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Thông qua hoạt động M&A tích cực trong những năm gần đây, 

PAN đã thành công chuyển đổi mô hình từ một công ty dịch vụ vệ 

sinh thành một tập đoàn lớn trong lĩnh vực nông nghiệp và thực 

phẩm, sở hữu các thương hiệu dẫn đầu trong ngành. Qua cuộc 

gặp gỡ với doanh nghiệp gần đây, chúng tôi được chia sẻ một số 

thông tin về định hướng của DN trong thời gian tới. 

Việc mua lại 30,5% cổ phần của CTCP Thực phẩm Sao Ta (FMC) 
vào tháng 01/2018 có thể giúp PAN hưởng lợi thông qua sự kết hợp 
giữa hai công ty con cùng trong ngành thủy sản là ABT (xuất khẩu cá 
tra và ngao) và FMC (xuất khẩu tôm), chẳng hạn như việc chia sẻ danh 
mục khách hàng, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ nuôi trồng thủy 
sản, v.v… 

Mảng giống cây trồng còn nhiều dư địa phát triển trong 2018. 
Chúng tôi kỳ vọng doanh thu mảng này sẽ tăng trưởng nhờ sự chuyển 
dịch trong xu hướng sử dụng giống của người nông dân từ các hạt 
giống tự phát triển, chưa được chứng nhận sang các hạt giống có 
chứng nhận, có bản quyền được sản xuất bởi các công ty giống. Đồng 
thời, việc NSC, SSC chủ động thay đổi cơ cấu sản phẩm từ các sản 
phẩm có biên LN thấp như hạt giống không chứng nhận, ngô thuần 
sang các sản phẩm biên LN cao hơn như hạt giống chứng nhận, giống 
ngô lai cũng sẽ góp phần cải thiện biên LN mảng giống.  

Lợi nhuận 2018 có thể tiếp tục tăng trưởng hai con số nhờ (1) hợp 
nhất kết quả kinh doanh của FMC và BBC, (2) đóng góp từ tăng trưởng 
mảng giống, (3) phân khúc thủy sản phục hồi, cụ thể là ABT do không 
còn chịu ảnh hưởng của hiện tượng xâm nhập mặn vụ 2016-2017 và 
biên LN đã hồi phục từ Q4/2017 một phần nhờ việc đưa vào sử dụng 
hệ thống lọc nước mới. 

Giá cổ phiếu đã tăng mạnh kể từ đầu 2018 do kết quả kinh doanh 
2017 tăng trưởng ấn tượng. Cổ phiếu PAN hiện được giao dịch ở 
mức P/E trượt 21,6x, là mức tương đối cao so với ngành. Tuy nhiên, 
với tiềm năng lớn trong lĩnh vực hạt giống và bánh kẹo được kỳ vọng 
sẽ thúc đẩy tăng trưởng EPS 2018, chúng tôi cho rằng PAN là cơ hội 
mua và nắm giữ tốt cho các nhà đầu tư muốn đầu tư dài hạn vào ngành 
nông sản và chế biến thực phẩm của Việt Nam. 

Ngày 19/03/2018 

Phạm Lê Mai 

mai.phamle@vndirect.com.vn 

 

 

 

 

 

Diễn biến giá 

 

Nguồn: VNDIRECT 

 

Thông tin cổ phiếu 

Cao nhất 52 tuần (VND) 69.000 

Thấp nhất 52 tuần (VND) 33.100 

KLGDBQ 3 tháng (cp) 157.872 

GTGDBQ 3 tháng (tr VND) 8.467 

Thị giá vốn (tỷ VND) 7.627 

SL CP đang lưu hành (tr) 120,2 

Free float (%) 18,9 

TTM P/E 21,6 

Current P/B 2,5 

 

Cơ cấu sở hữu 

Tael Two Partners 20,2% 

SSI 13,7% 

NDH Investment Co. Ltd. 10,5% 

Khác 55,6% 

Nguồn: VNDIRECT 

 

