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Triển vọng ngắn hạn khá tích cực do giảm đáng kể khoản lỗ tỷ 

giá và hồi tố 230 tỷ giá bán điện trong Quý 4. Thêm vào đó đầu 

ra bao tiêu ổn định hơn cùng giá bán điện trung bình tăng sẽ 

góp phần cải thiện triển vọng 2017, tuy nhiên triển vọng dài hạn 

chỉ ở mức trung bình do không có khả năng mở rộng công suất.  

Triển vọng ngắn hạn Q4/2016 và 2017 tích cực, dự phóng doanh 
thu 2017 tăng 17%, lợi nhuận cốt lõi tăng 48%: (i) Giá bán điện 
bình quân cả năm 2016 tăng 3% so với đầu năm và sẽ tiếp tục tăng 
trong năm 2017 (ii) Doanh thu Q4/2016 tăng 230 tỷ từ khoản lãi hồi 
tố giá bán điện cho nhà máy PL1 (iii) Dự phóng khấu hao giảm mạnh 
do các đầu máy đã được khấu hao hết (iv) Lỗ do tỷ giá giảm mạnh 
cuối 2016 và ít có khả năng xảy ra trong 2017 do dự báo tỷ giá chéo 
JPY/VND sẽ giảm trong thời gian tới.  

Với dòng tiền từ hoạt động kinh doanh ổn định cùng với khoản 
tiền mặt lớn, PPC hoàn toàn có thể đảm bảo việc chi trả cổ tức 
hàng năm. Trong những năm không chịu lỗ tỷ giá, PPC thường có 
mức chi trả cổ tức ổn định 10-14%/năm.   

Rủi ro: Tỷ giá JPY/VND tăng là rủi ro lớn có khả năng biến lợi nhuận 
trước thuế (LNTT) của PPC trở thành âm. Theo tính toán của chúng 
tôi, với kịch bản tỷ giá tăng/giảm lần lượt 1%, 2% và 5% vào năm 
2017 thì PPC sẽ chịu một khoản lỗ/lãi do chênh lệch tỷ giá tương 
ứng là 43,6 tỷ, 87,3 tỷ và 172,4 tỷ 

Định giá: Chúng tôi sử dụng phương pháp định giá bằng 
EV/EBITDA với giá trị EV/EBITDA 2016 6x tương đương với các giá 
trị năm trước. Giá mục tiêu là 18.600 VND/CP.  

Định giá trong dài hạn khó có đột biến do tính ổn định trong hoạt 
động kinh doanh cốt lõi, tuy nhiên trong quá khứ diễn biến tỷ giá 
JPY/VND thường có những tác động nhất định đến giá cổ phiếu 
PPC. Tỷ giá JPY/VND trong 9 tháng đầu năm tăng mạnh lên mức 
cao nhất là 222 nhưng đã bắt đầu xu hướng giảm từ đầu tháng 10 
và hiện tại đang ở mức 202,83.  

 

 

Ngày 30/11/2016 

Nguyễn Hạnh Trang 

trang.nguyenhanh@vndirect.com.vn 

   

 

 

Diễn biến giá 

 

Nguồn: VNDIRECT 

 

Thông tin cổ phiếu 

Cao nhất 52 tuần (VND) 17.542 

Thấp nhất 52 tuần (VND) 13.982 

KLGDBQ (3thg) 168.732 

Thị giá vốn (tỷ VND) 4.963 

SL CP đang lưu hành (tr CP) 318,1 

Free float (%) 9,7 

Beta 1,06 

 

 

 
 
 
 
 

Cơ cấu sở hữu 

Cổ đông lớn % sở hữu   

Genco 2  52,30  

REE 23,54  

Halley Sicav 8,01  

Market Vectors ETF 3,89  

 

 

 

 

 

