
 

-  I 

 

 

 

VNDIRECT Research 

www.vndirect.com.vn  1 

 

 
 

CTCP VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN (PNJ) – CẬP NHẬT 

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

VND63.000 VND78.800 2,3% KHẢ QUAN Bán lẻ 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nguồn:: VND RESEARCH 

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

Thu nhập lãi thuần (tỷ) 14.573 17.001 17.215 19.208

Tăng trưởng DT thuần 32,8% 16,7% 1,3% 11,6%

Biên lợi nhuận gộp 19,1% 20,4% 17,9% 18,1%

Biên EBITDA 9,0% 9,8% 8,0% 8,9%

LN ròng (tỷ) 960 1.191 978 1.258

Tăng trưởng LN ròng 32,4% 24,1% (17,9%) 28,6%

EPS cơ bản 4.312 5.287 4.341 5.584

EPS điều chỉnh 3.889 4.847 3.875 5.096

BVPS 16.819 20.303 22.842 26.632

ROAE 28,7% 28,6% 20,1% 22,6%

Vượt qua thách thức 

 DT giảm 47% so với cùng kỳ xuống 501 tỷ đồng và ghi nhận khoản lỗ 

ròng 89 tỷ đồng (-268% sv cùng kỳ) trong T4/2020. 

 Chúng tôi tin rằng kết quả kinh doanh Q2/20 sẽ bị ảnh hưởng nặng hơn 

quý trước do tác động của giãn cách xã hội.   

 Khuyến nghị KHẢ QUAN và giá mục tiêu giảm xuống VND78.800.  
 

Các biện pháp cách ly xã hội gây ảnh hưởng lên kết quả T4 của PNJ 

PNJ báo cáo khoản lỗ ròng 89 tỷ đồng trong T4/20 (so với LN ròng 53 tỷ đồng 
T4/19) do doanh thu giảm 47% sv cùng kỳ và biên LNG giảm 16,2 điểm %  (từ 
24,6% xuống 8,4%). Phần lớn các cửa hàng của PNJ phải đóng cửa trong 
giai đoạn cao điểm giãn cách xã hội từ 01/04 tới 22/04 do COVID-19 khiến DT 
và LN ròng 4 tháng đầu năm giảm lần lượt 4% và 34% so với cùng kỳ.  

Dấu hiệu khả quan trong tháng 5 nhưng sẽ không kéo dài 

Với các biện pháp đối phó Covid-19 đã được nới lỏng từ cuối T4, PNJ cho 
biết hoạt động kinh doanh bán lẻ của công ty đã phục hồi tích cực với mức 
tăng trưởng DT trên mỗi cửa hàng là 20% trong nửa đầu T5/20. Tuy nhiên, 
chúng tôi cho rằng đây chỉ là hiệu ứng nhu cầu dồn nén thay vì sự phục hồi 
sức mua các sản phẩm trang sức. Theo chúng tôi, kết quả của PNJ sẽ bị ảnh 
hưởng mạnh trong Q2/20, sau đó phục hồi dần trong nửa sau năm 2020. 

Thay đổi dự báo 

Chúng tôi giảm dự phóng DT/LN ròng 2020 lần lượt là 6,6% / 30,5%, do 1) DT 
bán lẻ thấp hơn (-15,1% so với dự báo cũ) và DT bán buôn (-2,5% so với dự 
báo cũ và 2) số lượng cửa hàng mở mới ít hơn (10 cửa hàng trong 2020 sv 
20 cửa hàng trong dự báo cũ). 

Khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu giảm xuống VND78.800   

Chúng tôi đã giảm giá mục tiêu 10,3% theo định giá DCF sau khi điều chỉnh 
giảm 30,5% EPS 2020 và tăng trưởng bình quân EBIT 2020-2029 xuống còn 
7,8% (so với 8,7% trong dự báo trước đó) do tác động của dịch bệnh và sự 
thận trọng của người tiêu dùng về nền kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, chúng tôi 
điều chỉnh khuyến nghị lên mức KHẢ QUAN do giá giảm mạnh đã phản ánh 
phần nào triển vọng tăng trưởng LN sụt giảm trong năm 2020. Động lực tăng 
giá bao gồm 1) tốc độ mở cửa hàng nhanh hơn dự kiến, 2) sự phục hồi tốt 
hơn mong đợi sau  COVID-19 và 3) dự án mới làm tăng doanh số. Rủi ro gồm 
việc dịch COVID-19 kéo dài hơn dự kiến. 

