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Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA với cổ phiếu LTG với giá mục tiêu 

46.000 đồng/cp trên cơ sở KQKD tích cực nửa đầu năm 2018 được kỳ vọng 

sẽ tiếp diễn trong nửa cuối 2018 nhờ sự phục hồi của mảng gạo và tăng 

trưởng ổn định trong mảng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) và giống cây 

trồng.  

Tổng doanh thu Quý 2/2018 tăng 19,6% so với cùng kỳ nhờ tăng trưởng khả 
quan trong tất cả các mảng kinh doanh bao gồm thuốc BVTV (+16% yoy), lương 
thực (+31% yoy) và giống cây trồng (+5% yoy). Doanh thu Quý 2 gấp đôi so với 
Quý 1 cũng phản ánh tính mùa vụ cao trong KQKD của LTG (xem hình 3), với 
doanh thu tập trung chủ yếu trong Quý 2 và Quý 4, tương ứng với thời điểm bắt 
đầu các vụ mùa chính ở Việt Nam. 

Biên LNG 6T2018 giảm 0,9 điểm % do biên LN mảng thuốc BVTV sụt giảm 
mạnh. Mặc dù tổng doanh thu 6T tăng 9% yoy với tăng trưởng ổn định ở tất cả 
các mảng (lương thực +19% yoy, giống cây trồng +6% yoy và thuốc BVTV +4% 
yoy) nhưng biên LNG lại giảm 90 điểm cơ bản, một phần do hoàn nhập dự 
phòng 23 tỷ đồng trong 6T17 giúp nâng biên LNG 6T17 và chiết khấu khách 
hàng tăng cao trong 6T18 khiến cho biên LNG mảng thuốc BVTV giảm 1,8 điểm 
% xuống còn 28,7%. Lợi nhuận ròng giảm 4% yoy xuống còn 189 tỷ đồng do chi 
phí bán hàng và quản lý DN tăng nhẹ (+4% yoy) và chi phí lãi vay cao hơn 
(+45% yoy) do tăng vay nợ (+47% yoy) để đáp ứng nhu cầu vốn lưu động. 

Chúng tôi đưa ra các dự báo thận trọng hơn so với kế hoạch của ban lãnh 
đạo, nhưng vẫn đánh giá tích cực về triển vọng của doanh nghiệp. LTG đặt 
kế hoạch tham vọng cho năm 2018 với mục tiêu doanh thu thuần đạt 9.878 tỷ 
đồng (+14% yoy) và lợi nhuận sau thuế (LNST) đạt 589 tỷ đồng (+42% yoy). 
Công ty đã hoàn thành 45% kế hoạch doanh thu thuần và 35% kế hoạch LNST 
trong 6T18. Chúng tôi dự báo doanh thu thuần năm 2018 đạt 9.365 tỷ đồng (+8% 
yoy) và LNST đạt 454 tỷ đồng (+9% yoy), do chúng tôi cho rằng sẽ không có thay 
đổi nào đáng kể trong HĐKD của doanh nghiệp trong tương lai gần, khi mà chiến 
lược thay đổi từ tập trung vào mảng thuốc BVTV sang mảng Lương thực mang 
tính dài hạn nhiều hơn.  

LTG đang được giao dịch với P/E ở mức 6,1x, thấp hơn nhiều so với trung 
bình 11,2x của các công ty cùng ngành. Chúng tôi khuyến nghị MUA LTG với 
giá mục tiêu 46.000 đồng/cp dựa trên P/E 2018 dự phóng là 8,0x. Tuy nhiên, 
thanh khoản thấp và room còn lại cho nhà đầu tư nước ngoài thấp là các yếu tố 
ảnh hưởng đến sự tăng giá của cổ phiếu. LTG kỳ vọng có thể đẩy mạnh thanh 
khoản khi chuyển niêm yết từ sàn Upcom sang HOSE, dự kiến thực hiện trong 
năm 2019. Đây có thể là một trong các động lực tăng giá cho cổ phiếu trong thời 
gian tới. 

