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Tăng trưởng lợi nhuận 2020 đến từ mảng bất động sản 

Doanh thu năm 2019 tăng nhưng biên lợi nhuận giảm. Trong 
năm 2019, PC1 ghi nhận doanh thu tăng trưởng 14,9% sv cùng kỳ, 
đạt 5.842 tỷ đồng. Mức tăng chủ yếu đến từ doanh thu mảng xây lắp 
tăng 73,4% sv cùng kỳ, đạt 3.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh thu 
mảng BĐS (vốn có biên lợi nhuận cao) sụt giảm 78% sv cùng kỳ do 
ít dự án được hạch toán hơn so với năm 2018. Vì vậy lợi nhuận 
ròng giảm 23,6% sv cùng kỳ xuống còn 356 tỷ đồng, đạt 82,3% ước 
tính cả năm của chúng tôi.  

Các dự án điện mới sẽ đóng góp vào doanh thu từ năm 2020. 
Chúng tôi ước tính tổng công suất phát điện của PC1 sẽ tăng 
trưởng kép 42,5% trong giai đoạn 2020-22 nhờ vào: 1) 3 dự án thủy 
điện mới với tổng công suất 56MW là Mông Ân (30MW) – đã phát 
điện từ T1/2020, Bảo Lạc B (18MW) và Sông Nhiệm (8MW) – dự 
kiến sẽ hoàn thành vào Q3/2020, 2) 3 dự án điện gió là Liên Lập 
(48MW), Phong Nguyên (48MW) và Phong Huy (48MW) – dự kiến 
hoạt động trước T11/2021. Do đó doanh thu của mảng điện ước 
tính tăng trưởng kép 49,4% trong 2020-22, nâng tỷ trọng đóng góp 
vào doanh thu từ 9,4% trong 2019 lên 20,7% trong năm 2022. 

Chúng tôi giảm dự phóng lợi nhuận năm 2020-21 xuống 0,9%-
9,4% do đưa các dự án điện gió mới vào định giá. Điều này khiến 
chi phí đầu tư tăng, kéo theo chi phí tài chính tăng trong năm 2020-
21. Chúng tôi ước tính lợi nhuận năm 2020 sẽ tăng 54,6% sv cùng 
kỳ do (1) doanh thu mảng xây lắp điện tăng 15,5% sv cùng kỳ, do có 
3.033 tỷ backlog được chuyển giao từ các năm trước, (2) ghi nhận 
854 tỷ từ dự án Thanh Xuân (ước tính bàn giao 93,8% giá trị dự án 
trong năm 2020), (3) doanh thu mảng điện tăng 33,7% nhờ 3 nhà 
máy thủy điện mới và (4) doanh thu mảng công nghiệp tăng 16,1% 
do giá trị các hợp đồng xây lắp lưới điện tăng. 

Duy trì đánh giá Khả quan với giá mục tiêu giảm còn 17.200 
đồng/cp, dựa trên phương pháp tổng giá trị thành phần (SOTP). 
Giá mục tiêu giảm do (1) giảm dự phóng EPS năm 2020-21, (2) 
giảm EV/EBITDA mục tiêu từ 6,0x xuống 5,0x. Rủi ro giảm giá bao 
gồm: 1) mảng điện gió bị chậm tiến độ và (2) hạn hán ảnh hưởng 
đến mảng thủy điện. 