 

 

 

 

 

 

Ngày 28/05/2020 

  

Triển vọng ngắn hạn:   Trung bình 

Triển vọng dài hạn:      Trung bình 

Định giá:                        Tích cực 

 

Consensus*:    KQ:9   TL:3   KKQ:0  

Giá mục tiêu / Consensus: 1,6% 

Thay đổi chính trong báo cáo 

 LN ròng 2020 giảm 30,5% 
 

 

 
Diễn biến giá 

 

   

 

Nguồn: VND RESEARCH 

Thông tin cổ phiếu 

Cao nhất 52 tuần (VND) 92.000 

Thấp nhất 52 tuần (VND) 48.300 

KLGDBQ 3 tháng (cp) 874.648 

GTGDBQ 3 tháng (tr VND) 53.302 

Thị giá vốn (tỷ VND) 11.687 

SL CP đang lưu hành (tr) 242 

Free float (%) 64 

P/E trượt (x) 12,0 

P/B hiện tại (x) 2,85 

 

Cơ cấu sở hữu 

Cao Thị ngọc Dung 9,0% 

LGM Investments Ltd 4,4% 

Route One Investment Company  3,9% 

Nguồn: VND RESEARCH 

 

Chuyên viên phân tích: 

 
Phan Như Bách 

bach.phannhu@vndirect.com.vn  
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Tác động đầu tiên của COVID-19 lên kết quả Q1/20 

DT Q1/20 của PNJ tăng 4,5% sv cùng kỳ lên 5.001 tỷ đồng nhờ DT vàng miếng 
tăng mạnh 15% sv cùng kỳ và doanh thu bán lẻ tăng 8% sv cùng kỳ đến từ đà 
tăng trưởng trong 2T20, trong khi DT bán buôn giảm 17% sv cùng kỳ. LN ròng 
của PNJ giảm 4,8% sv cùng kỳ xuống còn 408 tỷ đồng và tỷ suất LN gộp được 
thu hẹp từ mức 21,9% trong Q1/2019 xuống còn 21% trong Q1/20 do DT đến 
từ vàng miếng lớn hơn, vốn là mảng có biên LN thấp hơn các phân khúc khác. 
Chi phí tài chính ròng Q1/20 tăng 78% so với cùng kỳ lên 41,5 tỷ đồng khi nợ 
của PNJ tăng từ 1.558 tỷ đồng vào cuối năm 2018 lên 2.610 tỷ đồng vào cuối 
năm 2019. 

Trong T3/20, DT của PNJ vẫn tăng 6,3% sv cùng kỳ lên 1.357 tỷ đồng nhờ DT 
vàng miếng tăng 75% sv cùng kỳ, bù đắp cho sự sụt giảm của mảng bán lẻ (-
10% sv cùng kỳ) và bán buôn (-6% sv cùng kỳ). LN ròng chỉ đạt 64 tỷ đồng, 
giảm 37% sv cùng kỳ do PNJ phải đóng cửa một số cửa hàng tại Hà Nội vào 
cuối T3/20 và nhu cầu giảm do COVID-19.  

Hình 1: Tóm tắt KQKD Q1/2020 

 
   Nguồn: PNJ, VNDIRECT RESEARCH 

 

Kết quả Q2/20 sẽ bị ảnh hưởng nặng hơn theo quan điểm của chúng tôi 

Trong Q1/2020, PNJ đã mở sáu cửa hàng trang sức mới và hai cửa hàng đồng 
hồ mới, nhưng đã đóng cửa hai cửa hàng trang sức, nâng tổng số cửa hàng 
đại lý lên 350 cửa hàng vào cuối tháng 3. Thực hiện phương án giãn cách xã 
hội, PNJ đã đóng cửa 85% các cửa hàng trên toàn quốc trong 14 ngày, bắt 
đầu từ 01/04/2020. 

