PHR- Quỹ đất khủng, vị trí đắc địa

Bản tin đặc biệt dành cho nhà đầu tư
Ngày cập nhật: 04/11/2021

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA
(HOSE: PHR)
Công ty cổ phần cao su Phước Hòa (PHR) là doanh nghiệp khai
thác, kinh doanh cao su tự nhiên lớn trực thuộc Tập đoàn Cao su
Việt Nam (với hơn 66% tỷ lệ sở hữu). Hiện nay, PHR đang quản lý
và khai thác diện tích trồng cao su lên đến 14.500 ha, tập trung chủ
yếu ở các huyện Bến Cát, Phú Giao, Tân Uyên thuộc tỉnh Bình
Dương. Cao su tự nhiên là mảng kinh doanh lớn nhất của PHR,
chiếm 69% doanh thu trong 9T2021. Ngoài ra, cùng với định hướng
phát triển chung của cả Tập đoàn, hiện nay Doanh nghiệp cũng
đang tập trung vào việc chuyển đổi quỹ đất cao su thành khu công
nghiệp và gia tăng đầu tư cho các dự án tại đây.
PHR chủ yếu tập trung vào cao su kỹ thuật (TSR), được sử dụng
rộng rãi sản xuất lốp xe, đây cũng là loại phổ biến nhất thị trường
và chiếm 70% trong số các sản phẩm cao su tự nhiên trên thế giới,
theo Shanghai International Energy Exchange.
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PHR là một doanh nghiệp sản xuất cao su lớn thứ 3 trên sàn
chứng khoán đang chuyển dịch sang mảng khu công nghiệp. Diện
tích KCN dự kiến của PHR rất lớn đạt 5.600 ha chiếm 48.5% quỹ đất tại
tỉnh Bình Dương. Trong đó Bình Dương là tỉnh phát triển khu công
nghiệp mạnh nhất Việt Nam với vị trí địa lý thuận lợi sẽ giúp đẩy mạnh
tỷ lệ lấp đầy và giá cho thuê các dự án của PHR. Nếu dự án KCN của
PHR triển khai đúng tiến độ, chúng tôi dự đoán những năm tiếp theo sẽ
là cơ hội tăng trưởng đột phá về lợi nhuận của doanh nghiệp. Đây là
một cổ phiếu rất thích hợp để nhà đầu tư tích sản dài hạn và nắm
giữ lâu dài.
Luận điểm tích cực chính của chúng tôi bao gồm: (1) Hưởng lợi từ
giá cao su tự nhiên tăng và nhu cầu toàn cầu phục hồi; (2) Sức khỏe tài
chính lành mạnh giúp duy trì tỷ lệ trả cổ tức cao ; (3) Khu công nghiệp
tiềm năng là động lực tăng trưởng chính giai đoạn 2022-2025
Tuy nhiên nhà đầu tư cũng nên lưu ý một số điểm tiêu cực như: (1)
Dịch bệnh kéo dài ảnh hưởng đến sức hút đối với dòng vốn FDI ; (2)
Pháp lý là rủi ro đặc trưng của ngành BĐS ; (3) Cơ cấu sở hữu và điều
hành có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh .

ĐIỂM TÍCH CỰC
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HƯỞNG LỢI TỪ GIÁ CAO SU TỰ NHIÊN
TĂNG VÀ NHU CẦU TOÀN CẦU PHỤ HỒI

PHR là một trong những nhà sản xuất cao su lớn nhất trong
ngành cao su Việt Nam nên cũng sẽ là doanh nghiệp hưởng lợi
lớn trong chu kỳ tăng giá cao su cũng như nhu cầu mạnh mẽ
từ thị trường ô tô Mỹ và Trung Quốc (hai trong các thị trường
xuất khẩu chính của DN).
Sản phẩm chủ yếu của PHR là cao su kỹ thuật TSR- được sử
dụng rộng rãi sản xuất lốp xe. Theo Shanghai International Energy
Exchange, TSR chiếm 70% trong số các sản phẩm cao su tự nhiên
trên thế giới. Theo dự báo của các chuyên gia, nhu cầu cao su tự
nhiên toàn cầu sẽ tăng trưởng kép 4.8% giai đoạn 2021-2026,
phản ánh nhu cầu ô tô tại Mỹ và Trung Quốc phục hồi cũng như
nhu cầu nguyên liệu cho găng tay cao su tăng mạnh trong thời kỳ
đại dịch. Trong khi đó, nguồn cung vẫn đang bị hạn chế do Covid
19 vẫn chưa được kiểm soát tại Thái Lan, Indonesia, v.v..là các
nước sản xuất cao su lớn trên thế giới.
Trading Economics cho rằng xu hướng giá cao su tăng có thể còn
tiếp tục trong năm 2022.
Hình 1: Giá cao su tăng mạnh từ 2Q2020 nhờ nhu cầu phục hồi và
nguồn cung thiếu hụt (đv: USD/100kg).
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ĐIỂM TIÊU CỰC
DỊCH BỆNH KÉO DÀI CÓ THỂ ẢNH HƯỞNG
ĐẾN SỨC HÚT ĐỐI VỚI DÒNG VỐN FDI

