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Diễn biến giá 

 

Nguồn: VNDIRECT 

 

Thông tin cổ phiếu 

Cao nhất 52 tuần (VND) 35.348 

Thấp nhất 52 tuần (VND) 22.500 

KLGDBQ 3 tháng (cp) 277.740 

GTGDBQ 3 tháng (tr VND) 6.660 

Thị giá vốn (tỷ VND) 2.920,9 

SL CP đang lưu hành (tr) 132,8 

Free float (%) 71,0 

P/E trượt (x) 7,2 

P/B hiện tại (x) 1,0 

 

Cơ cấu sở hữu 

Trịnh Văn Tuấn 17,7% 

Vietnam Enterprise Investments 
Ltd.  11,1% 

Vietnam Holding Limited 4,1% 

Khác 67,1% 

Nguồn: VNDIRECT 

Kết quả đấu thầu dự án đường dây tải điện quốc gia 500kV thứ ba 

không đạt kỳ vọng của chúng tôi. Tuy nhiên, ngoài dự án này, PC1 vẫn 

bảo đảm các đơn đặt hàng mới và có thể nâng tổng giá trị backlog lên 

2.500 tỷ đồng vào cuối năm 2018 (+92,3% so với cuối năm 2017). Năm 

2019, chúng tôi kỳ vọng mảng xây lắp điện và cột thép sẽ phục hồi 

nhưng sự hồi phục này khó có thể bù đắp sự sụt giảm trong mảng 

BĐS. Lợi nhuận dự kiến sẽ giảm trong năm 2019 nhưng giá trị backlog 

lớn và dự án BĐS mới kỳ vọng sẽ thúc đẩy tăng trưởng vào năm 2020. 

Kết quả đấu thầu dự án đường dây tải điện quốc gia 500kV mạch 3 
không đạt kỳ vọng của chúng tôi… PC1 chỉ trúng thầu 350 tỷ đồng từ đợt 

đấu thầu cho gói thầu xây lắp trong nhánh lớn của đường dây 500kV mạch 
3. Kết quả này thấp hơn kỳ vọng trước đó của chúng tôi (hợp đồng xây lắp 
điện 1.000 tỷ đồng), cho thấy áp lực cạnh tranh gia tăng trong quá trình đấu 
thầu. 

…nhưng giá trị đơn hàng cuối năm vẫn tăng mạnh. Mặc dù kết quả đấu 

thầu dự án đường dây tải điện 500kV mạch 3 không đạt kỳ vọng, nhưng 
chúng tôi nhận thấy PC1 vẫn có nhiều hợp đồng mới từ EVN và các đối tác 
khác. Theo công ty, tổng giá trị đơn hàng xây lắp điện ước tính đạt 2.500 tỷ 
đồng vào cuối năm 2018, cao hơn đáng kể so với đầu năm nay (1.300 tỷ 
đồng). 

Chúng tôi dự báo biên gộp sẽ sụt giảm trong năm 2019. Trong 9T2018, 

biên LN mảng xây lắp điện và SX cột thép giảm xuống do chi phí đầu vào 
cao hơn và cạnh tranh gia tăng trong hoạt động đấu thầu. Vì cạnh tranh trở 
nên gay gắt hơn trong mảng xây lắp và đóng góp của mảng BĐS sụt giảm 
trong năm 2019 nên chúng tôi ước tính biên LNG của PC1 sẽ giảm 3,3 điểm 
% xuống còn 14,9% trong năm 2019. 

Lợi nhuận sẽ sụt giảm trong năm 2019. Theo chúng tôi, sự phục hồi của 

mảng xây lắp điện và SX cột thép trong năm 2019 sẽ không thể bù đắp cho 
lợi nhuận giảm mạnh từ mảng BĐS (dự án Mỹ Đình Plaza 2 ước tính đóng 
góp khoảng 200 tỷ đồng vào lợi nhuận ròng của PC1 trong năm 2018). 
Chúng tôi dự báo lợi nhuận ròng đạt 342 tỷ đồng trong năm 2019 (-33,1% so 
với cùng kỳ), chủ yếu do đóng góp doanh thu và lợi nhuận từ mảng BĐS 
giảm xuống. Nếu loại trừ mảng BĐS, chúng tôi ước tính LNST của PC1 có 
thể tăng khoảng 8,5% trong năm 2019. 

