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CTCP CAO SU ĐỒNG PHÚ (DPR) 

Giá thị trường Giá mục tiêu Tỷ suất cổ tức Khuyến nghị Ngành 
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Chúng tôi nhận thấy DPR là một trong những doanh nghiệp cao su 

quy mô lớn và tầm nhìn xa, có hoạt động bền vững tạo tiền đề để 

phát triển xa hơn trong những năm tới. 

DPR sở hữu vườn cây có quy mô và cơ cấu trẻ nhất trong số các 

doanh nghiệp cao su niêm yết. 60% diện tích khai thác có tuổi cạo từ 

1 – 16. Tổng quy mô vườn cây đạt 16.000 ha, khá cao so với các doanh 

nghiệp khác. 

Năm 2016, kỳ vọng tăng trưởng lần đầu sau 5 năm đi xuống: Chúng 

tôi ước tính LNTT hợp nhất cả năm tăng 37,5%, doanh thu tăng 

14%, EPS tăng 27% lên mức 4.600 đồng/cp do: 1/ Giá cao su 2016 

chạm đáy và có khả năng hồi phục dần trong dài hạn với mức tăng 

trưởng dự báo từ 3% - 9% trong 5 năm; 2/ Dự án vườn cây mới tại 

Campuchia bắt đầu cho thu hoạch, tăng tổng sản lượng 2016 lên 22.000 

tấn (+25% so với 2015). Chúng tôi nhận định rằng dự án này sẽ là yếu 

tố thúc đẩy tăng trưởng cho công ty trong các năm tới khi giá cao su sẽ 

hồi phục.  

2017 - 2020: Chu kỳ tăng trưởng bắt đầu - Doanh thu bán mủ cao su 

lấy lại vị thế chủ chốt và đạt mức tăng trưởng 24% (193 tỷ) trong 2017. 

Như vậy, LN gộp từ mủ cao su 2017 đạt 229 tỷ, chiếm 67% trong tổng 

LN gộp. Đà tăng trưởng sẽ tiếp tục ổn định cho các năm tiếp theo dao 

động từ 6% - 19% và là yếu tố chính cho tăng trưởng doanh thu và lợi 

nhuận của DPR trong dài hạn. 

Cổ phiếu DPR đang giao dịch gần với giá mục tiêu 38.200 đồng/cp 

(+8%). Mức P/E trailing là 9,7x rẻ hơn P/E trung bình ngành. Ngoài ra, 

mức cổ tức tiền mặt hàng năm cũng khá hấp dẫn từ 30% - 40%/năm, và 

có thể tăng trong thời gian tới.  

Rủi ro về giá cao su và thời tiết có thể ảnh hưởng trực tiếp đến 

KQKD trong tương lai và giá trị hợp lý cổ phiếu. Bên cạnh đó, tính 

thanh khoản cổ phiếu tương đối thấp nên cần tính toán thận trọng khi 

giao dịch. 

 

Ngày 22/08/2016 

Diên Hồng Thọ 

tho.dienhong@vndirect.com.vn 

 

 

 

Diễn biến giá 

 

Nguồn: VNDIRECT 

 

Thông tin cổ phiếu 

Cao nhất 52 tuần (VND) 38,179 

Thấp nhất 52 tuần (VND) 27,000 

KLGDBQ (3thg) 490 

Thị giá vốn (tỷ VND) 1.396 

SL CP đang lưu hành (tr) 40,11 

Free float (%) 93 

Beta 0,91 

 

 

 

Cơ cấu sở hữu 

 

Nguồn: DPR 

 

Title:

Source:

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

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

Doanh thu (tỷ) 939 855 974 1.179

Tăng trưởng DT (14,7%) (8,9%) 13,9% 21,0%

Biên lợi nhuận gộp 30,4% 23,7% 30,1% 29,0%

EBITDA thuần (tỷ) 274 175 264 305

LN ròng (tỷ) 214 145 184 193

Tăng trưởng LN ròng (42,1%) (32,3%) 27,4% 5,1%

LN trên cổ phiếu 5.322 3.603 4.588 4.821

Giá trị sổ sách/cp 54.716 55.334 56.019 57.933

ROAE 9,5% 6,5% 8,2% 8,5%
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THỊ TRƯỜNG CAO SU THẾ GIỚI 

Giảm thặng dư nhưng lượng tồn kho còn cao 

Thái Lan và Indonesia có tầm ảnh hưởng đáng kể tới thị trường. 
Do điều kiện trồng ưu việt, nên diện tích và sản lượng thể giới phần 
lớn từ các nước Đông Nam Á, đứng đầu về tỷ trọng sản lượng là 
Thái Lan (21%) và Indonesia (14%). Chính sách và hướng đi của 
các nước trên mang tính dẫn dắt thị trường cao su thế giới, như 
những điểm được đề cập sắp tới. 

Tình hình  tiêu thụ và tồn kho cao su thế giới 

 

   Nguồn: IRSG, VNDIRECT 

Diện tích thu hoạch được dự báo ổn định ở mức 5%/năm trong 
5 năm tới do không còn động lực tăng trưởng. Diện tích khai thác 
cao su thế giới tăng trưởng đều qua các năm từ 2010 và đạt 10 triệu 
ha trong 2013. Tuy nhiên, do tình giá cáo su bất ổn, các nước xuất 
khẩu lớn trong Hội đồng Cao su quốc tế ba bên (ITRC) điển hình là 
Thái Lan đã bắt đầu chương trình cắt giảm 20% (16.000 ha) diện 
tích thu hoạch trong 7 năm từ 2012, góp phần làm giảm tốc độ tăng 
trưởng sản lượng ở Thái Lan xuống 3% trong 2015. 

Lượng hàng tồn kho vẫn ở mức cao (3,4 triệu tấn tính đến 
6/2016) và chỉ giảm 3% so với cuối năm 2015. Sau 2013, hàng tồn 
kho ngưng tăng mạnh do nỗ lực từ ITRC nhằm thu hẹp thặng dư và 
khoảng cách tăng trưởng cung - cầu xuống còn 2% trong 2015. Hiện 
tại, ITRC vẫn tiếp tục đợt cắt giảm lần 3 sẽ kéo dài từ tháng 3 – 
9/2016 với tổng khối lượng cắt giảm chiếm 5% tổng sản lượng 2015 
(khoảng 615 nghìn tấn) nhằm cố gắn giảm dần lượng hàng tồn kho 
xuống mức hợp lý (ước tính còn 28 triệu tấn trong 2016). 

Áp lực dư cung lên giá cao su vẫn còn tiếp diễn nhưng sẽ giảm 
dần từ 2016, tạo tính hiệu tốt cho đà tăng trưởng trong tương 
lai. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục theo dõi  sát tình hình hàng 
tồn kho trong thời gian tới vì đây là tâm điểm và là yếu tố quyết định 
cho lộ trình giá cao su trong tương lai. 

