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Chúng tôi kỳ vọng PNJ sẽ tiếp tục đạt KQKD tích cực trong 

2019 nhờ mở rộng mạng lưới cửa hàng và nỗ lực cải thiện biên 

LNG của mảng trang sức bán lẻ. Cửa hàng flagship PNJ Watch 

và PNJ Next được ra mắt gần đây được kỳ vọng sẽ mở ra 

chương mới và khơi dậy các động lực tăng trưởng cho PNJ.   

PNJ ghi nhận mức tăng trưởng 2 con số trong Q4/2018 với DT 
thuần 4.065 tỷ đồng (+26,2% yoy) và lợi nhuận ròng 266 tỷ đồng 
(+20,2% yoy). Năm 2018, PNJ đạt 14.573 tỷ đồng DT thuần 
(+32,8% yoy, hoàn thành 106% mục tiêu cả năm) và 960 tỷ đồng 
LNST (+32,4% yoy, hoàn thành 109% mục tiêu cả năm). 

Việc mở rộng hệ thống cửa hàng vượt dự kiến đã thúc đẩy 
doanh thu năm 2018. PNJ đã vượt mục tiêu 40 cửa hàng mới đề 
ra trong 2018 và tăng số cửa hàng mới lên 61, nhờ đó duy trì vị thế 
chuỗi bán lẻ trang sức lớn nhất cả nước. Điều này giúp PNJ (324 
cửa hàng) vượt xa các đối thủ bao gồm SJC (50 cửa hàng), DOJI 
(52 cửa hàng) và PRECITA (19 cửa hàng) vào cuối năm 2018. 

Cơ cấu sản phẩm được điều chỉnh với sự đóng góp nhiều từ 
các sản phẩm chất lượng cao. Với sự ra mắt nhanh chóng của 
các sản phẩm vàng đá quý cao cấp, PNJ đã nâng cấp danh mục 
sản phẩm và tăng biên LNG trong mảng bán lẻ trang sức từ 17,4% 
trong năm 2017 lên 19,1% trong năm 2018.  

Chúng tôi dự báo năm 2019 tăng trưởng doanh thu đạt 26,7% 
và tăng trưởng lợi nhuận của công ty đạt 27,0%. Cụ thể, doanh 
thu bán lẻ trang sức vàng, bạc và phụ kiện thời trang (đồng hồ) ước 
tính tăng lần lượt 31%, 16%, và 178% trong năm 2019. Chúng tôi kỳ 
vọng biên LNG tăng 0,2 điểm %, do tỷ trọng trang sức đá quý với 
biên LN cao tiếp tục tăng và PNJ bước đầu gia nhập thị trường bán 
lẻ đồng hồ với PNJ Watch.  

Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA cho PNJ với giá mục tiêu 
126.500 đồng/cp dựa trên phương pháp DCF, tương ứng với P/E 
dự phóng 2019 ở mức 17,3x. PNJ hiện đang giao dịch với P/E ở 
mức 16,6x, ở mức thấp hơn so với với P/E trung bình của các đối 
thủ cùng ngành trên toàn cầu ở mức 17,4x.  

 

Ngày 01/03/2019 

Natalie Nguyễn 

minh.nguyennhu@vndirect.com.vn 
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Nguồn: VNDIRECT 

 

Thông tin cổ phiếu 

Cao nhất 52 tuần (VND) 135.926 

Thấp nhất 52 tuần (VND) 73.559 

KLGDBQ 3 tháng (cp) 0.32tr 

GTGDBQ 3 tháng (tr VND) 30.776 

Thị giá vốn (tỷ VND) 16.099 

SL CP đang lưu hành (tr) 167 

Free float (%) 85 

P/E trượt (x) 16,6 

P/B hiện tại (x) 4,4 

 

Cơ cấu sở hữu 

Cao Thị Ngọc Dung  9,2% 

LGM Investments Ltd 4,5% 

Route One Investment Company  4,1% 

Khác 82,2% 

Nguồn: VNDIRECT 

 

 

 

