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CTCP THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT (JVC) 

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

VND4.930 N/A 0,0% KHÔNG ĐÁNH GIÁ Thiết bị Y tế 

 

Triển vọng ngắn hạn  Triển vọng dài hạn  Định giá 

 
 

 
 

 

Tiêu cực Trung bình Tích cực  N/A    N/A   

 
 
 

 
 

 
 

  

Sức khoẻ tài chính chưa thật sự tốt nhưng ban điều hành mới đã 

cho thấy khả năng duy trì hoạt động kinh doanh và đưa ra nhiều 

định hướng chiến lược mới. Tuy nhiên, khả năng thoái vốn của 

các cổ đông lớn như DI có thể tác động không nhỏ đến sự ổn 

định trong việc điều hành và cũng như hoạt động bán hàng. 

Hoạt động kinh doanh đang dần hồi phục. Doanh số bán hàng thiết 
bị và vật tư y tế tăng 27,1% trong 9T năm tài chính 2017 so với năm 
ngoái nhưng chỉ tương đương 61% mức doanh thu năm tài chính 2014 
trước sự kiện liên quan đến cựu chủ tịch JVC năm 2015. Nhà cung 
cấp quan trọng, Hitachi (chiếm 20% doanh thu năm 2016) đã giao lại 
quyền phân phối độc quyền cho JVC vào tháng 4/2017 dựa vào những 
nỗ lực tái cấu trúc và thanh toán kịp thời các khoản phải trả cho 
Hitachi. 

Các khoản nợ xấu trong quá khứ không còn ảnh hưởng đến kết 
quả lợi nhuận trong tương lai. JVC hiện nay đã trích dự phòng đầy 
đủ cho các khoản phải thu lên đến 1.100 tỷ liên quan đến các khoản 
doanh thu đột biến và tạm ứng trước đây. Tỉ lệ thu hồi cho các khoản 
này là tương đối thấp, chỉ khoảng 1% nếu thuận lợi. Vì vậy, ban điều 
hành đã không còn quá chú trọng vào việc thu hồi các khoản phải thu 
này mà tập trung khôi phục lại hoạt động kinh doanh và cơ cấu lại tổ 
chức hoạt động của công ty.  

Hợp đồng đầu tư liên kết với bệnh viện sẽ tạo ra nguồn thu ổn 
định hơn khi lợi nhuận đang quá phụ thuộc vào mảng thiết bị y 
tế. JVC đang vận hành gần 140 hệ thống thiết bị y tế tại 80 bệnh viện 
(trên tổng số 1.322 bệnh viện trên toàn quốc vào năm 2016 mà 1.091 
trong số đó là các cơ sở công) theo hình thức chia sẻ lợi nhuận. Hợp 
đồng kéo dài 7-10 năm với thời gian hoàn vốn 1-3 năm và biên LNG 
là 20-30% sau khi chia phần lợi nhuận cho bệnh viện. Doanh thu từ 
những hợp đồng này dự kiến sẽ chiếm 20% doanh thu năm tài chính 
2017. Công ty sẽ thiết lập 20 hệ thống y tế bệnh viện mới trong năm 
2018 và thêm một số hợp đồng hiện đang được đàm phán. Chúng tôi 
tin rằng mở rộng lĩnh vực kinh doanh này sẽ nâng cao chất lượng tổng 
thể của thu nhập theo thời gian. 

 

Ngày 12/03/2018 

Diên Hồng Thọ 

tho.dienhong@vndirect.com.vn 

 

 

 

 

 

Diễn biến giá 

 

Nguồn: VNDIRECT 

 

Thông tin cổ phiếu 

Cao nhất 52 tuần (VND) 6.130 

Thấp nhất 52 tuần (VND) 2.790 

KLGDBQ 3 tháng (cp) 1.166.937 

GTGDBQ 3 tháng (tr VND) 5.954 

Thị giá vốn (tỷ VND) 554,6 

SL CP đang lưu hành (tr) 112,5 

Free float (%) 45,0 

TTM P/E 28,4 

Current P/B 4,7 

 

Cơ cấu sở hữu 

DI Asian Indutrial Fund  19,4% 

PYN Elite Fund  11,0% 

Vietnam Equity Holding 6,3% 

Khác 63,3% 

Nguồn: VNDIRECT 

 

 

 

Nguồn: VNDIRECT 

Tổng quan tài chính (VND) 03-13A 03-14A 03-15A 03-16A

Doanh thu thuần (tỷ) 594 923 507 499

Tăng trưởng DT thuần 55,4% (45,0%) (1,6%)