Chúng tôi điều chỉnh giảm giá mục tiêu nhưng vẫn duy trì khuyến nghị 
MUA. Do triển vọng năm 2019 kém tích cực hơn nên chúng tôi giảm giá mục 

tiêu từ 31.300 đồng xuống còn 28.400 đồng nhưng vẫn duy trì khuyến nghị 
MUA cho PC1. Khuyến nghị MUA của chúng tôi dựa trên: 1) sự phục hồi 
trong mảng xây lắp điện và cột thép cho đến năm 2019 nhờ giá trị backlog 
khá lớn; 2) dòng tiền ổn định từ mảng thủy điện. Các yếu tố khiến triển vọng 
của PC1 tích cực hơn gồm có: 1) kết quả đấu thầu các gói còn lại của dự án 
đường dây tải điện quốc gia 500kV mạch 3 tốt hơn kỳ vọng; 2) PC1 hoàn 
thành các dự án BĐS mới sớm hơn dự kiến.  
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Tổng quan tài chính (VND) 12-16A 12-17A 12-18E 12-19E

Doanh thu thuần (tỷ) 3.008 3.161 4.987 4.761

Tăng trưởng DT thuần (3,0%) 5,1% 57,8% (4,5%)

Biên lợi nhuận gộp 17,5% 15,2% 18,2% 14,9%

Biên EBITDA 15,2% 16,3% 17,9% 16,3%

LN ròng (tỷ) 305 237 511 342

Tăng trưởng LN ròng 24,1% (22,3%) 116,0% (33,1%)

Tăng trưởng LN cốt lõi 24,1% (22,3%) 116,0% (33,1%)

EPS cơ bản 2.294 1.782 3.848 2.574

EPS điều chỉnh 2.124 1.643 3.579 2.394

BVPS 26.003 23.238 23.286 25.378

ROAE 18,7% 10,2% 17,7% 10,6%
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Q3/2018: TĂNG TRƯỞNG CHẬM LẠI SO VỚI QUÝ TRƯỚC  

Lợi nhuận ròng Q3/2018 giảm 39,6% so với quý trước nhưng 

vẫn tăng 125,3% so với cùng kỳ  

Trong Q3/2018, PC1 ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.132,4 tỷ đồng (-
28,8% so với quý trước nhưng vẫn +23,1% so với cùng kỳ) và lợi 
nhuận ròng đạt 131,0 tỷ đồng (-39,6% so với quý trước nhưng 
+125,3% so với cùng kỳ).  

Mảng BĐS và thủy điện vẫn đóng góp chủ yếu vào cả doanh thu và 
lợi nhuận. Nguyên nhân chính khiến cho lợi nhuận ròng sụt giảm so 
với quý trước là do đóng góp của dự án Mỹ Đình Plaza 2 vào lợi 
nhuận của PC1 thấp hơn so với quý trước. Trong Q3/2018, PC1 ghi 
nhận doanh thu từ dự án Mỹ Đình Plaza 2 đạt 252 tỷ đồng so với 
600 tỷ đồng trong Q2/2018. Mảng xây lắp điện tiếp tục sụt giảm với 
doanh thu thấp hơn 44,6% so với quý trước và giảm 40,5% so với 
cùng kỳ do các dự án lớn trong mảng xây lắp chưa được ghi nhận.  

Trong Q3/2018, diễn biến đáng chú ý bao gồm: 1) sự phục hồi của 
mảng cột thép với doanh thu tăng 68,3% so với quý trước và biên LN 
tăng từ 4,2% trong 6T2018 lên 9,5% trong Q3/2018, nhờ sản lượng 
bán hàng tăng giúp cho chi phí sản xuất trên đơn vị giảm xuống; 2) 
PC1 kí nhiều hợp đồng mới trong mảng xây lắp điện với giá trị 947 tỷ 
đồng, nâng tổng giá trị backlog lên 2.300 tỷ đồng. 