 

Ngày 17/03/2020 

Phan Thành Trung 

trung.phanthanh@vndirect.com.vn 

 

Thay đổi trọng yếu trong báo cáo 

 Giảm dự phóng EPS năm 2020-21 0,9-9,4% 

 

 

Diễn biến giá 

 

Nguồn: VND RESEARCH 

 

Thông tin cổ phiếu 

Cao nhất 52 tuần (VND) 21.400 

Thấp nhất 52 tuần (VND) 11.700 

KLGDBQ 3 tháng (cp) 309.183 

GTGDBQ 3 tháng (tr VND) 4.989 

Thị giá vốn (tỷ VND) 1.992 

SL CP đang lưu hành (tr) 159 

Free float (%) 65 

P/E trượt (x) 5,3 

P/B hiện tại (x) 0,5 

 

Cơ cấu sở hữu 

Trịnh Văn Tuấn 18,0% 

Vietnam Enterprise Investments 
Limited 11,0% 

Amersham Industries Limited 3,4% 

Khác 67,6% 

Nguồn: VND RESEARCH 

 

 

 

Nguồn: VND RESEARCH 

Tổng quan tài chính (VND) 12-18A 12-19A 12-20E 12-21E

Doanh thu thuần (tỷ) 5.084 5.842 7.477 7.580

Tăng trưởng DT thuần 60,9% 14,9% 28,0% 1,4%

Biên lợi nhuận gộp 17,0% 14,0% 15,7% 17,4%

Biên EBITDA 17,3% 13,1% 15,7% 18,9%

LN ròng (tỷ) 467 356 551 557

Tăng trưởng LN ròng 97,1% (23,6%) 54,6% 1,1%

Tăng trưởng LN cốt lõi

EPS cơ bản 2.928 2.236 3.458 3.494

EPS điều chỉnh 2.928 2.236 3.458 3.494

BVPS 19.578 21.577 24.627 26.834

ROAE 16,1% 10,9% 15,0% 13,6%
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KQKD 2019: DOANH THU XÂY LẮP TĂNG TRƯỞNG MẠNH 
TRONG KHI BĐS SỤT GIẢM 

PC1 kết thúc năm 2019 tích cực khi ghi nhận doanh thu đạt 5.842 tỷ 
đồng, tăng 14,9% sv cùng kỳ. Điểm sáng là mảng xây lắp có sự tăng 
trưởng doanh thu cao 73,4% sv cùng kỳ do nhận được nhiều hợp 
đồng xây lắp điện mặt trời. Tuy nhiên biên lợi nhuận gộp mảng này 
giảm 1,1 điểm % xuống còn 8,8% (sv 9,9% năm 2018) do sự gia 
tăng tỷ trọng của các hoạt động mua sắm thiết bị (P), vốn có biên lợi 
nhuận thấp hơn mảng kỹ thuật (E) và xây dựng (C). Bên cạnh đó 
doanh thu mảng BĐS sụt giảm 78% do thiếu hụt sự đóng góp từ các 
dự án so với năm 2018. Cụ thể năm 2018 mảng BĐS đem lại doanh 
số 969 tỷ đồng từ dự án Mỹ Đình Plaza II, trong khi đó năm 2019 chỉ 
đạt 213 tỷ, đến từ chuyển nhượng 52 căn hộ còn lại của dự án này. 

Doanh thu mảng năng lượng điện giảm nhẹ 3,4% sv cùng kỳ, đạt 
541 tỷ đồng. Do lưu lượng nước giảm mạnh bởi ảnh hưởng từ El 
Nino, sản lượng thủy điện giảm 7,8% sv cùng kỳ, còn 405 triệu kWh. 
Tuy nhiên giá bán tăng 4,5% sv cùng kỳ lên 1.337 đồng/kWh do đó 
đã bù đắp được một phần cho sự sụt giảm sản lượng. 

Tổng kết lại năm 2019, PC1 đã hoàn thành 93,2% dự phóng doanh 
thu của chúng tôi, chủ yếu là do doanh thu BĐS thấp hơn với dự 
kiến. Lợi nhuận ròng đạt 82,3% ước tính của chúng tôi do phần lãi 
trong công ty liên kết thấp hơn dự kiến 39 tỷ đồng. 