Thị trường lốp xe Trung Quốc và nhu cầu cao su thiên nhiên 

Trung Quốc là nước có ảnh hưởng lớn nhất đến nhu cầu tiêu 
thụ cao su thiên nhiên trên thế giới - Trung Quốc dẫn đầu về nhu 
cầu tiêu thụ chiếm tỷ trọng 55% thế giới và ảnh hưởng trọng yếu đến 
giá cao su. 70% nhu cầu tiêu thụ cao su của nước này phục vụ cho 
ngành công nghiệp săm lốp. Vì vậy, các chính sách liên quan của 
Trung Quốc mang tầm quan trọng đối với thị trường cao su. 

  

Title:
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Please fill in the values above to have them entered in your report
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   Nguồn: IRSG 
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Source:
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Nhu cầu săm lốp vẫn đang hỗ trợ tăng trưởng cao su thiên 
nhiên. Nhu cầu ôtô thế giới tăng ổn định (2%) và hỗ trợ tích cực lên 
tình hình sản xuất săm lốp cũng như nhu cầu CSTN. Trong 4 tháng 
đầu năm 2016, tổng số lượng lốp xe được sản xuất tại Trung Quốc 
đạt 118,4 triệu chiếc tăng 5% so với cùng kỳ. Một số thị trường khác 
trong khu vực như Malaysia cũng bắt đầu tăng doanh số bán xe 
trong 2015 (Việt Nam - 64%, Philippines - 23%), tạo thêm nguồn tiêu 
thụ săm lốp trong tương lai.  

Chúng tôi dự báo tăng trưởng ổn định 3% - 5% một năm trong 
dài hạn cho nhu cầu tiêu thụ CSTN. Tuy nhiên, nhu cầu CSTN sẽ 
dịch chuyển dần sang các thị trường khác ngoài Trung Quốc nên 
việc phân bổ tỷ trọng xuất khẩu của của các nước xuất khẩu cao su 
trên thế giới là cần thiết và hợp lý với tình hình chung. 

Giá cao su thế giới dừng đà giảm và đang tạo đáy 

Giá dầu không hỗ trợ cho giá cao su trong ngắn hạn nên áp lực 
lên giá CSTN vẫn còn cao trong 2016. CSTN chịu sự chi phối lớn 
từ mặt hàng thay thế là cao su tổng hợp được chiết xuất từ dầu mỏ, 
do vậy giá CSTN sẽ dao động theo giá dầu thế giới. Ước tính, giá 
dầu tăng 1% giá cao su sẽ tăng 0,37% theo mối tương quan dao 
động giá trong 5 năm. Theo dự báo của chúng tôi, giá dầu sẽ không 
tăng đột phá về cuối năm mà chỉ giữ ổn định quanh mức 45 - 50 
USD, nên giá cao su thời điểm này sẽ không có sự hỗ trợ tích cực từ 
giá dầu mà sẽ đến từ tình hình cung - cầu. 

Giá cao su đã có sự phục hồi nhẹ đầu tiên sau khoảng thời gian 
rớt giá từ 2011 đến cuối năm 2015. Trong nửa đầu năm 2016, giá 
cao su đạt mức cao nhất vào tháng 4, với chủng loại RSS3 là 200 
JPY/kg (43,6 triệu/tấn) và có sự điều chỉnh nhẹ xuống vùng giá 160 
JPY/kg (35 triệu/tấn) vào cuối tháng 6/2016. Tuy nhiên, diễn biến này 
là do sản lượng thiếu hụt của tháng 4 từ ảnh hưởng của El Nino, tạo 
áp lực nhẹ lên nguồn cung vốn đã rất hạn chế trong thời gian ngưng 
cạo mủ. 

Về dài hạn giá cao su sẽ khả quan hơn khi giá dầu hồi phục và 
tín hiệu tốt từ việc cắt giảm thặng dư hàng tồn kho. Các nước 
xuất khẩu cao su thuộc ITRC đều có các chính sách kiểm soát và 
hạn chế tình trạng dư thừa nguồn cung do có đủ khả năng dự đoán 
sản lượng trên thị trường, và tiếp tục chủ động điều phối nguồn hàng 
xuất khẩu. Thêm vào đó triển vọng tăng trưởng từ ngành ôtô thế giới 
vẫn giữ mức ỗn định.  

Như vậy, các yếu tố được nêu trên đều không củng cố cho chiều 
hướng tăng trưởng mạnh trên thị trường cao su thế giới, mà chỉ đưa 
ra điểm dừng cho đà giảm và tạo đáy cho giá cao su trong ngắn hạn. 

ĐẶC ĐIỂM NGÀNH CAO SU VIỆT NAM 

Sản lượng CSTN của Việt Nam đứng thứ 3 thế giới và chiếm 8% 
tổng sản lượng toàn cầu (tương đương 1 triệu tấn/năm). Năng 
suất khai thác và chất lượng cao su Việt Nam thuộc loại cao nhất thế 
giới (trung bình 1,7 tấn/ha/năm), nhưng vì quỹ đất không nhiều nên 
sản lượng cao su chỉ bằng ¼ so với Thái Lan, nước có sản lượng 
cao su lớn nhất. Hiện tại, Việt Nam có khoảng 189 doanh nghiệp 
hoạt động trong ngành cao su, trong đó VRG đóng vai trò dẫn đầu và 
chi phối với quy mô vườn cây chiếm hơn 44% (420 nghìn ha) và 
đóng góp hơn 45% (431 nghìn tấn) vào tổng sản lượng cả nước. 
Diện tích vườn cao su chủ yếu tập trung ở những vùng có khí hậu 
thoáng mát như Đông Nam Bộ và Tây Nguyên (chiếm 56% và 27% 
tổng diện tích), nơi hầu hết các doanh nghiệp niêm yết lớn đang khai 
thác như DPR, TRC, và PHR. 

Thị phần tiêu thụ CSTN thế giới 

 
   Nguồn: IRSG 

Giá dầu và Giá Cao su thế giới 

 
   Nguồn: Bloomberg 

Cơ cấu sở hữu vườn cao su Việt Nam 

 

   Nguồn: VRG 
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Việt Nam không còn tiềm năng gia tăng ảnh hưởng - Tổng diện 
tích trồng cao su của Việt Nam đạt 981 nghìn ha, đứng thứ 5 trên thế 
giới. Theo QĐ 750-TTG, thì diện tích trồng cao su hiện đã vượt quy 
hoạch hơn 100 nghìn ha. Do vậy tiềm năng trong nước đã đạt đỉnh 
và khó phát triển thêm, nên thị trường cao su nội địa vẫn phụ thuộc 
lớn vào thế giới và khó hình thành hướng đi riêng cho cao su Việt 
Nam. 

Diện tích trồng và năng suất khai thác ngành cao su Việt Nam 

 

   Nguồn: VRG 

Thị trường tiêu thụ phụ thuộc vào xuất khẩu - Thị trường tiêu thụ 
chính của ngành cao su Việt Nam là xuất khẩu, chủ yếu đi Trung 
Quốc, Mỹ và Châu Âu, chiếm hơn 80% tổng sản lượng. Phần 20% 
còn lại được dự trữ và tiêu thụ trong nước nhờ vào các doanh 
nghiệp sản xuất lốp xe, nệm gối và các sản phẩm từ Latex. Tuy 
nhiên, quy mô của các doanh nghiệp này chưa lớn để tận dụng hết 
lợi thế nguồn cung trong nước. 