 

 

Nguồn: VNDIRECT 

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

Doanh thu thuần (tỷ) 1.122 2.650 2.753 4.075

Tăng trưởng DT thuần 81,6% 136,2% 3,9% 48,0%

Biên lợi nhuận gộp 26,7% 25,5% 23,3% 23,0%

Biên EBITDA 19,4% 17,3% 18,5% 16,9%

LN ròng (tỷ) 100 215 257 371

Tăng trưởng LN ròng 114,7% 19,4% 44,5%

Tăng trưởng LN cốt lõi 44,4% (33,2%) 10,9%

EPS cơ bản 1.711 2.414 2.384 3.154

EPS điều chỉnh 1.651 2.355 2.332 3.154

BVPS 19.710 20.961 22.651 26.528

ROAE 11,6% 12,9% 11,6% 14,7%
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TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP: TĂNG TRƯỞNG THÔNG QUA 

M&A VỚI MỤC TIÊU XÂY DỰNG DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM 

NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM ĐA DẠNG 

PAN bắt đầu chuyển hướng hoạt động kinh doanh sang lĩnh vực nông 
nghiệp và thực phẩm từ năm 2013 thông qua việc mua bán và sát 
nhập các công ty có vị thế đầu ngành. PAN bước chân vào lĩnh vực 
nông nghiệp năm 2014 thông qua việc mua lại 53,2% cổ phần CTCP 
Giống cây trồng trung ương (NSC), DN sản xuất giống giữ thị phần 
lớn nhất tại Việt Nam và sau đó mở rộng mảng này thông qua việc 
tăng tỷ lệ sở hữu trực tiếp tại NSC và gián tiếp tại SSC - CTCP giống 
cây trồng miền Nam (thông qua NSC). 

Trong lĩnh vực thực phẩm, PAN nâng dần tỷ lệ sở hữu tại các công ty 
đầu ngành trong 2 lĩnh vực: chế biến hải sản và thực phẩm đóng gói. 
Hiện tại PAN nắm cổ phần kiểm soát tại hai công ty chế biến thủy sản 
là CTCP XNK Thủy sản Bến Tre – ABT (xuất khẩu cá tra và ngao) và 
CTCP Thực phẩm Sao Ta – FMC (top 10 xuất khẩu tôm tại Việt Nam). 
Trong phân khúc thực phẩm đóng gói, PAN sở hữu 50,1% tại Bibica 
– BBC (DN bánh kẹo nắm thị phần chi phối ở phân khúc khách hàng 
bình dân) và 80,5% tại Lafooco – LAF (nhà xuất khẩu điều hàng đầu 
tại Việt Nam).  

Tính đến tháng 01/2018, cơ cấu sở hữu của PAN tại các công ty con 
như sau: 

Hình 1: Cơ cấu sở hữu của PAN tại các công ty con 

 
   *bằng tổng tỷ lệ sở hữu tại FMC của PAN Farm (34,2%) và ABT (20,1%)      

Nguồn: PAN, VNDIRECT 

Nguồn vốn cho hoạt động M&A chủ yếu đến từ các đợt tăng vốn, phát 
hành cổ phiếu trong giai đoạn 2014-2017, tuy nhiên EPS trong giai 
đoạn này hầu như vẫn ghi nhận được tăng trưởng dương. Theo đó, 
các chỉ số thanh toán của PAN vẫn được giữ ở mức an toàn. 

Ngoài ra, PAN còn có 3 công ty liên kết là Pan Pacific Service (nắm 
giữ 20%), Pan Pacific (20%) trong lĩnh vực dịch vụ vệ sinh và 584 Nha 
Trang (22%) sản xuất nước mắm truyền thống. PAN dự định sẽ thoái 
toàn bộ 20% cổ phần tại cả hai công ty dịch vụ vệ sinh trong năm 2018, 
đồng thời tiếp tục giảm bớt tỷ lệ sở hữu tại PAN Salad Bowl, một công 
ty con liên doanh với Nhật Bản sản xuất kinh doanh rau và hoa, từ 
64% xuống 51%. Theo đó, việc thoái vốn có thể đem lại một khoản 
doanh thu tài chính bất thường cho PAN trong năm 2018. 