 

Hình 1: Tóm tắt kết quả kinh doanh 2019 

 

NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY   
 

DỰ ÁN THỦY ĐIỆN MỚI SẼ GÓP PHẦN TĂNG DOANH THU 

Thủy điện Mông Ân (30MW) đã hoàn thiện và đi vào hoạt động từ 
tháng 1/2020 (trễ 2 tháng so với kế hoạch). Theo công bố thông tin 
từ PC1, thủy điện Bảo Lạc B (18MW) và Sông Nhiệm 4 (8MW) đang 
đúng tiến độ và dự kiến bắt đầu hoạt động vào Quý 3/2020. Tính đến 
cuối năm 2020, dự kiến tổng công suất phát điện của PC1 sẽ đạt 
169 MW (+48,2% sv cùng kỳ) và doanh thu mảng điện tăng thêm 
166 tỷ từ 3 dự án này, theo ước tính của chúng tôi. 

Trong tương lai PC1 sẽ triển khai 3 dự án điện gió mới với công suất 
thiết kế là 48MW cho mỗi dự án, dự kiến đi vào hoạt động trước 
tháng 11 năm 2021 để hưởng ưu đãi giá cố định (FIT) cho điện gió là 
8,5 cents/kWh. Tính đến cuối năm 2021 chúng tôi ước tính tổng 
công suất phát điện của PC1 sẽ đạt 313 MW và mỗi dự án điện gió 
có thể tạo doanh thu trung bình mỗi năm là 234 tỷ đồng. Tuy nhiên 
chúng tôi cho rằng các dự án điện gió sẽ chưa thể có lợi nhuận trong 
những năm đầu tiên do chi phí đầu tư ban đầu lớn. 

 

Năm tài chính (tỷ đồng) 4Q19 4Q18 Thay đổi 3Q19 Thay đổi FY19 FY18 Thay đổi Sv dự phóng

sv cùng kỳ sv quý trước sv cùng kỳ 2019

Doanh thu 1.568         1.507            4,0% 1.253            25,2% 5.842            5.084            14,9% 93,2%

Sản xuất công nghiệp 479            521               -8,2% 276               73,6% 1.979            1.753            12,9% 84,6%

Xây lắp điện 885            730               21,1% 778               13,7% 3.000            1.731            73,4% 99,4%

Bất động sản 80              106               -24,1% 25                 219,9% 213               969               -78,0% 85,3%

Thủy điện 106            130               -18,8% 150               -29,7% 551               559               -1,6% 94,7%

Khác 19              19                 0,2% 24                 -19,9% 100               72                 37,5% 125,0%

LN gộp 172            156               10,5% 183               -5,6% 816               866               -5,7% 94,2%

Biên lợi nhuận gộp (%) 11,0% 10,3% 0,6 điểm % 14,6% -3,6 điểm % 14,0% 17,0% -3,1 điểm % 0,2 điểm %

Chi phí BH&QLDN (61)             (61)                -1,2% (61)                -1,2% (225)              (208)              8,1% 105,8%

EBIT 112            95                 18,1% 121               -7,8% 591               657               -10,1% 90,4%

Thu nhập/chi phí tài chính ròng (33)             (34)                -1,4% (39)                -13,4% (131)              (122)              8,0% 108,8%

LN trước thuế 72              76                 -4,7% 92                 -21,4% 431               491               -12,2% 81,5%

Biên LN trước thuế (%) 4,6% 5,0% -0,4 điểm % 7,3% -2,7 điểm % 7,4% 9,7% -2,3 điểm % -1,1 điểm %

LN ròng 54              51                 6,3% 77                 -30,2% 356               467               -23,6% 82,3%
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Hình 2: Kế hoạch đầu tư điện gió 

 
   NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY   

Ngoài ra PC1 cũng công bố sẽ đầu tư thêm 200MW vào điện gió 
trong giai đoạn 2023-24. Tuy nhiên, do thiếu thông tin về dự án và 
giá FIT sau T11/2021 nên chúng tôi chưa bao gồm những dự án này 
vào định giá. Đồng thời, PC1 cũng đã tạm thời trì hoãn dự án điện 
mặt trời Trung Thu cho đến khi có chính sách giá điện FIT cho điện 
mặt trời cho các nhà máy vận hành sau 30 tháng 6 năm 2019. 