Nguồn: VNDIRECT 

Tổng quan tài chính (VND) 12-14A 12-15A 12-16E 12-17E

Doanh thu (tỷ) 7.482 7.665 6.386 7.496

Tăng trưởng DT 13,6% 2,4% (16,7%) 17,4%

Biên lợi nhuận gộp 6,6% 12,6% 12,1% 15,3%

EBITDA thuần (tỷ) (310) 402 573 1.006

LN ròng (tỷ) 1.045 561 610 1.313

Tăng trưởng LN ròng (35,9%) (46,3%) 8,8% 115,2%

LN trên cổ phiếu 3.284 1.762 1.917 4.127

Giá trị sổ sách/cp 17.835 17.915 17.322 19.497

ROAE 18,9% 9,9% 10,9% 22,4%
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LỊCH SỬ THÀNH LẬP  

PPC là Doanh nghiệp (DN) sản xuất nhiệt điện lớn ở khu vực phía 
Bắc đã hoạt động được trên 30 năm. Tiền thân là đơn vị thành viên 
của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam, PPC chính thức niêm yết trên 
sàn giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) vào tháng 
1/2007 với vốn điều lệ 3.262 tỷ đồng.  

Về cơ cấu sở hữu, PPC có 2 cổ đông lớn là Tổng Công ty Phát điện 
2 (Genco 2) (vốn nhà nước) sở hữu 52,3% và Công ty Cổ phần Cơ 
điện lạnh (REE) sở hữu 23,54%.  

PPC sở hữu 50% công ty con là CTCP dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện 
miền Bắc (NPS) và 25,97% công ty liên kết là CTCP Nhiệt điện Hải 
Phòng. Tháng 5/2016 PPC đã có quyết định thoái ít nhất 40% vốn 
khỏi NPS nhưng chi tiết của việc thoái vốn vẫn đang được thảo luận.  

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH   

Hoạt động sản xuất chủ yếu của PPC là sản xuất điện dùng nguyên 
liệu đầu vào là than. PPC có 6 tổ máy tại 2 nhà máy PL1 và PL2 với 
tổng công suất đạt 1.040 MW.  

Giá than chiếm tỷ trọng lớn trong giá vốn 

PPC mua than đầu vào từ Quảng Ninh và hợp đồng được ký mới 
hàng năm. Hiện nay PPC đang mua than nhiệt lượng trong nước với 
giá xấp xỉ $71/tấn.  

Giá than và khấu hao chiếm tỷ trọng lớn trong giá vốn nên biên lợi 
nhuận gộp của các DN nhiệt điện thấp hơn so với các DN thủy điện. 
Tỷ trọng giá than trong giá vốn tăng dần qua các năm do tỷ lệ khấu 
hao trong giá vốn giảm do nguyên nhân là chi phí khấu hao của PPC 
giảm khi các đầu máy của 2 nhà máy đã khấu hao hết.  

Biến động giá than sẽ không ảnh hưởng nhiều đến lợi nhuận gộp 
của PPC do khoản tăng này được điều chỉnh vào giá bán điện cho 
EVN để bảo đảm biên lợi nhuận gộp cho nhà máy. 

Doanh thu và sản lượng điện  

Doanh thu chủ yếu của PPC đến từ sản xuất điện. Sản lượng điện 
sản xuất dao động theo quý và tùy thuộc chủ yếu vào sự phân phối 
của EVN. Hiện tại điện được bán trên 2 phân mảng thị trường: hợp 
đồng phát điện với EVN và thị trường phát điện cạnh tranh 
(TTPĐCT). Trong đó bán điện trực tiếp cho EVN qua hợp đồng 
chiếm tỷ trọng khoảng 90% sản lượng điện tiêu thụ. Đầu mỗi quý, 
PPC sẽ được EVN giao một sản lượng cố định cho từng nhà máy 
PL1 và PL2 (gọi tắt là Qc) tùy thuộc vào nhu cầu điện năng trong quý 
đó. EVN sẽ cân đối các yếu tố như nhu cầu điện, giá thành sản xuất 
và giá bán điện để phân phối Qc. 

Sản lượng điện đầu ra bán cho EVN sẽ tuân thủ theo lượng Qc cố 
định căn cứ trên hợp đồng. Nếu PPC hoạt động 2 nhà máy với công 
suất lớn hơn và có dư thừa điện vượt quá Qc, lượng điện này sẽ 
được bán trên TTPĐCT. Giá bán trên thị trường rẻ hơn so với giá 
bán cho EVN (thấp hơn 20%). 

