư nhà máy Giao Long 2, công suất 200.000 tấn – gấp 3 lần 

hiện tại. Trong năm 2016, DHC bắt đầu thực hiện đầu tư vào nhà máy 

giấy Giao Long 2, tổng công suất 200.000 tấn/năm, tổng giá trị đầu tư 

720 tỷ đồng, trong đó cơ cấu vốn vay 500 tỷ đồng, thời gian xây dựng 

trong 2 năm. Trong đó, đầu tư máy móc thiết bị 450 tỷ đồng, hệ thống 

điện nước 160 tỷ đồng. Dự án dự kiến đi vào vận hành vào tháng 

4/2018. Chúng tôi có 1 số điểm đánh giá về nhà máy mới như sau: 

(1) Tập trung phân khúc trung bình. Các doanh nghiệp FDI như 

Vinakraft, Chánh Dương, Lee & Man chủ yếu sản xuất các sản 

phẩm cao cấp như white top, kraftliner, dùng trong sản xuất các 

loại bao bì đòi hỏi độ nén dọc cao cho các nhà sản xuất Samsung, 

LG, đồ gỗ xuất khẩu, có giá bán dao động từ 12.500 đồng/m2 – 

15.000 đồng/m2. Tại nhà máy Giao Long 2, DHC tiếp tục sản xuất 

các sản phẩm là giấy lớp ngoài nâu testliner và giấy sóng lớp trong 

medium, thuộc phân khúc trung bình, với giá bán dao động từ 

8.900 – 9.500 đồng/m2. Theo đánh giá của Sovi – nhà sản xuất 

bao bì lớn thứ 3 tại thị trường Đông Nam Bộ thì các sản phẩm giấy 

của DHC cùng phân khúc với An Bình. 

(2) Suất đầu tư thấp hơn so với các nhà máy mới. Theo tính toán 

của chúng tôi, suất đầu tư nhà máy Giao Long 2 vào khoảng 3,1 

triệu VND/tấn, thấp hơn 2 lần so với nhà máy mới cùng chủng loại 

sản phẩm của An Bình ở mức 7,2 triệu VND/tấn. Nguyên nhân 

chính là: (1) Chi phí thuê đất thấp nhờ sử dụng đất thuê sẵn tại 

nhà máy Giao Long 1, tiền thuê 0,5 USD/m2 và trả theo năm, so 

với giá thuê đất ở các khu công nghiệp Bình Dương và Đồng Nai 

khoảng 1.6 – 2 USD/m2 (tính từ giá thuê 80-100 USD/m2 trong 49 

Title:

Source:

Please fill in the values above to have them entered in your report

Box Pak, 11%

Nam An, 11%

KH Nhật, 15%

Sovi, 1%

Khác, 62,00%
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năm); (2) Chi phí hệ thống đốt thấp hơn do sử dụng hệ thống đốt 

trấu như nhà máy Giao Long 1. Chúng tôi đánh giá với lợi thế suất 

đầu tư thấp, DHC có thể gia tăng khả năng cạnh tranh về giá với 

các nhà máy mới trong năm 2018. 

(3) Tăng cường sản xuất các loại giấy testliner và medium khổ 

rộng, giảm giá thành. Ngoài các sản phẩm testliner khổ rộng 125 

g/m2 và medium khổ rộng 90 g/m2, mục tiêu tại nhà máy mới là 

gia tăng sản xuất các loại giấy khổ rộng. Trong đó, testliner có khổ 

rộng 150 g/m2 có giá thành giảm 25%, giấy medium khổ 100 g/m2 

giá thành giảm 5% so với khổ giấy cũ. Đồng thời DHC tiết kiệm 

chi phí nhân công ở nhà máy Giao Long 1 khoảng 150 người, 

Giao Long 2 khoảng 100 người, chi phí điện và chi phí thu hồi 

giảm nhờ quy mô. Chúng tôi ước tính chi phí sản xuất giảm trung 

bình 7% so với nhà máy cũ. 