Cạnh tranh trong nước nhờ diện tích trồng - Giá cao su trong 
nước đa phần bị ảnh hưởng bởi giá cao su thế giới nên tính cạnh 
tranh giữa các công ty trong ngành chỉ dựa vào sản lượng (diện tích 
trồng) và cơ cấu sản phẩm. Hiện nay, DPR đang dẫn đầu về sở hữu 
diện tích vườn cây nên tiềm lực về sản lượng trong tương lai là rất 
lớn. Thời gian gần đây, một số doanh nghiệp niêm yết như HAG, 
DPR, TRC bắt đầu các dự án đầu tư trồng mới sang các nước lân 
cận, lớn nhất là Campuchia với tổng diện tích trồng gần 28 nghìn ha 
trong 2015 (DPR chiếm 22%) và ước tính cung cấp thêm 57 nghìn 
tấn cao su trong tương lai.  

Doanh thu tập trung vào các tháng cuối năm 

Tỷ trọng sản lượng theo các tháng trong năm 

 

Nguồn: VRA, VNDIRECT 
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Source:
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   Nguồn: Các công ty liên quan, DPR 

Title:

Source:

Please fill in the values above to have them entered in your report
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Sản lương dự kiến ( nghìn tấn)

Chu kỳ cạo mủ của ngành cao su 
thường rơi vào 6 tháng cuối năm, vì 
vậy kết quả kinh doanh của các 
công ty cao su niêm yết tăng vào 
sáu tháng cuối năm và giảm vào 6 
tháng đầu năm. 

DPR là doanh nghiệp có tổng diện 

tích cao su khá lớn - So với các 

công ty cùng ngành với tổng diện 

tích của DPR chiếm 1.74% diện tích 

trồng cao su tại Việt Nam và chiếm 

3,8% trong tổng diện tích cao su 

thuộc VRG 



 
 

 
 

 
 

Báo cáo Phân tích 

www.vndirect.com.vn  5 

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ (DPR) 

Sở hữu diện tích trồng có quy mô và cơ cấu vườn cây trẻ 

Là thành viên trong Tập đoàn cao su Việt nam (VRG) và là một trong 
những doanh nghiệp cao su có lịch sử hoạt động lâu đời nhất thị 
trường cao su Việt Nam, DPR hoạt động trong lĩnh vưc trồng, khai 
thác và chế biến mủ từ cây cao su. Công ty có lợi thế quy hoạch từ 
người Pháp trên vùng đất đỏ Bazan của tỉnh Bình Phước, nơi được 
xem là cho ra năng suất và chất lượng cao su bậc nhất thế giới. Vì 
vậy, DPR là một trong những doanh nghiệp lớn nhất về quy mô và 
hoạt động có hiệu quả nhất trên thị trường cao su nội địa. 

Tổng diện tích cao su của DPR hiện nay vào khoảng 16 nghìn ha, 
đứng đầu so với các công ty cùng ngành, và cơ cấu vườn cây trẻ với 
hơn 60% diện tích cạo trong độ tuổi 1 - 16 năm. Với số diện tích trên, 
DPR có lợi thế lớn về sản lượng khi thị trường cao su trở lại thời kỳ 
tăng trưởng và mang lại nguồn lợi nhuận cao hơn cho doanh nghiệp. 
Tuy nhiên, công ty sẽ rất bất lợi nếu giá cao su xuống thấp do chi phí 
duy trì và chi phí khấu hao vườn cao su hàng năm. 

Ban lãnh đạo dày dặn kinh nghiệm trong ngành…  

Đứng đầu bộ máy quản lý hoạt động công ty bao gồm 4 thành viên 
của ban giám đốc, bao gồm ông Nguyễn Thanh Hải - Tổng giám đốc 
và 3 phó giám đốc khác. Tất cả các thành viên đều có kinh nghiệm 
và quá trình làm việc thâm niên trong quản lý sản xuất, kinh doanh 
cao su. Ban điều hành hoạt động theo phương hướng và tầm nhìn 
chiến lược từ ban quản trị và ban kiểm soát của công ty,đứng đầu là 
ông Đặng Gia Anh - Chủ tịch HĐQT, có kinh nghiệm dày dặn và từng 
đảm nhiệm những vị trị chủ chốt trong ban điều hành DPR.  

DPR và các công ty con 

 

Nguồn: DPR 

…nhưng chịu ảnh hưởng lớn từ VRG 

Tính tới 31/07/2016, tỷ lệ sở hữu cổ phần lớn nhất và nắm quyền 
kiểm soát tuyệt đối thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam 
(VRG) tương ứng 59,81%, quỹ Halley Sicav nắm 8% và cổ đông 
thiểu số khác (dưới 5%) nắm giữ phần còn lại 32,19%.  

Do VRG nắm quyền kiểm soát tuyệt đối nên hướng đi và chiến lược 
của DPR cũng mang tính đồng nhất với hệ thống tổ chức của VRG 
về mặt chiến lược và hoạt động kinh doanh. Điển hình là chính sách 
giá bán (cao su và gỗ thanh lý) cho tất cả công ty thành viên và mô 
hình phát triển vườn cây đều tuân thủ theo chiến lược của VRG. Do 
thị phần trong nước áp đảo của VRG, việc áp giá sàn cho tất cả 
công ty thành viên góp phần ổn định giá cao su trong nước, tránh 
tình trạng cạnh tranh tiêu cực về giá bán giữa các thành viên và xây 
dựng giá tham chiếu trên thị trường. Đồng thời, DPR cũng hưởng lợi 
từ việc chia sẻ thành quả công nghệ và kinh nghiệm trong sản xuất 
trong nội bộ VRG và các chính sách ưu đãi cho các công ty quốc 
doanh. 