 

Ngày 07/09/2018 

Phạm Lê Mai 

mai.phamle@vndirect.com.vn 

 

 

 

 

 

Diễn biến giá 

 

Nguồn: VNDIRECT 

 

Thông tin cổ phiếu 

Cao nhất 52 tuần (VND) 53.000 

Thấp nhất 52 tuần (VND) 33.200 

KLGDBQ 3 tháng (cp) 31.208 

GTGDBQ 3 tháng (tr VND) 1.209 

Thị giá vốn (tỷ VND) 2.588 

SL CP đang lưu hành (tr) 67,2 

Free float (%) 30,7 

TTM P/E (x) 6,1 

P/B (x) 1,1 

 

Cơ cấu sở hữu 

Marina Viet Pte. Ltd 25,2% 

Nhà nước 24,2% 

Standard Chartered Private Equity 8,2% 

Khác 42,4% 

Nguồn: VNDIRECT 

 

 

 

Nguồn: VNDIRECT 

Tổng quan tài chính (VND) 12-15A 12-16A 12-17A 12-18E

Doanh thu thuần (tỷ) 7.856 7.783 8.687 9.365

Tăng trưởng DT thuần (11,3%) (0,9%) 11,6% 7,8%

Biên lợi nhuận gộp 22,1% 20,3% 21,7% 21,4%

Biên EBITDA 8,2% 9,0% 9,0% 9,1%

LN ròng (tỷ) 319 347 414 449

Tăng trưởng LN ròng (36,7%) 8,8% 19,4% 8,4%

Tăng trưởng LN cốt lõi (36,7%) 8,8% 19,4% 8,4%

EPS cơ bản 4.820 5.167 6.169 6.690

EPS điều chỉnh 4.097 4.392 5.243 5.686

BVPS 31.005 32.018 34.049 31.616

ROAE 15,7% 16,4% 18,7% 18,6%
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Điều chỉnh KQKD năm 2017 

LTG đã điều chỉnh giảm KQKD năm 2017 để phản ánh một số 
khoản chiết khấu thương mại và chi phí quảng cáo bổ sung, do 
đó lợi nhuận ròng năm 2017 giảm 7,1% so với báo cáo cũ. Mặc dù 
không ảnh hưởng đến kế hoạch của doanh nghiệp cho năm 2018, 
điều này tạo ra rủi ro liên quan đến tính chắc chắn về KQKD cho các 
báo cáo trong tương lai.   

Hình 1: Các điều chỉnh trong BCTC 2017 

 
   Nguồn: LTG, VNDIRECT 

 

KQKD 6T2018 được hỗ trợ bởi kết quả tích cực của mảng gạo  

Hình 2: Kết quả kinh doanh 6T2018  

 
   Nguồn: LTG, VNDIRECT 

Chúng tôi cũng lưu ý rằng KQKD theo quý của LTG thể hiện tính 
mùa vụ cao do thời điểm bắt đầu mùa vụ (cũng là thời điểm nhu cầu 
giống và thuốc BVTV tăng cao) thay đổi mỗi năm tùy theo lịch nông 
vụ và tình hình thời tiết. Điều này khiến cho một phần doanh thu quý 
có thể được ghi nhận trong quý này hoặc quý sau đó. Nhìn chung, 
doanh thu của LTG cao nhất trong các quý 2 và 4 tương ứng với khi 
2 vụ chính Đông xuân và Hè thu bắt đầu. Đồng thời, tăng trưởng 
doanh thu so với cùng kỳ cũng dao động mạnh theo các quý.  

Tỷ đồng
2017A

(trước đây)

2017A

(điều chỉnh)

Chênh 

lệch
Nhận định

Doanh thu thuần 8.689,8       8.686,8        0,0%

Tăng trưởng DT thuần 11,6% 11,6% 0,0%

Lợi nhuận gộp 1.881,0       1.881,0        0,0%

Biên LN gộp 21,7% 21,7% 0 điểm %

Chi phí bán hàng 889,3          938,4           5,5%

Chi phí QLDN 320,7          311,1           -3,0%

LN HĐKD 671,0          631,4           -5,9%

LN trước thuế 566,7          527,1           -7,0%

LN ròng 445,9          414,3           -7,1%

LTG ghi nhận thêm chi phí khuyến mại và chiết khấu khách hàng cho một số chính 

sách bán hàng năm 2017, tuy nhiên điều chỉnh giảm chi phí nhân viên trong chi phí bán 

hàng và QLDN tương ứng với giảm khoản phải trả cho NLĐ.