Hình 1: Tóm tắt KQKD Q3/2018 

 
   Nguồn: PC1, VNDIRECT  

Ghi chú: mảng sản xuất cột thép nằm trong mảng sản xuất công nghiệp 

KQKD 9T2018 vẫn sát kỳ vọng của chúng tôi  

Trong 9T2018, PC1 ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.578 tỷ đồng 
(+55,5% so với cùng kỳ) và lợi nhuận ròng đạt 411 tỷ đồng (+127,9% 
so với cùng kỳ), lần lượt hoàn thành 63,4% và 89,6% kế hoạch 
doanh thu và lợi nhuận ròng của doanh nghiệp. KQKD 9T2018 
tương đối sát với kỳ vọng, lần lượt hoàn thành 71,7% và 80,4% dự 
báo doanh thu và lợi nhuận ròng năm 2018 của chúng tôi. Vì vậy, 
chúng tôi không thay đổi dự báo doanh thu năm 2018 ở mức 4.987,1 
tỷ đồng (+57,8% so với cùng kỳ) và lợi nhuận ròng đạt 511,2 tỷ đồng 
(+116,0% so với cùng kỳ). Trong Q4/2018, chúng tôi dự báo lợi 
nhuận ròng có thể tiếp tục giảm so với quý trước do lợi nhuận từ dự 
án Mỹ Đình Plaza 2 chủ yếu được ghi nhận trong Q2 và Q3.   

Năm tài chính (tỷ đồng) 3QFY18 Tăng 

trưởng

9M18 Tăng 

trưởng

so với dự 

phóng cũ

so với dự 

phóng HT

Nhận định

sv cùng kỳ sv cùng kỳ

Doanh thu 1.132,4 23,1% 3.578,0 55,5% 71,7% 71,7% Sát với dự phóng của chúng tôi

Sản xuất công nghiệp 441,4 11,3% 1.232,2 54,9%

Tăng mạnh do tăng trưởng của doanh thu thương 

mại

Xây lắp điện 250,2 -40,5% 1.003,0 -20,4% Giảm do chậm ghi nhận các dự án lớn

Bất động sản 256,4 6979,3% 862,7 7170,4% Ghi nhận doanh thu đến từ dự án Mỹ Đình Plaza 2

Thủy điện 160,0 93,4% 429,4 122,0%

Tăng trưởng đến từ đóng góp của 2 nhà máy thủy 

điện mới

Khác 24,4 47,0% 51,0 27,6%

Lợi nhuận gộp 226,5 90,9% 701,7 92,3% 77,3% 77,3% Sát với dự phóng của chúng tôi

Biên gộp 20,0% 7.2% pts 19,6% 3.8% pts

Cao hơn so với dự phóng cả năm của chúng tôi do 

phần lớn lợi nhuận của dự án Mỹ Đình Plaza 2 được 

ghi nhận trong Q2 và Q3

CPBH 17,0 342,1% 47,7 na 87,0% 87,0%
Cao hơn dự phóng của chúng tôi do ghi nhận chi phí 

phân phối cho dự án Mỹ Đình Plaza 2

CPQL 34,0 9,5% 105,1 5,8% 63,9% 63,9% Sát với dự phóng của chúng tôi

LNHĐKD 175,5 110,2% 548,9 105,0% 79,8% 79,8%

LN trước thuế 157,0 112,9% 497,4 115,3% 79,2% 79,2%

LN sau thuế 131,0 125,3% 411,1 127,9% 80,4% 80,4%

Tăng trưởng lợi nhuận có thể tiếp tục chậm lại trong 

quý 4 do phần lớn lợi nhuận của dự án Mỹ Đình 

Plaza 2 đã được ghi nhận trong Q2 và Q3

EPS (đồng) 917,6 125,3% 2.879,8 127,9% 80,5% 80,5%
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TRIỂN VỌNG NĂM 2019: KHÔNG SÁNG NHƯ KỲ VỌNG  