  

Tỷ trọng giá than và khấu hao trong giá vốn 

 
   Nguồn: VNDIRECT 

Doanh thu và sản lượng điện qua các năm 

 
   Nguồn: VNDIRECT 

Nhà máy PL1 đã ký được hợp đồng bán điện 

mới với EVN vào tháng 5/2016. Hợp đồng này 

bắt đầu được áp dụng vào Q3 2016 và sẽ kéo 

dài đến hết năm 2019. Hợp đồng mua điện của 

EVN với nhà máy PL2 sẽ kết thúc vào năm 

2031.   

Title:

Source:

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

0,0

1.000,0

2.000,0

3.000,0

4.000,0

5.000,0

6.000,0

2011 2012 2013 2014 2015

T
ỷ
 Đ

ồ
n

g

Giá than Khấu hao 

Giá than/giá vốn Khấu hao/giá vốn

Title:

Source:

4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
7,5
8

0,0

2.000,0

4.000,0

6.000,0

8.000,0

10.000,0

2011 2012 2013 2014 2015

Doanh thu (tỷ) Sản lượng điện (triệu kWh)

file:///C:/Users/trang.nguyenhanh/AppData/Local/Temp/www.vndirect.com.vn


 
 

 
 

 
 

Báo cáo Phân tích 

www.vndirect.com.vn  3 

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH  

Lãi/lỗ tỷ giá ảnh hưởng nhiều kết quả lợi nhuận 

Cơ cấu nguồn vốn của PPC gồm 51,8% nguồn vốn chủ sở hữu và 
48,2% là nợ trong đó nợ dài hạn bằng đồng Yên với ngân hàng JIBC 
chiếm 78,7% tổng nợ tính đến Q3/2016. PPC có đủ khả năng để trả 
tiền lãi dư nợ dài hạn khi hệ số khả năng thanh toán lãi vay vào năm 
2016 và 2017 lần lượt là 8,43 và 12,57.  

Dư nợ bằng đồng Yên của PPC đến cuối năm 2016 là 21,4 tỷ Yên 
với số tiền gốc hàng năm trả nợ là 1,86 tỷ Yên. Lãi của khoản nợ này 
được trả 2 lần một năm vào 20/3 và 20/9 với lãi suất hiệu dụng là 
2,63%/năm. Lỗ tỷ giá của PPC chủ yếu là lỗ chưa thực hiện do gốc 
nợ được đánh giá lại mỗi năm theo tỷ giá được lấy vào ngày cuối 
cùng của năm. Như vậy cũng có nghĩa lỗ do chênh lệch tỷ giá chỉ 
ảnh hưởng đến lợi nhuận trước thuế (LNTT) mà không có ảnh 
hưởng thực đến dòng tiền của PPC.  

Dòng tiền ổn định đảm bảo khả năng chi trả cổ tức  

PPC cũng là DN duy trì trả cổ tức khá đều đặn trung bình 10-14% 
hàng năm nhờ dòng tiền từ hoạt động kinh doanh đều đặn và giữ 
nguyên giá trị dương qua các năm. Dòng tiền ổn định đủ để trả cổ 
tức, chi phí sửa chữa và lãi vay. Rủi ro không trả được cổ tức chỉ 
xảy ra khi khoản lỗ tỷ giá ảnh hưởng đến lợi nhuận của DN. Trong 
khi đó khoản lãi phát sinh từ chênh lệch tỷ giá (nếu có) lại không 
được dùng để chi trả cổ tức cho cổ đông.  

KẾT QUẢ KINH DOANH  

Kết quả kinh doanh (KQKD) Quý 3/2016 đạt 1.266 tỷ giảm 29% so 
với cùng kỳ năm ngoái. Sụt giảm doanh thu là do sản lượng điện sản 
xuất trong Q3 giảm còn 1.177 triệu kWh, thấp hơn 23,5% so với 
cùng kỳ.  