Tỷ đồng Q2/2018

% thay 

đổi so 

cùng kỳ

6T2018

% thay 

đổi so 

cùng kỳ

% dự 

báo cũ

% dự 

báo mới
Nhận định

Tổng doanh thu 3.096,7 19,6% 4.641,8 9,3% 50,7% 47,8%

Thuốc BVTV 1.795,1 15,5% 2.538,9 3,5% 49,1% 44,7%

Doanh thu mảng thuốc tăng mạnh trong Q2 do tính mùa vụ, với 

nhu cầu thuốc bảo vệ thực vật tăng cao để chuẩn bị cho vụ Hè 

Thu.

Lương thực 979,5 31,3% 1.594,2 19,0% 56,4% 55,5%

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng 14,2% yoy trong 6T2018 

giúp đẩy mạnh tăng trưởng doanh thu mảng gạo (90% doanh 

thu mảng gạo là từ xuất khẩu).

Giống cây trồng 256,1 5,3% 389,1 5,9% 49,1% 41,9%

Khác 66,0 43,9% 119,6 38,1% 33,4% 50,9%

Lợi nhuận gộp 536,3 6,7% 889,7 3,1% 44,1% 44,3%

Biên LN gộp 18,5% -1.9% pts 20,1% -0.9% pts

Biên LN gộp 6T18 giảm mặc dù biên LN gộp mảng gạo cải thiện 

(+6 điểm %) nhờ đã thanh lý gạo tồn kho trong 6T17 do các yếu 

tố: (1) biên LN gộp mảng thuốc BVTV giảm 1,8 điểm % do ghi 

nhận chiết khấu thương mại cao và (2) LTG hoàn nhập dự 

phòng (23 tỷ đồng) trong 6T17.

Chi phí bán hàng 230,4 -12,1% 403,6 -2,9% 44,8% 43,5%

Chi phí bán hàng dự phóng được điều chỉnh để phản ánh chiết 

khấu khách hàng cao hơn trong bối cảnh cạnh tranh trên thị 

trường gay gắt.

Chi phí QLDN 104,5 63,8% 174,8 22,4% 46,6% 46,6%

LN HĐKD 201,4 13,8% 311,3 2,4% 42,1% 44,2%

LN trước thuế 143,8 -4,0% 232,1 -8,8% 34,7% 41,0%
Chi phí lãi vay tăng mạnh 26 tỷ đồng (+45,3% yoy) trên cơ sở 

nợ vay tăng 47% yoy để tài trợ nhu cầu vốn lưu động cao hơn.

LN ròng 115,7 -1,7% 188,9 -3,7% 37,7% 42,1%

LN ròng (loại trừ hoàn 

nhập dự phòng)
115,7 -1,7% 188,9 6,7% 37,7% 42,1%

Nếu loại trừ khoản hoàn nhập dự phòng trong 6T17, lợi nhuận 

ròng 6T18 sẽ tăng 6,7% so với cùng kỳ thay vì giảm 3,7%.

EPS (VND/cp) 1.722,4 2.812,3 37,7% 42,1%
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Hình 3: Tổng doanh thu và tăng trưởng qua các quý của LTG  

 
   Nguồn: LTG, VNDIRECT 

 

Triển vọng 2018-2019: Tiếp tục tái cấu trúc để nâng cao hiệu quả  

LTG lên kế hoạch giảm tỷ trọng mảng thuốc BVTV và tập trung 
vào mảng gạo. Hiện tại, mảng thuốc BVTV vẫn đóng góp chủ yếu 
vào lợi nhuận của LTG, chiếm 75-85% lợi nhuận gộp của LTG trong 
giai đoạn 2013-2017. Tuy nhiên, doanh nghiệp dự kiến giảm dần tỷ 
trọng của mảng này trong tổng doanh thu vào giai đoạn sắp tới để 
phù hợp với nhu cầu gia tăng của thị trường đối với các sản phẩm 
sinh học và hữu cơ thay vì các sản phẩm hóa chất độc hại. Điều này 
cũng phù hợp với xu hướng nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và 
lo ngại các vấn đề sức khỏe ở Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói 
chung. Theo đó, LTG sẽ đưa thêm các dòng sản phẩm phân khúc 
cao (như phân hữu cơ, phân vi sinh vật) vào danh mục sản phẩm, 
với mục tiêu giành thị phần trong phân khúc sản phẩm mới này.  