Tăng trưởng năm 2017 chủ yếu do tăng trưởng mạnh mẽ trong 

phân khúc hạt giống và hợp nhất kết quả kinh doanh của Bibica 

PAN Farm: 

81,9%

PAN Food: 

99,9%

NSC: 75,0%
Pan Salad 

Bow l: 63,8%
ABT: 72,8% BBC: 50,1% LAF: 80,5%

Pan Food 

Manufacturing: 

99,9%

CTCP Giống 

cây trồng Hà 

Tây: 53,8%

SSC: 74,9%

CTCP giống 

Quảng Nam: 

90,0%

*FMC: 54,3%

PAN

Hình 2: Vốn điều lệ của PAN (tỷ đồng) 

 
   Nguồn: PAN, VNDIRECT 
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Năm 2017 tiếp tục đánh dấu một năm thành công cho PAN khi doanh 
thu thuần tăng 48% so với cùng kỳ lên 4.075 tỷ đồng, nhờ hợp nhất 
một phần doanh thu của BBC tính từ Quý 3/2017, phân khúc giống 
cây trồng tăng trưởng tốt (doanh thu NSC +14%, SSC +26%) và giá 
xuất khẩu hạt điều tăng cao (DT LAF +48%). Nếu loại trừ kết quả hợp 
nhất của BBC, chúng tôi ước tính doanh thu thuần cốt lõi của PAN vẫn 
tăng trưởng ở mức cao 26% so với cùng kỳ. 

PAN Farm, đại diện cho mảng nông nghiệp với doanh thu chủ yếu đến 
từ NSC, ghi nhận doanh thu thuần 1.520 tỷ đồng (+15%), đóng góp 
37,3% vào doanh thu thuần hợp nhất của PAN. PAN Food, đại diện 
cho mảng thực phẩm, bao gồm ABT, LAF, CTCP Chế biến thực phẩm 
PAN (PFM) và BBC, ghi nhận doanh thu thuần 2.555 tỷ đồng (+93%), 
đóng góp 62,7% vào doanh thu thuần của tập đoàn. 

Hình 3: Kết quả kinh doanh 2017 của PAN, các công ty con và công ty liên kết 

 
   Nguồn: PAN, VNDIRECT 

Tỷ suất lợi nhuận gộp của tập đoàn không biến động mạnh, tuy nhiên 
tăng trưởng EBIT chỉ ở mức 7%, thấp hơn nhiều so với tăng trưởng 
doanh thu do chi phí bán hàng & QLDN tăng mạnh (+66%) do (1) đóng 
góp từ hợp nhất BBC, (2) chi phí bán hàng & QLDN của NSC tăng 
12% so với cùng kỳ và (3) chi phí phát sinh khi PAN Foods tập trung 
đẩy mạnh phát triển kênh phân phối. 

Mặc dù vậy, lợi nhuận hợp nhất ghi nhận mức tăng trưởng tích cực 
44%, đạt 371 tỷ đồng do ghi nhận khoản lợi nhuận tài chính bất thường 
là 240 tỷ đồng từ việc đánh giá lại khoản đầu tư của PAN vào các công 
ty liên kết sau khi BBC chuyển từ công ty liên kết thành công ty con. 
PAN cũng giảm sở hữu tại PAN Farm từ 99,9% xuống 81,9% sau đợt 
huy động tăng vốn từ các nhà đầu tư chiến lược IFC, Quỹ Đầu tư Tăng 
trưởng Việt Nam Daiwa-SSIAM II và SSI, do đó đóng góp của NSC 
vào lợi nhuận ròng giảm xuống tương ứng.  