(4) Sản lượng hòa vốn dự kiến 40%. Theo dự báo, sản lượng hòa 

vốn đối với nhà máy Giao Long 2 là 40% công suất dự kiến, tương 

đương 80.000 tấn. Doanh thu dự báo đạt 757 tỷ đồng trong năm 

2018.  

(5) Biên lợi nhuận dự kiến từ nhà máy mới 10 – 12%. Với áp lực 

cạnh tranh do việc gia tăng nguồn cung từ năm 2018 của các nhà 

máy sản xuất giấy công nghiệp và giá giấy nguyên liệu OCC tăng, 

biên lợi nhuận ròng kỳ vọng tại nhà máy Giao Long 2 đạt 10-12%. 

Phân tích độ nhạy giữa công suất và LNST Giao Long 2 (tỷ đồng)  Doanh thu và tăng trưởng nhà máy Giao Long 2 (tỷ đồng) 

 

 

 

 
   Nguồn: VNDIRECT dự báo     Nguồn: VNDIRECT dự báo 

Hoạt động sản xuất bao bì còn khả năng tăng trưởng, mở rộng 

thị trường từ các đối tác Nhật Bản 

DHC có 2 nhà máy sản xuất bao bì: Nhà máy bao bì 1 công suất 

15.000 sản phẩm/năm, nhà máy bao bì 2 công suất 25.000 sản 

phẩm/năm. Vào tháng 5/2017, công ty đi vào hoạt động 1 máy in và 1 

máy dán với tổng giá trị đầu tư 20 tỷ đồng, giúp công suất tăng 33%. 

Theo đánh giá, nhà máy sản xuất bao bì hiện mới hoạt động 60%.  

Dự báo sản lượng tiêu thụ bao bì trong năm 2017 sẽ tăng trưởng 15% 

yoy nhờ vào việc tăng khách hàng mới từ các đối tác của nhà đầu tư 

chiến lược Daiwa Nhật Bản theo cam kết hỗ trợ hoạt động kinh doanh. 

Công suất Doanh thu LN gộp LNST

0% -                                  -                   (96)             

10% 189                                 33                    (72)             

20% 379                                 67                    (48)             

30% 568                                 100                  (24)             

40% 758                                 134                  0                

50% 947                                 167                  24              

60% 1.137                              201                  48              

70% 1.326                              234                  72              

80% 1.515                              268                  96              

90% 1.705                              301                  120            

100% 1.894                              335                  144            
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Đồng thời DHC có thể giảm rủi ro nợ xấu từ chất lượng các khách 

hàng mới.  

Tỷ trọng khách hàng tiêu thụ bao bì DHC  Doanh thu hoạt động bao bì DHC 2014- 2018F (triệu đồng) 

 

 

 
   Nguồn: BCTN DHC     Nguồn: BCTC và dự báo VNDIRECT 

 

Biến động giá giấy tái chế OCC ảnh hưởng đến lợi nhuận các nhà 

máy 

Nguyên vật liệu giấy tái chế chiếm 64% giá vốn hàng bán của DHC. 

Trong đó, 50% giấy tái chế được thu mua trong nước với 6 điểm thu 

mua đặt ở miền Tây Nam Bộ, 50% giấy tái chế được nhập khẩu từ 

Singapore và Thái Lan. Giá giấy tái chế nhập khẩu có giá cao hơn 10-

15% so với giá thu mua trong nước, với tỷ lệ thu hồi cao. Trong những 

tháng cuối năm 2016, giá giấy tái chế gia tăng mạnh hơn 10% yoy do 

việc gia tăng nhu cầu thu mua từ Trung Quốc và sự phục hồi giá hàng 

hóa thế giới. Theo dự báo giá giấy tái chế tăng có thể tiếp tục tăng 

khoảng 7% yoy trong năm 2017, sẽ tác động làm giảm biên lợi nhuận 

DHC 0,3%. Với giả định lịch sử sẽ lặp lại, sử dụng mô hình ARIMA, 

với biến động giá giấy tái chế trong vòng 5 năm, chúng tôi dự báo giá 

giấy tái chế OCC tăng 17% trong 2 năm tới. 