Cao Su Đồng Phú 
(DPR)

Cao su Đồng Phú  
Đắk Nông

(106 tỷ-88,41%)

Cao su Đồng Phú 
Kratie (Campuchia)

(494 tỷ-54,92%)

Khu CN Bắc Đồng 
Phú

(51 tỷ-51%)

Cao su Kỹ thuật 
Đồng Phú

(136,5 tỷ-75,83%)

Gỗ Đồng Phú

(26 tỷ-52%)

Các công ty liên kết

(<50%)

Cơ cấu vườn cây khai thác 

 

   Nguồn: DPR 

Tình hình vườn cây các công ty niêm yết 

 
   Nguồn: Các công ty liên quan 

Title:

Source:

Please fill in the values above to have them entered in your report
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DPR có tổng vốn đầu tư vào công 

ty con đạt 813 tỷ chiếm tỷ lệ sở hữu 

từ 51% - 88%. Việc hợp nhất KQKD 

công ty sản xuất gỗ giúp lợi nhuận 

gộp của gỗ thanh lý sau khi gia 

công và sơ chế cao hơn 60% - 70% 

so với bán gỗ thô. 
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KINH DOANH ĐA DẠNG ĐỂ HẠN CHẾ ẢNH HƯỞNG CỦA GIÁ 

CAO SU 

Hoạt động kinh doanh của DPR chủ yếu là khai thác mủ cao su để 
sản xuất các sản phẩm cao su tự nhiên và bị ảnh hưởng khá lớn từ 
giá cao su và thị trường cao su thế giới. Tuy nhiên, trong 3 năm gần 
đây công ty đã đa dạng hóa hoạt động kinh doanh bao gồm 4 mảng 
chính: sản xuất các sản phẩm cao su tự nhiên, sản xuất gối nệm, 
kinh doanh gỗ cao su và hoạt động kinh doanh các dự án khu công 
nghiệp. Trong đó, hoạt động sản xuất các sản phẩm cao su tự nhiên 
là mảng hoạt động kinh doanh chính đóng góp 74% tổng doanh thu 
hàng năm của công ty. Ngoài ra là các nguồn thu từ thanh lý gỗ cao 
su, dịch vụ và các hoạt động ngoài ngành khác. 

Sản phẩm cao su thiên nhiên - SVR 3L và Latex mang lại lợi 
nhuận nhiều nhất - Mủ cao su sau thu hoạch sẽ được gia công, xử 
lý cho ra các sản phẩm cao su theo quy cách chuẩn hoá trên thị 
trường nội địa và xuất khẩu. Cơ cấu sản phẩm cao su của DPR khá 
phong phú, phần lớn tập trung cho sản xuất SVR 3L và Latex, loại 
sản phẩm có biên lợi nhuận cao nhất trong số các sản phẩm cao su 
của công ty. 

Thị trường tiêu thụ vẫn phụ thuộc vào xuất khẩu - Nguồn khách 
hàng chủ yếu của DPR là khách hàng nội địa chủ yếu là các công ty 
săm lốp, chiếm 68% tổng sản lượng của DPR. Ngoài ra, thị trường 
tiêu thụ của DPR còn là nước nhập khẩu lớn như Mỹ, Hàn Quốc, 
Trung Quốc, nhóm này chiếm 32% tổng sản lượng của công ty. Tuy 
nhiên chúng tôi lưu ý rằng, số sản lượng tiêu thụ trên thị trường nội 
địa là bao gồm sản lượng các doanh nghiệp nội địa thu mua để xuất 
khẩu và giá bán cho những khách hàng này đa phần dưới giá xuất 
khẩu. Vì vậy, thị trường xuất khẩu vẫn là thị trường tiêu thụ chính 
của DPR. 

Cơ cấu thị trường tiêu thụ cao su của DPR 

 
   Nguồn: DPR 

Nệm, gối từ cao su thiên nhiên - đóng góp 5% lợi nhuận - DPR 
đầu tư phát triển với tổng công suất nhà máy lên tới 300 nệm và 600 
gối/ngày thông qua Công ty CP Cao su Kỹ thuật Đồng Phú (80% cổ 
phần từ DPR). Tuy nhiên do lợi thế thương hiệu bán lẻ trên thị 
trường nội địa còn hạn chế nên hoạt động này chỉ đóng góp 5% vào 
lợi nhuận hợp nhất.  

Doanh thu ổn định (16%) từ Gỗ cao su thanh lý và cho thuê khu 
Công Nghiệp - Tận dụng được các cây cao su đã khai thác, DPR 
cũng như các doanh nghiệp trong ngành xử lý cho ra gỗ bán thành 
phẩm có giá trị cao mang lại lợi nhuận ổn định hàng năm cho công 
ty. Trung bình mỗi năm, DPR khai thác 400 - 500 ha thì cho doanh 
thu thanh lý gỗ ước tính vào khoảng 60 tỷ, chiếm trung bình 9% tổng 
doanh thu mỗi năm. Gỗ được bán trong nước theo hình thức đấu giá 
như quy định của Hiệp hội cao su Việt Nam (VRA). Dự án khu CN 

Title:

Source:

Please fill in the values above to have them entered in your report
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Xuất khẩu
32%

Cơ cấu doanh thu 2015 

 

   Nguồn: DPR 

Cơ cấu sản phẩm cao su tự nhiên của DPR 

 

   Nguồn: DPR 

Title:

Source:

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

7%
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Source:

Please fill in the values above to have them entered in your report
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Bắc Đồng Phú và Nam Đồng Phú bắt đầu đưa vào khai thác từ 2009 
và thu về nguồn lợi nhuận từ hoạt động phân lô nền cho thuê với 
tổng diện tích thương mại là 182 ha. Hiện nay, gần 60% diện tích 
thương mại đã được cho thuê (khách hàng lớn nhất là Freewell 
Vietnam - 27 ha và Far Eastern Group - 9,8 ha) mang lại nguồn 
doanh thu ổn định. 

CHIẾN LƯỢC: NÂNG CẤP SẢN PHẨM VÀ CẮT GIẢM CHI PHÍ 

Theo phân tích trên, 70% doanh thu của DPR phụ thuộc vào giá cao 
su thế giới và sự ổn định của sản lượng mủ cao su, do vậy việc tập 
trung phát triển vườn cây mới, đa dạng hoá danh mục sản phẩm, 
cũng như thực hiện cắt giảm chi phí là chiến lược cần thiết trong thời 
gian khó khăn khi giá cao su lao dốc từ 2012. 

Tăng 40% diện tích trồng nhờ dự án ở Campuchia - Từ 2010, 
diện tích vườn cao su đã tăng hơn 40% nhờ vào các dự án vườn 
cây mới ở trong và ngoài nước. Tính đến hết năm 2015 tổng diện 
tích trồng cao su của DPR đạt hơn 16 nghìn ha trong đó đã đưa vào 
khai thác 9 nghìn ha (bao gồm 2,4 nghìn ha từ dự án ở Campuchia).  
Ước tính dự án ở Campuchia sẽ bổ sung thêm 3.600 tấn mủ khô vào 
tổng sản lượng 2016.  

Cắt giảm chi phí hiệu quả - Từ năm 2015, DPR đã tiên phong áp 
dụng phương thức cạo D4 thay thế cho D3 (nới giãn nhịp độ cạo trên 
mỗi ha) nhằm giảm chi phí và số lượng lao động trong tình hình khó 
khăn về giá bán. Phương án trên cắt giảm gần 500 nhân công góp 
phần giảm chi phí giá vốn (10%) trên mỗi tấn sản phẩm. 

Đầu tư vào sản phẩm cao cấp hơn để mở rộng thị trường - Để 
hoàn thiện danh mục sản phẩm, DPR bắt đầu dự án đầu tư nhà máy 
sản xuất RSS công suất 6.000 tấn trong 2016 và dự kiến cho ra 
3.000 tấn RSS trong 2017. Theo công ty, tới thời điểm hiện nay, 
công ty đã mở rộng quy mô sản xuất lên tới 19  ha vườn cao su, với 
2 nhà máy công nghệ Đức và Malaysia với tổng công suất 22.000 
tấn mủ thành phẩm mổi năm.  