Biên lợi nhuận gộp 29,3% 33,1% 0,7% 18,8%

Biên EBITDA 31,0% 37,6% (245,3%) 9,2%

LN ròng (tỷ) 42 178 (1.336) (32)

Tăng trưởng LN ròng 326,5%

Tăng trưởng LN cốt lõi 323,5%

EPS cơ bản 118 313 (11.874) (282)

EPS điều chỉnh 118 313 (11.874) (282)

BVPS 2.686 2.516 11.306 4.543

ROAE 14,9% (98,9%) (3,6%)
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Các dịch vụ chẩn đoán theo dạng liên kết sẽ mang lại nguồn thu 

định kỳ và bắt kịp xu thế tăng trưởng bền vững trong chi tiêu cho 

các hoạt động chăm sóc sức khoẻ. 

Hầu hết các hoạt động của JVC tập trung vào phân phối thiết bị và 
thiết bị y tế chẩn đoán hình ảnh cho các bệnh viện địa phương và các 
cơ sở y tế khác. Nhà cung cấp chính là Hitachi - Nhật Bản với doanh 
thu từ các thiết bị chiếm gần 20% doanh thu năm tài chính 2016 của 
JVC. Các loại sản phẩm khác như vật tư, phim và phụ kiện dùng cho 
các thiết bị do JVC cung cấp. Công ty cũng đang thực hiện các chương 
trình liên kết với các bệnh viện địa phương để cung cấp dịch vụ chẩn 
đoán hình ảnh trực tiếp cho bệnh nhân. Mô hình này hướng đến việc 
phục vụ những bệnh nhân của bênh viện nhưng sử dụng vốn đầu tư 
và nhân lực vận hành từ JVC. 60-70% lợi nhuận gộp từ dịch vụ liên 
kết này sẽ được trả cho công ty sau khi chia cho các bệnh viện và 
đem lại tỷ suất lợi nhuận gộp vào khoảng 20-30%. 

Hình 1: Đóng góp doanh thu từ các mảng hoạt động 

 
   Nguồn: VNDIRECT, JVC 

Nghiên cứu BMI cũng cho thấy thị trường thiết bị y tế sẽ tăng trưởng 
ở mức CAGR 10% trong 5 năm tới về giá trị nhờ sự gia tăng dân số 
già và số lượng các cơ sở y tế ngày càng tăng ở cả khu vực nhà nước 
và tư nhân. Chính phủ đang rất hạn chế về ngân sách đầu tư cho hệ 
thống y tế nhưng vẫn muốn giảm tình trạng quá tải hiện nay trong hệ 
thống y tế công cộng. Thông qua chương trình liên kết cung cấp dịch 
vụ chẩn đoán, JVC đang tiên phong trong việc hỗ trợ các bệnh viện 
Nhà nước để cải thiện công suất khám chữa bệnh mà không phải chịu 
các khoản đầu tư khổng lồ cho việc mua sắm thiết bị. Mô hình dịch vụ 
này sẽ phần nào ăn mòn thị phần của mô hình kinh doanh thiết bị 
truyền thống nhưng sẽ tạo ra doanh thu ổn định và cải thiện chất lượng 
thu nhập của JVC theo thời gian. Do đó, chúng tôi xem đây là chuyển 
biến tích cực và mang tính bền vững hơn trước đây. 

Sự hồi phục khả quan về doanh thu trong năm tài chính 2017 từ 

cung cấp lại các thiết bị y tế; điều này cũng sẽ thúc đẩy tăng 

trưởng về kinh doanh vật tư và phụ tùng thay thế trong những 

năm tới.   

Trong 9 tháng đầu năm tài chính 2017, JVC bắt đầu tạo lợi nhuận sau 
2 năm lỗ ròng vì dự phòng nợ xấu đã giảm dần và công ty đã được 
cấp lại quyền phân phối cho các thiết bị của Hitachi. Nhà cung cấp này 
cũng cho phép JVC bán các thiết bị y tế của Hitachi ở cả miền Bắc và 
miền Nam. Các bệnh viện cũng đã quay trở lại và tiếp tục mua thiết bị 
từ JVC, bằng chứng là sự gia tăng 70% doanh thu bán thiết bị trong 
9T2017. Tuy nhiên, doanh thu bán vật tư và phụ kiện (phim, phụ tùng, 
dụng cụ y tế,...) vẫn giữ nguyên so với cùng kỳ năm tài chính vừa qua 
do sự gián đoạn trong việc bán thiết bị những năm trước. Điều này 
giải thích nguyên nhân tổng doanh thu tăng trưởng chậm hơn doanh 
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Hình 2: Tăng trưởng dân số già của Việt 
Nam 