Việc PPC không ký được hợp đồng mới cho nhà máy PL1 trong 2 
quý đầu năm là nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm sản lượng 
điện. Với tổng công suất chạy 6.500 giờ/năm, trong 9 tháng vừa qua 
2 nhà máy mới chạy được 92% công suất. Do không có sản lượng 
hợp đồng chính thức, nhà máy PL1 chỉ sản xuất một lượng điện khá 
thấp trong 2 quý đầu là 825 triệu kWh (thấp hơn 32,2% so với cùng 
kỳ sản lượng 2015).  

Lợi nhuận sau thuế (LNST) của công ty mẹ trong Q3 đạt 13 triệu có 
sự cải thiện rõ rệt so với Q2/2016 (-192 tỷ). Có 2 nguyên nhân chính 
tạo nên sự cải thiện này:  

i. Giá bán điện bình quân của PPC trong Q3 (1.076 VND/kWh) 
tăng 1% so với giá bán điện bình quân 2 quý đầu năm (1.069 
VND/kWh) do nhà máy PL1 có hợp đồng mới với EVN. Mặc dù 
vậy giá bán điện bình quân tăng không nhiều do sụt giảm khá 
lớn của giá bán điện nhà máy PL2 ( giảm 10,3%) kéo giá bán 
bình quân của PPC xuống. Dự phóng giá bán điện trong Q4 
của cả 2 nhà máy sẽ tương đương với giá bán điện trong Q3 
và góp phần nâng giá bán điện bình quân của cả năm 2016. 

ii. Lỗ tỷ giá trong Q3 giảm còn 89 tỉ, thấp hơn 78% so với lỗ tỷ giá 
của Q2 (415,7 tỷ). Nguyên nhân chủ yếu là do tỷ lệ tăng của tỷ 
giá chéo JPY/VND trong Q3 (1,1%) thấp hơn so với tỷ lệ tăng 
trong Q2 (8,2%). Chi phí lãi vay cũng giảm 16,5% so với Q2 
xuống còn 31,3 tỷ đồng.  

Lãi từ công ty liên kết giảm còn 43,5 tỷ lũy kế, thấp hơn 54,2% so với 
cùng kỳ năm ngoái do CTCP Nhiệt điện Hải Phòng cũng bị ảnh 
hưởng từ tỷ giá và thông báo LNST âm cho 9 tháng đầu năm.  

EBIT, EBT và lãi/lổ tỷ giá qua các năm 

 
   Nguồn: VNDIRECT 

Tỷ suất cổ tức và giá trị cổ tức trên mỗi cổ 
phiếu 

 
   Nguồn: VNDIRECT 

Trong 9 tháng đầu năm, sản lượng điện của 

nhà máy PL1 là 1.314 triệu kWh (giảm 30,3% 

yoy) trong khi sản lượng điện của nhà máy PL2 

là 2.876 triệu kWh (giảm 7,8% yoy). Sau 9 

tháng đầu năm nhà máy PL1 mới đạt được 

60,7% chỉ tiêu trong khi nhà máy PL2 đã đạt 

91,3% chỉ tiêu sản lượng của cả năm 2016.  

Giá bán điện bình quân (đồng/kWh) 

 
   Nguồn: VNDIRECT 
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Q4/2016 triển vọng khả quan và có khả năng cải thiện KQKD của 

cả năm 2016 

Dự phóng giá bán điện bình quân cả năm 2016 sẽ tăng 3% lên 
1.096 VND/kWh (*) so với giá điện đầu năm chủ yếu do tăng giá bán 
điện cho EVN vào Q3 và Q4/2016. Điều này sẽ giúp cải thiện biên lợi 
nhuận gộp của cả năm (12,1%) so với 3 quý còn lại. Tuy nhiên con 
số này vẫn thấp hơn so với biên lợi nhuận gộp của năm 2015 
(12,6%).  

Sản lượng điện trong Q4/2016 dự báo tăng 10% so với Q3/2016. 
Khả năng cao PPC sẽ chạy các tổ máy hết công suất để bù lại tình 
trạng hoạt động ảm đạm trong 6 tháng đầu năm khi chưa được giao 
một lượng Qc cố định. Khi cả 2 nhà máy sản xuất với công suất cao 
hơn, chi phí cố định trong giá thành bán điện sẽ giảm dẫn tới việc 
PPC có khả năng chào giá bán điện cạnh tranh so với các nhà máy 
khác. 