Kết quả đấu thầu dự án đường dây tải điện quốc gia 500kV 

mạch 3 không đạt kỳ vọng của chúng tôi  

EVN đã lựa chọn xong nhà thầu cho gói thầu xây dựng trị giá 2.435 
tỷ đồng của dự án đường dây tải điện 500kV Quảng Trạch – Dốc Sỏi 
– đường dây dài nhất với giá trị đầu tư lớn nhất (6.758 tỷ đồng) trong 
dự án này. Theo PC1, doanh nghiệp trúng thầu hợp đồng trị giá 250 
tỷ đồng, chiếm 10,3% tổng giá trị đấu thầu. PC1 cũng trúng gói thầu 
khác trị giá 100 tỷ đồng từ dự án đường dây tải điện quốc gia 500kV 
mạch 3. KQ này thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng của chúng tôi, cho 
thấy sự cạnh tranh gia tăng trong quá trình đấu thầu dự án. Vào cuối 
tháng 10/2018, tổng giá trị backlog lũy kế của PC1 đạt khoảng 2.300 
tỷ đồng, bao gồm gói 350 tỷ đồng PC1 trúng thầu từ đấu giá dự án 
đường dây tải điện quốc gia 500kV thứ ba.  

Việc đấu thầu các dự án đường dây tải điện và sản xuất cột thép còn 
lại vẫn đang được thực hiện. Tuy nhiên, do cạnh tranh gia tăng nên 
chúng tôi điều chỉnh giảm ước tính về đóng góp của đường dây tải 
điện 500kV vào bức tranh doanh thu và lợi nhuận của PC1 trong 
tương lai. Chúng tôi dự báo PC1 sẽ trúng thầu thêm các hợp đồng 
mới với tổng trị giá 700 tỷ đồng trong dự án đường dây 500kV mạch 
3 (bao gồm mảng xây lắp điện và cột thép).  

Hình 2: Thông tin về đường dây tải điện quốc gia 500 kV mạch 3  

 
   Nguồn: VNDIRECT, Quyết định 2025/TTg, Bộ GTVT 

Công việc xây lắp cho năm 2019 tương đối dồi dào  

Mặc dù kết quả đấu thầu dự án đường dây tải điện 500kV thứ ba 
không đạt kỳ vọng, nhưng chúng tôi nhận thấy PC1 đã đạt được 
nhiều hợp đồng mới từ EVN và các đối tác khác trong nửa cuối năm. 
Theo doanh nghiệp, sau khi ghi nhận doanh thu xây lắp trong 
Q4/2018, tổng giá trị backlog của mảng xây lắp điện ước tính đạt 
2.500 tỷ đồng vào cuối năm 2018, gần gấp đôi so với đầu năm nay 
(1.300 tỷ đồng).  

Trên cơ sở giá trị backlog còn khá lớn của PC1, chúng tôi dự báo 
doanh thu mảng xây lắp điện và SX cột thép lần lượt tăng 27,7% và 
15,0% trong năm 2019. Dù vậy, tổng doanh thu dự báo cho năm 
2019 vẫn giảm 4,5% so với cùng kỳ do sự sụt giảm mạnh của mảng 
BĐS (dự án Mỹ Đình Plaza 2 dự kiến đóng góp hơn 1.000 tỷ đồng 
vào doanh thu của PC1 trong năm 2018).  

Chúng tôi dự báo biên lợi nhuận sụt giảm trong năm 2019  

Trong 9T2018, biên LNG của PC1 tăng 3,8 điểm % do đóng góp của 
mảng BĐS (dự án Mỹ Đình Plaza 2) và biên LN mảng thủy điện cải 
thiện. Doanh nghiệp dự kiến sẽ ghi nhận doanh thu còn lại từ dự án 
Mỹ Đình Plaza 2 trong Q4/2018 và đang thực hiện hai dự án BĐS 
khác tại Hà Nội (dự án Thanh Xuân và dự án tại quận Hoàng Mai). 
Theo ban lãnh đạo, dự án Thanh Xuân sẽ được hoàn thành vào cuối 
năm 2019. Vì vậy, chúng tôi cho rằng phần lớn lợi nhuận của dự án 
này sẽ được ghi nhận vào năm 2020. Quỹ đất tại quận Hoàng Mai 
hiện đang trong quá trình thay đổi mục đích sử dụng đất. Do đó, 
chúng tôi hiện chưa đưa ra dự báo về việc mở bán dự án BĐS này.  