Nguồn: VNDIRECT 

Tổng quan tài chính (VND) 12-16A 12-17A 12-18A 12-19E

Doanh thu thuần (tỷ) 8.565 10.977 14.573 18.463

Tăng trưởng DT thuần 11,1% 28,2% 32,8% 26,7%

Biên lợi nhuận gộp 16,5% 17,4% 19,1% 19,3%

Biên EBITDA 8,1% 9,1% 9,0% 9,3%

LN ròng (tỷ) 451 725 960 1.219

Tăng trưởng LN ròng 517,8% 60,8% 32,4% 27,0%

Tăng trưởng LN cốt lõi 385,7% 76,2% 33,1% 27,1%

EPS cơ bản 3.068 4.471 5.749 7.299

EPS điều chỉnh 2.558 3.922 5.138 6.599

BVPS 10.211 18.193 22.425 27.737

ROAE 32,0% 32,6% 28,7% 29,1%
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Tóm tắt năm 2018: Tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ và biên 

LNG cải thiện bù đắp cho sự gia tăng chi phí bán hàng và QLDN   

Mảng trang sức vàng vẫn là nhân tố đóng góp chủ yếu và động 
lực tăng trưởng chính của PNJ, chiếm 80% doanh thu của công ty 
trong năm 2018 và đạt mức tăng trưởng cao 40,9% yoy nhờ tăng 
trưởng SSSG (tính cho các cửa hàng hoạt động trên 12 tháng) đạt 
mức cao 20%. Theo ban lãnh đạo, tập khách hàng tăng 36% yoy với 
quy mô trung bình đơn hàng tăng 5%.  

Mảng trang sức bạc được cải thiện sau khi thay đổi tập khách 
hàng mục tiêu. Chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng doanh thu (1,9%), 
mảng trang sức bạc đã không đáp ứng được kỳ vọng và khiến cho 
PNJ phải thay đổi trọng tâm khách hàng từ các cô gái trẻ trong độ 
tuổi 18-25 sang các nhân viên văn phòng từ 25-35 tuổi. Sự thay đổi 
này bắt đầu cho thấy hiệu quả khi doanh thu mảng trang sức bạc 
tăng trong Q4/2018.  

Biên LNG mảng trang sức vàng tăng nhờ điều chỉnh cơ cấu sản 
phẩm. Biên LN mảng bán lẻ trang sức của PNJ đạt 30,8% trong năm 
2018 (+1,4 điểm %) với biên LN mảng bán lẻ trang sức vàng đạt 
29,8% (+1,9 điểm %) nhờ cải thiện cơ cấu sản phẩm (tỷ trọng trang 
sức đá quý với biên LN cao tăng lên). 

Tăng trưởng doanh thu tương đồng với tăng trưởng lợi nhuận 
dù chi phí hoạt động gia tăng. Với tốc độ mở cửa hàng mới nhanh 
chóng và dự án chuyển đổi kỹ thuật số, chi phí bán hàng tăng 51,0% 
yoy và chi phí QLDN tăng 84,0% yoy, đưa tỷ trọng chi phí bán hàng 
và QLDN trên doanh thu tăng 1,6 điểm %. Tuy nhiên, PNJ vẫn ghi 
nhận tăng trưởng lợi nhuận ròng 32,4% nhờ biên LN mảng trang sức 
được cải thiện.  

Hình 1: KQKD 2018 

 
   Nguồn: PNJ, VNDIRECT 

 

 

 

 

 