CỐ GẮNG DUY TRÌ LỢI NHUẬN VÀ CHỜ ĐỢI CƠ HỘI 

Ảnh hưởng nặng nề từ giá cao su 

Doanh thu lao dốc vì giá cao su giảm - Giai đoạn 2011 - 2015, sự 
lao dốc của giá cao su đã khiến cho doanh thu của DPR giảm mạnh 
53% từ 1.837 tỷ năm 2011 xuống còn 858 tỷ năm 2015, mặc dù sản 
lượng khai thác tăng đều qua các năm và đỉnh điểm là 2015 với việc 
tăng thêm 1.600 ha diện tích thu hoạch tăng thêm 20% năng suất 
khai thác.  

LNST giảm mạnh hơn 19% so với 2011 do chi phí lao động - Đây 
là kết quả của giá bán giảm sâu và sản lượng tiêu thụ thấp trong giai 
đoạn qua. Mặt khác, các chi phí sản xuất (lớn nhất là chi phí lao 
động chiếm 41%) do không giảm theo giá cao su khiến cho tổng chi 
phí trên đơn vị sản phẩm không thay đổi nhiều, gây áp lực giảm lên 
biên LN gộp. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng sinh lời 
từ mủ cao su. 

Và được hỗ trợ từ các mảng kinh doanh khác - Nguồn doanh thu 
khác của DPR tương đối đa dạng và có độ ổn định cao so với hoạt 
động cốt lõi. Đáng kể nhất là kinh doanh gỗ cao su từ vườn cây 
thanh lý (29% tổng LN gộp) và gần đây là hoạt động khai thác hạ 
tầng KCN (5% tổng LN gộp) và yếu tố hỗ trợ cho KQKD cuối năm 
2015. 

Tỷ trọng doanh thu theo hoạt động (% tổng DT) 

Tình hình vườn cây 2015 

 

   Nguồn: DPR, VNDIRECT 

Diễn biến doanh thu, lợi nhuận 

 

 Nguồn: DPR, VNDIRECT 

Cơ cấu giá vốn hàng bán 

 

  Nguồn: DPR 

Khu vực

Chăm sóc 

(ha)

Khai thác 

(ha)

Công suất 

(tấn/năm)

Bình Phước 1.945 7.058 14.116

Đắk Nông 935 0 0

Campuchia 6.343 0 0

Tổng cộng 9.223 7.058 14.116

Title:

Source:

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

Tỷ trọng LN gộp tăng mạnh ở mảng thanh lý cao su (% tổng LN gộp) 

 

Nguồn: VNDIRECT 

Như vậy chúng tôi thấy, sau khi loại bỏ phần lợi nhuận gộp từ các 
hoạt động khác thì biên lợi nhuận từ hoạt động cao su chỉ đạt 8% 
(giảm 22% so với 2013). Đây cũng là tình hình chung cho các công 
ty cao su trong thời buổi giá bán giảm gần bằng giá thành sản xuất. 
Đồng thời cho thấy DPR vẫn duy trì được LNST từ các mảng hoạt 
động khác nên khẳng định được sức bền và khả năng hoạt động bền 
vững trong điều kiện khó khăn nhất. 

Tài sản - chưa phát huy tối đa hiệu quả sinh lời 

Tài sản chủ yếu tập trung vào danh mục vườn cây và nhà máy chế 
biến, chiếm hơn 57% tổng tài sản. Trong giai đoạn từ 2011 đến nay, 
vòng quay tài sản giảm liên tục và chạm mức 0,26x trong 2015 (giảm 
70%) do ảnh hưởng của giá cao su và việc tăng khối lượng tài sản 
trong các khoản đầu tư vườn cao su mới. 

So với với các công ty cùng ngành, hiệu quả sinh lời trên tài sản của 
DPR chỉ đứng sau PHR. Điều này do DPR chỉ mới đưa vào khai thác 
khoảng 44% diện tích cây và diện tích thanh lý chỉ bằng một nửa so 
với PHR, do vậy kết quả kinh doanh của DPR vẫn thua kém PHR, 
nhưng với tiềm lực của vườn cây mới, DPR sẽ có kết quả tốt và bền 
vững hơn trong tương lai. 

Đòn bẩy tài chính thấp 

Thực hiện đầu tư mạnh trong 2015 với nguồn vốn chủ yếu từ nguồn 
quỹ phát triển hàng năm trích từ lợi nhuận chưa phân phối, nên tỷ lệ 
đòn bẩy khá thấp so với các công ty có dự án mới khác như PHR, 
TRC. Nhờ đó khả năng thanh khoản và trả nợ của DPR vượt trội 
hơn và giảm bớt rủi ro về lãi suất.  
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Nguồn tiền mặt ổn định từ gỗ thanh lý 

Với nguồn tiền mặt dồi dào (trên 700 tỷ), việc đảm bảo nguồn vốn 
lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư dài hạn có 
điểm ưu thế hơn các công ty khác.  

Do vườn cây cao su có thể mang lại nguồn lợi nhuận từ gỗ thanh lý 
nên, một số doanh nghiệp lâu đời như DPR có thể khai thác để cải 
thiện LNST và duy trì ổn định dòng tiền cho các hoạt động khác. 

Trong số các doanh nghiệp cao su, DPR và PHR là 2 đơn vị có dòng 
tiền hoạt động tốt nhất năm 2015. Do yếu tố khấu hao của DPR 
chiếm tỷ trọng trong dòng tiền hoạt động kinh doanh cao hơn PHR, 
nên nền tảng của dòng tiền trở nên kém hơn PHR. Bù lại, việc sử 
dụng đòn bẫy nợ ít hơn PHR nên DPR ít chịu áp lực từ chi phí tài 
chính làm cho nguồn tiền mặt cuối năm có phần vượt trội. 

Tiếp tục đầu tư cho hướng đi dài hạn 

Hiện nay, DPR đã đầu tư thêm 1 nhà máy cao su RSS (tổng vốn đầu 
tư 60 tỷ) dự kiến hoàn thành và cung cấp 3.000 tấn RSS trong 2017. 
Dự án đầu tư vườn cây Campuchia trung bình cần trên 60 tỷ mỗi 
năm cho hoạt  động trồng mới và chăm sóc vườn cây con. 50% chi 
phí đầu tư được giải ngân bằng vốn vay USD từ ngân hàng SHB - 
Campuchia, nhưng đồng USD cũng là loại tiền tệ hoạt động chính ở 
đây nên rủi ro do tỷ giá chuyển đổi sẽ không ảnh hưởng đến KQKD 
cuối năm. 

Chính sách cổ tức cao (44%) và ổn định 

Tuy tình hình kinh doanh gặp khó khăn trong các năm qua, nhưng 
DPR trả cổ tức tiền mặt đều với mức trung bình 44% trên mệnh giá, 
cao nhất so với các cổ phiếu cao su khác trên sàn. Tỷ suất cổ tức 
trung bình/cổ phiếu 5 năm qua vào khoảng 12%/năm. 