Do biên LN mảng xây lắp điện kém đi và chi phí nguyên liệu đầu vào 
mảng SX cột thép tăng nên biên LNG hai mảng này đều sụt giảm 
trong 9T2018 lần lượt xuống còn 10,5% và 7,0% (so với 14,4% và 

Đường dây Chiều dài (km) Giá trị đầu tư (tỷ đồng)

Vũng Áng - Quảng Trạch 32                                       1.595                                           

Quảng Trạch - Dốc Sỏi 500                                     6.758                                           

Dốc Sỏi - Pleiku 2 209                                     3.606                                           

Tổng 741                                     11.959                                         
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12,5% so với cùng kỳ). Chúng tôi ước tính biên LNG mảng xây lắp 
điện vẫn duy trì tương đương mức biên gộp trong năm 2018 
(~11,0%) kết hợp với yếu tố tỷ trọng đóng góp của mảng BĐS giảm 
xuống trong năm 2019, do đó, chúng tôi dự báo biên LNG của PC1 
sẽ giảm 3,3 điểm % trong năm 2019 xuống còn 14,9%.  

Hình 3: Biên LNG của PC1 theo từng mảng (2014-Q3/2018) 

 
   Nguồn: VNDIRECT 

Chúng tôi dự báo doanh thu và lợi nhuận năm 2019 đều giảm  

Theo chúng tôi, sự phục hồi của mảng xây lắp điện và sản xuất cột 
thép trong năm 2019 sẽ không thể bù đắp sự sụt giảm mạnh về lợi 
nhuận trong mảng BĐS. Giả định hầu hết doanh thu từ dự án Thanh 
Xuân sẽ được ghi nhận trong năm 2020, chúng tôi dự báo doanh 
nghiệp sẽ đạt 4.761 tỷ đồng doanh thu trong năm 2019 (-4,5% so với 
cùng kỳ). Do biên LN thấp hơn nên lợi nhuận ròng của PC1 ước tính 
đạt 342 tỷ đồng trong năm 2019 (-33,1% so với cùng kỳ). Nếu loại 
trừ mảng BĐS, chúng tôi dự báo lợi nhuận của PC1 sẽ tăng 8,5% 
trong năm 2019.  

ĐỊNH GIÁ 

Mặc dù kết quả đấu thầu dự án đường dây tải điện 500kV mạch 3 
không đạt kỳ vọng, nhưng chúng tôi vẫn dự báo mảng xây lắp điện 
và SX cột thép sẽ phục hồi trong năm 2019 do lượng đơn hàng lớn 
mới trúng thầu trong năm 2018. Dòng tiền đều ổn định từ mảng thủy 
điện cũng là yếu tố tích cực trong HĐKD của PC1. Tuy nhiên, chúng 
tôi cho rằng tăng trưởng lợi nhuận âm trong năm 2019 sẽ ảnh hưởng 
đến tâm lý nhà đầu tư trong ngắn hạn.   

Trong báo cáo này, chúng tôi sử dụng phương pháp định giá từng 
phần dựa trên triển vọng năm 2019 của PC1 vì chúng tôi cho rằng 
KQKD năm 2018 sẽ được phản ánh vào giá cổ phiếu trong năm nay. 
Dựa trên triển vọng năm 2019 của PC1, chúng tôi giảm giá mục tiêu 
từ 31.300 đồng xuống còn 28.400 đồng nhưng vẫn duy trì khuyến 
nghị MUA do một số yếu tố sau: 1) sự sụt giảm trong mảng BĐS đã 
được dự báo từ trước và không đáng lo ngại; 2) sự phục hồi của 
mảng xây lắp điện nhờ giá trị backlog lớn; 3) dòng tiền ổn định từ 
mảng thủy điện với thêm 2 nhà máy mới nữa kể từ sau năm 2019.  

Rủi ro đối với luận điểm của chúng tôi bao gồm: 1) tăng trưởng 
doanh thu mảng xây lắp điện và SX cột thép thấp hơn dự kiến; và 2) 
biên LN thấp hơn kỳ vọng.  