Tỷ đồng

Quý 

4/2017

Quý 

4/2018

So với cùng 

kỳ 

Năm 

2017

Năm 

2018

So với cùng 

kỳ 

% so với dự 

phóng trước Bình luận 

Doanh thu thuần 3.221,6 4.064,9 26,2% 10.976,8 14.572,7 32,8% 102,1%

Trang sức 3.207,2 3.969,5 23,8% 10.920,1 14.429,7 32,1% 99,0%

Phụ k iện 5,7 8,5 49,1% 21,7 25,3 16,6% 63,3%

Dịch vụ 8,6 87,0 911,6% 29,9 117,7 293,6% 435,9%

Lợi nhuận gộp (LNG) 564,8 826,1 46,3% 1.912,0 2.779,0 45,3% 109,0%

Biên LNG 17,5% 20,3%  +2,8 điểm % 17,4% 19,1% +1,7 điểm % +0.7% điểm %

BLNG được cải thiện đáng kể, nhờ 

việc nâng cấp cơ cấu sản phẩm có 

bao gồm thêm các sản phẩm đá 

quý có biên LNG cao 

Chi phí bán hàng 222,9 352,1 58,0% 775,0 1.170,6 51,0% 114,9%

Tỷ trọng so với DTT (%) 6,9% 8,7% +1,8 điểm % 7,1% 8,0% +0,9 điểm % +0,9 điểm %

Cao hơn so với dự báo của chúng 

tôi, tăng cùng với tốc độ tăng 

trưởng doanh thu và mở cửa hàng

Chi phí quản lý DN 59,2 118,5 100,2% 188,0 345,9 84,0% 148,5%

Tỷ trọng so với DTT (%) 1,8% 2,9% +1,1 điểm % 1,7% 2,4% +0,7 điểm % +0,8 điểm %

Cao hơn so với dự báo của chúng 

tôi do PNJ đang đẩy mạnh dự án 

chuyển đổi kỹ thuật số 

LNTT 276,6 336,4 21,6% 907,4 1.205,8 32,9% 95,5%

LNST 221,1 265,8 20,2% 724,9 960,2 32,4% 95,2%

Biên LNST 6,9% 6,5% -0,4 điểm % 6,6% 6,6% +0,0 điểm % -0,5 điểm %

Kết quả cao hơn so với dự báo của 

chúng tôi, chủ yếu do doanh thu 

dịch vụ tăng đột biến (+293,6% yoy) 

trong khi doanh thu trang sức tăng 

theo như dự báo của chúng tôi 

(32,1% yoy)
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Triển vọng 2019: Chúng tôi dự báo PNJ sẽ ghi nhận tăng trưởng 

mạnh mẽ trong năm tới không chỉ nhờ các hoạt động kinh 

doanh hiện tại mà còn bởi danh mục sản phẩm mới 

Chúng tôi ước tính doanh thu và lợi nhuận ròng năm 2019 tăng 
lần lượt 26,7% và 27,0%. Tăng trưởng doanh thu được dự phóng 
dựa trên giả định tăng trưởng doanh thu trung bình của mỗi cửa 
hàng vàng đạt 5,0%/năm, mỗi cửa hàng bạc 4,0%/năm và 45 cửa 
hàng mới sẽ ra mắt trong năm 2019. Chúng tôi cho rằng PNJ Gold 
sẽ tiếp tục là động lực tăng trưởng cho doanh nghiệp, đặc biệt với 55 
cửa hàng đi vào hoạt động trong năm 2018, trong khi PNJ Silver sẽ 
dần cải thiện sau khi chuyển đổi khách hàng mục tiêu và những thay 
đổi trong thiết kế với kiểu dáng trẻ trung và chất liệu cao cấp hơn 
(hiện tại chỉ khoảng 10% trang sức bạc sử dụng đá Swarovski). Bên 
cạnh đó, mảng bán buôn và PNJ Watch cũng đang được xây mới 
hoặc nâng cấp để đáp ứng nhu cầu tăng cao. 

Hình 2: Tóm tắt dự báo KQKD 2019 

 
   Nguồn: VNDIRECT 

 

PNJ Watch và tham vọng thống lĩnh thị trường mới  

Theo PNJ, thị trường bán lẻ đồng hồ tại Việt Nam phân mảnh, ước 
tính trị giá 17.000 tỷ đồng. Đồng hồ hiện nay thường được sử dụng 
không chỉ để xem thời gian mà còn như một phụ kiện thời trang để 
phản ánh tính cách và địa vị xã hội của người sở hữu. PNJ đã lên kế 
hoạch chinh phục thị trường này bằng cách ra mắt các cửa hàng độc 
lập cũng như bán đồng hồ thời trang trực tuyến. Danh mục sản 
phẩm có thể phân loại theo các nhóm đồng hồ thời trang (Calvin 
Klein, Michael Kors, Guess), đồng hồ phổ thông (Seiko, Citizen) và 
đồng hồ trung cao cấp Thụy Sĩ (Tissot và Longines) với mức giá dao 
động từ 100 USD đến 3.600 USD. PNJ cũng sở hữu thương hiệu 
riêng Jowissa (250 USD-400 USD) và Silvana (400 USD-2.250 USD) 
được giới thiệu trên trang web trực tuyến (PNJWatch.com.vn) và cửa 
hàng flagship PNJ Watch đầu tiên ra mắt vào ngày 12/1 tại TP Hồ 
Chí Minh. Bên cạnh đó, đối thủ của PNJ – DOJI cũng tham gia thị 
trường kinh doanh đồng hồ với thương hiệu riêng. Tuy nhiên, theo 
quan sát của chúng tôi, DOJI chỉ cung cấp sản phẩm của 3 thương 
hiệu đồng hồ (61 sản phẩm) trong khi danh mục sản phẩm của PNJ 
phong phú hơn nhiều (~12 thương hiệu với hơn 1.000 sản phẩm). Vì 
vậy, chúng tôi ước tính PNJ Watch có thể tăng gấp đôi doanh thu 
trong năm 2019 và 2020 nhờ khả năng bán chéo và lợi thế về mật độ 
phủ sóng cửa hàng và độ nhận diện thương hiệu.  