Hình 3: Công suất lắp đặt theo loại  Hình 4: Dự phóng doanh thu mảng điện của PC1 

 

 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, Báo cáo công ty     Nguồn: VNDIRECT RESEARCH  

Chúng tôi dự phóng doanh thu mảng điện năm 2020 sẽ đạt 736 tỷ 
đồng, tăng 36,0% sv cùng kỳ nhờ có thêm 3 thủy điện mới đi vào 
hoạt động, sau đó đến giai đoạn 2021-22 sẽ có sự đóng góp thêm 
của 3 dự án điện gió mới (từ 11/2021). 

3 DỰ ÁN BĐS ĐEM LẠI DOANH THU LỚN TRONG TƯƠNG LAI 

Theo kế hoạch của PC1, sẽ có 3 dự án BĐS mới được phát triển và 
dự kiến đóng góp 2.519 tỷ đồng vào doanh thu trong giai đoạn 2020-
22.  

Hình 5: Dự phóng doanh thu BĐS 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH  

Dự án đầu tiên là PCC1 Thanh Xuân, nằm ở 44 Triều Khúc. Từ địa 
điểm này có thể dễ dàng di chuyển đến trung tâm hành chính thủ đô 
và các khu vực lân cận bằng các trục đường lớn như Nguyễn Trãi, 
đường vành đai 3. Ở mức giá khởi điểm hấp dẫn 1,8 tỷ đồng/1 căn 
hộ, PCC1 Thanh Xuân có lợi thế cạnh tranh tốt so với các dự án lân 
cận do giá rẻ hơn trong khi vẫn ở vị trí thuận lợi. PCC1 Thanh Xuân 
đã bán được 335/480 căn hộ và chúng tôi duy trì dự phóng từ nay tới 
cuối năm 2020 PC1 sẽ bàn giao được tổng cộng 400 căn hộ. Chúng 
tôi ước tính trung bình mỗi căn hộ sẽ đem về khoảng 1,9 tỷ đồng 
doanh thu (giá bán bình quân là 26 triệu/m2). Do đó, chúng tôi kỳ 

Dự án

Công suất 

(MW)

Dự kiến hoàn 

thành

Sản lượng hằng 

năm (tr kWh)

Chi phí đầu tư (tỷ 

Đồng)

Liên Lập 48 Q3/2021 158 1.700                      

Phong Nguyên 48 Q4/2021 158 1.700                      

Phong Huy 48 Q4/2021 158 1.700                      

Dự án Vị trí Số căn hộ Dự kiến hoàn thành

Thanh Xuân 44 Triều Khúc 480 Q2/2020

Vĩnh Hưng 321 Vĩnh hưng 296 Q2/2021

Thăng Long Quận Thăng Long 628 Q2/2022
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vọng PC1 sẽ hạch toán 854 tỷ doanh thu từ dự án này trong năm 
nay và 57 tỷ còn lại trong năm 2021. 

Dự án tiếp theo trong kế hoạch là Vĩnh Hưng với 296 căn hộ, ước 
tính hoàn thành vào năm 2021. Chúng tôi giả định dự án sẽ bắt đầu 
bàn giao từ Q2/21 và ghi nhận 510 tỷ đồng trong năm 2021 và 29 tỷ 
còn lại trong năm 2022. 

Dự án thứ 3 trong kế hoạch là dự án Thăng Long, dự kiến khởi công 
từ Q2/2020 và hoàn thành vào Q2/2022. Chúng tôi giả định dự án 
này sẽ đem về 960 tỷ doanh thu cho PC1 trong năm 2022. 