Dự báo giá giấy tái chế OCC (USD/tấn)   Cơ cấu chi phí sản xuất giấy DHC 

 

 

 
   Nguồn: VNDIRECT     Nguồn: BCTN DHC 
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Cạnh tranh gay gắt từ năm 2018  

Theo phân tích ngành bên trên, trong năm 2016, 2017 hàng loạt các 

doanh nghiệp sản xuất giấy tăng cường đầu tư mở rộng công suất lên 

gấp đôi, gấp ba, dẫn đến nguồn cung nội địa trong năm 2018 sẽ vượt 

nhu cầu tiêu thụ khoảng 5%. Riêng phân khúc trung bình của DHC, 

chúng tôi ước tính sản lượng tăng khoảng 500.000 tấn. Do đó, cạnh 

tranh sẽ diễn ra khá gay gắt. Lợi thế của DHC là suất đầu tư thấp nên 

có thể cạnh tranh về giá trực tiếp với An Bình. Tuy nhiên, điểm bất lợi 

của DHC nằm ở vị trí không thuận tiện trong việc bán vào các trung 

tâm sản xuất bao bì là Đồng Nai và Bình Dương, do đó làm gia tăng 

chi phí vận chuyển. Trung bình chi phí vận chuyển từ nhà máy Giao 

Long lên Bình Dương ở mức 130 đồng/kg so với các nhà máy Đồng 

Nai là 80 đồng/kg. 

Với mức độ cạnh tranh, chúng tôi đánh giá biên lợi nhuận đối với hoạt 

động sản xuất bao bì giấy sẽ ngày càng giảm dần, dự báo lợi nhuận 

gộp năm 2018 giảm về mức trung bình 17% so với mức hiện tại 19%.  

Công suất các nhà máy sẽ đi vào hoạt động năm 2018 (triệu tấn) 

 
   Nguồn: VNDIRECT tổng hợp 

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH 

Biên lợi nhuận phụ thuộc vào giá giấy nguyên liệu 

Chi phí nguyên liệu giấy tái chế chiếm 64% tổng chi phí sản xuất của 

DHC, trong đó giấy thu mua trong nước chiếm 50%, 50% được nhập 

khẩu từ các nước Singapore, Đài Loan. Thời gian tồn kho đối với giấy 

nguyên liệu tái chế vào khoảng 3 tháng. Dựa trên dữ liệu biên lợi 

nhuận gộp theo quý từ Q2/2011 đến Q3/2016 và biến động giá giấy 

tái chế OCC, chúng tôi nhận thấy mối tương quan giữa 2 yếu tố trên 

khá cao, mỗi biến động 1% giá giấy tái chế dẫn đến biên lợi nhuận 

gộp thay đổi 0,6%.  

 

 

 

 

 

 

Title:

Source:

Please fill in the values above to have them entered in your report

Vinakraft

Lee& Man
Chánh Dương

Giao Long 2

An Bình

Cheng Loong

Xuân Mai Sài Gòn

 -

 5,00

 10,00

 15,00

 20,00

 25,00

 30,00

 100,0  300,0  500,0  700,0  900,0  1100,0  1300,0

file:///C:/Users/thanh.ngokim/AppData/Local/Temp/www.vndirect.com.vn


 
 

 
 

 

 

Báo cáo Phân tích 

www.vndirect.com.vn  10 

Tương quan giữa giá giấy OCC (USD/tấn) và biên lợi nhuận gộp DHC (%) 

 
   Nguồn: VNDIRECT tổng hợp 

Cơ cấu nợ gia tăng từ năm 2018 

Hiện tại cơ cấu vốn vay/tổng tài sản của DHC ở mức khá thấp 13%, 

trong đó không có các khoản vay dài hạn. 