NĂM 2016 – KỲ VỌNG LẦN ĐẦU TĂNG TRƯỞNG SAU 5 NĂM 

LAO DỐC 

Lợi nhuận được bù đắp từ thanh lý gỗ cao su - Trong 1H2016, 
giá cao su lại quay trở lại mức thấp khoảng 31 triệu/tấn, ngang bằng 
với thời điểm cuối 2015. Tổng doanh thu hợp nhất 1H2016 không 
thay đổi nhiều so với cùng kỳ nhưng cơ cấu nguồn thu có sự chuyển 
dịch mạnh sang hoạt động kinh doanh gỗ. LN gộp 1H2016 xấu đi do 
sự sụt giảm giá bán cao su (-12,7% yoy) và thất thu 5% tổng sản 
lượng do tác động của El Nino tạo áp lực giảm lên LN gộp từ mủ cao 
su. Ngoài ra, việc công ty con tăng cường thu mua, chế biến gỗ 
nguyên liệu bên ngoài có thể bù đắp lại doanh thu thiếu hụt nhưng 
LN gộp không được cải thiện do chi phí thu mua gỗ cao hơn nhiều 
so với gỗ từ vườn cây. LNST chỉ gần bằng ½ so với 1H2015 do LN 
gộp mủ cap su giảm và mất đi gần 17 tỷ thu nhập bất  thường từ việc 
đền bù tài sản. Tuy nhiên, nhờ phần doanh thu từ diện tích thanh lý 
cao su vẫn tăng nhẹ 6% đạt 68 tỷ nên kế hoạch LN 2016 được hoàn 
thành ngay trong 1H2016. Kết thúc 1H2016, EPS hiện tại ở mức 
1.470 đồng/cp, giảm 44% so với cùng kỳ 2015. 

Ước tính KQKD cả năm: doanh thu tăng trưởng 13,4%, và LNTT 
tăng 37,5% - Do thận trọng đối với giá dầu và các yếu tố khác ảnh 
hưởng đến năng suất cao su như tình hình biến đổi khí hậu, chúng 
tôi chỉ đưa ra mức tăng trưởng nhẹ cho giá cao su trong năm 2016 là 
3% (ước đạt 32 triệu/tấn). Trong 2H2016, chúng tôi cho rằng khả 
năng hoàn thành kế hoạch kinh doanh của DPR là rất khả quan do 
sản lượng mủ cao su tăng trở lại theo mùa cao điểm (tập trung từ 
tháng 6-12), vườn cây mới khai thác từ Campuchia (+25%), và giá 
bán cao su dự phóng cho cuối năm sẽ tăng vượt mức trung bình 
2015. Vì thế, chúng tôi kỳ vọng doanh thu sẽ tăng thêm 669 tỷ từ 
nguồn thu bán mủ cao su là chính và sẽ loại bỏ một số hoạt động 

Tình hình thanh khoản các công ty 
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Kết quả kinh doanh Hợp nhất (tỷ VND) 
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kinh doanh ngoài định hướng công ty như chăn nuôi bò và dịch vụ 
gia công mủ cao su như 2015 (77 tỷ doanh thu). 

EPS dự phóng cuối năm tăng lên mức 4.600 đồng/cp, tăng 27% 
so với 2015. Chúng tôi kỳ vọng vào việc tăng nguồn thu từ mủ trong 
cuối năm nên EPS tăng lên gần 4.600 đồng/cp là rất khả quan. 

Cổ tức năm 2015 chi trong 2016 (tỷ lệ 50%) vẫn tiếp tục ở mức 
cao - Do vẫn đảm bảo được lợi nhuận như kế hoạch nên DPR sẽ 
tiếp tục chia cổ tức đợt 3 tỷ lệ 15% trong 9/2016. Như vậy, tỷ suất cổ 
tức luỹ kế hiện tại đạt 14,3% trên giá cổ phiếu, và đã chi vượt kế 
hoạch đầu năm (tỷ lệ 25%). 

2017 - 2020: BƯỚC VÀO CHU KỲ TĂNG TRƯỞNG MỚI 

Dự báo giá cao su 

Chúng tôi dự báo giá cao su giai đoạn 2017 - 2020 sẽ tăng trưởng 
chậm hơn so với giai đoạn 2009 - 2011 với mức tăng trưởng trung 
bình 6.3% một năm. Cụ thể, chúng tôi kỳ vọng giá cao su sẽ tăng 
trưởng nhẹ 6% lên mức 34 triệu/tấn trong 2017 và tăng tốc độ hồi 
phục lên 9% cho 2 năm kế tiếp trước khi ổn định về mức tăng bền 
vững 5% trong 2020.  

Sản lượng cao su tăng 33% trong 4 năm 

Trong giai đoạn 2017 - 2020, diện tích khai thác của DPR mỗi năm 
tăng trung bình 700 ha/năm, sản lượng khai thác dự tính sẽ tăng 
thêm khoảng 1.000 tấn/năm, và tốc độ tăng giảm dần theo chu kỳ 
cạo của cây. Ước tính đến 2020, DPR sẽ khai thác được khoảng 30 
nghìn tấn cao su khô. 

Dự báo KQKD tăng trưởng mạnh trong kịch bản giá cao su tăng 

Dựa vào các nhận định trên, chúng tôi dự báo doanh thu tăng mạnh 
nhất trong 2017 đạt hơn 1,1 nghìn tỷ (tăng 21%) và tăng đều trong 
các năm tới (trung bình 11%/năm trong giai đoạn 2018 - 2020). Biên 
LNTT ổn định ở mức 25% đạt 291 tỷ trong 2017 và tăng 41% đạt 
411 tỷ trong 2020. 

Dự phóng doanh thu và lợi nhuận 

 
   Nguồn: VNDIRECT 

Doanh thu bán mủ cao su lấy lại vị thế chủ chốt và đạt mức tăng 
trưởng 24% (194 tỷ) trong 2017. Như vậy, LN gộp từ mủ cao su 
2017 đạt 229 tỷ, chiếm 67% trong tổng LN gộp. Đà tăng trưởng sẽ 
tiếp tục ổn định cho các năm tiếp theo dao động từ 6% - 19% và là 
yếu tố chính cho tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của DPR trong 
dài hạn. 
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Tỷ lệ cho thuê đất KCN tăng 10%/năm - Hoạt động kinh doanh hạ 
tầng khu công nghiệp có mức độ tăng trưởng ổn định cùng nhu cầu 
tăng cao mỗi năm ước tính mang lại khoản 12 - 17 tỷ doanh thu mỗi 
năm. Do vị trị địa lý được coi là thuận lợi và giá thuê đất rẻ nên dự 
án Bắc và Nam Đồng Phú có khả năng sẽ lắp đầy 90% trong 5 năm 
tới đạt tổng và mang về hơn 8 tỷ LN gộp từ 2020. 