Nền kinh tế Việt Nam luôn được kỳ vọng phục hồi hậu Covid từ
nửa cuối năm 2020 sau những làn sóng đầu tiên của Đại dịch.
Tuy nhiên, số ca nhiễm trên cả nước tính đến ngày 4/11 vẫn
đang trong xu hướng tăng cao trở lại. Số ca nhiễm mới mỗi
ngày đã tăng 124% so với thời điểm tạo đáy ngày 12/10 là 2.936
ca/ngày (số liệu: VNexpress).
Đối với PHR, Dịch bệnh kéo dài có thể ảnh hưởng lớn đến
tiềm năng mở rộng KCN- mảng kinh doanh chiến lược trong
thời gian sắp tới của DN. Nguyên nhân nằm ở việc, hoạt động
của KCN phụ thuộc rất lớn vào dòng vốn FDI trong khi việc "ngăn
sông- cấm chợ" trong những giai đoạn bùng phát của Đại dịch
khiến cho việc mở rộng các nhà máy, công xưởng, việc đi lại của
các chuyên gia từ nước ngoài, xuất khẩu hàng hóa, v.v...trở nên
khó khăn hơn rất nhiều.
Trong 6 tháng đầu năm, giải ngân vốn FDI tăng 6,8% so với cùng
kỳ trong khi tổng vốn FDI đăng ký giảm 2,6%. Tuy nhiên, sự
bùng phát mạnh của đại dịch từ tháng 5 đã khiến các nhà
đầu tư nước ngoài chuyển sang tâm thế thận trọng, dẫn đến
việc suy giảm vốn FDI thực hiện trong tháng 7 và tháng 8.
Hình 2: Diễn biến dòng vốn FDI ở Việt Nam (tỷ USD)

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH
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SỨC KHỎE TÀI CHÍNH LÀNH MẠNH GIÚP
DUY TRÌ TỈ LỆ TRẢ CỔ TỨC CAO

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH
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PHÁP LÝ LÀ RỦI RO ĐẶC TRƯNG
CỦA NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN

Tại thời điểm cuối quý 3.2021, PHR duy trì cơ cấu tài chính lành
mạnh, tỷ lệ Nợ vay/Vốn chủ sở hữu chỉ ở mức 0/11x, các khoản tiền
và tương đương tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn chiếm tỷ trọng
lớn với 2.067 tỷ đồng, chiếm 34% tổng tài sản. Chúng tôi cho rằng
đây là một lợi thế của PHR trong việc kiểm soát tình hình tài
chính của mình, giúp công ty vẫn còn nhiều dư địa để huy động
thêm vốn vay tài trợ cho KCN mới trong những năm tới.
So với các công ty cùng ngành, PHR có tỷ suất lợi nhuận trên vốn
chủ sở hữu (ROE) rất tích cực. Theo dự phóng của chúng tôi, tỷ lệ
này của DN có thể lên tới 33% đến năm 2023.

Rủi ro về pháp lý là một trong những rủi ro rất đặc trưng của ngành
Bất động sản. Tất cả các dự án Bất động sản nói chung đều phải
trải qua rất nhiều khâu với thủ tục phức tạp. Bất động sản Khu
công nghiệp cũng không phải là ngoại lệ.

Hình 3: ROE của PHR so với các công ty cùng ngành (tính đến 2Q.2021)

Về phía Doanh nghiệp, PHR đang trong quá trình xin cấp phê
duyệt nhiều KCN mới, nên gián đoạn liên quan đến thủ tục sẽ có
thể gây trở ngại trong ngắn hạn cho tình hình triển khai dự án.

Trong quá khứ, hàng loạt sai phạm về quy trình và pháp luật liên
quan đến chuyển nhượng đất công cho tư nhân diễn ra tại tỉnh
Bình Dương dẫn đến hậu quả các lãnh đạo của tỉnh bị kỷ luật, vô
hình chung gây áp lực và quan ngại cho các lãnh đạo hiện tại cho
việc ký kết chuyển giao đất.