Tuy nhiên, theo phương án tài chính, trong 720 tỷ đầu tư nhà máy 

Giao Long 2, DHC sẽ thực hiện vay 500 tỷ đồng. Tỷ lệ vốn vay/tổng 

tài sản vào khoảng 45%. Đồng thời, lãi suất vay trong năm 2015 là 

7,5%, các năm tiếp theo thực hiện theo lãi suất thả nổi cộng biên độ 

2,5%. Do đó, theo ước tính của chúng tôi, đến năm 2018, chi phí lãi 

vay đối với nhà máy Giao Long 2 sẽ vào khoảng 47,5 tỷ đồng.  

Chúng tôi tính toán, lãi suất biến động 1% sẽ làm lãi vay tăng thêm 5 

tỷ.  

Phân tích độ nhạy giữa lãi suất và lợi nhuận sau thuế 2018 – 2021 (tỷ đồng) 

 
   Nguồn: VNDIRECT dự báo 

Tăng chi phí hoạt động, giảm thuế TNDN từ nhà máy mới  

Chi phí bán hàng chiếm trung bình 3%/doanh thu trong giai đoạn 2011-

2015. Chúng tôi ước tính khi nhà máy Giao Long 2 đi vào hoạt động, 

chi phí bán hàng của DHC sẽ tăng lên mức 3,6%/doanh thu thuần 

nhằm đẩy mạnh việc tìm kiếm nguồn khách hàng mới cho nhà máy. 

Ước tính chi phí bán hàng trong năm 2018 vào khoảng 55 tỷ đồng.  

Đồng thời, nhà máy mới sẽ được miễn thuế trong 2 năm đầu hoạt 

động và giảm 50% thuế suất trong 5 năm tiếp theo. Do đó, thuế suất 

thuế TNDN đến năm 2019 của DHC là 15%. 

Tăng vốn vào năm 2018 

Trong giai đoạn 2015-2016, công ty đã thực hiện tăng vốn chủ sở hữu 

thêm 85 tỷ, bên cạnh nguồn vốn vay 500 tỷ để đầu tư nhà máy Giao 

Long 2. Đồng thời, dự báo khi nhà máy đi vào hoạt động, công ty sẽ 

cần tăng thêm vốn lưu động vào khoảng 100 tỷ đồng. Với chủ trương 
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Giá giấy OCC DHC's GPM

2018 2019 2020 2021

7,5% 128                                 223                    215                    222                    

8,5% 123                                 219                    212                    219                    

9,5% 118                                 214                    209                    217                    

10,5% 114                                 210                    205                    214                    

11,5% 109                                 206                    202                    212                    

12,5% 104                                 202                    199                    209                    

 

Chúng tôi dự đoán DHC sẽ tăng vốn 

150 tỷ trong năm 2018  
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không tăng tỷ lệ vốn vay, chúng tôi giả định rằng trong năm 2018, DHC 

sẽ tiếp tục tăng vốn chủ sở hữu từ mức 287 lên 430 tỷ đồng. 

KẾT QUẢ KINH DOANH 

Quý 4/2016 khả quan nhờ tính mùa vụ của ngành  

Dự báo doanh thu quý 4/2016 đạt 221 tỷ đồng (+28.4% yoy), lợi nhuận 

sau thuế đạt 29 tỷ đồng (+8.2% yoy) dựa trên cơ sở sau: 

(1) Doanh thu hoạt động sản xuất giấy kraft chỉ tăng 2,8% do nhà máy 

Giao Long 1 đã hoạt động hết công suất. Bên cạnh đó, doanh thu 

hoạt động sản xuất bao bì tăng trưởng 28% nhờ vào việc tăng 

trưởng từ một số khách hàng Nhật và tính mùa vụ cuối năm của 

các lĩnh vực đồ uống, hải sản giúp nhu cầu tăng. 