PNJ ghi nhận DT giảm 47% sv cùng kỳ xuống còn 501 tỷ đồng và ghi nhận 
khoản lỗ ròng 89 tỷ đồng (-268% sv cùng kỳ) trong T4/20. Biên LN gộp giảm 
từ 24,6% trong T4/19 xuống còn 8,4% vào T4/20 do DT bán lẻ giảm 62% và 
DT vàng miếng tăng mạnh 42% sv cùng kỳ. Do tác động kép từ việc đóng cửa 
hàng và nhu cầu trang sức giảm, chúng tôi tin rằng kết quả của công ty trong 
Q2/20 sẽ bị ảnh hưởng nặng nề bởi COVID-19 nhưng sẽ phục hồi trong nửa 
sau năm 2020 cùng với nền kinh tế Việt Nam sau đại dịch. 

 

 

 

Tỷ đồng Q1/20 Q1/19

sv cùng kỳ 

(%)

So với dự 

báo 2020 Nhận xét

Doanh thu thuần 5.001,0 4.784,0 4,5% 29,1%

Trang sức 4.966,2 4.762,6 4,3%

Phụ k iện 22,5 8,4 167,9%

Dịch vụ 12,2 12,4 -1,6%

Lợi nhuận gộp 1.050,0 1.049,0 0,1% 34,0%

Biên LN gộp 21,0% 21,9%  -0,9% pts
Biên lợi nhuận gộp cao hơn dự báo của chúng tôi do chúng tôi vẫn kỳ vọng 

tỷ trọng vàng miếng sẽ tiếp tục tăng trong 3Q còn lại năm 2020

Chi phí bán hàng 368,0 367,2 0,2% 26,5%

% doanh thu 7,4% 7,7%  -0,3% pts

Chi phí QLDN 128,1 115,6 10,8% 32,7%

% doanh thu 2,6% 2,4% +0,1% pts

Lợi nhuận HĐKD 553,9 566,2 -2,2% 42,3%

Chi phí tài chính ròng 41,6 23,3 78,4%

LN trước thuế 511,7 543,2 -5,8% 41,9%

LN ròng 408,3 428,8 -4,8% 41,8%

Phù hợp với dự báo của chúng tôi với dự báo kết quả kinh doanh của PNJ 

sẽ bị ảnh hưởng nặng trong Q2/20 sau đó phục hồi nhẹ trong nửa sau năm 

2020. 

biên LN ròng 8,2% 9,0%  -0,8% pts

DT từ vàng miếng tăng mạnh 15% sv cùng kỳ do nhu cầu vàng miếng cao từ 

ảnh hưởng của dịch COVID-19 và sự suy yếu của nền kinh tế thế giới do 

đại dịch. DT mảng bán lẻ vẫn tăng 8% sv cùng kỳ đến từ đà tăng trưởng 

trong 2T20
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Chúng tôi dự báo sự phục hồi nhẹ trong nửa sau năm 2020 

Nhu cầu về vàng miếng đang tăng mạnh do ảnh hưởng của đại dịch và rủi 
ro khủng hoảng kinh tế thế giới. Giá vàng miếng đã bước vào xu hướng tăng 
và đã tăng 22% sv với cùng kỳ vào cuối Q1/2020. Chúng tôi tin rằng DT vàng 
miếng của PNJ trong ba quý còn lại của năm 2020 sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng 
cao như trong Q1/20. 

Phân khúc bán buôn bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch do 1) xuất 
khẩu phải đối mặt với sự gián đoạn trong Q1/20, 2) người mua bán buôn đã 
giảm lượng vàng dự trữ trong bối cảnh giá vàng tăng, thậm chí đạt mức cao 
kỷ lục và 3) số lượng cửa hàng trang sức dự kiến sẽ giảm do nhu cầu dự kiến 
sẽ suy yếu sau đại dịch. 

Doanh số bán lẻ trang sức sẽ phục hồi kể từ Q2/2020 khi PNJ mở lại tất cả 
các cửa hàng của họ kể từ ngày 02/05.  