Trong năm 2016 và kéo dài đến hết năm 2018, PPC có kế hoạch đại 
tu nhà máy PL1 để thay mới máy móc. Việc này sẽ không ảnh 
hưởng đến sản lượng của PPC do các tổ máy hoạt động độc lập và 
được đại tu lần lượt nên sản xuất sẽ không bị gián đoạn. Đại tu sẽ 
thay mới các tổ máy và có khả năng tăng hiệu suất hoạt động của 
nhà máy PL1. 

Khoản hồi tố 230 tỷ vừa thỏa thuận đạt được với EVN vào tháng 
10/2016 sẽ được ghi vào KQKD của Q4. Trong 6 tháng đầu năm nhà 
máy PL1 chỉ bán điện theo giá trên TTPĐCT. Khoản hồi tố này được 
tính theo khác biệt giá bán điện giữa TTPĐCT và giá trên hợp đồng 
của EVN.  

Khấu hao giảm mạnh do các nhà máy PL1 và PL2 đã khấu hao 
hết. Tuy hết khấu hao nhưng các tổ máy vẫn có khả năng hoạt động 
bình thường do được bảo dưỡng và sửa chữa thường xuyên.  

Nhà máy PL1 đang được đầu tư đại tu lớn với tổng giá trị dự kiến 
2.000 tỷ diễn ra từ nay cho đến hết năm 2018. Khấu hao của khoản 
đầu tư này sẽ kéo dài trong vòng 28 năm, tương đương với số năm 
PPC thường dùng để khấu hao cho máy móc và thiết bị. Dự tính 
khấu hao của cả năm 2016 sẽ giảm 73% so với khấu hao của năm 
2015 và tiếp tục giảm trong năm 2017.  

Lỗ chênh lệch tỷ giá giảm mạnh cuối 2016 và ít có khả năng xảy 
ra trong năm 2017. Chúng tôi dự báo đồng Yên có khả năng giảm 
trong năm 2017 bởi 2 nguyên nhân chính: Ngân hàng Trung ương 
Nhật kiểm soát lãi suất trái phiếu chính phủ ở mức 0% và chính sách 
tăng cường chi tiêu để phát triển kinh tế Mỹ của tổng thống mới đắc 
cử sẽ đưa đô la Mỹ tăng mạnh so với các đối tác kinh tế khác. Đồng 
Yên giảm sẽ có khả năng làm cho PPC lãi tỷ giá với gốc nợ được 
đánh giá lại với tỷ giá thấp hơn. 

Tại ngày 30/11 tỷ giá chéo JPY/VND là 202,83; so với tỷ giá cuối Q3 
của PPC là 222 thì ước tính PPC đang lãi tỷ giá trong Q4 là 410 tỷ. 
Nếu giả định tỷ giá JPY/VND giữ nguyên từ nay đến cuối năm thì 
PPC sẽ ghi nhận khoản lỗ tỷ giá cho cả năm là 319 tỷ đồng (giảm 
mạnh so với khoản lỗ tỷ giá 9 tháng đầu năm là 729 tỷ đồng).  

Dự báo KQKD năm 2017 tích cực tuy nhiên triển vọng dài hạn 

chỉ ở mức trung bình  

Tổng doanh thu cả năm 2017 dự phóng tăng 17% so với năm 2016 
đạt 7.496 tỷ. Biên lợi nhuận gộp dự phóng tăng lên 15,3% với kịch 
bản giá bán điện tăng 15% so với Q4/2016 (dự báo ở mức 1.265 
VND/kWh) và giá than tăng 10%, giúp lợi nhuận cốt lõi tăng 48%. 
Ngoài ra sản lượng điện đầu ra của PPC cũng được đặt kế hoạch 
tăng thêm 6% lên 5.817 triệu kWh vào năm 2017.  