Chúng tôi tin rằng PC1 có thể hoàn thành kế hoạch phát triển 3 dự 
án này trong giai đoạn 2020-22 do đã có kinh nghiệm phát triển các 
dự án khác như Mỹ Đình Plaza 2, Hà Đông. Chúng tôi ước tính 3 dự 
án này sẽ mang lại lợi nhuận khoảng 130 tỷ mỗi năm trong giai đoạn 
2020-22. 

Hình 6: Dự phóng doanh thu BĐS 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH  

ĐIỀU CHỈNH DỰ BÁO 

Chúng tôi tăng dự báo doanh thu thêm 12,4-19,7% trong năm 2020-
21 để phản ánh: (1) Sự đóng góp từ ba dự án điện gió mới từ năm 
2021, (2) Doanh thu BĐS dự kiến hạch toán cao hơn trong năm 
2020 và thấp hơn trong năm 2021 do cập nhật lại giá bán và số căn 
hộ và (3) Giá trị hợp đồng xây lắp điện chuyển giao sang năm 2020 
đạt 3.033 tỷ đồng, cao hơn dự báo cũ của chúng tôi là 2.330 tỷ đồng. 
Chúng tôi đồng thời cũng ước tính giá trị hợp đồng chuyển giao sáng 
2021 (backlog) của mảng xây lắp sẽ duy trì ở mức cao do nhu cầu 
nâng cấp lưới điện và xây lắp điện gió sẽ tăng (để kịp hưởng giá FIT 
trước T11/2021). 

Tuy nhiên, chúng tôi giảm dự phóng lợi nhuận ròng 0,9-9,4% trong 
năm 2020-21 để phản ảnh chi phí tài chính tăng cao và những dự án 
điện gió sẽ không có lãi trong những năm đầu hoạt động. Đặc biệt, 
trong năm 2021, chúng tôi ước tính PC1 sẽ giải ngân 4.200 tỷ đồng 
để đầu tư các dự án điện gió với cơ cấu nợ vay 70%. 

Hình 7: Điều chỉnh dự phóng  

 
   NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH ƯỚC LƯỢNG 

Đvt: tỷ VND 2020F 2021F 2022F 2023F Tiến độ

Thanh Xuân 854     57     -     -     

Bán 335/448 căn hộ. Bàn giao vào 

Q2/2020.

Vĩnh Hưng -      510    29      -     

Dự kiến hoàn thiện móng và tầng hầm 

trong tháng 5/2020.

Thăng Long -      -    960    45      

Hoàn thiện xong GPMB, dự kiến khởi 

công Q2/2020.

2022F

Cũ Mới % thay đổi Cũ Mới % thay đổi

Doanh thu 6.652 7.477 12,4% 6.334 7.580 19,7% 7.949

Sản xuất công nghiệp 2.461 2.297 -6,7% 2.464 2.354 -4,5% 1.826

Xây lắp điện 2.630 3.465 31,8% 2.030 3.366 65,8% 3.350

BĐS 738 875 18,5% 916 590 -35,6% 1.014

Thủy điện 741 736 -0,6% 836 1.160 38,7% 1.644

Khác 82 105 27,4% 87 110 25,6% 115

LN gộp 1.110 1.171 5,6% 1.154 1.322 14,6% 1.551

EBIT 878 865 -1,6% 921 1.014 10,1% 1.231

LN trước thuế 689 664 -3,5% 760 655 -13,8% 721

LN ròng 556 551 -0,9% 615 557 -9,4% 609

EPS (VND) 3.489 3.458 -0,9% 3.858 3.494 -9,4% 3.824

2020F 2021F
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ĐÁNH GIÁ KHẢ QUAN VỚI GIÁ MỤC TIÊU 17.200 ĐỒNG/CP 

Chúng tôi duy trì đánh giá Khả quan với giá mục tiêu thấp hơn ở 
mức 17.200 đồng/cp (trước là 26.100 đồng/cp). Chúng tôi sử dụng 
phương pháp tổng hợp định giá từng phần (SOTP) để đánh giá giá 
trị riêng của từng mảng kinh doanh để tính tổng giá 
trị vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp. Chúng tôi giảm giá mục tiêu do 
(1) giảm dự phóng EPS năm 2020-21, và (2) giảm EV/EBITDA mục 
tiêu từ 6,0x xuống 5,0x. 