Doanh thu thanh lý gỗ cao su ước tính đạt 60 - 80 tỷ/năm -Tuỳ 
theo kế hoạch khai thác vườn cây, diện tích thanh lý dao động từ 
400 - 500 ha/năm tạo thêm nguồn thu đáng kể cho công ty và góp 
phần cải thiện biên lợi nhuận thuần mỗi năm. 

EPS tiếp tục tăng trưởng 5% trong 2017 đạt mức 4.800 đồng/cp - 
Tăng trưởng trong hoạt động bán hàng như dự báo sẽ đẩy EPS lên 
khoảng 6.500 đồng/cp trong 2020, với tỷ lệ tăng trung bình hàng 
năm (CAGR) là 7% cho giai đoạn 4 năm.  

Tỷ lệ cổ tức hàng năm dự tính ở mức tỷ lệ 29% - 40% và tăng 
đều theo kết quả kinh doanh. 

DỰ BÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

Khối lượng tài sản DPR chủ yếu thay đổi theo quá trình phát 
triển vườn cây cao su - Ước tính, mỗi năm công ty sẽ tăng thêm 
trung bình 109 tỷ cho tài sản cố định. Kết thúc 2020, tổng giá trị tài 
sản dài hạn sẽ đạt 2.749 tỷ, tăng 10% sau 5 năm hoạt động. Mức 
tăng này bao gồm ảnh hưởng của chi phí khấu hao hàng năm cho 
hoạt động sản xuất. Tình hình nợ phải trả cũng thay đổi theo hoạt 
động kinh doanh của công ty, do các khoản vay sẽ được giải ngân 
một phần cho chi phí đầu tư tài sản và các số dư các khoản vay 
ngắn hạn cũng sẽ tăng theo sản lượng tiêu thụ và giá thành sản suất 
của công ty. Cuối năm 2020, tổng dư nợ sẽ đạt mức 1.087 tỷ (tăng 
50% so với 2015) và với tỷ lệ nợ trên vốn cổ phần là 25,6% chúng tôi 
cho rằng DPR vẫn tiếp tục duy trì tỷ lệ đòn bẩy nợ không quá khác 
so với hiện nay. 

Độ nhạy giá cao su lên doanh thu - Giá cao su ảnh hưởng lên 

tăng trưởng.  

Độ nhạy tăng trưởng giá cao su và tăng trưởng doanh thu 
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ĐỊNH GIÁ 

Chúng tôi sử dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền để định giá cổ 
phiếu DPR do phương pháp này trực tiếp phản ánh được dòng tiền 
từ hiệu quả hoạt động kinh doanh trong tương lai của công ty và việc 
dự đoán được các yếu tố chủ chốt ảnh hưởng lên giá trị cổ phiếu là 
khả thi, nên mức độ tin cậy và hiệu quả cao hơn so với các phương 
pháp so sánh khác. 

Theo đó, chúng tôi định giá cổ phiếu DPR ở mức 38.200 VND/cp, 
không quá cao so với mức giá đang giao dịch hiện tại (+8%). Mức 
P/E trailing 9,71x thấp hơn P/E trung bình ngành 27x, và P/B 0,56x 
thấp hơn so với PHR (có quy mô hoạt động tương đương). Vì vậy 
DPR đang được giao dịch gần mức giá trị thực nhưng có khả năng 
tăng trưởng mạnh nếu có thêm tính hiệu tốt từ giá cao su, chúng tôi 
khuyến nghị nắm giữ dài hạn cho cổ phiếu này. 

RỦI RO 

Rủi ro về giá cao su 

Giá cao su Việt Nam phụ thuộc vào vào giá cao su thế giới. Biến 
động về giá dầu làm thay đổi nhu cầu sử dụng giữa cao su tự nhiên 
cao su tổng hợp từ dầu mỏ, ảnh hưởng trực tiếp cán cân cung cầu 
và giá cao su tự nhiên. 

Rủi do từ thời tiết và điều kiện chăm sóc 

Một số khuyến cáo đã được đưa ra về hiện tượng La Nina vào cuối 
năm 2016, nhưng chưa có đánh giá cụ thể mức độ ảnh hưởng lên 
vùng trồng cao su, cũng như năng suất của cây. Đồng thời do biến 
đổi khí hậu trong nhiều năm trở lại đây, tình hình thiên tai và mưa 
bão rất khó dự đoán để thực hiện phòng vệ cho cây, gây gãy đỗ và 
giảm năng suất khai thác. Vì vậy rủi ro thời tiết là ảnh hưởng khá lớn 
đến sản lượng cao su. 

Rủi ro về nguồn lao động 

Giá cao su xuống thấp sẽ giảm bớt nguồn lao động cạo mủ cao su 
do chính sách lương bổng gắng liền với giá cao su. Thiếu hụt lao 
động cũng ảnh hưởng xấu đến hoạt động sản xuất của công ty, 
khiến giảm lượng sụt giảm. 

Rủi ro từ dự án Campuchia 

Do có điều kiện trồng và thổ nhưỡng sẽ có khác biệt, nên chất 
lượng, năng suất và tỷ lệ sống của cây có thể không đạt kỳ vọng nếu 
không nghiên cứu và điều chỉnh giống cây trồng hợp lý. 

  

Các chỉ số giả định 

 
   Nguồn: VNDIRECT 

Chỉ số Giá trị

Tăng trưởng bền vững (SGR) 2,0%

Chi phí vốn chủ sở hữu 15,7%

Chi phí vốn vay (nợ) 8,9%

Chi phí vốn bình quân (WACC) 14,9%

Chi phí khấu hao 5%
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PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY  

Chúng tôi mô phỏng sự thay đổi trong mô hình tăng trưởng giá cao 
su thế giới và đưa ra ảnh hưởng của giá cao su lên giá trị hợp lý của 
cổ phiếu như trong bảng sau.  

Độ nhạy  giá cao su và chi phí vốn chủ sở hữu lên giá cổ phiếu 

 
   Nguồn: VNDIRECT 

  

Giá cổ phiếu

38.223 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 4,5% 5,0% 5,5%

10,0% 44.783 48.509 52.391 56.433 60.641 65.019 69.572 74.305 79.224 84.334 89.640

10,5% 42.022 45.500 49.124 52.896 56.821 60.905 65.152 69.566 74.152 78.916 83.862

11,0% 39.569 42.827 46.221 49.753 53.429 57.252 61.227 65.358 69.649 74.106 78.733

11,5% 37.375 40.437 43.626 46.944 50.396 53.986 57.719 61.597 65.625 69.808 74.150

12,0% 35.401 38.287 41.291 44.418 47.669 51.051 54.565 58.216 62.008 65.945 70.032

12,5% 33.617 36.343 39.181 42.134 45.205 48.397 51.715 55.161 58.740 62.455 66.311

13,0% 31.995 34.577 37.264 40.059 42.966 45.987 49.127 52.387 55.773 59.287 62.933