(*) Giá bán điện bình quân được chúng tôi ước 

tính bằng doanh thu bán điện/tổng sản lượng 

tiêu thụ 

Diễn biến tỷ giá JPY/VND 

 
   Nguồn: Bloomberg 
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Hiện tại, do miền Bắc không còn nhiều tiềm năng khai thác các dự 
án thủy điện mới nên EVN sẽ tập trung phát triển/đầu tư các nhà 
máy nhiệt điện than. So với các nhà máy mới đi vào hoạt động, PPC 
có lợi thế nhờ chi phí sản xuất thấp hơn khi cả 2 nhà máy đều đã hết 
khấu hao. Chúng tôi cho rằng sản lượng điện của PPC trong dài 
hạn sẽ ổn định ở mức 5-6 tỷ kWh/năm.  

RỦI RO 

Rủi ro về tỷ giá: dư nợ bằng Yên Nhật của PPC còn lại khá nhiều 
(21,4 tỷ Yên), do vậy PPC sẽ còn chịu ảnh hưởng từ tỷ giá JPY/VND 
từ nay cho đến hết thời gian trả nợ là tháng 3 năm 2028. Theo tính 
toán của chúng tôi, với kịch bản tỷ giá tăng/giảm lần lượt 1%, 2% và 
5% vào năm 2017 thì PPC sẽ chịu một khoản lỗ/lãi do chênh lệch tỷ 
giá tương ứng là 43,6 tỷ, 87,3 tỷ và 172,4 tỷ. 

Rủi ro đến từ cơ cấu cổ đông: Các cổ đông lớn nắm giữ hơn 70% 
cổ phần của PPC do đó có ảnh hưởng lớn tới các quyết định kinh 
doanh của doanh nghiệp.  

ĐỊNH GIÁ  

Lãi cơ bản trên cổ phiếu của năm 2016 và 2017 được dự phóng lần 
lượt là 1.408 VND/CP (+11% yoy) và 3.618 VND/CP (+100,6% yoy). 
Thêm vào đó, dự phóng PPC sẽ có khả năng trả cổ tức năm 2017 
với mức 1.700 VND/CP tương đương với mức lợi tức khá hấp dẫn 
11%.   

Chúng tôi sử dụng phương pháp định giá EV/EBITDA với mức 
EV/EBITDA 2017 6x, tương đương với giá mục tiêu 18.600 VND/CP.  

Do hoạt động kinh doanh cốt lõi ít có yếu tố đột biến nên định giá về 
mặt cơ bản khó có đột biến, tuy nhiên yếu tố về tỷ giá sẽ có ảnh 
hưởng đến giá cổ phiếu PPC trong từng giai đoạn.  

 

Diễn biến tỷ giá JPY/VND và tương quan với giá cổ phiếu PPC 

 
   Nguồn: Bloomberg 

  

Title:

Source:

150

170

190

210

230

250

270

290

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

05/12 11/12 05/13 11/13 05/14 11/14 05/15 11/15 05/16 11/16

V
N

D

Giá CP PPC Tỷ giá JPY/VND 

EV/EBITDA qua các năm  

 
   Nguồn: Bloomberg 

Title:

Source:
5,9 5,92

5,22

7,53

5,4

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2011 2012 2013 2014 2015

file:///C:/Users/trang.nguyenhanh/AppData/Local/Temp/www.vndirect.com.vn


 
 

 
 

 
 

Báo cáo Phân tích 

www.vndirect.com.vn  6 
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  Nguồn: VNDIRECT 
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Báo cáo KQ HĐKD

(tỷVND) 12-15A 12-16E 12-17E

Doanh thu 7.665 6.386 7.496

Giá vốn hàng bán (6.701) (5.612) (6.352)

Chi phí quản lý DN (104) (79) (91)

Chi phí bán hàng 0 0 0

LN hoạt động thuần 860 695 1.053

EBITDA thuần 402 573 1.006

Chi phí khấu hao 458 122 47

LN HĐ trước thuế & lãi vay 860 695 1.053

Thu nhập lãi 335 326 326

Chi phí tài chính (733) (470) (70)

Thu nhập ròng khác 28 20 20

TN từ các Cty LK & LD 115 87 87

LN trước thuế 604 658 1.416

Thuế (39) (42) (91)

Lợi ích cổ đông thiểu số (5) (6) (12)