Trong bối cảnh dịch covid-19, chúng tôi cho rằng PC1 ít bị ảnh 
hưởng bởi dịch do (1) mảng xây lắp điện có lượng hợp đồng lớn 
chuyển giao từ năm trước và (2) dòng tiền ổn định từ mảng thủy điện 
vì do hợp đồng PPA bảo đảm sản lượng tiêu thụ và được hưởng 
biểu giá ưu đãi (cho thủy điện có công suất dưới 30MW). 

Hình 8: Định giá: Phương pháp tổng hợp từng phần 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH 

Hình 9: So sánh với các doanh nghiệp cùng ngành (số liệu đến ngày 16/03) 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BLOOMBERG 

 
 

 Phương pháp  Hệ số mục tiêu  Tỷ trọng 

Tỷ VND VND/cp

SOTP:

Xây lắp điện và SXCN, EV/EBITDA 1.456    5,00x

BĐS, NPV 82        

Thủy điện, DCF 10 năm 3.571    

Đầu tư vào cty liên kết, giá trị sổ sách 63        

(+) tiền và các khoản đầu tư 961      

(-) nợ (3.101)   

(-) lợi ích thiểu số, giá trị sổ sách (286)     

Giá trị doanh nghiệp 2.745    

SL CP lưu hành (triệu) 159      

Giá trị mỗi CP 17.230              

Giá trị mỗi CP (làm tròn) 17.200              

Tên Doanh Nghiệp Mã CK

Khuyến 

nghị Giá 

Giá mục 

tiêu

Vốn 

hóa

EPS 3 

năm D/E

nội tệ nội tệ tr USD TTM 20F

CAGR 

(%) TTM 20F TTM 20F TTM 20F (x)

Xây lắp điện

CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 TV2 VN KKN 54.000 na 55,8 5,1 na 51,3 1,4 na 4,3 na 31,4 na na

CTCP Sông Đà 11 SJE VN KKN 18.500 na 14,6 5,8 na 53,4 0,6 na 7,1 na 12,4 na 1,9

CTCP Xây dựng số 5 SC5 VN KKN 19.600 na 12,6 8,7 na -1,9 0,8 na 6,1 na 9,7 na 0,4

Trung bình 27,7 6,5 na 34,3 0,9 na 5,8 na 17,8 na 1,1

Bất động sản

CTCP Tập đoàn Hà Đô HDG VN KKN 19.800 na 101,2 2,8 na 91,7 1,0 na 5,9 na 40,0 na 0,0

CTCP Tập đoàn Sao Mai ASM VN KKN 5.210   na 58,1 2,1 na 152,5 0,3 na 8,9 na 16,5 na 0,0

CTCP Đầu tư LDG LDG VN KKN 6.300   na 65,1 2,6 na 38,6 0,5 na 7,4 na 20,2 na 0,0

CTCP Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín SCR VN KKN 3.790   na 59,8 4,9 na 17,2 0,3 na 18,3 na 6,5 na 0,0

CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai DLG VN KKN 1.700   na 21,9 4,8 na 366,8 0,2 na 8,6 na 3,3 na 0,0

Trung bình 61,2 3,4 na 133,3 0,5 na 9,8 na 17,3 na 0,0

Thủy điện

CTCP Thủy điện Cần Đơn SJD VN KKN 16.000 na 47,6 7,2 na 5,8 1,2 na 4,7 na 16,2 na 0,4

CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Miền 

Trung SEB VN KKN 27.000 na 37,2 8,2 na 24,3 2,2 na 9,0 na 26,6 na 0,1

CTCP Thủy điện Miền Nam SHP VN KKN 23.000 na 92,8 10,7 na 33,7 1,7 na 5,5 na 16,2 na 1,9