Đơn vị tỷ VND

Năm 

2018

Năm 

2019 % Thay đổi Bình luận 

Doanh thu thuần 14.573 18.463  26,7%

Trang sức 14.429 18.248  26,5%

Phụ k iện 27       75        177,8%

Dịch vụ 117     140      19,7%

Tăng trưởng DTT 32,8% 26,7% -6.1 điểm %

Lợi nhuận gộp (LNG) 2.779  3.557    28,0%

Biên LNG 19,1% 19,3% +0.2 điểm %
* Chúng tôi kỳ vọng BLNG sẽ tăng 0,2 điểm % với sự đóng góp ngày càng tăng từ 

các sản phẩm trang sức đá quý và việc đẩy mạnh PNJ Watch - mảng có BLNG cao

Chi phí bán hàng 1.171  1.465    25,1% * Tăng theo tốc độ mở cửa hàng của PNJ 

Tỷ trọng so với DTT (%) 8,0% 8,0% +0,0 điểm %

Chi phí quản lý DN 346     461      33,3%
* Chi phí nhân viên tiếp tục tăng để phục vụ cho việc mở rộng mạng lưới cửa hàng và 

thiết lập nền tảng kỹ thuật số

Tỷ trọng so với DTT (%) 2,4% 2,5% +0,1 điểm %

LNTT 1.206  1.524    26,4%

LNST 960     1.219    27,0%

* Doanh thu bán trang sức tăng 26,2%, nhờ sự đóng góp của 45 cửa hàng mới mở 

năm 2019 và 61 cửa hàng mở trong năm 2018.

* Tăng trưởng doanh thu trung bình hàng năm trên mỗi cửa hàng PNJ Gold là 5,0% và 

PNJ Silver là 4,0%.

* Sự đóng góp của 20 cửa hàng PNJ Watch (bao gồm 1 cửa hàng flagship, so với 

tổng 14 cửa hàng vào cuối năm 2018)
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PNJ tiếp tục mở rộng mạng lưới cửa hàng và thử nghiệm mô 
hình mới – PNJ Next 

Chúng tôi dự báo PNJ sẽ tiếp tục mở rộng với ~45 cửa hàng mới 
mỗi năm, nâng tổng số cửa hàng trang sức lên 500 vào năm 2022. 
Chúng tôi cho rằng PNJ có thể hoàn thành mục tiêu này nhờ kinh 
nghiệm mở rộng mạng lưới cửa hàng nhanh chóng và khả năng thuê 
được những vị trí đẹp. Độ phủ sóng của PNJ có thể được nâng cao 
sau khi ra mắt thêm các cửa hàng PNJ Watch trong năm 2019 và dự 
kiến sẽ có đến 20 cửa hàng vào cuối năm nay, theo dự phóng của 
chúng tôi. Ngoài ra, PNJ gần đây còn ra mắt mô hình cửa hàng mới 
PNJ Next vào ngày 12/2. Mô hình này sẽ mang lại cho khách hàng 
những trải nghiệm tương tác mới mẻ và hiện đại hơn. 

Hình 3: Góc bán đồ trang sức tại PNJ NEXT  Hình 4: Góc bày bán đồng hồ tại PNJ NEXT 

 

 

 
   Nguồn: PNJ     Nguồn: PNJ 

Định giá 

PNJ vẫn còn nhiều tiềm năng với sự mở rộng số lượng cửa 
hàng liên tục và hoạt động kinh doanh ở cấp cửa hàng cải thiện. 
Chúng tôi dự phóng dòng tiền tự do của PNJ trong 10 năm với tăng 
trưởng kép doanh thu thuần đạt 8,3% và tăng trưởng EBIT 
13,0%/năm trong giai đoạn 2019-29. 