Do đó, chúng tôi điều chỉnh triển vọng cho PNJ những giả định chính 
như sau: 

(1) Số lượng cửa hàng mở mới ít hơn, với số lượng trong năm 20/21 giảm 
xuống còn 10/10 cửa hàng (so với 21/20 cửa hàng trong dự báo cũ); 

(2) Tăng trưởng bán vàng miếng trong năm 2020 tăng lên 15% sv cùng 
kỳ (so với 5% sv cùng kỳ trong dự báo cũ); 

(3) Tăng trưởng DT bán buôn trong năm 2020 điều chỉnh xuống -22% so 
với cùng kỳ (so với -20% sv cùng kỳ trong dự báo cũ); 

(4) Tăng trưởng doanh số bán trang sức vàng trung bình mỗi cửa hàng 
trong năm 2020 điều chỉnh xuống -11% sv cùng kỳ (so với 3% sv cùng 
kỳ trong dự báo cũ); 

(5) Tăng trưởng doanh số bán trang sức bạc trung bình mỗi cửa hàng 
trong năm 2020 điều chỉnh xuống -20% sv cùng kỳ (so với 2% sv cùng 
kỳ trong dự báo cũ). 

Hình 2: Các thay đổi trong dự báo 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH 

Chúng tôi cũng kỳ vọng PNJ sẽ tăng DT thuần và LN ròng tương ứng 11,6% 
và 28,6% sv cùng kỳ trong năm 2021, vì 1) DT trên mỗi cửa hàng vàng dự kiến 
sẽ tăng 7,0% vào năm 2021 sau đó tăng 3%/năm sau đó, trong khi của cửa 
hàng bạc sẽ tăng 2,0%/năm, 2) 10 cửa hàng mới sẽ được mở trong năm 2021 
và 3) tỷ suất LN gộp dự kiến sẽ tăng 0,2% lên 18,1% trong năm 2021 do nhu 
cầu vàng miếng dự kiến sẽ giảm.  

 

2021 Nhận xét

Cũ Mới %∆

Doanh thu thuần 18.440 17.215 -6,6% 19.208

Bán lẻ 10.876 9.236 -15,1% 9.236

Bán buôn 3.046 2.970 -2,5% 2.970

Vàng miếng 3.942 4.592 16,5% 4.592

Tăng trưởng DT thuần 16,7% 1,3% 11,6%

Lợi nhuận gộp 3.782 3.089 -18,3% 3.480

Biên LN gộp 20,5% 17,9%  -2,6% pts 18,1%

Biên lợi nhuận gộp giảm mạnh do đóng góp cao hơn của phân khúc vàng, trong khi 

phân khúc LN cao như bán lẻ được điều chỉnh giảm do nhu cầu giảm và tác động của 

COVID-19.

Chi phí bán hàng 1.521 1.388 -8,7% 1.427

% doanh thu 8,2% 8,1%  -0,2% pts 7,4%

Chi phí QLDN 408 392 -3,9% 403

% doanh thu 2,2% 2,3% +0,1% pts 2,1%

Lợi nhuận HĐKD 1.853 1.309 -29,4% 1.650

EBT 1.760 1.222 -30,6% 1.574

LN ròng 1.408 978 -30,6% 1.259

Biên LN ròng 7,6% 5,7%  -2,0% pts 6,6%

2020

Chúng tôi đã điều chỉnh dự báo của mình với kỳ vọng PNJ sẽ phục hồi nhẹ trong nửa 

sau năm 2020 sau khi bị ảnh hưởng nặng nề trong Q2/2020 do ảnh hưởng kép từ 

việc đóng cửa hàng và nhu cầu các phụ kiện vàng thấp hơn. 
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Định giá 

Chúng tôi giảm giá mục tiêu xuống 78.800 đồng/CP nhưng nâng mức 
khuyến nghị từ TRUNG LẬP lên KHẢ QUAN do giá PNJ đã giảm mạnh trong 
T3-T4/20 đem lại tiềm năng tăng giá 25,1% so với giá hiện tại (63.000 đồng 
vào ngày 27/05/2020). Chúng tôi đã điều chỉnh giảm EPS năm 2020 xuống 
30,5% và CAGR EBIT FY20-29F xuống còn 7,8% (so với 8,7% trong dự báo 
trước đó) do tác động của đại dịch và sự cảnh giác của người tiêu dùng về nền 
kinh tế toàn cầu. Theo đó, chúng tôi cắt giảm giá mục tiêu dựa trên DCF xuống 
78.800 đồng. Các yếu tố đánh giá lại tiềm năng bao gồm 1) số lượng cửa hàng 
mở mới nhanh hơn dự kiến, 2) sự phục hồi tốt hơn mong đợi sau đại dịch và 
3) dự án mới làm tăng doanh số. Rủi ro gồm dịch COVID-19 kéo dài hơn so 
với dự kiến 