Dựa trên vị thế dẫn đầu của doanh nghiệp trong mảng thuốc BVTV 
với thị phần vượt xa đối thủ lớn thứ hai VFG (21% so với 8,3% trong 
năm 2016), mạng lưới phân phối phủ khắp và mối quan hệ hợp tác 
lâu dài với các nhà cung cấp nước ngoài (Việt Nam chủ yếu phải phụ 
thuộc vào nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu thuốc BVTV trong nước), 
chúng tôi cho rằng LTG có thể dễ dàng duy trì vị trí dẫn đầu trên thị 
trường thuốc BVTV trong vài năm tới với doanh thu đạt tăng trưởng 
kép 5% trong giai đoạn 2018-2021 và biên LNG ổn định ở mức 
28,7%. Trong nửa cuối năm 2018, chúng tôi dự báo KQKD của LTG 
vẫn ổn định với doanh thu ghi nhận chủ yếu vào Quý 4 do tính chu 
kỳ với nhu cầu cao tập trung vào cuối năm trên cơ sở điều kiện thời 
tiết thuận lợi.  

Tái cấu trúc nội bộ đối với mảng gạo và giống cây trồng  

Mảng gạo dự kiến sẽ trở thành trọng tâm mới kể từ năm 2018, sau 
nhiều nỗ lực tái cấu trúc trong giai đoạn 2016-2017 như thanh lý gạo 
tồn kho cũ và thu hẹp diện tích canh tác xuống còn 25.000 ha (điều 
chỉnh diện tích canh tác theo nhu cầu để giảm việc tích trữ hàng tồn 
kho). Điều này giúp cho biên LNG mảng gạo đã trở lại mức trung 
bình 7-8% đạt được trước giai đoạn 2016-2017. 

Chiến lược mới cũng thể hiện qua thỏa thuận hợp tác giữa LTG và 
công ty TNHH Phát triển Khoa học & Công nghệ Hunan Yuan dưới 
hình thức 2 công ty liên doanh nhằm mở rộng thị phần trong mảng 
giống cây trồng và gạo. Công ty liên doanh tại Việt Nam (LTG sở 
hữu 52%) sẽ tập trung vào phát triển giống lúa lai mang lại năng suất 
cao với giá cả hợp lý để xuất khẩu sang các nước Đông Nam Á, và 
nghiên cứu mở rộng các sản phẩm giống cây trồng của LTG vốn chủ 
yếu tập trung vào gạo sang ngô, rau củ và các loại giống chịu được 

www.vndirect.com.vn


 

 
 

 
 

Báo cáo Cập nhật 

www.vndirect.com.vn  4 

thời tiết khắc nghiệt. Công ty liên doanh còn lại sẽ được thành lập tại 
Trung Quốc (LTG sở hữu 49%) với tư cách là đối tác thương mại 
nhập khẩu gạo và các loại nông sản như cà phê, hạt tiêu vào Trung 
Quốc thông qua kênh thương mại chính ngạch. Điều này tạo ra cơ 
hội cho LTG đẩy mạnh thâm nhập vào thị trường Trung Quốc bằng 
cách hiểu rõ hơn nhu cầu khách hàng, tiếp cận thị trường xuất khẩu 
chính ngạch, dần tiến tới tạo dựng thương hiệu cho gạo và nông sản 
của Việt Nam trên thị trường Trung Quốc.   

Mặc dù chúng tôi cho rằng việc hợp tác với Hunan Yuan là một 
hướng đi tốt, nhưng vẫn chưa có đủ cơ sở để ước tính lợi nhuận mà 
công ty liên doanh có thể mang lại cho LTG. Chúng tôi dự báo doanh 
thu thuần của mảng gạo sẽ tăng 13% trong năm 2018 do: (1) KQKD 
tích cực trong 6T2018, với mảng gạo đóng góp 26 tỷ đồng vào lợi 
nhuận ròng so với mức lỗ 70 tỷ đồng trong 6T2017, (2) nhu cầu cao 
từ các thị trường tiềm năng như Trung Quốc, Philippines và 
Indonesia trong nửa cuối năm 2018, theo dự báo của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển Nông thôn, và (3) cải thiện biên LNG của cả 
năm 2018 nhờ hưởng lợi từ hoạt động tái cấu trúc trong 2016-2017. 
Về mảng giống cây trồng, chúng tôi dự báo doanh thu thuần sẽ tăng 
trưởng ở mức ổn định 10% và biên LN gộp duy trì ở 22,4%. 