Hình 5: Dòng tiền chiết khấu (Định giá theo DCF) 

 
   Nguồn: VNDIRECT 

 

Hình 6: Các giả định  Hình 7: Định giá DCF 

 

 

 
   Nguồn: VNDIRECT  Nguồn: VNDIRECT 

Định giá DCF 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

LNTT 1.631 2.123 2.614 3.233 3.903 4.227 4.489 4.698 4.941 5.181 5.439

Thuế (305) (399) (494) (613) (743) (806) (857) (897) (944) (991) (1.041)

Khấu hao 66 79 94 113 136 161 189 224 253 285 285

Chi phí vốn (477) (572) (599) (571) (316) (347) (381) (209) (219) (230) (241)

Thay đổi vốn lưu động (870) (910) (926) (970) (409) (252) (213) (189) (186) (187) (191)

Dòng tiền tự do 45 321 689 1.192 2.571 2.983 3.227 3.627 3.845 4.058 4.251

Dòng tiền tự do hiện tại 40 254 489 751 1.440 1.492 1.420 1.451 1.346 1.258 1.190

Chi phí sử dụng vốn 

Beta 0,93

Phần bù rủi ro thị trường 11,0%

Lãi suất phi rủi ro 5,0%

Chi phí vốn CSH 15,2%

Chi phí sử dụng nợ 5,5%

Thuế doanh nghiệp 20,0%

WACC 12,4%

Phương pháp DCF Giá trị Đơn vị 

Giá trị hiện tại của dòng tiền tự do 9.941 tỷ VND 

Giá trị hiện tại của năm cuối mô hình 12.807 tỷ VND 

Giá trị doanh nghiệp 22.748 tỷ VND 

Tiền và tương đương tiền 367 tỷ VND 

Tổng nợ (1.982) tỷ VND 

Giá trị vốn CSH 21.133 tỷ VND 

SL cổ phiếu 167 triệu 

Giá cổ phiếu 126.500 VND/cp
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Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA cho PNJ với giá mục tiêu 
126.500 đồng/cp. Giá mục tiêu mới của PNJ được chúng tôi đưa ra 
theo phương pháp DCF. Mức giá này tương ứng với tỷ lệ tăng giá 
31,2% và P/E dự phóng năm 2019 ở mức 17,3x. 

Hình 8: So sánh với các DN cùng ngành 

 
 

   Nguồn: BLOOMBERG, VNDIRECT 
 

 

  

Công ty Quốc gia 
Vốn hóa TT 

(tr USD)

Tăng trưởng 

LNST (% yoy)

Tăng trưởng 

EPS (%yoy)
ROE(%) ROA(%)

Tỷ lệ 

nợ/vốn
P/E (lần) P/B (lần)

Tiffany & Co Mỹ 11.168                21,0             (16,8)        19,2         11,4       30,9           19,2         3,7 

Chow Tai Fook Jewellery Group Hồng Kông 9.162                16,7              33,7        13,9          7,4       38,9           16,9         2,5 

LEYSEN Jewelry Inc Trung Quốc 626                 9,3                8,5        12,9         10,6         1,7           14,3         1,8 

Trung bình               15,7               8,5        15,4          9,8       23,8          17,4         2,7 

Trung vị               16,7               8,5        13,9        10,6       30,9          17,3         2,5 

PNJ Việt Nam 713                39,9              28,2        32,6         17,9       41,8           16,6         4,4 
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Định giá   

 

 

 

   

 
 

 

 

 

 
 
 

 

  Nguồn: VNDIRECT 
 
 

 

-140,0%

-23,333%

93,333%

210,0%

326,667%

443,333%

560,0%

6,00

16,00

26,00

36,00

46,00

56,00

66,00

01-15A 07-15A 01-16A 07-16A 01-17A 07-17A 01-18A 07-18A

Rolling P/E (x) (trái) Tăng trưởng EPS (phải)

2,80%

7,80%

12,80%

17,80%

22,80%

27,80%

32,80%

37,80%

1,400

2,400

3,400

4,400

5,400

6,400

7,400

8,400

01-15A 07-15A 01-16A 07-16A 01-17A 07-17A 01-18A 07-18A

Rolling P/B (x) (trái) ROAE (phải)

Báo cáo KQ HĐKD

(tỷVND) 12-17A 12-18A 12-19E

Doanh thu thuần 10.977 14.573 18.463

Giá vốn hàng bán (9.065) (11.794) (14.906)

Chi phí quản lý DN (188) (346) (461)

Chi phí bán hàng (775) (1.171) (1.465)

LN hoạt động thuần 949 1.262 1.631

EBITDA thuần 988 1.304 1.697

Chi phí khấu hao (39) (42) (66)