CTCP Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO ISH VN KKN 13.000 na 25,2 6,5 na 117,0 1,1 na 6,1 na 17,4 na 0,0

CTCP Thủy điện - Điện lực 3 DRL VN KKN 52.500 na 21,5 9,6 na 24,6 4,6 na 7,2 na 44,4 na 0,0

Trung bình 38,4 8,7 na 41,7 2,0 na 6,3 na 23,6 na 0,4

CTCP Xây Lắp Điện 1 PC1 VN KQ 11.700 17.200  81,0 5,3 5,0 5,4 0,5 0,8 7,2 4,8 10,9 10,8 0,6

P/E (x) P/BV (x)

EV/EBITDA 

(x) ROE (%)
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Định giá   

 

 

 

   

 
 

 

 

 

 
 

 

 

  Nguồn: VND RESEARCH 
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01-17A 07-17A 01-18A 07-18A 01-19A 07-19A 01-20E 07-20E

Rolling P/B (x) (lhs) ROAE (rhs)

Báo cáo KQ HĐKD

(tỷVND) 12-19A 12-20E 12-21E

Doanh thu thuần 5.842 7.477 7.580

Giá vốn hàng bán (5.026) (6.306) (6.258)

Chi phí quản lý DN (225) (307) (308)

Chi phí bán hàng 0 0 0

LN hoạt động thuần 591 865 1.014

EBITDA thuần 756 1.111 1.385

Chi phí khấu hao (165) (246) (371)

LN HĐ trước thuế & lãi vay 591 865 1.014

Thu nhập lãi 39 27 27

Chi phí tài chính (171) (260) (404)

Thu nhập ròng khác 6 33 18

TN từ các Cty LK & LD (34) 0 0

LN trước thuế 431 664 655

Thuế (56) (85) (69)

Lợi ích cổ đông thiểu số (19) (29) (29)

LN ròng 356 551 557

Thu nhập trên vốn 356 551 557

Cổ tức phổ thông (12) 0 0

LN giữ lại 345 551 557

Bảng cân đối kế toán

(tỷVND) 12-19A 12-20E 12-21E

Tiền và tương đương tiền 568 781 561

Đầu tư ngắn hạn 180 180 180

Các khoản phải thu ngắn hạn 1.865 2.354 2.243

Hàng tồn kho 1.429 1.492 1.498

Các tài sản ngắn hạn khác 119 103 107

Tổng tài sản ngắn hạn 4.161 4.911 4.589

Tài sản cố định 3.593 4.617 8.507

Tổng đầu tư 63 63 63

Tài sản dài hạn khác 498 502 527

Tổng tài sản 8.314 10.092 13.685

Vay & nợ ngắn hạn 1.046 842 1.177

Phải trả người bán 823 1.337 1.385

Nợ ngắn hạn khác 722 1.288 1.167

Tổng nợ ngắn hạn 2.592 3.467 3.729

Vay & nợ dài hạn 2.000 2.259 5.247

Các khoản phải trả khác 28 156 120

Vốn điều lệ và 1.593 1.593 1.593

LN giữ lại 933 1.484 2.041

Vốn chủ sở hữu 3.438 3.924 4.275

Lợi ích cổ đông thiểu số 257 286 315

Tổng nợ và vốn chủ sở hữu 8.314 10.092 13.685

Báo cáo LCTT

(tỷVND) 12-19A 12-20E 12-21E

LN trước thuế 431 664 655

Khấu hao 165 246 371

Thuế đã nộp (77) (85) (69)

Các khoản điều chỉnh khác (8) 97 (88)

Thay đổi VLĐ (834) 543 28

LC tiền thuần HĐKD (323) 1.467 896

Đầu tư TSCĐ (703) (1.270) (4.261)