Nếu loại bỏ hết ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ lệ sở hữu tại các công 
ty con, công ty liên kết, và loại trừ khoản lợi nhuận tài chính bất 
thường, chúng tôi ước tính tăng trưởng lợi nhuận 2017 của PAN chỉ 
ở mức 11%. Tăng trưởng lợi nhuận cốt lõi của tập đoàn là kết quả của 
việc duy trì biên lợi nhuận cao tại NSC, SSC và việc kiểm soát tốt chi 
phí sản xuất, giá thành.  

Mảng giống cây trồng: cơ cấu lại danh mục sản phẩm giúp cải 

thiện biên lợi nhuận 

NSC hiện đang giữ vị trí dẫn đầu thị trường trong mảng giống cây 
trồng, với mục tiêu mở rộng độ phủ tại miền Nam thông qua công 
ty con SSC. Ba sản phẩm chính của NSC là giống lúa (11% thị phần 
lúa thuần, 20% thị phần lúa lai), giống ngô (30% tổng thị phần) và 
giống rau màu (5% thị phần). 

Hiện tại NSC đang giữ vị trí thống lĩnh ở thị trường miền Bắc, trong 
khi độ phủ của DN tại thị trường miền Trung và miền Nam vẫn còn 
hạn chế. Điều này kỳ vọng sẽ dần được cải thiện khi thị trường chủ 
lực của SSC là ở miền Trung và miền Nam, tạo điều kiện cho NSC tận 
dụng hệ thống phân phối và đa dạng hóa danh mục sản phẩm để tiếp 

Công ty
Tăng trưởng DT 

thuần (%)
Tăng trưởng LN (%)

Thay đổi biên LN gộp 

(điểm cơ bản)

NSC 14% 20% (14)                            

SSC 26% 79% 45                             

ABT -9% -43% (515)                           

LAF 48% -83% (464)                           

BBC 2% 19% (353)                           

FMC 14% 9% 6                               

PAN 48% 44% (33)                            
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cận thị trường mới. (NSC mạnh về phát triển các giống lúa trong khi 
SSC tập trung nghiên cứu giống ngô). Bên cạnh đó, hai DN còn có thể 
hợp tác phát triển về mặt nghiên cứu sản xuất giống mới và phân tán 
rủi ro liên quan đến thời tiết và gieo trồng do mở rộng quy mô quỹ đất. 
Do đó, chúng tôi đánh giá cao định hướng của PAN khi mua lại SSC 
thông qua NSC, qua đó có thể giúp tăng cường hiệu quả hoạt động 
của hai công ty và mang lại lợi ích cho PAN trong dài hạn. 

Tái cơ cấu danh mục sản phẩm là động lực cải thiện biên lợi 
nhuận 

Đối với sản phẩm giống lúa, xu hướng tiêu dùng chủ đạo trong những 
năm gần đây là sự chuyển đổi từ sử dụng các hạt giống tự phát (tự 
phát triển và gìn giữ bởi các hộ nông dân) hay còn gọi là giống chưa 
xác nhận sang sử dụng các loại hạt giống xác nhận (được chứng 
nhận/cấp bằng sáng chế) có chất lượng cao hơn và có các đặc tính 
riêng biệt chẳng hạn như chịu hạn, chịu mặn. Điều này sẽ có lợi cho 
các nhà sản xuất giống hàng đầu như NSC, SSC, LTG là các đơn vị 
có công nghệ, quy mô và nguồn lực cần thiết để phát triển các sản 
phẩm đáp ứng nhu cầu trên. Đáng lưu ý là các sản phẩm giống bản 
quyền/độc quyền (hiện chiếm 70% cơ cấu doanh thu của NSC) cũng 
có tỷ suất lợi nhuận cao hơn (40-50%) so với hạt giống không được 
chứng nhận (20-30%). 

