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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 

VND67.000 VND88.300 2,2% MUA Hàng tiêu dùng 

 

Triển vọng ngắn hạn  Triển vọng dài hạn  Định giá 

 
 

 
 

 
Tiêu cực Trung bình Tích cực  Tiêu cực Trung bình Tích cực  Tiêu cực Trung bình Tích cực 

 
 

 

 
 

 
 

  

Cập nhật – Kết quả kinh doanh 6 tháng tích cực và phù hợp với 

dự báo của chúng tôi. Giữ nguyên khuyến nghị MUA. 

Doanh thu Quý 2 giảm nhẹ nhưng biên lợi nhuận gộp tiếp tục cải 
thiện. Theo báo cáo Quý 2, doanh thu đạt 1.608 tỷ đồng (-7% yoy) 
do sự sụt giảm của doanh thu mảng vàng miếng (theo giải trình kết 
quả kinh doanh của PNJ), tính chung cả 6 tháng PNJ ghi nhận 3.951 
tỷ đồng doanh thu thuần (+2% yoy).  

Với sự sụt giảm của mảng vàng miếng, biên lợi nhuận gộp tiếp tục 
đươc cải thiện khi đạt 18,1% (cùng kỳ đạt 15,1%; Q1/2016 đạt 
17,9%), nhờ vậy mà lợi nhuận gộp Q2 đạt 291 tỷ đồng (+12% yoy).  

Đẩy mạnh mở rộng bán lẻ giúp doanh thu trang sức tăng mạnh 
nhưng đồng thời khiến chi phí bán hàng và chi phí quản lý 
doanh nghiệp tăng mạnh khi các chi phí này này trong Q2 tăng lần 
lượt 48% và 33% so với cùng kỳ 2015.  

PNJ vẫn chưa hoàn thành thoái vốn khỏi Đông Á Land tuy nhiên 
việc thanh lý nhà tại Thủ Khoa Huân đem lại 165 tỷ đồng doanh thu 
và 42,2 tỷ đồng lợi nhuận đột biến.  

Kết quả lợi nhuận phù hợp với dự báo của chúng tôi khi LNTT 
6T 2016 đạt 305 tỷ đồng (dự báo của chúng tôi là 300 tỷ đồng) tăng 
124% so với cùng kỳ 2015, trong đó LNTT riêng Q2 đạt 150 tỷ đồng 
(cùng kỳ lỗ 7 tỷ đồng do phải trích lập dự phòng cho Ngân hàng 
Đông Á).  

Chúng tôi giữ nguyên dự báo về kết quả kinh doanh 2016 của 
PNJ với 8.946 tỷ đồng doanh thu và 671 tỷ đồng LNST thuộc công ty 
mẹ, EPS 2016 đạt 6.830 đồng/CP tương ứng với P/E 2016 là 9,8x.  

Cổ phiếu PNJ chịu áp lực giảm giá khá lớn thời gian qua. Ngoài 
áp lực điều chỉnh ngắn hạn sau khi đã tăng khá mạnh, chúng tôi 
được biết trên thị trường xuất hiện các tin đồn xấu về một số ngân 
hàng trong đó có NH Đông Á liên quan tới PNJ. Thông tin này hiện 
chưa được kiểm chứng nhưng do PNJ đã hoàn thành trích lập dự 
phòng cho khoản đầu tư vào NH Đông Á, chúng tôi cho rằng điều 
này không ảnh hưởng tới hoạt động của PNJ. Tuy nhiên ảnh hưởng 
tâm lý dẫn tới áp lực bán ngắn hạn là có, và đó là cơ hội mua tốt cho 
tầm nhìn dài hạn.   
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Q2/2016 Q2/2015
Tăng 

trưởng
6T/2016 6T2015

Tăng 

trưởng 

Doanh thu thuần 1.608.183    1.724.976   -7% 3.951.653   3.868.684   2%

Lợi nhuận gộp 291.232       260.517     12% 712.582     555.239     28%

Biên LN gộp 18,1% 15,1% 18,0% 14,4%

Chi phí tài chính 18.348         154.408     -88% 124.923     172.439     -28%

Chi phí bán hàng 130.987       88.585       48% 263.427     189.891     39%

Chi phí QLDN 34.362         25.928       33% 61.764       50.104       23%

LN thuần HĐ khác 42.352         512            8166% 42.880       3.044-         0%

Lợi nhuận sau thuế 120.058       (5.864 ) - 243.860     108.661     124%

EPS 1.222          (77 ) - 2.481         1.437         73%

Ngày 25/07/2016 

Nguyễn Thanh Tuấn 

tuan.nguyenthanh@vndirect.com.vn 
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Nguồn: VNDIRECT 

 

Thông tin cổ phiếu 

Cao nhất 52 tuần (VND) 82.000 

Thấp nhất 52 tuần (VND) 29.950 

KLGDBQ (3thg) 136.000 

Thị giá vốn (tỷ VND)  

SL CP đang lưu hành (tr) 98,2 

Free float (%) 53 

Beta 0,6x 

 

 

 

Cổ đông lớn 
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  Nguồn: VNDIRECT 
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Báo cáo KQ HĐKD