Hình 3: Chiết khấu dòng tiền (DCF Valuation) 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH 

Hình 4: Giả định  Hình 5: Định giá mục tiêu 

 

 

 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH     Nguồn: VNDIRECT RESEARCH 

 

Hình 6: So sánh với các doanh nghiệp cùng ngành  

 
Tất cả giá trên đều dựa trên giá đóng cửa ngày 27/05/2020. Tất cả các ước tính cho cổ phiếu Không được khuyến nghị (NA) đều dựa trên ước tính 
đồng thuận của Bloomberg 

   Nguồn: BLOOMBERG, VNDIRECT RESEARCH  

 

  

Định giá DCF 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

LNTT 1.309 1.650 1.841 2.025 2.285 2.441 2.607 2.876 3.028 3.187 3.555

Thuế -244 -315 -352 -388 -439 -469 -502 1.263 1.619 1.309 1.650

Khấu hao 56 61 74 90 103 118 136 150 164 181 199

Chi phí vốn -121 -267 -352 -293 -336 -386 -296 -325 -357 -393 -432

Thay đổi vốn lưu động 714 -445 -532 -648 -198 -181 -184 1 5 -11 101

Dòng tiền tự do 1.714 684 679 786 1.415 1.523 1.761 2.147 2.255 2.346 2.708

Dòng tiền tự do hiện tại 1.628 588 530 550 891 868 916 1.009 947 891 948

Tăng 

trưởng 

EPS 3 

năm

TTM FY20F FY21F

CAGR

(%) TTM FY20F FY21F TTM FY20F FY21F TTM FY20F FY21F

Phu Nhuan Jewelry JSC PNJ VN ADD 63.000 78.800 608,2 12,00 14,23 11,74 31,96 2,85 2,71 2,32 26,00 22,76 23,26 16,14 13,72 14,78

Tiffany & Co TIF US NR 125,4 NA 15.212 27,25 66,19 31,95 12,50 4,57 4,07 3,82 16,80 8,23 10,11 9,02 NA NA

Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd 1929 HK NR 5,74 NA 7.404 13,76 16,17 13,76 16,57 2,18 1,87 1,81 15,01 11,27 14,02 6,83 6,47 8,27

LEYSEN Jewelry Inc 603900 CH NR 8,19 NA 389,6 40,19 NA NA -18,13 1,19 NA NA 2,87 NA NA 2,50 NA NA

Chow Sang Sang Holdings International Ltd 116 HK NR 7,35 NA 642,2 7,74 7,31 5,04 -0,96 0,47 0,45 0,43 6,11 6,22 9,01 4,28 4,87 6,04

Trung bình  22,23  29,89  16,92           2,50     2,10     2,13     2,02     10,20     8,57   11,05     5,66     5,67     7,15 

Trung vị  20,51  16,17  13,76           5,77     1,68     1,87     1,81     10,56     8,23   10,11     5,55     5,67     7,15 

Các doanh nghiệp bán lẻ

Vốn hóa 

(Tr US$)

P/E (x) P/BV (x) ROE (%) ROA (%)

Công ty

Mã 

Bloomberg

Khuyến 

Nghị

Giá đóng 

cửa (Nội 

tệ)

Giá mục 

tiêu (Nội 

tệ)
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  Nguồn: VND RESEARCH 
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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. 

 

  

Trần Khánh Hiền  -  Phó Giám đốc Phân tích 

Email: hien.trankhanh@vndirect.com.vn 

Phan Như Bách – Chuyên viên Phân tích 

Email: bach.phannhu@vndirect.com.vn 

   –  

Email:  

   –  

Email:  

   –  

Email:  

   –  

Email:  

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 

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

Điện thoại: +84 2439724568 

Email: research@vndirect.com.vn 

Website: https://vndirect.com.vn 
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