Đối với sản phẩm hạt giống ngô, việc chuyển đổi danh mục sản phẩm 
từ việc tập trung vào các loại giống ngô lai (chủ yếu dùng cho chăn 
nuôi) sang ngô nếp (dùng cho thực phẩm) có biên lợi nhuận cao hơn 
đã giúp SSC cải thiện biên lợi nhuận trong năm 2017 (+45 điểm phần 
trăm). Chúng tôi kỳ vọng xu hướng này sẽ tiếp tục trong năm 2018 và 
góp phần tăng biên LN cho SSC.  

 

Mảng chế biến thủy sản: thị trường phục hồi với tiềm năng tăng 

trưởng từ việc tạo chuỗi giá trị ngang 

Năm 2017, ngành xuất khẩu cá tra phải đối mặt với nhiều thách 
thức tại các thị trường truyền thống như EU (câu chuyện tiêu cực 
về cá tra Việt Nam trên truyền hình Tây Ban Nha) và thị trường Hoa 
Kỳ (các rào cản thương mại thắt chặt). Tổng giá trị xuất khẩu sang 
Hoa Kỳ và EU giảm lần lượt là 11% và 22,3% (Nguồn: VASEP), ảnh 
hưởng trực tiếp đến hoạt động của ABT khi hơn 60% lượng hàng của 
ABT được xuất khẩu sang thị trường EU. Trong khi đó, biên lợi nhuận 
của ABT cũng bị ảnh hưởng do chi phí sản xuất tăng cao dưới tác 
động của hiện tượng xâm nhập mặn trong giai đoạn 2016 và đầu năm 
2017. 

Chúng tôi kỳ vọng năm 2018 tăng trưởng lợi nhuận sẽ hồi phục 
nhờ: (1) công ty không còn chịu ảnh hưởng của xâm nhập mặn nặng 
nề như đã đề cập ở trên, và (2) hệ thống lọc nước mới (RAS) đi vào 
hoạt động từ Q4/17 sẽ giúp cải thiện điều kiện sống của cá tra, tăng 
năng suất và cắt giảm chi phí. Trên thực tế, biên lợi nhuận gộp Quý 
04/2017 của ABT đã cải thiện lên mức 18,6% (so với 9,4% trong 9 
tháng đầu năm 2017), đây là dấu hiệu tốt cho ABT.  

Việc PAN mua cổ phần kiểm soát tại FMC là một cột mốc quan 
trọng. Thông qua M&A, PAN kỳ vọng có thể mở ra cơ hội hợp tác 
giữa hai DN trong cùng phân khúc để tạo nên sức mạnh kết hợp, cụ 
thể là (1) khả năng mở rộng danh mục khách hàng do FMC và ABT 
đều xuất khẩu sang EU và Nhật Bản nhưng hiện tại danh mục khách 
hàng của hai công ty không trùng nhau, và (2) sự chuyển giao công 
nghệ nuôi trồng thủy sản từ ABT sang FMC, giúp FMC mở rộng diện 
tích vùng nguyên liệu riêng (FMC hiện chỉ tự cung cấp 10% lượng tôm 
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nguyên liệu đầu vào) và qua đó giúp cải thiện biên lợi nhuận, nâng 
cao khả năng sinh lời.  

Theo thông tin từ PAN, ABT hiện có nền tảng vững chắc về công nghệ 
liên quan đến chế biến thủy sản, trong khi đó trong những cuộc gặp 
gỡ trước đây của chúng tôi với FMC, công ty cũng tỏ ra thận trọng 
trong việc mở rộng vùng nguyên liệu do tính phức tạp của công nghệ 
và khó khăn trong kiểm soát rủi ro. Do vậy, chúng tôi kỳ vọng rằng 
thông qua hệ thống quản lý của PAN, trong dài hạn ABT và FMC có 
thể kết hợp để tạo ra chuỗi giá trị ngang trong phân khúc thủy sản. 