(2) Biên lợi nhuận giảm 2% so với Quý 1 và 2, ở mức 17% do giá giấy 

tái chế nhập khẩu đã tăng 15%. Đồng thời từ tháng 10 giá giấy 

nhiên liệu trong nước tăng 10% do Trung Quốc gia tăng thu mua. 

(3) Tiếp tục được ưu đãi thuế TNDN ở mức 15%. 

Lũy kế cả năm 2016, doanh thu thuần dự báo đạt 695 tỷ đồng (+8,6% 

yoy), lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 90,8 tỷ đồng (+13,8% yoy). EPS 

2016 dự kiến đạt 3.836 đồng/CP, tương đương P/E forward đạt 9,7x 

– cao hơn so với mức trung bình ngành 8,4x. 

Hoạt động năm 2017 tăng trưởng từ hoạt động bao bì 

Dự báo doanh thu năm 2017 đạt 759 tỷ đồng (+9,2% yoy) và lợi nhuận 

sau thuế đạt 91 tỷ đồng (+1%).  Chúng tôi đưa ra dự báo dựa trên các 

luận điểm sau: (1) Doanh thu tăng trưởng chủ yếu từ hoạt động sản 

xuất bao bì, với sản lượng dự báo tăng trưởng 19,1%, kỳ vọng vào 

các khách hàng mới từ Nhật Bản được hỗ trợ bởi cổ đông chiến lược 

Daiwa; (2) Giá vốn hàng bán tăng 2,7% do chi phí giấy tái chế dự báo 

tăng giá 17%.  

Tăng trưởng mạnh từ năm 2018 từ nhà máy mới 

Chúng tôi dự báo doanh thu năm 2018 đạt mức tăng trưởng 104% 

yoy, dựa trên giả định nhà máy Giao Long 2 đi vào hoạt động tháng 

4/2018 với sản lượng tiêu thụ đạt 40% công suất - mức hòa vốn của 

dự án, vào khoảng 80.000 tấn - với giá bán trung bình 9.500 đồng/kg.  

Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 118 tỷ đồng, tương đương EPS sau 

khi pha loãng đạt 2.751 đồng/CP.  

Dự báo kết quả kinh doanh DHC Q4/2016 - 2018 

 
   Nguồn: VNDIRECT dự báo 

Q4/2016 2016E 2017F 2018F

Doanh thu 221                           695              759              1.553             

Lợi nhuận gộp 46                             136              147              253                

Chi phí lãi vay 0                               3                  3                  54                  

Lợi nhuận trước thuế 35                             106              108              128                

Lợi nhuận sau thuế 30                             91                92                118                

Nợ ngắn hạn 34                             34                37                75                  

Nợ dài hạn -                            -               500              500                

Vốn chủ sở hữu 525                           525              586              758                

ROE 17,3% 15,7% 15,6%

ROA 14,7% 7,7% 8,1%
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ĐỊNH GIÁ 

Sử dụng phương pháp FCFF, trong đó chúng tôi sử dụng suất chiết 

khấu WACC cho 2 giai đoạn như sau:  

Suất chiết khấu trong mô hình định giá DHC 

 
   Nguồn: VNDIRECT tính toán 

Kết quả định giá trong 3 năm 2016 – 2018:  

 
   Nguồn: VNDIRECT tính toán 

RỦI RO 

Rủi ro cạnh tranh 

Chúng tôi quan ngại nhiều nhất trong hoạt động của Đông Hải – Bến 

Tre là rủi ro cạnh tranh với các doanh nghiệp FDI khi phần lớn các dự 

báo đều cho rằng khả năng đến năm 2018 – thời điểm DHC đưa vào 

hoạt động nhà máy mới, nguồn cung giấy nội địa sẽ vượt nhu cầu. 

Đặc biệt, trong thời gian mới hoạt động nhà máy, phần lớn các công 

ty sẽ áp dụng giá ưu đãi để nhanh chóng gia tăng hiệu quả sử dụng 

máy móc thiết bị. Do đó, khả năng biên lợi nhuận các công ty sản xuất 

giấy sẽ có xu hướng giảm dần. Dự báo mức trung bình vào khoảng 

12% trong giai đoạn từ năm 2018 trở về sau. 

