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CTCP VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN (PNJ) 

Giá thị trường Giá mục tiêu Tỷ suất cổ tức Khuyến nghị Ngành 

VND69.500 VND88.300 2,5% TĂNG TỶ TRỌNG Bán lẻ 
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Hoạt động kinh doanh cốt lõi sẽ tiếp tục tăng trưởng ấn tượng 

trong năm 2016. Giá cổ phiếu đã tăng mạnh kể từ đầu năm tuy 

nhiên định giá vẫn còn hấp dẫn cho mục tiêu đầu tư dài hạn.  

Kết quả kinh doanh Q2/2016 dự báo sẽ tích cực khi doanh thu 
tiếp tục tăng trưởng tốt, ước đạt 1.938 tỷ đồng (+12% yoy). Theo 
thông tin chúng tôi vừa cập nhật với doanh nghiệp, PNJ sẽ hạch 
toán khoản lãi bán đất tại Thủ Khoa Huân (40 tỷ đồng) trong Q2 giúp 
lợi nhuận ròng cả quý dự báo đạt trên 200 tỷ đồng (Q1 lãi 31 tỷ do 
phải trích lập dự phòng, cùng kỳ 2015 lỗ).  

Nhiều khả năng khoản đầu tư 91 tỷ đồng vào Đông Á Land cũng sẽ 
được chuyển nhượng thành công trong năm nay, tuy nhiên thời điểm 
và mức giá bán vẫn chưa được tiết lộ do vậy chúng tôi tạm thời 
không đề cập đến thương vụ này trong dự báo kết quả kinh doanh 
năm 2016.  

Tập trung phát triển mảng bán lẻ giúp biên lợi nhuận gộp tăng 
ấn tượng. Tính đến tháng 6/2016, PNJ đã mở thêm 11 cửa hàng 
(kế hoạch cả năm 2016 là 25 cửa hàng) nâng tổng số cửa hàng bán 
lẻ lên 205. Việc tiếp tục đẩy mạnh mảng bán lẻ với biên lợi nhuận 
cao (đối vàng trang sức bán lẻ là 30-34%, bạc trang sức là ~70%) 
giúp biên lợi nhuận gộp tăng mạnh trong Q1/2016 (18% so với cùng 
kỳ là 13%).  

Giữ nguyên dự phóng doanh thu 2016 (Ước đạt 8.946 tỷ đồng; 
+16,1% yoy) chúng tôi giả định biên lợi nhuận gộp cả năm 2016 sẽ 
đạt 19% (cùng kỳ 15,2%), điều này góp phần giúp lợi nhuận sau thuế 
cả năm 2016 ước đạt 671 tỷ đồng (+340% yoy), cao hơn so với con 
số trong báo cáo lần đầu (431 tỷ đồng). EPS 2016 ước tính đạt 
6.800 VND/CP tương đương với mức P/E fw 2016 là 9,37x.  

Định giá: Dựa trên giả định quan trọng là tăng biên lợi nhuận gộp 
của năm tài chính 2016 (từ 15,3% lên 19%), chúng tôi nâng giá 
mục tiêu đối với PNJ là 88.300 VND/CP (giá mục tiêu cũ 65.300 là 
VND/CP – đã điều chỉnh cổ tức 1000 đồng), giữ nguyên khuyến 
nghị Tăng tỷ trọng với tiềm năng tăng giá 27% so với giá đóng cửa 
20/06/2016.  
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Nguồn: VNDIRECT 

 

Thông tin cổ phiếu 

Cao nhất 52 tuần (VND) 69.500 

Thấp nhất 52 tuần (VND) 29.950 

KLGDBQ (3thg) 104.002 

Thị giá vốn (tỷ VNDVND) 6.830 

SL CP đang lưu hành (tr) 98,2 

Free float (%) 53% 

Beta 0,58x 

 

 

 

Cổ đông lớn    % sở hữu 

Cao Thị Ngọc Dung 7,8% 

Vietnam Azelea Fund 5,05% 

CT QLQ Dragon Capital 4,58% 
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Đơn vị: Tỷ đồng 2013A 2014A 2015A 2016F 

Doanh thu thuần 8.914 9.919 7.708 8.946 

Tăng trưởng yoy 32,7% 3,2% -16,2% 16,1% 

Lợi nhuận trước thuế 233 335 197 860 

Lợi nhuận sau thuế 163 242 152 671 

Tăng trưởng yoy -35,9% 48,61% -37,2% 340,7% 
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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. 

 

  

Nguyễn Trung Hiếu – Giám đốc Phân tích 

Email: hieu.nguyen@vndirect.com.vn 

Nguyễn Mai Phương, CFA – Giám đốc Chuyên môn 

Email: phuong.nguyenmai@vndirect.com.vn 

Nguyễn Thanh Tuấn – Chuyên viên phân tích 

Email: tuan.nguyenthanh@vndirect.com.vn 

   – Chuyên viên phân tích 

Email:  

   – Chuyên viên phân tích 
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   – Chuyên viên phân tích 

Email:  

   – Chuyên viên phân tích 

Email:  

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 

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

Điện thoại: +84 439724568 

Email: research@vndirect.com.vn 

Website: https://vndirect.com.vn 
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