Mảng bánh kẹo và hạt: Hướng đến phân khúc khách hàng thu 

nhập cao và các sản phẩm giá trị gia tăng 

Theo đại diện của công ty, Bibica là DN bánh kẹo dẫn đầu với thị phần 
vững chắc 50% trong phân khúc khách hàng bình dân, đặc biệt có độ 
phủ rộng tại các vùng nông thôn. Tuy nhiên, BBC vẫn còn gặp nhiều 
rào cản ở thị trường định vị (phân khúc khách hàng cao hơn). Chiến 
lược của PAN trong mảng bánh kẹo là duy trì thế mạnh hiện tại của 
BBC tại các phân khúc khách hàng truyền thống, đồng thời hướng đến 
các khách hàng có thu nhập cao hơn bằng cách phát triển các sản 
phẩm cao cấp dưới thương hiệu riêng của PAN Foods. Để hiện thực 
hóa chiến lược này, PFM đã đầu tư vào một nhà máy mới sản xuất 
các sản phẩm bánh bông lan cao cấp dự kiến sẽ tung ra trong Quý 
01/2018. 

Bên cạnh đó, với việc mua lại cổ phần kiểm soát của BBC, PAN có 
thể tận dụng mạng lưới phân phối rộng khắp của BBC bao gồm 
khoảng 150 nhà phân phối, 132.000 điểm bán hàng cùng kinh nghiệm 
lâu năm trong thị trường bánh kẹo để đưa các sản phẩm mới vào thị 
trường.  

Trong phân khúc hạt điều, LAF ghi nhận tăng trưởng doanh thu ấn 
tượng 48% trong năm 2017 nhờ giá xuất khẩu hạt điều tăng mạnh, tuy 
nhiên, giá điều nguyên liệu tăng cao hơn (do mất mùa) đã khiến tỷ 
suất lợi nhuận gộp giảm xuống còn 1,7%, thấp nhất trong vòng 5 năm 
qua. Mặc dù LAF đã thực hiện chuyển đổi chiến lược từ kinh doanh 
hàng hóa thuần túy sang chế biến thêm sản phẩm giá trị gia tăng 
(GTGT) từ năm 2012, nhưng đóng góp của các sản phẩm GTGT này 
vẫn khá nhỏ trong tổng doanh thu (10%). Chúng tôi tương đối quan 
ngại về rủi ro biến động giá điều nguyên liệu sẽ ảnh hưởng đến hoạt 
động KD 2018 của DN, khi mà LAF không chủ động được nguồn 
nguyên liệu mà nhập khẩu đến 70% đầu vào và 30% thu mua từ người 
nông dân. Trong khi đó, nguyên liệu thô chiếm tới 80% giá vốn hàng 
bán và giá điều nguyên liệu trong 2 tháng đầu năm 2018 vẫn tiếp tục 
tăng mạnh. 
 

Định giá và khuyến nghị 

Chúng tôi kỳ vọng lợi nhuận năm 2018 của PAN sẽ tăng trưởng 
hai con số, nhờ (1) hợp nhất kết quả kinh doanh của FMC và BBC, 
(2) tăng trưởng khả quan trong mảng hạt giống, (3) mảng thủy sản hồi 
phục và (4) tăng trưởng từ các hoạt động M&A khác. Theo đó, PAN 
đã thông báo kế hoạch mua lại số cổ phần còn lại của hai công ty con 
là SSC (25%) và Hạt giống Quảng Nam (10%), mặc dù thông tin về 
các thương vụ khác vẫn chưa được tiết lộ. 