Hình 4: Các thay đổi trong dự báo năm 2018  

 
   Nguồn: VNDIRECT 

 

Định giá 

Chúng tôi đánh giá tích cực về triển vọng dài hạn của LTG dựa trên 
vị thế dẫn đầu trong thị trường thuốc BVTV và tiềm năng tăng trưởng 
cao trong mảng gạo. LTG cũng đang trong quá trình cải thiện chất 
lượng quản trị doanh nghiệp bằng cách nâng cao năng lực của ban 
lãnh đạo (thuê nhân sự bên ngoài thay vì đề bạt nội bộ và thuê PwC 
tư vấn về tái cấu trúc). Yếu tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu bao gồm 
thanh khoản thấp và room cho nhà đầu tư nước ngoài còn thấp. 
Doanh nghiệp lên kế hoạch chuyển niêm yết từ sàn Upcom sang 
HOSE trong năm 2019 (sau khi hoàn thiện tái cấu trúc) vời kỳ vọng 
sẽ khắc phục được vấn đề này.  

Chúng tôi khuyến nghị MUA LTG với giá mục tiêu 46.000 đồng/cp 
dựa trên P/E dự phóng là 8,0x (tương đương với đối thủ VFG có 
mức ROE tương tự) và EPS điều chỉnh năm 2018 (sau khi trích lập 
quỹ khen thưởng và phúc lợi 15%) ở mức 5.686 đồng/cp.  

 

 

 

 

 

 

 

Tỷ đồng 2017A 2018F Nhận định

Cũ Mới
% thay đổi 

dự báo

Doanh thu thuần 8.687   8.781   9.365   6,7% Tăng dự báo doanh thu do kết quả 6T18 vượt kỳ vọng

Tăng trưởng DT thuần 11,6% 1,1% 7,8%

Lợi nhuận gộp 1.881   2.016   2.006   -0,5%

Biên LN gộp 21,7% 23,0% 21,4% -1.6% pts Giảm dự phóng biên LN gộp mảng thuốc phù hợp với số liệu 6T18. 

LN HĐKD 631      740      704      -4,9%

LN trước thuế 527      669      566      -15,3% Tăng dự phóng chi phí lãi vay phù hợp với số liệu 6T18

LN ròng 414      500      449      -10,3%

EPS (VND) 6.169   7.451   6.685   -10,3%
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Hình 5: So sánh với các doanh nghiệp cùng ngành 

 
*Số liệu ngày 04/09/2018  

Nguồn: VNDIRECT, Stoxplus 

 

 

 

  

Mã CP

Vốn hóa thị 

trường (tỷ VND)

Tăng trưởng 

LNST trượt 12T (%)

Tăng trưởng 

EPS trượt 12T (%)

ROA trượt 12T 

(%)

ROE trượt 12T 

(%)

Nợ/VCSH 

(x)

P/E trượt 12T 

(x)

P/B hiện 

tại (x)

HNG 15.875              N/A N/A 0% 1% 1,1 128,7 1,4

PAN 6.946               147% 108% 7% 10% 0,4 15,6 2,6

NSC 1.710               23% 23% 15% 22% 0,3 7,4 2,0

VFG 1.170               11% -4% 8% 18% 0,4 7,8 1,4

SSC 811                  146% 172% 19% 29% 0,3 13,9 2,7

LTG 2.588               6% 6% 6% 18% 1,4 6,1 1,1

Trung bình 82% 75% 12% 20% 0,4 11,2 2,1

Trung vị 85% 66% 12% 20% 0,3 10,8 2,3
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Định giá   

 

 

 

   

 
 

 

 

 

 
 

 

 

  Nguồn: VNDIRECT 
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13,0%

16,571%

20,143%

23,714%

27,286%

30,857%

34,429%

38,0%

1,200

1,300

1,400

1,500
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1,700

1,800

1,900

01-14A 07-14A 01-15A 07-15A 01-16A 07-16A 01-17A 07-17A

Rolling P/B (x) (trái) ROAE (phải)

Báo cáo KQ HĐKD

(tỷVND) 12-16A 12-17A 12-18E

Doanh thu thuần 7.783 8.687 9.365

Giá vốn hàng bán (6.201) (6.806) (7.359)

Chi phí quản lý DN (316) (311) (375)

Chi phí bán hàng (704) (938) (927)

LN hoạt động thuần 561 631 704

EBITDA thuần 684 768 844

Chi phí khấu hao (122) (136) (140)