Rủi ro biến động giá nguyên liệu đầu vào 

Giấy tái chế chiếm 60% chi phí sản xuất của các doanh nghiệp sản 

xuất giấy công nghiệp. Với xu hướng biến động tăng giá hàng hóa và 

nhu cầu thu mua giấy phế liệu từ trong nước của thương lái Trung 

Quốc, chúng tôi dự báo giá giấy phế liệu có thể tăng 17% trong giai 

đoạn 2017-2018. 

Rủi ro về tăng chi phí cải tạo môi trường.  

Ngành sản xuất giấy là ngành có lượng khí thải đánh giá khá cao, do 

đó chi phí xử lý môi trường là một trong những yếu tố quan trọng ảnh 

hưởng đến hiệu quả của các nhà máy sản xuất giấy. Chúng tôi cho 

rằng, trong tương lai chi phí cải tạo môi trường sẽ ngày càng gia tăng.  

Rủi ro pha loãng cổ phiếu 

Trong năm 2018, khả năng công ty cần 100 tỷ để làm nguồn vốn lưu 

động cho nhà máy mới. Do đó khả năng công ty sẽ phát hành thêm 

cổ phiếu. Chúng tôi ước đoán khả năng pha loãng trong năm 2018 là 

50%. 
 

 

Từ năm 1-5 Sau năm thứ 5

Nợ/ TTS 6,41% 6,41%

VCSH/TTS 93,59% 93,59%

Chi phí nợ (%) 5,6% 7,2%

Lãi suất phi rủi ro 7,60% 9,00%

Beta 0,51 0,51

Phần bù rủi ro thị trường 9,80% 9,80%

Chi phí vốn (%) 12,6% 14,00%

WACC 12,1% 13,6%

2016 2017 2018

FCFF (tỷ đồng) 1.171 1.260                   1.401                   

Số lượng CPLH (CP) 25.843.209

Giá cổ phiếu (VND) 45.314                                48.744                 54.205                 

Premium/(Discount) 22% 31% 46%
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Định giá   

 

 

 

   

 
 

 

 

 

 
 

 

 

  Nguồn: VNDIRECT 
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Rolling P/B (x) (lhs) ROAE (rhs)

Báo cáo KQ HĐKD

(tỷVND) 12-15A 12-16A 12-17A

Doanh thu 640,0 694,6 759,0

Giá vốn hàng bán (522,6) (558,7) (611,8)

Chi phí quản lý DN (6,8) (10,8) (13,4)

Chi phí bán hàng (17,7) (20,6) (23,2)

LN hoạt động thuần 93,0 104,5 110,6

EBITDA thuần 61,2 94,4 98,8

Chi phí khấu hao 31,8 10,1 11,8

LN HĐ trước thuế & lãi vay 93,0 104,5 110,6

Thu nhập lãi 0,5 4,0 0,5

Chi phí tài chính (5,5) (2,9) (3,1)

Thu nhập ròng khác 0,2 0,0 0,0

TN từ các Cty LK & LD 0,0 0,0 0,0

LN trước thuế 88,1 105,6 107,9

Thuế (8,3) (14,8) (16,2)

Lợi ích cổ đông thiểu số 0,0 0,0 0,0

LN ròng 79,8 90,8 91,7

Thu nhập trên vốn 79,8 90,8 91,7

Cổ tức phổ thông (32,8) (25,8) (28,7)

LN chưa phân phối 47,0 65,0 63,0

Báo cáo LCTT

(tỷVND) 12-15A 12-16A 12-17A

LN trước thuế 88,10 105,62 107,93

Khấu hao 31,79 5,09 14,48

Các khoản +/- (non cash) khác 5,43 (1,20) 3,59

Khoản +/- không thuộc HĐKD

Thuế đã nộp

LC tiền từ HĐKD khác

Thay đổi VLĐ (33,05) (25,19) (57,72)