Chúng tôi đánh giá cao PAN khi sở hữu tỷ lệ chi phối tại các công ty 
đầu ngành trong các lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm, trong bối 
cảnh còn nhiều dư địa tăng trưởng trong phân khúc bánh kẹo và hạt 
giống. Ngành xuất khẩu tôm cũng sẽ được hưởng lợi từ một số hiệp 
định thương mại tự do (ví dụ như CPTPP) có thể giúp thúc đẩy tăng 
trưởng doanh thu trong giai đoạn tới. Tuy nhiên, với mức giá hiện tại 
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là 68.000 đồng/cổ phiếu, PAN đang giao dịch ở mức P/E trượt là 
21,6x, mức giá khá cao so với các công ty cùng ngành. Với triển vọng 
tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ từ năm 2018 trở đi, PAN sẽ phù hợp 
với các nhà đầu tư muốn đầu tư vào ngành nông nghiệp và thực phẩm 
tại Việt Nam và có tầm nhìn đầu tư dài hạn (lưu ý rằng cổ phiếu của 
một số công ty con đang niêm yết tiềm năng của PAN như NSC, SSC 
có tính thanh khoản thấp và giới hạn room cho các nhà đầu tư nước 
ngoài). 

Rủi ro đầu tư 

Một số rủi ro về hoạt động kinh doanh chính của PAN bao gồm: (1) 
ngành nông nghiệp chịu tác động lớn bởi tình hình thời tiết. Các điều 
kiện bất lợi như xâm nhập mặn, El Nino, La Nina, có thể tác động tiêu 
cực đến hiệu quả hoạt động của một số công ty con của PAN, (2) các 
rào cản nhập khẩu ngày càng thắt chặt tại các thị trường xuất khẩu 
truyền thống của ngành thủy sản, (3) rủi ro biến động giá đầu vào của 
ngành điều, và (4) rủi ro pha loãng từ việc tăng vốn chủ sở hữu để tài 
trợ cho các hoạt động M&A. 

Hình 4: So sánh các DN cùng ngành 

 
*HAG và HNG ghi nhận lỗ trong 2016 nhưng có lãi trong 2017    

Nguồn: Stoxplus, VNDIRECT 

 

  

Công ty

Vốn hóa thị trường 

(triệu USD)

Tăng trưởng 

LN (%)

Tăng trưởng 

EPS (%) ROA (%) ROE (%) Nợ/VCSH (x)

P/E 12 

tháng (x) P/B (x)

HAG 258,2 N/A* N/A* 1,2% 3,7% 1,3 10,2 0,5

HNG 220,3 N/A* N/A* 2,8% 9,2% 1,4 6,6 0,6

AGM 163,8 75,5% 75,4% 1,5% 3,2% 0,8 14,4 0,5

LTG 118,2 24,4% 24,4% 6,8% 19,2% 1,0 6,5 1,2

GTN 111,2 639,6% -42,6% 3,0% 3,6% 0,0 23,8 1,1

NSC 75,7 20,3% 20,3% 13,7% 19,7% 0,1 8,2 1,9

SSC 40,8 78,9% 78,9% 15,6% 20,0% 0,1 20,3 2,7

PAN 354,8 44,5% 35,2% 7,6% 10,5% 0,2 21,6 2,5

Trung bình 6,4% 11,2% 0,7 12,9 1,2

Trung vị 3,0% 9,2% 0,8 10,2 1,1
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Định giá   

   

 
 
 

 

 

 
 

 

 

  Nguồn: VNDIRECT 
 
 

 

Báo cáo KQ HĐKD

(tỷVND) 12-15A 12-16A 12-17A

Doanh thu thuần 2.650 2.753 4.075

Giá vốn hàng bán (1.973) (2.111) (3.137)

Chi phí quản lý DN (236) (251) (342)

Chi phí bán hàng (163) (173) (361)

LN hoạt động thuần 277 219 235

EBITDA thuần 357 319 380

Chi phí khấu hao (80) (100) (146)

LN HĐ trước thuế & lãi vay 277 219 235

Thu nhập lãi 126 181 325

Chi phí tài chính (83) (61) (42)

Thu nhập ròng khác 9 5 2

TN từ các Cty LK & LD 34 41 22

LN trước thuế 362 385 542

Thuế (47) (49) (41)

Lợi ích cổ đông thiểu số (100) (79) (130)

LN ròng 215 257 371

Thu nhập trên vốn 215 257 371

Cổ tức phổ thông (130) 0 (29)