Cơ sở để kỳ vọng tích cực hơn đối với PC1 gồm có: 1) kết quả đấu 
thầu các gói còn lại của dự án đường dây tải điện quốc gia mạch 3 
vượt kỳ vọng; 2) dự án Thanh Xuân mở bán sớm hơn dự kiến.  
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Hình 4: Phương pháp định giá từng phần 

 
  Nguồn: VNDIRECT 

 

Hình 5: So sánh với doanh nghiệp cùng ngành 

 
Nguồn: VNDIRECT, BLOOMBERG 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mảng kinh doanh Giá trị (tỷ đồng) % đóng góp Phương pháp định giá

Xây lắp và sản xuất cột thép 890,8                 23,6% P/E mục tiêu 6,0x, trung bình của doanh nghiệp xây lắp tương đồng

Chuyển nhượng BĐS 101,4                 2,7% NAV, tỷ lệ chiết khấu 16,0%

Đầu tư BĐS 29,5                   0,8% DCF, tỷ lệ chiết khấu 16,0%, tăng trưởng dài hạn: 0%

Thủy điện 2.652,9              70,4% DCF, tỷ lệ chiết khấu 8,5%, tăng trưởng dài hạn: 1%

Khác 92,6                   2,5% Giá trị sổ sách

Tổng 3.767,2              

SLCPĐLH 132.769.862       

Giá mục tiêu (đồng/cp) 28.400               

Mã Bloomberg Vốn hóa Tăng trưởng 

LNST (12 tháng)

Tăng trưởng 

EPS (12 tháng)

ROA ROE Tỷ lệ D/E 

ròng

P/E P/B EV/EBITDA

(tr. US$) (%) (%) (%) (%) (%) (lần) (lần) (lần)

Xây lắp chuyên biệt

TV2 VN Equity 56,0          68,9                    72,9                  15,2       51,8       (126,4)           5,0         2,1      1,6               

VNE VN Equity 16,6          4,5                      12,9                  5,9         10,5       (0,3)              3,7         0,4      na

SC5 VN Equity 17,0          (37,2)                   (37,2)                 2,1         11,8       43,6             9,9         1,2      7,9               

TV3 VN Equity 13,3          90,1                    80,0                  8,9         22,6       (69,6)            24,1       3,3      8,1               

SJE VN Equity 12,1          102,4                  92,9                  5,4         21,5       139,7            3,7         0,7      5,9               

TV4 VN Equity 12,2          (2,7)                     (5,7)                   9,1         14,5       (45,6)            10,5       1,6      11,3             

Trung bình 21,2         37,7                    36,0                  7,8        22,1       (9,8)              9,5        1,5     7,0              

Trung vị 14,9         36,7                    42,9                  7,4        18,0       (23,0)            7,4        1,4     7,9              

Thủy điện nhỏ và vừa

SHP VN Equity 90,5          13,5                    13,2                  7,9         15,8       88,7             11,5       1,8      6,3               

SJD VN Equity 77,0          (8,2)                     (8,2)                   12,5       19,9       7,7               8,9         1,9      5,8               

VPD VN Equity 64,0          189,7                  210,5                6,1         14,0       -               9,2         1,2      5,6               

SEB VN Equity 41,2          (20,8)                   (21,3)                 15,0       33,0       68,4             7,9         2,6      6,9               

ISH VN Equity 28,0          274,1                  321,3                8,4         13,6       41,7             9,3         1,2      5,1               

GHC VN Equity 29,7          66,0                    66,0                  29,5       34,3       (37,7)            6,3         2,0      4,3               

DRL VN Equity 20,8          (20,4)                   (21,9)                 39,7       40,0       (64,2)            10,0       4,2      8,3               

HJS VN Equity 21,2          84,0                    84,0                  11,7       19,0       3,0               9,3         1,7      6,0               

PIC VN Equity 18,1          59,2                    53,2                  7,4         12,2       52,0             10,3       1,2      11,1             

HPD VN Equity 5,7           148,2                  148,2                8,1         16,4       87,5             7,3         1,2      4,9               