LC tiền thuần HĐKD 92,27 84,31 68,28

Đầu tư TSCĐ (27,95) (166,22) (560,02)

Thu từ TL, nhượng bán TSCĐ 0,18 5,00 0,00

Các khoản khác (2,30) 3,98 (0,48)

Thay đổi tài sản dài hạn khác

LC tiền từ HĐĐT (30,07) (157,23) (560,51)

Thu từ PH CP, nhận góp VCSH 0,00 185,02 28,71

Trả vốn góp CSH, mua CP quỹ 0,00 0,00 0,00

Tiền vay ròng nhận được (40,17) 0,00 500,00

Dòng tiền từ HĐTC khác (32,78) (25,84) (28,71)

Cổ tức, LN đã trả cho CSH

LC tiền thuần HĐTC (72,95) 159,18 500,00

Tiền & tương đương tiền đầu kì 6,58 1,75 39,37

LC tiền thuần trong năm (10,74) 86,26 7,77

Tiền & tương đương tiền cuối kì (4,16) 88,01 47,15

Bảng cân đối kế toán

(tỷVND) 12-15A 12-16A 12-17A

Tiền và tương đương tiền 1,7 39,4 149,7

Đầu tư ngắn hạn 5,0 0,0 0,0

Các khoản phải thu ngắn hạn 97,2 107,7 117,7

Hàng tồn kho 57,8 62,7 68,5

Các tài sản ngắn hạn khác 12,5 9,0 11,4

Tổng tài sản ngắn hạn 174,2 218,7 347,2

Tài sản cố định 219,0 387,8 830,1

Tổng đầu tư 2,6 2,6 2,6

Tài sản dài hạn khác 10,3 5,0 5,0

Tổng tài sản 406,2 614,1 1.184,9

Vay & nợ ngắn hạn 52,5 45,2 49,4

Phải trả người bán 41,6 0,6 0,6

Nợ ngắn hạn khác 9,3 45,3 49,1

Tổng nợ ngắn hạn 103,4 91,0 99,1

Vay & nợ dài hạn 0,0 0,0 500,0

Các khoản phải trả khác 0,0 0,0 0,0

Vốn chủ sở hữu 302,9 524,9 585,8

Lợi ích cổ đông thiểu số (0,2) (1,8)

Tổng nợ và vốn chủ sở hữu 406,2 614,1 1.184,9

Phân tích Dupont

12-15A 12-16A 12-17A

Dupont

Biên LN ròng 12,5% 13,1% 12,1%

Vòng quay TS 2 1 1

ROAA 19,3% 17,8% 10,2%

ĐBTC điều chỉnh 1 1 2

ROAE 28,4% 21,9% 16,5%

Hiệu quả

Số ngày phải thu 58 58 58

Số ngày nắm giữ HTK 40 41 41

Số ngày phải trả tiền bán 29 0 0

Vòng quay TSCĐ 3 2 1

ROIC 22,5% 16,0% 8,1%

Thanh khoản

Khả năng thanh toán ngắn hạn 2 2 4

Khả năng thanh toán nhanh 1 2 3

Khả năng thanh toán tiền mặt 0 0 2

Vòng quay tiền 69 99 98

Chỉ số tăng trưởng (yoy)

Tăng trưởng DT 17,9% 8,5% 9,3%

Tăng trưởng LN từ HĐKD 46,6% 12,4% 5,8%

Tăng trưởng LN ròng 85,1% 13,9% 1,0%

Tăng trưởng EPS 68,3% (24,0%) (9,1%)

Giá trị cổ phiếu

LN trên cổ phiếu (VND) 4.622 3.515 3.194

Giá trị sổ sách/cp (VND) 17.551 20.312 20.400

Cổ tức / cp (VND) 1.899 1.000 1.000
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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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