LN giữ lại 86 257 342

Bảng cân đối kế toán

(tỷVND) 12-15A 12-16A 12-17A

Tiền và tương đương tiền 729 558 1.119

Đầu tư ngắn hạn 5 444 512

Các khoản phải thu ngắn hạn 568 435 635

Hàng tồn kho 723 549 720

Các tài sản ngắn hạn khác 21 30 53

Tổng tài sản ngắn hạn 2.046 2.015 3.039

Tài sản cố định 710 696 1.880

Tổng đầu tư 391 464 296

Tài sản dài hạn khác 546 586 784

Tổng tài sản 3.693 3.761 5.999

Vay & nợ ngắn hạn 481 476 682

Phải trả người bán 134 110 264

Nợ ngắn hạn khác 233 172 455

Tổng nợ ngắn hạn 848 758 1.401

Vay & nợ dài hạn 58 12 236

Các khoản phải trả khác 70 68 198

Vốn điều lệ và 1.009 1.024 1.177

LN giữ lại 37 179 390

Vốn chủ sở hữu 2.114 2.319 2.716

Lợi ích cổ đông thiểu số 603 604 1.449

Tổng nợ và vốn chủ sở hữu 3.693 3.761 5.999

Báo cáo LCTT

(tỷVND) 12-15A 12-16A 12-17A

LN trước thuế 362 385 542

Khấu hao 80 100 146

Thuế đã nộp (55) (47) (39)

Các khoản điều chỉnh khác 201 (434) (353)

Thay đổi VLĐ (521) 199 27

LC tiền thuần HĐKD 67 203 323

Đầu tư TSCĐ (124) (140) (475)

Thu từ TL, nhượng bán TSCĐ 0 12 23

Các khoản khác (578) 69 (288)

Thay đổi tài sản dài hạn khác 85 (280) 512

LC tiền từ HĐĐT (617) (338) (228)

Thu từ PH CP, nhận góp VCSH 936 0 293

Trả vốn góp CSH, mua CP quỹ (0) 15 0

Tiền vay ròng nhận được 129 1.601 203

Dòng tiền từ HĐTC khác 0 (1.652) 0

Cổ tức, LN đã trả cho CSH (130) 0 (29)

LC tiền thuần HĐTC 935 (36) 467

Tiền & tương đương tiền đầu kì 344 729 558

LC tiền thuần trong năm 385 (171) 561

Tiền & tương đương tiền cuối kì 729 558 1.119

Các chỉ số cơ bản

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

Dupont

Biên LN ròng 8,1% 9,3% 9,1%

Vòng quay TS 0,89 0,74 0,84

ROAA 7,2% 6,9% 7,6%

Đòn bẩy tài chính 1,79 1,68 1,94

ROAE 12,9% 11,6% 14,7%

Hiệu quả

Số ngày phải thu 66,4 43,1 50,5

Số ngày nắm giữ HTK 134 95 84

Số ngày phải trả tiền bán 24,8 19,0 30,7

Vòng quay TSCĐ 5,42 3,92 3,16

ROIC 6,6% 7,5% 7,3%

Thanh khoản

Khả năng thanh toán ngắn hạn 2,41 2,66 2,17

Khả năng thanh toán nhanh 1,56 1,94 1,66

Khả năng thanh toán tiền mặt 0,86 1,32 1,16

Vòng quay tiền 175 119 104

Chỉ số tăng trưởng (yoy)

Tăng trưởng DT thuần 136,2% 3,9% 48,0%

Tăng trưởng LN từ HĐKD 131,0% (20,9%) 7,2%

Tăng trưởng LN ròng 114,7% 19,4% 44,5%

Tăng trưởng EPS 41,1% (1,2%) 32,3%

Giá trị cổ phiếu

EPS cơ bản (VND) 2.414 2.384 3.154

BVPS (VND) 20.961 22.651 26.528
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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 

Phạm Lê Mai – Chuyên viên Phân tích 

Email: mai.phamle@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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