Trung bình 39,6         78,5                    84,5                  14,6       21,8       24,7             9,0        1,9     6,4              

Trung vị 28,8         62,6                    59,6                  10,0       17,7       24,7             9,2        1,8     5,9              

PC1 VN Equity 127,1        110,1                  108,3                7,6         18,1       45,5             6,3         1,0      5,9               
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  Nguồn: VNDIRECT 
 
 

 

Bảng cân đối kế toán

(tỷ đồng) 12-17A 12-18E 12-19E

Tiền và tương đương tiền 567 683 606

Đầu tư ngắn hạn 100 50 50

Các khoản phải thu ngắn hạn 1.302 1.627 1.520

Hàng tồn kho 1.085 671 1.054

Các tài sản ngắn hạn khác 38 40 42

Tổng tài sản ngắn hạn 3.092 3.070 3.272

Tài sản cố định 2.816 3.077 3.965

Tổng đầu tư 91 98 98

Tài sản dài hạn khác 213 307 271

Tổng tài sản 6.212 6.552 7.606

Vay & nợ ngắn hạn 294 669 938

Phải trả người bán 794 559 555

Nợ ngắn hạn khác 745 531 494

Tổng nợ ngắn hạn 1.833 1.759 1.987

Vay & nợ dài hạn 1.527 1.507 2.055

Các khoản phải trả khác 40 40 40

Vốn điều lệ và 1.155 1.328 1.328

LN giữ lại 716 941 1.208

Vốn chủ sở hữu 2.684 3.093 3.371

Lợi ích cổ đông thiểu số 128 153 153

Tổng nợ và vốn chủ sở hữu 6.212 6.552 7.606

Báo cáo KQ HĐKD

(tỷ đồng) 12-17A 12-18E 12-19E

Doanh thu thuần 3.161 4.987 4.761

Giá vốn hàng bán (2.679) (4.080) (4.051)

Chi phí quản lý DN (126) (165) (167)

Chi phí bán hàng 0 (55) (14)

LN hoạt động thuần 355 688 529

EBITDA thuần 470 831 715

Chi phí khấu hao (115) (143) (186)

LN HĐ trước thuế & lãi vay 355 688 529

Thu nhập lãi 11 22 9

Chi phí tài chính (103) (122) (157)

Thu nhập ròng khác 40 40 40

TN từ các Cty LK & LD 1 1 1

LN trước thuế 303 628 422

Thuế (47) (94) (55)

Lợi ích cổ đông thiểu số (20) (23) (25)

LN ròng 237 511 342

Thu nhập trên vốn 237 511 342

Cổ tức phổ thông

LN giữ lại 237 511 342

Các chỉ số cơ bản

12-17A 12-18E 12-19E

Dupont

Biên LN ròng 7,5% 10,2% 7,2%

Vòng quay TS 0,59 0,78 0,67

ROAA 4,4% 8,0% 4,8%

Đòn bẩy tài chính 2,31 2,21 2,19

ROAE 10,2% 17,7% 10,6%

Hiệu quả

Số ngày phải thu 101 86 81

Số ngày nắm giữ HTK 148 60 95

Số ngày phải trả tiền bán 108 50 50

Vòng quay TSCĐ 1,28 1,69 1,35

ROIC 5,1% 9,4% 5,2%

Thanh khoản

Khả năng thanh toán ngắn hạn 1,69 1,75 1,65

Khả năng thanh toán nhanh 1,09 1,36 1,12

Khả năng thanh toán tiền mặt 0,36 0,42 0,33

Vòng quay tiền 141 96 126

Chỉ số tăng trưởng (yoy)

Tăng trưởng DT thuần 5,1% 57,8% (4,5%)

Tăng trưởng LN từ HĐKD (10,6%) 93,7% (23,0%)

Tăng trưởng LN ròng (22,3%) 116,0% (33,1%)

Tăng trưởng EPS (22,3%) 116,0% (33,1%)

Giá trị cổ phiếu

EPS cơ bản (VND) 1.782 3.848 2.574

BVPS (VND) 23.238 23.286 25.378
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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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Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 

Số 1 Nguyễn Thượng Hiền – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội 
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