(tỷVND) 12-15A 12-16E 12-17E

Doanh thu 7.708 8.946 10.200

Giá vốn hàng bán (6.538) (7.246) (8.163)

Chi phí quản lý DN (118) (136) (155)

Chi phí bán hàng (424) (537) (714)

LN hoạt động thuần 629 1.027 1.167

EBITDA thuần 659 1.046 1.189

Chi phí khấu hao (30) (19) (22)

LN HĐ trước thuế & lãi vay 629 1.027 1.167

Thu nhập lãi 1 40 2

Chi phí tài chính (431) (209) (107)

Thu nhập ròng khác (3) 2 2

TN từ các Cty LK & LD 1 0 0

LN trước thuế 197 861 1.065

Thuế (45) (189) (213)

Lợi ích cổ đông thiểu số

LN ròng 152 671 852

Thu nhập trên vốn 152 671 852

Cổ tức phổ thông 0 0 0

LN chưa phân phối 152 671 852

Báo cáo LCTT

(tỷVND) 12-15A 12-16E 12-17E

LN trước thuế 197,3 860,6 1.064,9

Khấu hao 30,5 18,9 22,1

Các khoản +/- (non cash) khác 292,8 0,4 0,5

Khoản +/- không thuộc HĐKD 119,2 83,7 114,4

Thuế đã nộp (67,8) (189,3) (213,0)

LC tiền từ HĐKD khác (20,6) 2,0 2,3

Thay đổi VLĐ (477,7) (739,6) (476,3)

LC tiền thuần HĐKD 73,7 36,6 514,9

Đầu tư TSCĐ (70,4) (65,3) (65,3)

Thu từ TL, nhượng bán TSCĐ 0,3 165,7 0,5

Các khoản khác 26,4 0,0 13,3

Thay đổi tài sản dài hạn khác 0,0 0,0 0,0

LC tiền từ HĐĐT (43,7) 100,5 (51,5)

Thu từ PH CP, nhận góp VCSH 0,0 0,0 0,0

Trả vốn góp CSH, mua CP quỹ 0,0 0,0 0,0

Tiền vay ròng nhận được (7,2) (72,8) 188,8

Dòng tiền từ HĐTC khác 0,0 0,0 0,0

Cổ tức, LN đã trả cho CSH (22,7) 0,0 0,0

LC tiền thuần HĐTC (29,8) (72,8) 188,8

Tiền & tương đương tiền đầu kì 272,3 37,9 102,2

LC tiền thuần trong năm 0,2 64,3 652,2

Tiền & tương đương tiền cuối kì 272,5 102,2 754,4

Các khoản phải thu ngắn hạn

(tỷVND) 12-15A 12-16E 12-17E

Tiền và tương đương tiền 38 102 754

Đầu tư ngắn hạn 0 0 0

Các khoản phải thu ngắn hạn 47 68 69

Hàng tồn kho 2.135 2.879 3.291

Các tài sản ngắn hạn khác 45 60 68

Tổng tài sản ngắn hạn 2.265 3.110 4.183

Tài sản cố định 486 533 576

Tổng đầu tư 167 85 167

Tài sản dài hạn khác 57 0 0

Tổng tài sản 2.975 3.727 4.925

Vay & nợ ngắn hạn 1.189 1.129 1.591

Phải trả người bán 191 216 233

Nợ ngắn hạn khác 121 210 220

Tổng nợ ngắn hạn 1.502 1.554 2.043

Vay & nợ dài hạn 72 66 60

Các khoản phải trả khác 7 456 882

Vốn chủ sở hữu 1.394 1.650 1.939

Lợi ích cổ đông thiểu số 0 0 0

Tổng nợ và vốn chủ sở hữu 2.975 3.727 4.925

Phải thu khách hàng

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

DuPont

Biên LN ròng 2,0% 7,5% 8,4%

Vòng quay TS 3 3 2

ROAA 5,2% 20,0% 19,7%

ĐBTC điều chỉnh 2 2 2

ROAE 11,3% 44,1% 47,5%

Hiệu quả

Số ngày phải thu 0 0 0

Số ngày nắm giữ HTK 119 145 147

Số ngày phải trả tiền bán 11 11 10

Vòng quay TSCĐ 16 18 18

ROIC 5,7% 23,6% 23,7%

Thanh khoản

Khả năng thanh toán ngắn hạn 2 2 2

Khả năng thanh toán nhanh 0 0 0

Khả năng thanh toán tiền mặt 0 0 0

Vòng quay tiền 109 135 137

Chỉ số tăng trưởng (yoy)

Tăng trưởng DT (16,2%) 16,1% 14,0%

Tăng trưởng LN từ HĐKD 55,4% 63,3% 13,6%

Tăng trưởng LN ròng (37,2%) 340,7% 26,9%

Tăng trưởng EPS (45,4%) 289,9% 26,9%

Giá trị cổ phiếu

LN trên cổ phiếu (VND) 1.752 6.830 8.669

Giá trị sổ sách/cp (VND) 14.188 16.787 19.732

Cổ tức / cp (VND) 0 0 0
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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 
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   – 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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