LN ròng 561 610 1.313

Thu nhập trên vốn 561 610 1.313

Cổ tức phổ thông

LN chưa phân phối 561 610 1.313

Báo cáo LCTT

(tỷVND) 12-15A 12-16E 12-17E

LN trước thuế 604 658 1.416

Khấu hao 458 122 47

Các khoản +/- (non cash) khác 203 97 (20)

Khoản +/- không thuộc HĐKD (5) 136 (352)

Thuế đã nộp 0 0 0

LC tiền từ HĐKD khác 330 0 0

Thay đổi VLĐ 485 (222) (59)

LC tiền thuần HĐKD 2.075 790 1.031

Đầu tư TSCĐ (294) (77) (305)

Thu từ TL, nhượng bán TSCĐ 0 0 0

Các khoản khác (1.684) 116 116

Thay đổi tài sản dài hạn khác 402 335 335

LC tiền từ HĐĐT (1.576) 373 146

Thu từ PH CP, nhận góp VCSH 0 0 0

Trả vốn góp CSH, mua CP quỹ 0 0 0

Tiền vay ròng nhận được 0 0 0

Dòng tiền từ HĐTC khác (333) (349) (387)

Cổ tức, LN đã trả cho CSH (640) (799) (621)

LC tiền thuần HĐTC (972) (1.148) (1.008)

Tiền & tương đương tiền đầu kì 1.187 714 729

LC tiền thuần trong năm (473) 16 169

Tiền & tương đương tiền cuối kì 714 729 898

Bảng cân đối kế toán

(tỷVND) 12-15A 12-16E 12-17E

Tiền và tương đương tiền 714 729 898

Đầu tư ngắn hạn 2.394 2.430 2.430

Các khoản phải thu ngắn hạn 2.200 2.361 2.652

Hàng tồn kho 660 721 738

Các tài sản ngắn hạn khác 5 3 4

Tổng tài sản ngắn hạn 5.973 6.245 6.723

Tài sản cố định 731 446 406

Tổng đầu tư 2.012 1.969 2.048

Tài sản dài hạn khác 2.354 2.280 2.279

Tổng tài sản 11.069 10.940 11.456

Vay & nợ ngắn hạn 349 387 383

Phải trả người bán 430 310 348

Nợ ngắn hạn khác 541 638 839

Tổng nợ ngắn hạn 1.319 1.334 1.569

Vay & nợ dài hạn 4.011 4.060 3.649

Các khoản phải trả khác 0 0 0

Vốn chủ sở hữu 5.700 5.511 6.203

Lợi ích cổ đông thiểu số 39 35 35

Tổng nợ và vốn chủ sở hữu 11.069 10.940 11.456

Phân tích Dupont

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

Dupont

Biên LN ròng 7% 10% 18%

Vòng quay TS 1 1 1

ROAA 5% 6% 12%

ĐBTC điều chỉnh 2 2 2

ROAE 10% 11% 22%

Hiệu quả

Số ngày phải thu 70 92 92

Số ngày nắm giữ HTK 36 47 42

Số ngày phải trả tiền bán 23 20 20

Vòng quay TSCĐ 8 11 18

ROIC 6% 6% 13%

Thanh khoản

Khả năng thanh toán ngắn hạn 5 5 4

Khả năng thanh toán nhanh 4 4 4

Khả năng thanh toán tiền mặt 2 2 2

Vòng quay tiền 82 119 114

Chỉ số tăng trưởng (yoy)

Tăng trưởng DT 2% (17%) 17%

Tăng trưởng LN từ HĐKD 120% (19%) 52%

Tăng trưởng LN ròng (46%) 9% 115%

Tăng trưởng EPS (46%) 9% 115%

Giá trị cổ phiếu

LN trên cổ phiếu (VND) 1.762 1.917 4.127

Giá trị sổ sách/cp (VND) 17.915 17.322 19.497

Cổ tức / cp (VND) 0 0 0

file:///C:/Users/trang.nguyenhanh/AppData/Local/Temp/www.vndirect.com.vn


 
 

 
 

 
 

Báo cáo Phân tích 

www.vndirect.com.vn  7 

 

 

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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