Thu từ TL, nhượng bán TSCĐ 0 0 0

Các khoản khác 35 27 27

Thay đổi tài sản dài hạn khác (287) 0 0

LC tiền từ HĐĐT (955) (1.243) (4.234)

Thu từ PH CP, nhận góp VCSH 91 0 0

Trả vốn góp CSH, mua CP quỹ 0 0 0

Tiền vay ròng nhận được 1.077 54 3.323

Dòng tiền từ HĐTC khác (12) (65) (205)

Cổ tức, LN đã trả cho CSH (12) 0 0

LC tiền thuần HĐTC 1.145 (11) 3.118

Tiền & tương đương tiền đầu kì 701 568 781

LC tiền thuần trong năm (134) 213 (220)

Tiền & tương đương tiền cuối kì 568 781 561

Các chỉ số cơ bản

12-19A 12-20E 12-21E

Dupont

Biên LN ròng 6,1%               7,4%          7,3%          

Vòng quay TS 0,78                0,81           0,64           

ROAA 4,8%               6,0%          4,7%          

Đòn bẩy tài chính 2,27                2,50           2,90           

ROAE 10,9%            15,0%        13,6%        

Hiệu quả

Số ngày phải thu 116,5              115,2         108,0         

Số ngày nắm giữ HTK 103,8              86,6           87,4           

Số ngày phải trả tiền bán 59,8                77,6           80,8           

Vòng quay TSCĐ 1,78                1,82           1,16           

ROIC 5,3%               7,5%          5,1%          

Thanh khoản

Khả năng thanh toán ngắn hạn 1,6                  1,4              1,2              

Khả năng thanh toán nhanh 1,1                  1,0              0,8              

Khả năng thanh toán tiền mặt 0,3                  0,3              0,2              

Vòng quay tiền 160,5              124,3         114,6         

Chỉ số tăng trưởng (yoy)

Tăng trưởng DT thuần 14,9%            28,0%        1,4%          

Tăng trưởng LN từ HĐKD (10,1%)           46,3%        17,3%        

Tăng trưởng LN ròng (23,6%)           54,6%        1,1%          

Tăng trưởng EPS (23,6%)           54,6%        1,1%          
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HỆ THỐNG KHUYẾN NGHỊ CỦA VNDIRECT 

Khuyến nghị cổ phiếu 

KHẢ QUAN Khả năng sinh lời của cổ phiếu từ 15% trở lên 

TRUNG LẬP Khả năng sinh lời của cổ phiếu nằm trong khoảng từ -10% đến 15% 

KÉM KHẢ QUAN Khả năng sinh lời của cổ phiếu thấp hơn -10% 

jfv 

 

 

Khuyến nghị đầu tư được đưa ra dựa trên khả năng sinh lời dự kiến của cổ phiếu, được tính bằng tổng của (i) chênh lệch 
phần trăm giữa giá mục tiêu và giá thị trường tại thời điểm công bố báo cáo, và (ii) tỷ suất cổ tức dự kiến. Trừ khi được nêu 
rõ trong báo cáo, các khuyến nghị đầu tư có thời hạn đầu tư là 12 tháng. 

Khuyến nghị ngành 

TÍCH CỰC Các cổ phiếu trong ngành có khuyến nghị tích cực, tính trên cơ sở vốn hóa thị trường gia quyền 

TRUNG TÍNH Các cổ phiếu trong ngành có khuyến nghị trung bình, tính trên cơ sở vốn hóa thị trường gia quyền 

TIÊU CỰC Các cổ phiếu trong ngành có khuyến nghị tiêu cực, tính trên cơ sở vốn hóa thị trường gia quyền 

 giajfv 

 

 

  
 

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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Email: hien.trankhanh@vndirect.com.vn 

Phạm Lê Mai  -  Chuyên viên Phân tích cao cấp 

Email: mai.phamle@vndirect.com.vn 

Phan Thành Trung – Chuyên viên Phân tích  

Email: trung.phanthanh@vndirect.com.vn 
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