Hình 4: Kế hoạch triển khai các dự án KCN của PHR

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH

Khi nhìn vào lịch sử trả cổ tức của PHR, có thể thấy rằng Doanh
nghiệp rất quan tâm đến lợi ích của cổ đông khi liên tiếp trong nhiều
năm trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ hấp dẫn 25-30% đều đặn. Đặc
biệt, PHR dự kiến chia cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 45%/mệnh giá,
đây là mức chia cổ tức cao nhất từ khi niêm yết đến nay của
Doanh nghiệp. Tỷ lệ chia cổ tức năm 2021 sẽ không thấp hơn
40%. Đây cũng là một trong những điểm hấp dẫn mà các nhà đầu tư
có thể cân nhắc để nắm giữ Cổ phiếu PHR trong dài hạn.
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KHU CÔNG NGHIỆP- ĐỘNG LỰC TĂNG
TRƯỞNG CHÍNH GIAI ĐOẠN 2022-2025

Để nắm bắt nhu cầu thuê đất KCN đang ngày càng tăng
tại các tỉnh phía Nam, được thúc đẩy bởi xu hướng dịch
chuyển sản xuất với chiến lược "Trung Quốc +1", PHR
đặt mục tiêu chuyển đổi hơn 5.600 ha diện tích cao su
sang KCN, tương đương với 48.5% quỹ đất KCN hiện tại
của tỉnh Bình Dương. Đây là mảng kinh doanh có biên
lợi nhuận gộp cao gấp nhiều lần các mảng kinh
doanh cũ của PHR.
PHR sở hữu lợi thế về vị trí các khu công nghiệp.
Bình Dương đang là một tâm điểm sáng thu hút vốn
FDI nhờ có vị trí thuận lợi, gần trung tâm thành phố
Hồ Chí Minh và dễ dàng đi ra cảng biển. Lợi thế này
có thể sẽ giúp cho PHR đạt được doanh thu và lợi nhuận
đột biến trong dài hạn.
Sau khi chuyển đổi quỹ đất cao su thành KCN, bên cạnh
những khoản tiền từ thanh lý cây cao su và thu nhập từ
đền bù đất, PHR có thể sẽ còn thu được những khoản lợi
nhuận từ các công ty liên doanh liên kết khi những
doanh nghiệp vận hành KCN đi vào hoạt động.
Động lực tăng trưởng chính của PHR trong thời gian
tới là 2 KCN NTU3 và VSIP III. Được biết, KCN NTU3 sẽ
được khai thác vào Q4.2021 và bắt đầu được mở bán từ
2022. Đối với KCN VSIP III, do phải trì hoãn khi đợt dịch
bùng phát lần thứ 4 và các cuộc điều tra vi phạm quy
định về quản lý tài sản công tại Bình Dương, nên sẽ sẽ
nhận phê duyệt cuối cùng vào năm 2022. Tổng giá trị
đền bù PHR sẽ nhận được trong dự án VSIP III có thể
lên tới 898 tỷ. DN đã được nhận tạm ứng 150 tỷ đồng
năm 2019, số tiền còn lại dự kiến sẽ được ghi nhận
vào quý 2.2022.
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CƠ CẤU SỞ HỮU VÀ ĐIỀU HÀNH CÓ THỂ ẢNH
HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

PHR có cơ cấu cổ đông khá cô đặc với 66,62% được nắm giữ
bởi Tập Đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG).
Lợi thế về cổ đông nhà nước giúp giảm thời gian chi phí xin cấp
phép, đền bù giải phóng quỹ đất KCN, làm điểm tựa mở rộng cho
các dự án tiếp theo. Tuy nhiên, Sở hữu nhà nước lớn có thể
ảnh hưởng đến sự chủ động của doanh nghiệp trong hoạt
động kinh doanh, bị phụ thuộc nhiều vào các chính sách, thủ
tục, v.v... dẫn đến chậm trễ, mất thời gian trong việc bắt kịp xu
hướng hơn so với các doanh nghiệp tư nhân.
Bên cạnh đó, vị trí Chủ tịch của PHR có thể được gọi là "chiếc ghế
nóng" khi trong vòng 3 năm 2017-2020, đã có 3 vị chủ tịch thay
thế nhau nắm giữ. Sự thay đổi liên tục này có thể sẽ khiến việc
đưa ra chiến lược thống nhất trong dài hạn hay có những đột
phá mạnh mẽ cho Doanh nghiệp trở nên khó khăn hơn. Đặc
biệt là trong quá khứ, hàng loạt sai phạm về quy trình và pháp luật
liên quan đến chuyển nhượng đất công cho tư nhân diễn ra tại tỉnh
Bình Dương dẫn đến hậu quả các lãnh đạo của tỉnh bị kỷ luật, vô
hình chung gây áp lực và quan ngại cho các lãnh đạo hiện tại khi
đưa ra quyết định ký kết chuyển giao đất.
Đây chỉ là rủi ro tiềm ẩn, nhưng là yếu tố nhà đầu tư quan tâm đến
cổ phiếu ngành BĐS khu công nghiệp nói chung hay PHR nói
riêng cần quan sát.
Hình 6: Cơ cấu cổ đông của PHR

Hình 3: Doanh thu mảng KCN dự kiến sẽ tăng vọt từ năm 2023
(tỷ đồng)

Nguồn: PHR, TVĐT VNDIRECT tổng hợp

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH
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