13,5% 30.515 32.965 35.515 38.167 40.924 43.790 46.766 49.858 53.068 56.398 59.854

14,0% 29.159 31.489 33.913 36.434 39.054 41.777 44.606 47.543 50.591 53.755 57.036

14,5% 27.912 30.132 32.441 34.841 37.336 39.928 42.620 45.415 48.316 51.326 54.448

15,0% 26.762 28.880 31.083 33.372 35.752 38.223 40.790 43.455 46.220 49.088 52.062

15,5% 25.698 27.722 29.826 32.014 34.286 36.647 39.098 41.642 44.281 47.019 49.858

16,0% 24.710 26.647 28.661 30.753 32.927 35.185 37.528 39.961 42.484 45.101 47.814

16,5% 23.791 25.647 27.576 29.581 31.663 33.825 36.069 38.398 40.813 43.318 45.914

17,0% 22.934 24.715 26.565 28.488 30.485 32.558 34.710 36.942 39.257 41.657 44.145

17,5% 22.133 23.843 25.621 27.467 29.384 31.374 33.439 35.582 37.803 40.106 42.493

18,0% 21.382 23.027 24.736 26.511 28.353 30.266 32.250 34.308 36.442 38.654 40.947

18,5% 20.677 22.261 23.905 25.613 27.386 29.226 31.135 33.114 35.166 37.293 39.497

19,0% 20.014 21.540 23.125 24.770 26.477 28.249 30.087 31.992 33.968 36.015 38.135

19,5% 19.390 20.861 22.389 23.975 25.621 27.329 29.100 30.936 32.839 34.811 36.854

Tăng trưởng giá cao su cơ sở (2016)
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ĐịNH GIÁ 
  

 

 

 

   

 
 

 

 

 

 
 

 

 

  Nguồn: VNDIRECT 
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Báo cáo KQ HĐKD

(tỷVND) 12-15A 12-16E 12-17E

Doanh thu 855,3 974,2 1.179,1

Giá vốn hàng bán (652,5) (681,3) (837,1)

Chi phí quản lý DN (65,4) (87,1) (111,9)

Chi phí bán hàng (16,1) (19,2) (23,2)

LN hoạt động thuần 121,2 186,6 206,9

EBITDA thuần 174,7 264,3 304,7

Chi phí khấu hao (53,5) (77,7) (97,8)

LN HĐ trước thuế & lãi vay 121,2 186,6 206,9

Thu nhập lãi 54,9 73,2 81,3

Chi phí tài chính (16,2) (18,6) (22,0)

Thu nhập ròng khác 30,4 20,4 24,7

TN từ các Cty LK & LD 0,0 0,0 0,0

LN trước thuế 190,3 261,7 290,9

Thuế (34,6) (45,4) (50,5)

Lợi ích cổ đông thiểu số (11,1) (32,2) (47,0)

LN ròng 144,6 184,1 193,4

Thu nhập trên vốn 144,6 184,1 193,4

Cổ tức phổ thông (147,2) (111,0) (116,6)

LN chưa phân phối (2,7) 73,1 76,8

Báo cáo LCTT

(tỷVND) 12-15A 12-16E 12-17E

LN trước thuế 190,3 261,7 290,9

Khấu hao 53,5 77,7 97,8

Các khoản +/- (non cash) khác (7,1) (8,0) (7,8)

Khoản +/- không thuộc HĐKD (74,6) (90,4) (102,5)

Thuế đã nộp 38,3 (45,4) (50,5)

LC tiền từ HĐKD khác (96,8) (9,1) (5,8)

Thay đổi VLĐ 65,3 21,5 19,1

LC tiền thuần HĐKD 168,9 208,1 241,1

Đầu tư TSCĐ (146,6) (141,3) (116,5)

Thu từ TL, nhượng bán TSCĐ 0,0 0,0 0,0

Các khoản khác 149,2 389,9 177,6

Thay đổi tài sản dài hạn khác 69,7 (344,9) (143,6)

LC tiền từ HĐĐT 72,4 (96,2) (82,5)

Thu từ PH CP, nhận góp VCSH 0,0 0,0 0,0

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

Tiền vay ròng nhận được 16,1 4,7 26,9

Dòng tiền từ HĐTC khác 0,0 0,0 0,0

Cổ tức, LN đã trả cho CSH (147,2) (111,0) (116,6)

LC tiền thuần HĐTC (131,2) (106,3) (89,7)

Tiền & tương đương tiền đầu kì 638,7 748,8 754,4

LC tiền thuần trong năm 110,1 5,6 68,9

Tiền & tương đương tiền cuối kì 748,8 754,4 823,3

Bảng cân đối kế toán

(tỷVND) 12-15A 12-16E 12-17E

Tiền và tương đương tiền 749 754 823

Đầu tư ngắn hạn 170 239 290

Các khoản phải thu ngắn hạn 116 103 125

Hàng tồn kho 128 146 179

Các tài sản ngắn hạn khác 36 45 51

Tổng tài sản ngắn hạn 1.199 1.288 1.468

Tài sản cố định 1.932 1.888 1.902

Tổng đầu tư 110 153 185

Tài sản dài hạn khác 151 141 155

Tổng tài sản 3.392 3.470 3.710

Vay & nợ ngắn hạn 92 83 102

Phải trả người bán 6 5 7

Nợ ngắn hạn khác 186 202 245

Tổng nợ ngắn hạn 285 290 354

Vay & nợ dài hạn 221 234 242

Các khoản phải trả khác 212 210 256

Vốn chủ sở hữu 2.220 2.248 2.325

Lợi ích cổ đông thiểu số 455 487 534

Tổng nợ và vốn chủ sở hữu 3.392 3.470 3.710

Phân tích Dupond

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

DuPont

Biên LN ròng 16,9% 18,9% 16,4%

Vòng quay TS 0 0 0

ROAA 4,3% 5,4% 5,4%

ĐBTC điều chỉnh 2 2 2

ROAE 6,5% 8,2% 8,5%

Hiệu quả

Số ngày phải thu 9 7 7

Số ngày nắm giữ HTK 71 78 78

Số ngày phải trả tiền bán 4 3 3

Vòng quay TSCĐ 0 1 1

ROIC 4,8% 6,0% 6,0%

Thanh khoản

Khả năng thanh toán ngắn hạn 4 4 4

Khả năng thanh toán nhanh 4 4 4

Khả năng thanh toán tiền mặt 3 3 3

Vòng quay tiền 77 82 82

Chỉ số tăng trưởng (yoy)

Tăng trưởng DT (8,9%) 13,9% 21,0%

Tăng trưởng LN từ HĐKD (43,7%) 53,9% 10,9%

Tăng trưởng LN ròng (32,3%) 27,4% 5,1%

Tăng trưởng EPS (32,3%) 27,4% 5,1%

Giá trị cổ phiếu

LN trên cổ phiếu (VND) 3.603 4.588 4.821

Giá trị sổ sách/cp (VND) 55.334 56.019 57.933

Cổ tức / cp (VND) 3.670 2.766 2.907
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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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