 
   Nguồn: GSO, VNDIRECT 
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thu thiết bị (16,7% YoY) khi mảng này chỉ chiếm 20% trên tổng số. 
Doanh thu bán vật tư và phụ tùng thường đi theo hoạt động bán thiết 
bị, vì vậy chúng tôi kỳ vọng sự tăng trưởng mạnh mẽ trong hoạt động 
kinh doanh thiết bị năm nay sẽ thúc đẩy doanh số bán vật tư tiêu hao 
sẽ gia tăng trong các năm tới. 

JVC cũng tăng gấp đôi lợi nhuận gộp trong 9T2017, chủ yếu là do sự 
tăng trưởng về doanh thu bán thiết bị y tế nói trên. Bằng cách đẩy 
mạnh bán hàng, JVC cũng nhận được những hỗ trợ bán hàng từ nhà 
cung cấp với 15,5 tỷ được ghi nhận trong thu nhập khác. Nhìn chung, 
LNST đạt mức sinh lời 5,4 tỷ thay vì ghi nhận lỗ cùng kỳ. Với kết quả 
này, chúng tôi kỳ vọng JVC có thể dễ dàng đạt được mục tiêu doanh 
thu đạt 630 tỷ và LNST 19 tỷ trong năm tài chính 2017. Ban điều hành 
cũng đặt mục tiêu tăng trưởng 20% LNST trong năm tài chính 2018 
dựa trên số lượng thiết bị y tế được lắp đặt ngày càng gia tăng theo 
các chương trình dịch vụ liên kết. 

Hình 3: KQKD 9T (năm tài chính 2016 – 2017) 

 
   Nguồn: VNDIRECT, JVC 

Rủi ro tiềm ẩn từ cổ đông chủ chốt 

Chúng tôi đánh giá cao bước chuyển mình của công ty và nhìn thấy 
triển vọng đầy hứa hẹn dựa trên kế hoạch kinh doanh. Tuy nhiên 
chúng tôi vẫn quan ngại về mức độ cam kết của cổ đông chiến lược 
như Dream Incubator (DI). Quỹ này hiện đang có ý định chào bán 
19,4% cổ phần tại JVC và có thể dẫn đến sự xáo trộn trong đội ngũ 
quản lý vì hầu hết các thành viên hiện tại của ban điều hành đều có 
liên quan hoặc được bổ nhiệm bởi DI. Bất kì sự thay đổi nào trong ban 
điều hành sẽ làm gián đoạn sự phục hồi của hoạt động kinh doanh 
vẫn còn chưa thực sự cứng cáp. Điều này cũng đặt ra những câu hỏi 
về mức độ và bản chất của việc đề ra chiến lược kinh doanh mới là 
kế hoạch nhằm thay đổi diện mạo phục vụ cho việc chào bán cổ phần 
hay là nỗ lực thực sự để khôi phục lại JVC như trước đây.  

 

  

Tỷ VND 9T2017 9T2016 % Thay đổi

Doanh thu thuần 436,5 373,2 17,0%

GVHB -333,8 -322,6 3,5%

LNG 102,7 50,6 103,0%

CP bán hàng -77,1 -26,9 186,6%

CP quản lý -34,0 -63,5 -46,5%

LN hoạt động -10,3 -43,8 -76,5%

Thu nhập khác 15,5 0,7 2114,3%

LNTT 5,2 -43,2

LNST 5,4 -45,7
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  Nguồn: VNDIRECT 
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Báo cáo KQ HĐKD

(tỷVND) 03-14A 03-15A 03-16A

Doanh thu thuần 923 507 499

Giá vốn hàng bán (617) (504) (405)

Chi phí quản lý DN (38) (1.159) (71)

Chi phí bán hàng (5) (36) (49)

LN hoạt động thuần 262 (1.192) (27)

EBITDA thuần 332 (1.117) 44

Chi phí khấu hao (70) (75) (71)

LN HĐ trước thuế & lãi vay 262 (1.192) (27)

Thu nhập lãi 1 1 0

Chi phí tài chính (48) (134) (7)