LN HĐ trước thuế & lãi vay 949 1.262 1.631

Thu nhập lãi 9 7 9

Chi phí tài chính (56) (66) (119)

Thu nhập ròng khác 6 3 3

TN từ các Cty LK & LD 0 0 0

LN trước thuế 908 1.206 1.524

Thuế (183) (246) (305)

Lợi ích cổ đông thiểu số 0 0 0

LN ròng 725 960 1.219

Thu nhập trên vốn 725 960 1.219

Cổ tức phổ thông (185) (265) (334)

LN giữ lại 540 695 885

Bảng cân đối kế toán

(tỷVND) 12-17A 12-18A 12-19E

Tiền và tương đương tiền 175 207 367

Đầu tư ngắn hạn 160 0 0

Các khoản phải thu ngắn hạn 85 176 208

Hàng tồn kho 3.402 4.816 5.712

Các tài sản ngắn hạn khác 74 82 110

Tổng tài sản ngắn hạn 3.896 5.281 6.397

Tài sản cố định 487 719 1.129

Tổng đầu tư 0 0 0

Tài sản dài hạn khác 109 304 320

Tổng tài sản 4.492 6.304 7.846

Vay & nợ ngắn hạn 846 1.558 1.974

Phải trả người bán 279 291 346

Nợ ngắn hạn khác 364 693 878

Tổng nợ ngắn hạn 1.489 2.542 3.198

Vay & nợ dài hạn 46 8 8

Các khoản phải trả khác 7 9 8

Vốn điều lệ và 1.081 1.670 1.670

LN giữ lại 772 885 1.700

Vốn chủ sở hữu 2.950 3.745 4.632

Lợi ích cổ đông thiểu số 0 0 0

Tổng nợ và vốn chủ sở hữu 4.492 6.304 7.846

Báo cáo LCTT

(tỷVND) 12-17A 12-18A 12-19E

LN trước thuế 908 1.206 1.524

Khấu hao 39 42 66

Thuế đã nộp (154) (232) (305)

Các khoản điều chỉnh khác (142) (175) (9)

Thay đổi VLĐ (542) (1.144) (706)

LC tiền thuần HĐKD 109 (303) 570

Đầu tư TSCĐ (115) (336) (477)

Thu từ TL, nhượng bán TSCĐ 8 1 2

Các khoản khác 3 6 0

Thay đổi tài sản dài hạn khác (160) 160 (16)

LC tiền từ HĐĐT (264) (169) (491)

Thu từ PH CP, nhận góp VCSH 975 97 0

Trả vốn góp CSH, mua CP quỹ 0 0 0

Tiền vay ròng nhận được (615) 672 415

Dòng tiền từ HĐTC khác 0 0 0

Cổ tức, LN đã trả cho CSH (185) (265) (334)

LC tiền thuần HĐTC 175 504 81

Tiền & tương đương tiền đầu kì 155 175 207

LC tiền thuần trong năm 20 32 160

Tiền & tương đương tiền cuối kì 175 207 367

Các chỉ số cơ bản

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

Dupont

Biên LN ròng 6,6% 6,6% 6,6%

Vòng quay TS 2,72 2,70 2,61

ROAA 17,9% 17,8% 17,2%

Đòn bẩy tài chính 1,82 1,61 1,69

ROAE 32,6% 28,7% 29,1%

Hiệu quả

Số ngày phải thu 1,33 1,98 1,70

Số ngày nắm giữ HTK 137 149 140

Số ngày phải trả tiền bán 11,2 9,0 8,5

Vòng quay TSCĐ 24,3 24,2 20,0

ROIC 18,9% 18,1% 18,4%

Thanh khoản

Khả năng thanh toán ngắn hạn 2,62 2,08 2,00

Khả năng thanh toán nhanh 0,33 0,18 0,21

Khả năng thanh toán tiền mặt 0,22 0,08 0,11

Vòng quay tiền 127 142 133

Chỉ số tăng trưởng (yoy)

Tăng trưởng DT thuần 28,2% 32,8% 26,7%

Tăng trưởng LN từ HĐKD 30,9% 33,0% 29,2%

Tăng trưởng LN ròng 60,8% 32,4% 27,0%

Tăng trưởng EPS 45,7% 28,6% 27,0%

Giá trị cổ phiếu

EPS cơ bản (VND) 4.471 5.749 7.299

BVPS (VND) 18.193 22.425 27.737
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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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