LN HĐ trước thuế & lãi vay 561 631 704

Thu nhập lãi 25 15 16

Chi phí tài chính (150) (136) (162)

Thu nhập ròng khác 27 17 9

TN từ các Cty LK & LD 0 0 0

LN trước thuế 464 527 566

Thuế (115) (113) (113)

Lợi ích cổ đông thiểu số (2) (0) (5)

LN ròng 347 414 449

Thu nhập trên vốn 347 414 449

Cổ tức phổ thông (91) (290) (322)

LN giữ lại 256 124 127

Bảng cân đối kế toán

(tỷVND) 12-16A 12-17A 12-18E

Tiền và tương đương tiền 279 116 349

Đầu tư ngắn hạn 25 27 27

Các khoản phải thu ngắn hạn 1.733 2.381 2.589

Hàng tồn kho 2.170 2.148 2.091

Các tài sản ngắn hạn khác 63 87 93

Tổng tài sản ngắn hạn 4.270 4.760 5.149

Tài sản cố định 1.739 1.666 1.683

Tổng đầu tư 0 33 33

Tài sản dài hạn khác 150 128 138

Tổng tài sản 6.159 6.588 7.004

Vay & nợ ngắn hạn 1.905 2.146 2.146

Phải trả người bán 1.545 1.401 1.515

Nợ ngắn hạn khác 407 468 505

Tổng nợ ngắn hạn 3.857 4.016 4.166

Vay & nợ dài hạn 74 220 220

Các khoản phải trả khác 52 40 40

Vốn điều lệ và 672 672 806

LN giữ lại 335 403 417

Vốn chủ sở hữu 2.150 2.287 2.548

Lợi ích cổ đông thiểu số 26 25 29

Tổng nợ và vốn chủ sở hữu 6.159 6.588 7.004

Báo cáo LCTT

(tỷVND) 12-16A 12-17A 12-18E

LN trước thuế 464 527 566

Khấu hao 122 136 140

Thuế đã nộp (9) (59) (113)

Các khoản điều chỉnh khác (284) (74) (3)

Thay đổi VLĐ 767 (670) (3)

LC tiền thuần HĐKD 1.061 (141) 588

Đầu tư TSCĐ (163) (86) (158)

Thu từ TL, nhượng bán TSCĐ 18 19 0

Các khoản khác 10 (33) (10)

Thay đổi tài sản dài hạn khác (22) 1 0

LC tiền từ HĐĐT (157) (99) (168)

Thu từ PH CP, nhận góp VCSH 3 2 134

Trả vốn góp CSH, mua CP quỹ 0 0 0

Tiền vay ròng nhận được (727) 387 0

Dòng tiền từ HĐTC khác 0 0 0

Cổ tức, LN đã trả cho CSH (91) (290) (322)

LC tiền thuần HĐTC (815) 99 (188)

Tiền & tương đương tiền đầu kì 190 279 116

LC tiền thuần trong năm 89 (141) 233

Tiền & tương đương tiền cuối kì 279 138 349

Các chỉ số cơ bản

12-16A 12-17A 12-18E

Dupont

Biên LN ròng 4,5% 4,8% 4,8%

Vòng quay TS 1,24 1,36 1,38

ROAA 5,5% 6,5% 6,6%

Đòn bẩy tài chính 2,97 2,87 2,81

ROAE 16,4% 18,7% 18,6%

Hiệu quả

Số ngày phải thu 79,6 96,5 96,5

Số ngày nắm giữ HTK 128 115 104

Số ngày phải trả tiền bán 91,2 75,2 75,2

Vòng quay TSCĐ 4,45 5,10 5,59

ROIC 8,4% 8,9% 9,1%

Thanh khoản

Khả năng thanh toán ngắn hạn 1,11 1,19 1,24

Khả năng thanh toán nhanh 0,54 0,65 0,73

Khả năng thanh toán tiền mặt 0,08 0,04 0,09

Vòng quay tiền 117 137 125

Chỉ số tăng trưởng (yoy)

Tăng trưởng DT thuần (0,9%) 11,6% 7,8%

Tăng trưởng LN từ HĐKD (7,4%) 12,5% 11,5%

Tăng trưởng LN ròng 8,8% 19,4% 8,4%

Tăng trưởng EPS 7,2% 19,4% 8,4%

Giá trị cổ phiếu

EPS cơ bản (VND) 5.167 6.169 6.690

BVPS (VND) 32.018 34.049 31.616
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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. 
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