Thu nhập ròng khác 16 (11) 4

TN từ các Cty LK & LD 0 0 0

LN trước thuế 230 (1.336) (30)

Thuế (53) 0 (2)

Lợi ích cổ đông thiểu số 0 0 0

LN ròng 178 (1.336) (32)

Thu nhập trên vốn 178 (1.336) (32)

Cổ tức phổ thông

LN giữ lại 178 (1.336) (32)

Bảng cân đối kế toán

(tỷVND) 03-14A 03-15A 03-16A

Tiền và tương đương tiền 503 48 26

Đầu tư ngắn hạn 15 0 0

Các khoản phải thu ngắn hạn 945 668 169

Hàng tồn kho 308 265 80

Các tài sản ngắn hạn khác 24 15 3

Tổng tài sản ngắn hạn 1.794 996 278

Tài sản cố định 463 523 461

Tổng đầu tư 13 112 (0)

Tài sản dài hạn khác 14 42 26

Tổng tài sản 2.285 1.673 764

Vay & nợ ngắn hạn 470 22 14

Phải trả người bán 29 113 75

Nợ ngắn hạn khác 178 119 76

Tổng nợ ngắn hạn 677 254 164

Vay & nợ dài hạn 92 58 27

Các khoản phải trả khác 85 89 62

Vốn điều lệ và 844 1.125 1.125

LN giữ lại 304 (275) (1.035)

Vốn chủ sở hữu 1.430 1.272 511

Lợi ích cổ đông thiểu số 0 0 0

Tổng nợ và vốn chủ sở hữu 2.285 1.673 764

Báo cáo LCTT

(tỷVND) 03-14A 03-15A 03-16A

LN trước thuế 230 (1.336) (30)

Khấu hao 70 75 70

Thuế đã nộp (34) 30 (34)

Các khoản điều chỉnh khác (26) 1.281 34

Thay đổi VLĐ (238) (369) 36

LC tiền thuần HĐKD 3 (319) 76

Đầu tư TSCĐ (53) (9) (43)

Thu từ TL, nhượng bán TSCĐ 75 2 3

Các khoản khác (14) 184 1

Thay đổi tài sản dài hạn khác

LC tiền từ HĐĐT 8 178 (39)

Thu từ PH CP, nhận góp VCSH 329 0 0

Trả vốn góp CSH, mua CP quỹ 0 0 0

Tiền vay ròng nhận được 137 (346) (16)

Dòng tiền từ HĐTC khác (2) 32 (43)

Cổ tức, LN đã trả cho CSH (28) 0 0

LC tiền thuần HĐTC 436 (314) (59)

Tiền & tương đương tiền đầu kì 57 503 48

LC tiền thuần trong năm 447 (456) (21)

Tiền & tương đương tiền cuối kì 503 48 26

Các chỉ số cơ bản

03-14A 03-15A 03-16A

Dupont

Biên LN ròng 19,3% (263,3%) (6,3%)

Vòng quay TS 0,47 0,26 0,41

ROAA 9,1% (67,5%) (2,6%)

Đòn bẩy tài chính 1,64 1,46 1,37

ROAE 14,9% (98,9%) (3,6%)

Hiệu quả

Số ngày phải thu 271 367 357

Số ngày nắm giữ HTK 182 192 72

Số ngày phải trả tiền bán 17,4 82,0 67,8

Vòng quay TSCĐ 2,03 1,03 1,02

ROIC 8,9% (98,8%) (5,7%)

Thanh khoản

Khả năng thanh toán ngắn hạn 2,65 3,93 1,69

Khả năng thanh toán nhanh 2,19 2,88 1,20

Khả năng thanh toán tiền mặt 0,76 0,19 0,16

Vòng quay tiền 436 477 362

Chỉ số tăng trưởng (yoy)

Tăng trưởng DT thuần 55,4% (45,0%) (1,6%)

Tăng trưởng LN từ HĐKD 92,9%

Tăng trưởng LN ròng 326,5%

Tăng trưởng EPS 165,9%

Giá trị cổ phiếu

EPS cơ bản (VND) 313 (11.874) (282)

BVPS (VND) 2.516 11.306 4.543
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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. 

 

  
Anirban Lahiri – Giám đốc Khối Phân tích 

Email: anirban.lahiri@vndirect.com.vn 

Diên Hồng Thọ – Chuyên viên Phân tích 

Email: tho.dienhong@vndirect.com.vn 

   –  

Email:  

   –  

Email:  

   –  

Email:  

   –  

Email:  
 

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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